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الطبعة الثانية





لماذا الطبعة الثانية من برنامج َر؟
ايمانًا مّنا بأهمية دور الرجال والفتيان في الوقاية والحد 
مــن العنــف ضــد النســاء والفتيــات وضــرورة إشــراكهم 
الجنســية  والحقــوق  الصحــة  فــي قضايــا  فعــال  بشــكل 
واإلنجابيــة، والتركيــز علــى كيفيــة تداخــل الصحــة والحقــوق 
الجنســية واإلنجابيــة مــع النــوع اإلجتماعــي وحقــوق المرأة، 
حيــث أن عــدم المســاواة الجندريــة ليســت عامــل الضعــف 
الرئيســي المتعّلقة بالصحة والحقوق الجنســية واإلنجابية 
للنســاء والفتيــات فقــط، بــل إّن المعاييــر الجندريــة تؤّثــر 
علــى  القــدرة  تحديــد  فــي  وبالتالــي  القــرار  صنــع  فــي 

الوصــول إلــى الصحــة الجنســية واإلنجابيــة.

بنــاًء عليــه، تتجــاوز الطبعــة الثانيــة )أو المعدلــة( مــن برنامــج 
الجنســية  والحقــوق  الصحــة  لمواضيــع  التطــّرق  مجــّرد  َر 
واإلنجابيــة، بــل تســعى للتركيزعلــى إدراج مجموعــة مــن 
ــا التــي مــن شــأنها أن تشــمل مواضيــع التثقيــف  القضاي

الجنســي الشــامل.

مــن خــال القيــام بذلــك، ســنتمكن مــن إجــراء مناقشــات 
ومحادثــات أكثــر عمقــًا مــع الشــباب حــول كيفيــة ارتبــاط 
ــوع اإلجتماعــي وحقــوق اإلنســان بالحقــوق الجنســية،  الن
والعاقــات الصحيــة، والتنــّوع الجنســي، وتنظيــم األســرة 
يتيــح  ممــا  جنســًيا،  المنقولــة  واألمــراض  الحمــل  ومنــع 
الخاصــة  تصوراتهم/هــن  فــي  التفكيــر  للمشــاركين/ات 
ويخلــق أساســًا قوًيــا لشــباب يدعمــون المســاواة بيــن 

الجنســين والصحــة الجنســية للجميــع.

الشركاء
تــم تطويــر الطبعــة الثانيــة )أو المعدلــة( مــن برنامــج َر ضمن 
العنــف  عــن  برنامــج  وهــو   ،+Prevention برنامــج  إطــار 
القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي، امتّد على خمس ســنوات 
 Sonkeو Promundoو Rutgersوتــّم تنســيقه مــن قبــل
Gender Justice بتمويــل مــن الــوزارة الخارجية الهولندية.

)شــركاء  ســامة  وجمعيــة  أبعــاد  منظمــة  عملــت 
Prevention+ ( معــًا، لمواءمــة الدليــل بهــدف معالجــة 
بالصحــة  المرتبطــة  بالمعلومــات  المتعلقــة  الفجــوة 
والحقــوق الجنســية واإلنجابيــة فــي الطبعــة األولــى مــن 

فّعــال. بشــكل  البرنامــج 

الطبعة الثانية

شــّكل الجمــع بيــن خبــرة جمعيــة ســامة فــي مجــال الصحة 
الجنســي  والتتثقيــف  واإلنجابيــة  الجنســية  والحقــوق 
النســاء  حقــوق  مجــال  فــي  أبعــاد  ومنظمــة  الشــامل 
ومقاربــة إشــراك الرجــال والفتيــان، قيمــة مضافــة فــي 
تطويــر الطبعــة الثانيــة )أو المعدلــة( مــن برنامــج َر، حيــث 
ــا Promundo وRutgers عبــر تقديــم  ســاهمت منظمت

الدعــم التقنــي االــازم فــي عمليــة تطويــر الدليــل.

المسار
للخبــراء،  اجتماعــًا  ُعقــد  الدليــل،  مواءمــة  مســار  خــال 
فــي كانــون الثانــي / ينايــر 2020، بحضــور مجموعــة مــن 
المشــاركين مــن أصحــاب الخبــرة الواســعة فــي المواضيــع 
المتعّلقــة بقضايــا العنــف القائــم علــى النــوع اإلجتماعــي 
لمشــاركة  واإلنجابيــة  الجنســية  والحقــوق  والصحــة 
تعليقاتهــم وردودهــم حــول الطبعــة األولــى مــن برنامــج 
َر والدليــل التدريبــي حــول التثقيــف الجنســي الشــامل 
الــذي تــّم تطويــره مــن قبــل اإلتحــاد الدولــي لتنظيــم 
األســرة IPPF بالشــراكة مــع جمعيــة ســامة. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، خــال ورشــة العمــل، تــم إجــراء مناقشــات 
محوريــة أساســية حيــث تشــارك الخبــراء الطــرق الفضلــى 

لدمــج وحــدات مــن الدليَليــن المعتمَديــن.

 ُأعقبــت ورشــة عمــل ثانيــة عــن بعــد عبــر االنترنــت ورشــة 
العمــل هــذه - فــي أيــار / مايــو 2020 بمشــاركة مجموعــة 
مــن المتطوعيــن الشــباب فــي جمعيــة ســامة. خــال 
حــول  المشــاركين/ات  تمــت إستشــارة  العمــل،  ورشــة 

الجلســات، ترتيتبهــا ومحتواهــا.

النتيجــة النهائيــة لــكل هذا المســار هو الدليل الذي نضعه 
بيــن ايديكــم- دليــل حــول الرجوليــات والتثقيــف الجنســي 
الشــامل للمراهقيــن/ات والراشــدين/ات الشــباب الــذي 
يغطــي قضايــا النــوع اإلجتماعــي، والعنــف القائــم علــى 

النــوع اإلجتماعــي والتثقيــف الجنســي الشــامل.

تمــت تســمية هــذا الدليــل برنامــج ر حيــث أن ر هــو الحــرف األول فــي 
كلمــة رجــل باللغــة العربيــة
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شكر
يســّر أبعــاد أن تضــع بيــن أيديكــم/ن النســخة المواءمــة للســياق المحلــي فــي لبنــان مــن الدليــل 
ــا وشــركاؤنا فــي  ــذي أعــّده زماؤن ــل اإلرشــادي ال ــر هــذا الدلي اإلرشــادي »Program H«. ويعتب
منّظمــة »Promundo« غيــر الحكوميــة فــي البرازيــل، ثوريــًا فــي مقاربتــه لشــرح النــوع االجتماعــي 
أو الجنــدر والرجوليــة للشــبان. كمــا قــد ســاهم فــي تســهيل التواصــل بخصــوص قضايــا متعــددة 
مرتبطــة بالنــوع االجتماعــي الــذي يعيشــها الشــبان من خال أنشــطة تفاعليــة ومائمة لهذه الفئة 
العمريــة. وقــد تــم تعديلــه بحيــث يتناســب مــع ســياقات مختلفــة فــي أنحــاء العالــم بغيــة تحقيــق 
أعلــى مســتويات التأثيــر. كمــا قمنــا اآلن بموائمــة هــذا الدليــل H، وفقــًا للســياق اللبنانــي فــي 
اإلصــدار األول علــى أمــل تيســير نقاشــات تتمحــور حــول النــوع االجتماعــي مــع الشــبان والشــابات 
المقيميــن فــي لبنــان )فــي المجتمعــات الُمضيفــة وفــي أوســاط الاجئيــن( بالطريقــة التفاعليــة 

نفســها.

ــا لمؤسســة »Womanity Foundation« للدعــم  ــّود أن ُنعــرب عــن امتنانن وفــي هــذا اإلطــار، ن
الــذي قّدمتــه للمشــروع والثقــة التــي وضعتهــا فيــه. فمــن دون هــذا التعــاون واإليثــار، مــا كان هــذا 
الدليــل اإلرشــادي والفــرص التــي ســيوّفرها للناشــطين/ات فــي مجــال النــوع االجتماعــي فــي 
لبنــان لُيبصــر النــور. ونــوّد أن نتقــّدم بالشــكر مــن شــركائنا »Promundo« علــى التوجيــه واإلرشــاد 
والدعــم العملــي المباشــر الــذي قّدمــوه لنــا طيلــة هــذه العمليــة. فقد كانــوا مصدرًا قّيمــًا للخبرات 

طيلــة مراحــل المراجعــة والمواءمــة.
ونــوّد أن نزجــي الشــكر لزمائنــا فــي البلقــان وفــي البرازيــل على الوقت والجهــد واالهتمام الذي 
خّصصــوه لمشــاركة المعرفــة والممارســات الفضلــى المتصلــة بمواءمــة هــذا الدليــل اإلرشــادي 

خــال الزيــارات الدراســية التــي تبادلناهــا.

أخيــرًا وليــس آخــرًا، لــم يكــن مــن الممكــن إجــراء هــذه العمليــة لــوال االلتــزام القّيــم الــذي أظهــره 
الخبــراء والمدربــون وأعضــاء شــبكة تحالــف الرجــال »MenEngage« فــي لبنــان والشــبان اللبنانيون 
الذيــن شــاركوا طوعــًا فــي عمليــة اختبــار الدليــل وقدمــوا آراءهــم ومداخاتهــم التــي ســاهمت 

فــي تحديــد العناويــن العريضــة للدليــل اإلرشــادي الحالــي وتحقيــق النجــاح الــذي أحــرزه .

ــة ســامة  ــوّد منظمــة أبعــاد وجمعي ــة( مــن برنامــج َر، ت ــة )أو المعّدل فــي مــا يخــص الطبعــة الثاني
توجيــه الشــكر إلــى جميــع الشــركاء الذيــن ســاهموا وقامــوا بمراجعــة الدليــل، ومشــاركة ردودهــم 
وماحظاتهــم ودعــم العمــل علــى هــذا الدليــل. كمــا وتــوّد المنظمتــان توجيــه شــكر خــاص للخبــراء 
الذيــن شــاركوا بورشــة العمــل فــي كانــون الثانــي / يناير 2020 والمتطوعات الشــابات في جمعية 
ســامة الذيــن كانــو جــزءًا مهمــًا مــن عمليــة مواءمــة الطبعــة الثانية )أو المعدلــة( من برنامــج َر. أخيرًا، 

نعبــر عــن عميــق تقديرنــا لــوزارة الخارجيــة الهولنديــة التــي قامــت بتمويــل هــذا المشــروع.
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لمحة عن منظمة أبعاد
أبعــاد هــي مؤسســة مدنيــة، غيــر طائفيــة وغيــر ربحيــة 
لتعزيــز  النــوع االجتماعــي  إلــى إحقــاق مســاواة  تهــدف 
فــي  المســتدامة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا. تســعى منظمة أبعاد 
والرجــال  النســاء  بيــن  والشــراكة  المســاواة  تعزيــز  إلــى 
وتفعيــل مشــاركة النســاء مــن خــال تطويــر السياســات، 
واإلصــاح القانونــي، وإدمــاج مفهــوم النــوع اإلجتماعــي، 
وتعزيــز إشــراك الرجــال فــي هــذه العمليــة، وإلغــاء التمييــز 
وتمكيــن النســاء وتعزيــز قدراتهــن للمشــاركة بفعالية في 
مجتمعاتهــن. كمــا تســعى إلــى التعــاون مــع منظمــات 
المجتمع المدني المعنّية ببرامج المســاواة بين الجنســين 
وحمــات المناصــرة ودعمهــا. تعتمــد منظمــة أبعــاد مبــدأ 
تكافــؤ الفــرص وتلتــزم بالحمايــة مــن االســتغال الجنســي 

واإلســاءة.

لمحة عن جمعية سالمة
»ســامة«  األســرة  لصحــة  اللبنانيــة  الجمعيــة  تأسســت 
ســنة 2008 بموجــب بيــان علــم وخبــر رقــم 1740، وهــي 
جمعيــة عضــو فــي اإلتحــاد الدولــي لتنظيــم األســرة، وهو 
أكبــر منظمــة تطوعيــة عالميــة غيــر حكوميــة تعمــل علــى 
والدعــوة  والحقــوق  واإلنجابيــة  الجنســية  الصحــة  قضايــا 
الجنســية  الصحــة  حقــوق  ســامة  جمعيــة  تناصــر  لهــا. 
واإلنجابيــة مــن خــال حــث الســلطات المعنيــة فــي لبنــان 
علــى دعــم وحمايــة الحقــوق والصحــة الجنســية واالنجابيــة، 
ــة )لألطفــال،  كمــا تقــّدم وتدعــم خدمــات ذات جــودة عالي
الشــباب، الرجــال والنســاء(، وتنشــر الوعــي فــي صفــوف 
فئــات المجتمــع كافــة )خاصــة المحرومــة والمهمشــة( فــي 
ســبيل إتخــاذ قــرارات مســتنيرة فــي مــا يتعلــق بحقوقهــم 
فــي  عضــو  »ســامة«  واالنجابيــة.  الجنســية  وصحتهــم 
فــرق عمــل وشــبكات متنوعــة فــي لبنــان وعلــى مســتوى 
إقليــم العالــم العربــي. تســعى »ســامة« إلــى تحســين 
مســتوى حيــاة األفــراد وتنميــة المجتمــع مــن خــال تعزيــز 

الشــراكات مــع أصحــاب المصلحــة.

لمحة عن منظمة بروموندو
ُتعنــى  العالــم  فــي  رياديــة  منظمــة  هــي  برومونــدو 
بشــؤون العدالــة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي والوقاية 
مــن العنــف عــن طريــق إشــراك الرجــال والفتيــان باإلضافــة 
للنســاء والفتيــات. تؤمــن منظمــة برومونــدو بــأن العمــل 
ــر  ــة تغيي ــان هــو جــزء ال يتجــزأ مــن عملي مــع الرجــال والفتي
غيــر  الســلطة  وديناميــات  القائمــة  الجندريــة  األنمــاط 
النــوع  علــى  القائمــة  المســاواة  لتحقيــق  المتكافئــة، 
االجتماعــي. تؤمــن منظمــة برومونــدو أنــه وبهدف تمكين 
النســاء والفتيــات، يتوجــب علــى الرجــال والفتيــان أن يــروا 
المســيرة  هــذه  فــي  مســتفيدين  كحلفــاء  أنفســهم 
عندمــا يتــم تحــدي العــادات القائمــة والتــي يترتــب عليهــا 
البحثيــة  الجهــود  أظهــرت  المجتمــع.  علــى  نتائــج ســلبية 
لمنظمــة برومونــدو، باإلضافــة إلــى برامجهــا وعملهــا فــي 
مجــال المناصــرة أن الترويــج لمفاهيــم الرجولــة اإليجابيــة أو 
مفاهيــم األنوثــة اإليجابيــة أو »مــا يعنيــه أن تكــون رجــًا « 
أو »مايعنيــه أن تكونــي إمــرأة « يــؤدي إلــى تحســين فــي 

حيــاة الرجــال، والنســاء والفتيــات علــى حــد ســواء.

لمحة عن منظمة روتغرز
روتغــرز هــي عضــو فــي اإلتحــاد الدولــي لتنظيــم األســرة 
ومركــز دولــي للخبــرة فــي مجال الصحة والحقوق الجنســية 
واإلنجابيــة. تؤمــن منظمــة روتغــرز أّن الجميــع عليهــم أن 
يكونــو أحــرارًا وقادريــن علــى اإلســتمتاع بحياتهــم الجنســية 
والعالمــي،  الوطنــي  المســتوَيين  علــى  وعاقاتهــم. 
وتنفيــذ  وبالمناصــرة  باألبحــاث،  روتغــرز  منظمــة  تقــوم 
البرامــج لتحســين الصحــة الجنســية واإلنجابيــة للشــباب. 
تبّنــت منظمــة روتغــرز مقاربــة تحويــل النــوع اإلجتماعــي 
لضمــان الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجابيــة والعدالــة 
بيــن الجنســين للجميــع، إيمانــًا منهــا بضــرورة العمــل مع كل 
األنــواع اإلجتماعيــة لمعالجــة األعــراف الجنســية الســلبية 
إلــى جنــب مــع  وديناميــات القــوة غيــر المتكافئــة. جنبــًا 
شــركائها، تعمــل روتجــرز على مواضيع التثقيف الجنســي، 
والوصــول إلــى وســائل منــع الحمــل والوقايــة مــن العنــف 

الجنســي.
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1. مراجعة مكتبية من قبل لجنة خبراء محليين

تواصلــت منظمــة »أبعــاد« مــع خبــراء فــي مجــال المســاواة الجندريــة، مــن أجــل المباشــرة فــي 
وضــع آليــة لمراجعــة الدليــل ومواءمتــه مــع الســياق المحلــي، ال ســيما العامليــن منهــم مــع 
 Program»الشــباب وفــي مجــال الرجوليــة للقيــام بمراجعــة مبدئيــة للدليــل اإلرشــادي لبرنامــج
H« . تهــدف المراجعــة المكتبيــة إلــى مــا يلــي: أ( اختيــار األجــزاء الواجــب ماءمتهــا والســياق 
المحلــي؛ ب( اقتــراح التوصيــات اســتنادًا إلــى خبرتهــم ومعرفتهــم بالســياق اللبنانــي وخاصــة 
مــع الشــبان فــي المجتمعــات المضيفــة وفــي صفــوف الاجئيــن المقيميــن فــي لبنــان. وبعــد 
انتهــاء عمــل لجنــة خبــراء المراجعــة و المواءمــة، جمعــت منظمــة »أبعــاد« كافــة التوصيــات وكّلفــت 
مترجمــة بترجمــة ورش العمــل اإلثنَتــي عشــر التــي وقــع االختيــار عليهــا إلــى جانــب التعديــات 

ــّم إدخالهــا عليهــا. المقترحــة التــي ت

2. المراجعة واإلختبار مع مجموعة من المدربين والمدربات
لبرنامــج  اختياريــة  ينايــر ورشــة عمــل تدريبيــة   / الثانــي  26 و29 كانــون  بيــن  نظمــت »أبعــاد« 
»Program H« فــي الســياق المحلــي فــي لبنــان شــارك فيهــا مدّربــون/ات يعملــون/ن ميدانيــًا 
علــى األرض مــع الشــبان بشــكل مباشــر. وتمحــور الهــدف األساســي مــن هــذا التدريــب حــول 
مراجعــة كل تمريــن وارد فــي الدليــل وفقــًا للتوصيــات التــي وضعتهــا منظمــة »أبعــاد« والخبــراء 

علــى الدليــل.
المدربيــن/ات الســتمزاج  مــع  إضافيــة  مناقشــة  جلســة  تنظيــم  يتــم  كان  نشــاط،  كل  وبعــد 

التاليــة: األمــور  إلــى  اســتنادًا  نشــاط  حــول كل  آرائهــم/ن 
التحديات والمعوقات في الميدان؛. 1
القيمة المضافة لكل نشاط؛. 2
التعديات واإلضافات التي ينبغي تضمينها في الدليل؛. 3
ماحظات للمدربين/ات حول ورش العمل؛ . 4
التغييــرات التــي يجــب أخذهــا بعيــن اإلعتبــار مــن قبــل المــدّرب/ة وفقــًا لســياق التنفيــذ . 5

ــة  ــخ..( والفئــة العمري )فــي المــدارس، مســتوى قبــول المجتمعــات لبعــض المســائل، إل
للمشــاركين/ات.

3. المراجعة واإلختبار مع مجموعة من الشبان
نّظمــت أبعــاد بيــن 25 و28 نيســان / أبريــل 2016 ورشــة تدريبيــة مــع شــبان يافعيــن مقيميــن فــي 
لبنــان كخطــوة نهائيــة ضمــن عمليــة اختبــار برنامــج »Program H« ومواءمتــه للســياق المحلــي 
فــي لبنــان. وفــي عمليــة مشــابهة لعمليــة المواءمــة الــذي أجريــت مــع المدربيــن، تّضمــن التدريــب 
مراجعــة لجميــع التماريــن الــواردة فــي الدليــل مــع الشــبان مــع اإلســتئناس بالتوصيــات الصــادرة عــن 

اللجنــة والمدربيــن/ات.

آلية مراجعة برنامج PROGRAM H ومواءمته
ليتناسب مع السياق المحلي
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إلــى ذلــك، تــم تنظيــم حلقــات نقــاش مــع الشــبان بعــد انتهــاء كل نشــاط لإلســتماع إلــى آرائهــم 
وتعليقاتهــم. وتضمنــت اآلراء والتعليقــات علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي:

هل شعروا بأن النشاط مفيد لهم على المستوى الشخصي؟. 1
هل اكتسبوا وعيًا أو معرفًة حول موضوع النشاط؟. 2
ما هو وضعهم العاطفي واالنطباع السائد لديهم طيلة فترة النشاط؟. 3
ما مدى ارتياحهم للموضوع؟. 4
ما مدى سهولة المشاركة في النقاش من بين أمور أخرى؟. 5

وقــد تــم أخــذ هــذه اآلراء والتعليقــات بعيــن اإلعتبــار عنــد إجــراء التغييــرات والتعديــات النهائية على 
الصيغــة الحاليــة مــن الدليــل التــي تمــت مواءمتهــا مع الســياق المحلي.

وكانــت النتيجــة التــي تــّم تحقيقهــا هــي النســخة النهائيــة 
المعتمــدة لبرنامــج »Program H« التــي تتــالءم مــع الســياق 
اللبنانــي والتــي تــم أيضــاًّ اختبارهــا ميدانيــًا بالتعــاون مــع خبــراء 

ــان. ومدربيــن/ات وشــبان مقيميــن فــي لبن

ما الذي يدفعنا إلى العمل مع الشبان؟
علــى مــّر الســنوات، افترضنــا أمــورًا عديــدة بشــأن صحــة الفتيــان والشــبان، منهــا أنهــم يتمتعــون 
بصحــة جيــدة وأن احتياجاتهــم أقــل مــن احتياجــات الشــابات علــى هــذا الصعيــد. أّمــا فــي مناســبات 
أخــرى، فافترضنــا أنــه مــن الصعــب العمــل معهــم وأنهــم عدائيــون أو غيــر مكترثيــن بصحتهــم. 
وغالبــًا مــا صّنفنــا هــؤالء الشــبان علــى أنهــم عنيفــون، ســواء ضــد شــبان آخريــن أو ضــد أنفســهم 

أو ضــد النســاء- مــن دون أن نفهــم تنشــئتهم وكيــف تــم تشــجيعهم علــى العنــف.

 هــذا وتدعــو أبحــاث ووجهــات نظــر جديــدة إلــى تحقيــق فهــم أعمــق ألســاليب لتنشــئة الشــبان 
ومــا يحتاجــون إليــه علــى صعيــد النمــو الصحــي فضــًا عــن الســبل التــي يمكــن مــن خالهــا 
لألوصيــاء عليهــم وســواهم مــن األشــخاص فــي محيطهــم مســاعدتهم فــي إحــراز تقــدم. كمــا 
ســعت مبــادرات عديــدة فــي خــال الســنوات العشــرين الماضيــة إلــى تمكيــن النســاء وإصــاح 
أوجــه عــدم المســاواة بيــن الجنســين. فــي المقابــل، أدرك العديــد مــن المدافعيــن عــن حقــوق 
المــرأة وأصحــاب المصلحــة أن رفــع مســتوى الصحــة والرفاهيــة لــدى النســاء الراشــدات والشــابات 

يتطلــب أيضــًا إشــراك الفتيــان والرجــال علــى حــد ســواء.
ــع المعنــي  ــاح المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة لعــام 1994 والمؤتمــر العالمــي الراب لقــد أت
بالمــرأة فــي بكيــن فــي عــام 1995 األســاس إلشــراك الرجــال فــي الجهــود الراميــة إلــى تحســين 
أوضــاع النســاء والفتيــات. وعلــى ســبيل المثــال، تســعى خطــة عمــل المؤتمــر الدولــي للســكان 
والتنميــة إلــى »تشــجيع المســاواة بيــن الجنســين فــي جميــع جوانــب الحيــاة ومــن ضمنهــا الحيــاة 
ضمــن األســرة والمجتمــع، وتشــجيع الرجــال لتحّمــل مســؤولية ســلوكهم علــى صعيــد الصحــة 

الجنســية واإلنجابيــة إلــى جانــب أدوارهــم االجتماعيــة واألســرية«.

وفــي عــام 1998، قــّررت منظمــة الصحــة العالمية إياء اهتمام خاص الحتياجات الفتيان المراهقين، 
اعترافــًا منهــا بــأّن هــؤالء غالًبــا مــا يتعّرضــون لإلهمــال لــدى وضع برامج صحــة المراهقين. كما خصص 
برنامــج األمــم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية / متازمــة نقــص 
المناعــة المكتســب )اإليــدز( الحملــة العالميــة لمكافحــة اإليــدز لعاَمــي 2000 و2001 للرجــال والفتيان 
فــي إطــار إقــراره بــأن ســلوكيات العديــد مــن الرجــال تعرّضهــم وشــركائهم للخطــر وبوجــوب إشــراك 
الرجــال بطــرق مدروســة فــي الوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية / متازمــة نقــص المناعة 

المكتســب إلــى جانــب دعــم األشــخاص المتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة المكتســب. 
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وشــهدت الســنوات القليلــة الماضيــة اعترافــًا متزايــدًا باألعبــاء التــي يتحّملهــا الرجــال الراشــدون 
والمراهقــون بســبب بعــض الجوانــب التقليديــة لرجوليتهــم، ومــن ضمنهــا عــدم انخراطهــم فــي 
حيــاة أطفالهــم، وارتفــاع معــدالت الوفيــات فــي صفوفهــم جــراء حــوادث المــرور واالنتحــار، 
باإلضافــة إلــى ارتفــاع معــدالت اإلدمــان علــى الكحــول وتعاطــي المخــدرات، مقارنــة مــع النســاء. 
كمــا تتواجــد لــدى الرجــال البالغيــن والشــبان احتياجــات صحيــة عديــدة تتطلــب اعتمــاد مقاربــة قائمــة 
علــى النــوع االجتماعــي. ولكــن مــاذا يعنــي تطبيــق مثــل هــذه المقاربــة فــي إطــار العمــل مــع 
الرجــال البالغيــن والشــبان؟ فالجنــدر أو النــوع االجتماعــي أو الجنســاني، مقارنــة مــع الجنس، يشــير 
ــث نتصــرف ونعمــل ونلبــس مابســنا  ــم اعتمادهــا فــي تنشــئتنا، بحي ــى األســاليب التــي يت إل
كرجــال ونســاء، وهــي الطريقــة التــي تتعــزز مــن خالهــا هــذه األدوار التــي تكتســب طابعــًا 

نمطيــًا، فنتقبلهــا ومــن ثــم نعّلمهــا لآلخريــن. 

وُتعــزى معظــم ســلوكيات الرجــال والفتيــان إلــى طريقــة تنشــئتهم، ســواء خــال تفاوضهــم 
مــع الشــريك بخصــوص اســتخدام الواقــي الذكــري أو لــدى االعتنــاء بأطفــال يتّولــون تربيتهــم أو 
لــدى اســتخدامهم للعنــف ضــد شــريك. ونحــن نفتــرض أحياًنــا أن طريقــة تصــرف الرجــال والفتيــان 

»طبيعيــة« ألن »الفتيــان هــم بطبيعتهــم علــى هــذ النحــو«.

ّإال أن عنــف الفتيــان وارتفــاع معــدالت تعاطيهــم للمخــدرات 
تجــاه  الشــبان  لبعــض  المهيــن  والســلوك  كمــا  واالنتحــار، 
الشــريك ينبــع بشــكل رئيســي مــن الطــرق المعتمــدة فــي 

والفتيــات. الفتيــان  لتتنشــئة  ومجتمعهــم  أســرهم 

ليــس مــن الســهل تغييــر ســبل تنشــئتنا للفتيــان، ولكــن مــن الضــروري تغييــر بعــض الجوانــب 
التقليدية الســلبية للذكورية. وتشــّجع معظم الثقافات الفتيان الصغار على العنف والتنافســية؛ 
بحيــث تعتبــران عوامــل أساســية ليكونــوا المعيليــن والحمــاة. كمــا تقــوم هــذه المجتمعــات فــي 
الوقــت نفســه بتربيــة الفتيــات علــى تقّبــل فكــرة هيمنــة الذكــور. كمــا تتــم تربيــة الفتيــان أحياًنــا 
ــات رجوليتهــم  ــادئ »شــرف« صارمــة تجبرهــم علــى اللجــوء إلــى العنــف إلثب ــزام بمب علــى االلت

وبأنهــم »رجــال حقيقيــون«.

ــا برعايــة أشــقائهم وشــقيقاتهم األصغــر ســًنا أو بالطبــخ أو   أمــا الفتيــان الذيــن يبــدون اهتماًم
بتأديــة مهــام منزليــة أخــرى، أو الذيــن تربطهــم صداقــات وثيقــة مــع فتيــات أو الذيــن يعّبــرون عــن 
مشــاعرهم أو الذيــن لــم تكــن لهــم تجربــة جنســية مــن قبــل، فقــد يتعّرضــون للتنمــر واإلســتهزاء 
مــن قبــل أســرهم وأقرانهــم الذيــن قــد يصفوهــم بالـ»مخّنثيــن«. وفــي معظــم الحــاالت، تتــم 
تنشــئة الفتيان على االعتماد على أنفســهم بحيث ال يكترثون لصحتهم وال يطلبون المســاعدة 
عندمــا يعانــون مــن اإلجهــاد. وعليــه، ُتعتبــر القــدرة علــى التحــدث عــن هواجســهم وطلــب الدعــم 
المدخــل األساســي للتخفيــف مــن تعاطــي المخــدرات والممارســات الجنســية غيــر اآلمنــة، األمــر 

الــذي يفّســر جزئًيــا الســبب الــذي يقــف وراء لجــوء الفتيــان أكثــر مــن الفتيــات إلــى العنــف.
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وُتظهــر األبحــاث أن أســاليب تربية/تنشــئة الفتيــان ترخــي بتبعاتهــا المباشــرة علــى صحتهــم. 
وشــملت  األميركيــة  المّتحــدة  الواليــات  فــي  أجريــت  وطنيــة  اســتقصائية  دراســة  وكشــفت 
مراهقيــن ذكــور تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و 19 عاًمــا أن الشــبان ذوي اآلراء المنحــازة جنســًيا 
أو التقليديــة فــي مــا يتعّلــق بالرجولــة، هــم الذيــن ينغمســون فــي أغلــب األحيــان فــي تعاطــي 
المخــدرات، وينخرطــون فــي العنــف والممارســات الجنســية غيــر اآلمنــة، بخــاف أقرانهــم الذيــن 

يتمتعــون بفهــم أكثــر مرونــة لماهيــة »الرجــل الحقيقــي«.

وبالتالي، يتلّخص تطبيق منظور جندري /جنساني على العمل مع الرجال البالغين والشبان 
نقطَتين أساسيَتين:

يحاول هذا الدليل دمج هَذين المنظوَرين.

األدوار الجندرية

إشراك الفتيان والباحثين في مناقشة أوجه 
انعدام المساواة بين الجنسين ودراستها،

وفي البحث في األدوار المفروضة
بشكل حصري على النساء، مثل المهام 

المنزلية، ورعاية األطفال، ومسائل الصحة 
اإلنجابية والجنسية.

المساواة والتكافؤ بين الجنسين

البحث في االحتياجات المحددة للفتيا
على صعيد صحتهم ونموهم الناجمة 

عن طريقة تنشئتهم. ويعني ذلك 
على سبيل المثال إشراك الفتيان في

نقاشات حول تعاطي المخدرات 
أو السلوكيات المحفوفة بالمخاطر 

ومساعدتهم على فهم األسياب الدفينة
وراء احساسهم وكأنهم مجبرون
على التصرف على هذا النحو.
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 ما هي المبادئ التوجيهية إلشراك الرجال؟
على الرغم من كون الرجال ال ُيعتبرون بطبيعتهم سيئين أو عنيفين، إال أن الرجال 	 

بمعظمهم ال يدركون أنهم يعيشون ضمن ثقافات ومجتمعات تمنح امتيازات 
للذكور. ونذكر من بين هذه االمتيازات أّنه ُيسمح للرجال مثًا، أو حتى يتم 

 تشجيعهم على استخدام العنف ضد النساء والفتيات وذلك من دون عقاب.

تشّجع الكثير من الثقافات على عدم المساواة بين الجنسين، وباألخص على تربية 	 
الفتيان على نظام سيادة الرجل والمقارنات )الذكر مقابل األنثى، القوي مقابل 

 الضعيف( التي تحّدد مامح األدوار الجندرية. ·  

يتمحور إشراك الرجال حول دعوتهم إلى تغيير أنفسهم والمساهمة بهذه الطريقة 	 
في تغيير المجتمع بأسره. ويؤدي منح الرجال األدوات والمعرفة الازمين للتغيير 

إلى تمكينهم من تغيير طرقهم السلبية، فيصبحون قادرين على االنتقال من 
األدوار الجندرية التقليدية القائمة على السيطرة وإلحاق األذى إلى اختيار سلوكيات 

 أفضل تعّزز التناغم الشخصي واالجتماعي.

حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين ليست مفاهيم نظرية، فهي تقّدم 	 
أطر عمل تساند الرجال والنساء في اختيار سلوكيات أفضل تّتسم بقدر أكبر من 

 اإلنصاف والرضا.

ينبغي أن تقوم عملية التحّول هذه على اإلعتراف بالذات، بحيث يعتمد الرجال 	 
المشاركون وتيرًة خاصة وال يشعرون بأنهم معّرضون لحكم مسبق. ويتشارك جميع 
الرجال الذين شاركوا في الدورة تربية حددت معالمها معايير سيادة الرجل، حيث لم 

يشعروا يومًا بالحاجة إلى التساؤل بشأن سلوكياتهم. وسيشعرون على األرجح 
بأن مواضيع الدورة التدريبية صعبة وحافلة بالتحديات، كما قد يشعرون باللوم لدى 

 اإلقرار بأن تربيتهم ساهمت بشكل أساسي في سلوكياتهم العنيفة.

تتم تربية الرجال والنساء ضمن نظام أبوي يخضع لسلطة األب، وهم ال يشعرون 	 
بالحاجة إلى تحدي هذا النظام إال عندما يجدون أن ِقَيمه إشكالية. ويواجهون عندها 

على األرجح مقاومة من قبل اآلخرين، الرجال والنساء على حد سواء. وتتطلب 
عملية إشراك الرجال لدعم تحّول مستدام على صعيد النوع االجتماعي الوقت 

والموارد. فالنظام األبوي الذي يتم تحّديه سائد منذ عصور عديدة، وهذا يعني أن 
الكثير من الجهد والموارد والوقت ضروري لتغيير األفراد. وُتعتبر الدورات التدريبية 

أداة ال تقّدر بثمن بهذا الخصوص، ولكنها ليست سوى مجرد أداة واحدة من بين 
 أدوات أخرى.

قد تختلف مظاهر الرجولية “الصحيحة” أو “المناسبة” وتفسيراتها من ثقافة إلى 	 
أخرى. وعليه، ينبغي أن يبذل المدربون ومطّورو البرامج جهوًدا إضافية لضمان 

مراعاة الدورات التدريبية للسياق المحلي من حيث السياق والبيئة المضيفة. في 
حين أنه من المهم مراعاة السياقات الثقافية والبيئية للدورة التدريبية والمشاركين 
فيها، إال أنه ال ينبغي أن يتم ذلك على حساب الرسائل الرئيسية التي تريد الجلسة 

إيصالها.
  



11

ما هي المهارات والمؤهالت التي ينبغي أن يتحّلى بها 
الميّسرون؟

ينبغي أن يتمتع الميّسر بخبرة في مجال العمل اإلجتماعي أو النفسي االجتماعي . 1
)خبرة أكاديمية و/أو متخصصة(. واألهم، ينبغي أن يتحلى الميّسر بفهم ودراية 
عميَقين في موضوع المساواة بين الجنسين، واألدوار الجندرية، والعنف القائم 

 على النوع االجتماعي والمظاهر الثقافية لهذه المواضيع في لبنان.

التواصل الشامل مع المجتمعات بشأن التغّير السلوكي: على الرغم من التركيز . 2
على إشراك الرجال والفتيان، إال أّنه ينبغي أن تحظى النساء والفتيات بالدعم لفهم 

جوانب الرجولية اإليجابية والمساواة بين الجنسين. وينبغي أن يتمتع المدّربون 
بمهارات التيسير في ما يتعّلق بأساليب التعامل مع المقاومة، وحل النزاعات، وردات 

الفعل الشديدة )هذا هو السبب الذي يدفع أيًضا إلى التوصية باعتماد مقاربة 
للتواصل الشامل مع المجتمعات بشأن التغيير السلوكي(.

 
هذا وال يمكن إيصال الرسائل ااألساسية في األنشطة من دون اطاع معّمق على هذه 

المجاالت، وّإال فلن تحقق هذه الرسائل الهدف المنشود، ال بل قد تلحق األذى بالمشاركين 
وأسرهم. تجدر اإلشارة هنا إلى العنف القائم على النوع االجتماعي الذي يؤّثر على المجتمع 

بأسره. لذا، من مهم أن يتمّكن الجميع من تعّلم المفاهيم والمصطلحات الحديثة لكي تثمر 
جهود التغيير و»ال تتسبب بإلحاق األذى«.

 

إختيار الميّسرين المناسبين
مــن الناحيــة المثاليــة، يقــوم شــخصان مــن فريــق العمــل بتيســير الجلســات بحيــث يقــوم كل 
منهمــا بدعــم اآلخــر وإدارة النزاعــات عنــد اللــزوم، ورصــد أي مؤشــرات غيــر متوّقعــة مــن المفترض 
مراعاتهــا خــال عمليــة التقييــم. وســيتم اعتبــار األفــراد الذيــن يبــدون القــدر األكبــر مــن االطــاع 
ــر مــن المســؤولية فــي خــال  ــة ويتمتعــون بحــّس أكب ــر فعالي واإللمــام بهــذه المــواد قــادة أكث

عمليــة التحــول.





ما هو الجندر 
أو النوع 

اإلجتماعي

الجلسة 1

  الوقت المطلوب  الهدف
 فهم الفروقات بين الجنس والجندر، 

والتفكير في طرق التصرف المتوقعة 
من الرجال والنساء.

ساعة واحدة

  المعّدات الالزمة
P لوح قاب
P قلم تأشير

مالحظات التخطيط:

التــي  الكلمــات  باســتخدام  البــدء  المهــّم  مــن  و«المــرأة«،  »الرجــل«  بتعريــف  الخاصــة  المفاهيــم  مناقشــة  عنــد 
يســتعملها المشــاركون أنفســهم. وإن الحظــت أن أعضــاء المجموعــة المشــاركة يشــعرون بالخجــل، بــادر إلــى تقديــم 
بعــض اإلقتراحــات بنفســك. واحــرص أيضــًا علــى التطــرق إلــى موضــوع اســتخدام الكلمــات اإلزدرائية/المســيئة التــي 

قــد يســتخدمها بعــض المشــاركين للتعبيــر عــن أفكارهــم.
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اإلجراءات المتبعة:

ارسم عمودين على اللوح القاب، في األول . 1
 اكتب »رجل«، وفي الثاني »امرأة«.

أطلب من المشاركين إعداد قائمة بكلمات/. 2
خصائص ترتبط بـ »الرجل«، واكتب إجاباتهم 
مباشرًة في العمود األول. قد تكون هذه 

اإلجابات إيجابيًة أو سلبيًة. ساعد المشاركين 
على ذكر الخصائص االجتماعية والبيولوجية لـ 

 »الرجل«.

كرّر الخطوات نفسها بالنسبة إلى عمود . 3
 »المرأة«.

راجع إجابات المشاركين الواردة في كّل . 4
 عمود.

بّدل عنوانّي العمودين بحيث تكون »اإلمرأة« . 5
مكان »الرجل«، ويكون »الرجل« مكان 

»المرأة«. واسأل المشاركين ما إذا كانت 
الخصائص التي ذكروها للرجل تنطبق أيضًا 

 على المرأة، والعكس صحيح.

استخدم األسئلة أدناه من أجل تسهيل . 6
النقاش حول الخصائص التي يرى المشاركون 

بأنها ال تنطبق على الرجل والمرأة معًا، 
وما السبب في ذلك. اشرح لهم أن هذه 
اإلختافات البيولوجية/الفيزيولوجية هي 

خصائص تنطبق على »الجنس«، أّما الخصائص 
االجتماعية فهي خصائص تنطبق على 

»الجندر«.

خطوة اختيارية:
لمساعدتك على اإلضاءة على االختافات بين الجنس 
والجندر، قد ترغب في جمع صور لرجال ونساء وعرضها 

على المشاركين حول الخصائص البيولوجية )الجنس( 
واالجتماعية )الجندر(.

وقد تشمل تلك الصور: امرأًة تغسل الصحون )جندر(، 
امرأًة ترضع صغيرها )جنس(، رجًا يصلح سيارة أو 

يصطاد )جندر(. اسأل المشاركين ما إذا كانت الصورة 
تحتوي إشارًة إلى الجنس أو الجندر، واطلب منهم أن 

يبرروا اجابتهم.
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أسئلة للنقاش:

هل تتأثر نظرتنا إلى أدوار الرجل والمرأة بما يفكر به أفراد عائلتنا أو 
أصدقاؤنا؟ كيف؟

ماذا يعني أن تكوني امرأًة؟

هل تظّن أن تربية الرجل والمرأة تتم بالطريقة ذاتها؟

ما هي أدوار الرجل في العاقة الحميمة؟ ما هي أدوار المرأة؟

كيف يعّبر الرجل عن مشاعره؟ هل تختلف طريقة تعبير الرجل عن مشاعره 
عن طريقة تعبير المرأة عن مشاعرها؟ ما سبب هذا االختاف برأيك؟

كيف يعّبر الرجل عن جنسانيته؟ هل تختلف طريقة تعبير الرجل
عن جنسانيته عن طريقة تعبير المرأة عن جنسانيتها؟
ما سبب هذا االختاف برأيك؟

ما هو دور الرجل في عملية اإلنجاب؟ هل يختلف دور الرجل
عن دور المرأة؟ كيف؟

ماذا يعني أن تكون رجًا؟ 1
2

3
4

5

6

7

8

كيف تؤّثر االختافات وانعدام المساواة بين الرجل والمرأة على حياتنا 
اليومية؟

هل تؤّثر وسائل اإلعام على األدوار الجندرية؟ إذا كان جوابك نعم، بأي 
طرق؟ كيف تظّهر وسائل اإلعام المرأة؟ كيف تظّهر وسائل اإلعام الرجل؟ 9

10

كيف يمكنك، في حياتك الخاصة، أن تتحّدى بعض السلوكيات المختلفة 
المتوقعة من الرجل؟ كيف يمكنك أن تتحّدى بعض السلوكيات 
المتوقعة من المرأة؟

كيف تؤّثر هذه االختافات على عاقاتنا مع العائلة والشريك أو الشريكة؟ 11

12
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الخالصة

نتلّقــى طيلــة حياتنــا رســائل مــن العائلــة واألصدقــاء ووســائل اإلعــام تتعلــق بســلوكياتنا المتوقعــة مّنــا كرجــال 
والطريقــة التــي يجــب أن نتعامــل بهــا مــع النســاء ومــع الرجــال اآلخريــن. وبالرغــم مــن وجــود بعــض اإلختافــات 
بيــن الرجــال والنســاء، إال أنــه يجــب أن نــدرك أن العديــد مــن هــذه االختافــات تنبثــق مــن المجتمــع وحــده، وليســت 
مرتبطــة بتكويننــا الطبيعــي أو البيولوجــي. وقــد تؤّثــر هــذه االختافــات علــى الحيــاة اليوميــة للنســاء والرجــال وعلــى 
عاقاتهــم. مثــًا، يتوقــع مــن الرجــل أن يكــون دائمــًا القــوّي والمســيطر فــي عاقتــه مــع اآلخريــن، بمــا فيهم الشــريك 

الحميــم. فــي المقابــل، يتوقــع مــن المــرأة أن تكــون خاضعــًة لســلطة الرجــل. 

ويترتــب عــن العديــد مــن هــذه الصــور النمطيــة الجندريــة القاســية عواقــب بالنســبة إلــى الرجــال والنســاء كمــا ســنرى 
فــي هــذه الجلســات. وفيمــا يــزداد إدراككــم ووعيكــم حــول ســبل تأثيــر بعــض الصــور النمطيــة الجدريــة ســلبًا علــى 
الرجــال والنســاء، ســتفّكرون بشــكل بّنــاء بكيفيــة تحــّدي هــذه الصــور النمطيــة والترويــج لعاقــات جندريــة أكثــر إيجابيــة 

فــي حياتكــم ومجتمعاتكــم.

ورقة الموارد

الجنسانية
ُيقصــد بهــا التعبيــر عــن مشــاعرنا وأفكارنــا وســلوكياتنا كرجــال أو نســاء. وتشــمل شــعورنا باالنجــذاب والحــب وســلوكنا 

فــي العاقــات الحميمية.

الجندر
 ُيقصــد بــه الفروقــات االجتماعيــة وانعــدام المســاواة بيــن الرجــال والنســاء )مثــل طريقــة ارتــداء المابــس وطريقــة 
التصرف/الســلوك(. ونتعّلــم هــذه الســلوكيات والتوقعــات مــن العائلــة واألصدقــاء والمؤسســات الدينيــة والثقافيــة 

والمدرســة وأماكــن العمــل ووســائل اإلعــام.

ُيظهر الرسم البياني أدناه أمثلًة عن الخصائص الجنسية والجندرية الخاصة بالنساء والرجال.
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أمثلًة عن الخصائص الجنسية والجندرية الخاصة بالنساء والرجال

ثقافي 
يكتسب من خال التنشئة االجتماعية

لذلك
هل يمكن تغييره ؟

نعم
مثًا

ال
مثًا

العمل
رعاية األطفال واألشخاص األكبر سنًا كل من

الرجال والنساء

النساء فقط  قادرات
على االنجاب

الرجال فقط  قادرون
على تلقيح البويضة

بيولوجي
موروث
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 كرجل، 
تصّرفي 

الجلسة 2

  الوقت المطلوب  الهدف
فهم تأثير األدوار الجندرية على حياة 

المرأة والرجل.
ساعة واحدة

  المعّدات الالزمة
P لوح قاب
P قلم خطاط
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مالحظات التخطيط: 

إسأل المشاركين عما إذا كان أحدهم قد . 1
أخبرهم من قبل أنهم )يتصرفون كرجل(. 
اطلب منهم إخبار المشاركين اآلخرين بما 

حدث عندما أخبرهم أحدهم بهذا أو بشيء 
مشابه. بعد أن يحكي المشارك قصته، 

اسأل: لماذا تعتقد أن هذا الشخص أخبرك 
بذلك؟ ماذا شعرت بعد إخبارك بذلك؟ قل 

للمشاركين: سنتعمق في هذين السؤالين. 
سيسمح لنا هذا بمعرفة كيف يجعل المجتمع 

 من الصعب أن تكون ذكرًا أو أنثى.

اكتب على اللوح بأحرف كبيرة عبارة »تصرف . 2
كرجل«، واسأل المشاركين عما تعنيه هذه 
الجملة بالنسبة إليهم. هذه هي توقعات 

المجتمع لما يجب أن يكون عليه الرجل وكيف 
يجب أن يتصرف؛ وكيف يجب أن يشعر 

ويتفاعل. ارسم خانة )مربًعا( واكتب بداخله 
إجابات المشاركين. بعض اإلجابات المحتملة 

 ستكون »كن قويًا« و«ال تجهش بالبكاء«.

اكتب على اللوح بأحرف كبيرة عبارة »تصّرفي . 3
كامرأة«. واسأل المشاركين عما تعنيه هذه 

الجملة بالنسبة إليهم. هذه هي توقعات 
المجتمع لما يجب أن تكون عليه المرأة 
وكيف يجب أن تتصرف، وكيف يجب أن 

تشعر وتتفاعل. ارسم خانة )مربًعا( واكتب 
بداخله اقتراحات المشاركين. بعض اإلجابات 

المحتملة: »كوني ربة منزل« و«ال تكن 
 شديدة العدائية«.

بعد أن ينتهي المشاركون من إعطاء . 4
اقتراحاتهم، ابدأ المناقشة باستخدام األسئلة 

المدرجة أدناه.
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أسئلة للنقاش:

كيف يمكن للعيش والتقيد بما ورد في المرّبع أن يؤّثر على صحة الرجل؟ 
وكيف يؤّثر على صحة المرأة؟

كيف يمكن للعيش واإللتزام بما ورد في المرّبع أن يقّيد حياة الرجل 
وعاقاته؟ كيف يمكن لما ورد في المرّبع أن يقّيد حياة المرأة ويؤّثر عليها؟

ماذا يحصل للرجل الذي ال يلتزم باألدوار الجندرية؟ )أي العيش خارج ما ورد 
في المرّبع(؟ ماذا يحصل للمرأة التي ال تلتزم باألدوار الجندرية؟ ماذا يقول 
الناس عنها؟ كيف تتم معاملتها؟

ما الذي يعتبر ضروريًا لتسهيل حياة الرجال والنساء خارج ما ورد في 
المربع؟ كيف نساهم في ذلك؟

خطوة اختيارية: قّسم المشاركين إلى مجموعات صغيرة واطلب منهم 
تمثيل مشهد قصير )لدقيقة أو دقيقتين( ُيظِهر شخصًا ما يقول لشخص 
آخر »تصّرف كرجل« أو »تصّرفي كامرأة/كسيدة محترمة.«

أي من هذه األسئلة قد يكون أكثر إيذاء؟ لماذا؟ )يجب أن يضع الميّسر 
عامة قرب كّل رسالة لدى إستعراضها وأن يناقش كّل رسالة على حدة( 1

2
3

4

5

6

الخالصة

يهــدف هــذا النشــاط إلــى مســاعدتنا فــي توضيــح كيــف يضــع المجتمــع قواعــد مختلفــة حــول طريقــة التصــّرف 
المتوقعــة مــن الرجــال والنســاء. وُتعــرف هــذه القواعــد بـــ«األدوار الجندريــة« ألنهــا تنــّص علــى مــا هــو »طبيعــي« أن 
يفكــر فيــه الرجــال وأن يشــعروا بــه وأن يتصرفــوا بحســبه، ومــا هــو »طبيعــي«  بالنســبة إلــى النســاء. غيــر أن هــذه 
األدوار- كمــا ســنناقش فــي النشــاطات األخــرى- قــد تفــرض فــي الكثيــر مــن األحيــان قيــودًا علــى الرجــال والنســاء 
فــي محاولــة إلبقائهــم داخــل مربعــات »تصــّرف كرجــل« و«تصّرفــي كامــرأة«، باإلضافــة إلــى العواقــب المرتبطــة 

بعمليــة اتخــاذ القــرارات وإقامــة العاقــات الخاصــة.
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التصنيف
الجلسة 3

  الوقت المطلوب  الهدف
اكتشاف كيف يؤّثر تصنيف األشخاص 

على العاقات الشخصية.
ساعة ونصف الساعة

  المعّدات الالزمة
P  أوراق
P شريط الصق
P أقام رصاص/ أقام حبر

مالحظات التخطيط:

ُيرجــى الحــرص علــى أال يــؤدي التصنيــف والتحديــد النمطــي للصفــات إلــى إثــارة العدائيــة والخافــات بيــن المشــاركين 
وأال يشــعروا باإلهانــة جــراء هــذه التصنيفــات.
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ما هو 

شعورك ؟

اإلجراءات المتبعة:

بادر إلى جوجلة األفكار حول التصنيفات . 1
اإليجابية والسلبية والصور النمطية الشائعة 

في المجتمع الذي يعيش فيه الشّبان 
والشابات. وقد يشمل ذلك تصنيفات مثل: 

ذكي/ة، كسول/ة، خجول/ة، عنيف/ة، إلخ. 
حاول التفكير بعدد من الصفات والخصائص 

 التي تساوي عدد المشاركين.

دّون هذه الصفات/الخصائص على أوراق . 2
بوستيت والصق ورقة على ظهر كّل مشارك 

أو مشاركة. ماحظة: لضمان نجاح هذا 
النشاط، من المهّم أال يتمكن المشاركون 

من رؤية األوراق التي تّم الصاقها على ظهر 
كل منهم، بل رؤية األوراق التي تم لصقها 

 على ظهور اآلخرين فحسب.

اختر مشارَكْين أو ثاثة عشوائيًا؛ واطلب . 3
منهم أن يمثلوا مشهدًا قصيرًا استنادًا إلى 
التصنيفات التي يرونها على ظهر الشخص 

 اآلخر. 

اطلب من كّل مشارك ومشاركة تمثيل . 4
مشهد قصير حيث يحاول وتحاول معرفة 
التصنيف الذي ألصق على ظهره/ها، ثّم 

التفكير في األسئلة التالية:
ما هو شعورك حيال معاملتك استنادًا إلى 	 

التصنيفات التي ُتنسب إليك؟
ما هو شعورك حيال معاملتك لشخص آخر 	 

استنادًا إلى التصنيفات المنسوبة إليه؟
بعد أن يجيب المشاركون عن هذه األسئلة، 	 

أطلب منهم إعطاء رأيهم بالمشهد 
 التمثيلي.

أطلب من جميع المشاركين تمثيل هذا . 5
السيناريو لمساعدتهم في التعرف إلى 

الصفات المعطاة لهم والتفكير في 
مشاعرهم لدى تصنيفهم بمثل هذه 

 االصفات والخصائص. 

إفتح النقاش مع جميع المشاركين حول هذا . 6
التمرين.

لنتحدث
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كيف تتفادون تصنيف اآلخرين؟

ما هي رّدة فعلكم حين ُتعاِملون، أو حين ُيعاِمل 
شخص ما، شخصًا آخر بحسب تصنيفه؟

هل هذه التصنيفات شائعة في مجتمعكم؟ 
اعطوا أمثلًة عن تصنيفات أخرى يستخدمها 

الناس.

لماذا يصّنف الناس بعضهم البعض؟

ما هي تأثيرات تصنيف اآلخرين؟ ما تأثير ذلك 
على العاقات بين األشخاص؟

إن أخذنا في عين االعتبار التمرين السابق 
حول عاقات القوة، برأيكم ما هو الرابط بين 
التصنيف والقّوة؟

ما هي األمور التي تعلمتموها هنا والتي 
يمكنكم تطبيقها في حياتكم ونقلها إلى 

مجتمعاتكم؟

ما هي رّدة فعلكم حين ُتعاَملون بحسب 
تصنيفكم؟ 1

2

3
4

5

6

7

8
كيف يمكنكم تشجيع الشباب والشابات اآلخرين 

على تجنب تصنيف اآلخرين؟ 9

الخالصةأسئلة للنقاش:

تؤّثر التصنيفات والصور النمطية 
على األفراد وعلى عاقاتهم 
باآلخرين. ومن المهم التفكير 

بشكل دقيق في سبل تعاملنا مع 
اآلخرين، وكيف يمكن تجنب بعض 

السلوكيات والتصرفات السلبية 
لدى التفاعل مع اآلخرين، في ضوء ما 

تعلمناه من التمارين السابقة، مثًا:

عدم الحكم على شخص ما قبل 	 
التعرف إليه.

عدم استخدام التصنيفات 	 
والكلمات اإلزدرائية لوصف 

اآلخرين أو اإلشارة إليهم.
عدم التمييز على أساس الجندر/	 

النوع اإلجتماعي أو الدين أو 
الطائفة أو االنتماء العرقي أو 

الطبقة االجتماعية أو المجتمعات 
الضعيفة )الاجئين مثًا( أو الميل 

الجنسي.
تحويل شخص ما في العائلة و/أو 	 

المجتمع إلى كبش فداء لتنفيس 
كبتنا ضده.

العناد أو التمسك بالمواقف 	 
 واآلراء.

 إظهار عدم المباالة أو الصمت
 أو الضغينة.

يعتبر الشعور باالنتماء إلى 
مجموعة )جماعة أو مجتمع( 

واإلحساس بقبول هذه المجموعة 
لما نحن عليه بدون أحكام، أساسيًا 

لنتّعلم ونتطّور فرديًا وجماعيًا. 
وفيما تتقدمون في هذه الجلسات 

وفي حياتكم اليومية، يجب تعلم 
سبل تجاوز التصنيفات واإلنفتاح 
في طريقة تعاملكم مع اآلخرين.

25 التصنيف
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ما هو العنف
الجلسة 4

  الوقت المطلوب  الهدف
 تحديد أنواع العنف المختلفة في 

العاقات واألسرة والمجتمعات 
المحلية.

ساعة ونصف الساعة

  المعّدات الالزمة
P لوح قاب
P أقام خطاط
P عصا المتكلم
P  »نسخ عن حاالت دراسية من ورقة الموارد »أ

وورقة الموارد »ب«

مالحظات التخطيط:

قبــل بــدء الجلســة حــول العنــف، ينبغــي إجــراء بحــث حــول المعلومــات المقبولــة علــى نطــاق واســع مــن قبــل المجتمــع 
المحلــي بخصــوص العنــف، بمــا فــي ذلــك القوانيــن الســارية والمســاعدات االجتماعيــة المتوافــرة لألشــخاص الذيــن 
يلجــؤون إلــى العنــف أو يقعــون ضحيتــه. كمــا أنــه مــن المهــم االســتعداد إلحتمــال إحالــة مشــارك إلــى الخدمــات 
المناســبة فــي حــال إكتشــف الميّســر بأنــه يعانــي مــن العنــف أو اإلســتغال. تتضمــن دراســات الحالــة فــي ورقــة 
الموارد »أ« ســيناريوهات متنوعة حول العنف الجســدي والجنســي والعاطفي الذي يمارســه الرجال ضد شــركائهم 
فــي العاقــات الحميمــة، والعنــف االجســدي الــذي يمارســه الرجــال ضــد النســاء خارج ســياق العاقة الحميمــة؛ والعنف 
الجســدي بيــن الرجــال؛ كمــا العنــف المؤسســي والمجتمعــي ضــد األفــراد أو مجموعــات مــن األفــراد. وعنــد اللــزوم، 
يمكنــك تعديــل دراســات الحالــة لمعالجــة أنــواع مختلفــة مــن العنــف قــد تحــدث بيــن األزواج واألســر والمجتمعــات 
المحليــة. ومــن المستحســن اســتخدام عصــا المتحــدث فــي هــذا النشــاط، فــي حــال رأى الميّســر بــأن ذلــك ضــروري 
أو الزم. وســيعرض اللــوح القــاب تعريفــات ومعانــي العنــف التــي ســتتم مناقشــتها فــي الجــزء األول أدنــاه مــن 

النشــاط التالــي: »فهــم دورة العنــف«.
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اإلجراءات المتبعة:

الجزء األول – ماذا يعني العنف بالنسبة إلينا؟ )3 دقائق(

أطلب من المشاركين الجلوس في دائرة والتفكير لدقائق معدودة وبصمت في . 1
 معنى العنف بالنسبة إليهم.

أطلب من كل مشارك تشارك أفكاره حول معنى العنف مع المجموعة. أكتب . 2
اإلجابات على اللوح القاب. طريقة بديلة: أطلب من المشاركين كتابة أو رسم ما 

 معنى العنف بالنسبة إليهم.

ناقش مع المشاركين بعض النقاط المشتركة إضافة إلى بعض النقاط الفريدة في . 3
إجاباتهم. راجع تعريفات العنف الواردة أدناه وأخبر المشاركين أنه ال يوجد تعريف 

واضح أو بسيط للعنف وأنك ستقوم في خال الجزء الثاني من هذا النشاط 
بقراءة مجموعة من دراسات الحالة بغية مساعدتهم على التفكير في معاني العنف 

وأنواعه المختلفة.
العنف الجسدي: استخدام العنف الجسدي مثل الضرب أو الصفع أو الدفع.	 
العنف العاطفي/النفسي: هو غالبًا شكل العنف الذي يصعب تحديده. قد 	 

يتضمن اإلهانة والتهديد والشتم والضغط والتعبير عن الغيرة أو التملك مثل 
التحكم في القرارات واألنشطة.

العنف الجنسي: الضغط على شخص أو إجباره على القيام بأفعال جنسية )من 	 
التقبيل إلى ممارسة الجنس( رغم إرادتهم أو التلّفظ بتعليقات جنسية تجعل 

الشخص يشعر باإلهانة أو بالذل أو باالنزعاج، حتى بوجود عاقات جنسية سابقة 
بالتراضي.

وغالًبا ما يتم تصنيف العنف وفقًا للعاقة التي تربط الضحية بالمرتكب: 	 
ُيقصد بالعنف الموّجه ضد الذات العنف الذي يكون فيه الشخص نفسه هو الجاد 	 

والضحية ويمكن تقسيم هذا النوع من العنف إلى أنواع فرعية من اإلساءة الذاتية 
واإلنتحار. 

العنف بين األشخاص هو العنف بين أفراد.	 
العنف الجماعي هو العنف المرتكب من قبل مجموعات من األفراد ويمكن أن 	 

يكون عنفًا اجتماعيًا أو سياسيًا أو اقتصاديًا.

الجزء 2: مناقشة أشكال العنف المختلفة )ساعة واحدة(

إقرأ دراسات الحالة حول العنف واستخدم عصا المتحدث إلدارة نقاش من خال . 4
 إستخدام األسئلة التالية.

عد قراءة جميع دراسات الحالة، ناقش األسئلة التالية.. 5
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الخالصة

ما الذي يمكنكم القيام به مع شبان/شابات 
آخرين لوقف العنف في مجتمعكم المحلي؟

ما هي أنواع العنف الشائعة  في األسر؟ ما 
الذي يتسبب بهذا العنف؟ )قد تتضمن األمثلة 
استخدام األهل للعنف الجسدي، العاطفي أو 
الجنسي ضد األطفال أو أنواع أخرى من العنف 
بين أفراد األسرة(.

ما هي أنواع العنف التي تحدث خارج إطار 
العاقات ؟ ما هي أسباب هذا العنف؟ )قد 
تتضمن األمثلة العنف الجسدي بين الرجال 

المرتبط بالعصابات والحروب، أو االغتصاب أو 
العنف العاطفي، أو الوصمة ضد بعض األفراد أو 

المجموعات في المجتمع المحلي...(.

هل توجد أنواع من العنف مرتبطة بالنوع 
اإلجتماعي للشخص؟ ما هو نوع العنف األكثر 
شيوعًا ضد النساء )راجع ورقة الموارد »أ« حول 
العنف القائم على النوع اإلجتماعي؟، والعنف 
ضد الرجال في ورقة الموارد »ب«(؟ 

هل الرجل هو وحده العنيف أم يمكن للمرأة أن 
تكون عنيفة؟ ما هو نوع العنف األكثر شيوعًا 
الذي يمارسه الرجال ضد اآلخرين؟ ما هو نوع 

العنف األكثر شيوعًا الذي تمارسه النساء ضد 
اآلخرين؟

هل »يستحق« شخص، رجل أو امرأة، أن ُيضرب 
أو يعاني من العنف؟

ما هي عواقب ممارسة العنف على األفراد؟ 
على العاقات؟ وعلى المجتمعات المحلية؟

ما هي أنواع العنف التي تحدث في العاقات 
الحميمة بين الرجال والنساء؟ ما سبب هذا العنف؟ 
قد تتضمن األمثلة عنفًا جسديًا، عاطفيًا و/أو عنفًا 
جنسيًا يمارسه الرجل ضد الصديقة أو الشريكة أو 
الزوجة إضافة إلى العنف الذي قد تمارسه المرأة 

ضد األصدقاء أو الشريك أو الزوج.

1

2

3

4

5

6

7

8

أسئلة للنقاش:

يمكن تعريف العنف في أبسط 
أشكاله بأنه استخدام شخص 

ما للقوة )أو التهديد باستخدام 
القوة( ضد شخص آخر. وغالبًا ما 

ُيستخدم العنف كوسيلة للتحكم 
بشخص آخر والتمتع بسلطة عليه. 

ويحدث العنف في أنحاء العالم 
وينجم غالبًا من طريقة تربية األفراد 

وخاصة الرجال للتعامل مع الغضب 
والنزاعات. ويسود اإلعتقاد بأن 

العنف جزء »طبيعي« أو »عادي« 
من أن تكون رجًا. إال أن العنف هو 
سلوك مكتسب ال فطري وبالتالي 

يمكن التخلص منه والوقاية منه. 
وكما ناقشنا في جلسات أخرى، 

يتم تنشئة الرجال غالبًا على كبت 
مشاعرهم ويكون الغضب في 
بعض األحيان واحدًا من السبل 

القليلة المقبولة اجتماعيًا للرجال 
للتعبير عن مشاعرهم بدون التأثير 
على صورتهم الذكورية. وباإلضافة 

إلى ذلك، يتم تربية الرجال أحيانًا 
لكي يؤمنوا بأنهم يتمتعون بالحق 
في توقع بعض األمور من النساء 

)مهام منزلية أو الجنس على سبيل 
المثال( وبأن لديهم الحق في 

اللجوء إلى االستغال الجسدي 
واللفظي في حال لم تلبي النساء 
توقعات الرجال منهم. ومن المهم 

التفكير في مدى األذى الذي يلحقه 
العنف الذي يمارسه الرجال على 

الصعيد الفردي وعلى عاقاتهم مع 
اآلخرين جراء هذه األدوار الجندرية 

الِصرف بخصوص الطرق التي 
يستخدمونها للتعبير عن مشاعرهم 
أو التفاعل مع النساء. وفي حياتكم 

اليومية، من األساسي بالنسبة 
إليكم كشبان وشابات التفكير في 

ما تستطيعون القيام به للقضاء 
على العنف الذي يمارسه الرجال 

ضد اآلخرين.

روابط: يمكن ربط هذا النشاط 
بنشاط سابق هو »التعبير عن 

مشاعري« ومناقشة سبل التعامل 
مع الغضب.
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ورقة الموارد »أ«
ــة عــن  ــد مــن دراســات الحال ــة: تتوفــر العدي دراســات الحال
العنــف الســتخدامها مــع المشــاركين. يرجــى قــراءة كل 
منهــا قبــل التدريــب واختيــار الحــاالت الدراســية التــي بأنهــا 
الــذي  المجتمــع  لحساســيات  مراعــاة  واألكثــر  األنســب 

تعمــل فيــه. ص 56

دراسات الحالة عن العنف

حالة دراسية # 1:
زيــاد وليديــا شــابان متزوجــان. يشــعر زيــاد بقلــق بالــغ ألن 
عائلتــه قادمــة لتنــاول العشــاء ويتســاءل إذا مــا كان أفــراد 
أســرته ســيمضون وقتــًا جيــدًا كمــا أنــه يرغــب فــي إظهــار 
مــدى براعــة زوجتــه فــي إعــداد الطعــام. ولكنــه عندمــا 
عــاد إلــى منزلــه فــي تلــك الليلــة لــم تكــن زوجتــه قــد 
حّضــرت أي شــيء، بســبب وعكتهــا الصحيــة التــي حالــت 
دون تحضيرهــا للعشــاء. شــعر زيــاد بغضــب شــديد فهــو 
ال يرغــب أن تفّكــر عائلتــه بأنــه غيــر قــادر علــى التحّكــم 
وتصاعــد  صراخهمــا.  وارتفــع  يتجــادالن  وبــدآ  بزوجتــه. 

الخــاف ســريعًا وقــام زيــاد بضــرب ليديــا.
كيف ينبغي أن يكون رد فعل ليديا؟ 	 
هل كان في وسع زياد التصرف بطريقة مختلفة 	 

في هذه الحالة؟

حالة دراسية # 2:
فــي  األصدقــاء  مــن  مجموعــة  مــع  ترقصيــن  ترقــص/   
ملهــى. وعندمــا كنــت علــى وشــك المغــادرة، شــاهدت 
ثنائــي )فتــى وفتــاة علــى مــا يبــدو شــاب وصديقتــه( 
يتجــادالن عنــد المدخــل. نعتهــا بالعاهــرة وســألها لمــاذا 
أنظــر  أكــن  آخــر. وكان جوابهــا: »لــم  رجــًا  تغــازل  كانــت 
إليــه وحتــى لــو كنــت أفعــل، ألســت بصحبتــك؟«. صــرخ 
بهــا مجــددًا. فجاوبتــه: »ليــس لديــك الحــق فــي معاملتــي 
منهــا  وطلــب  بـ«النكــرة«  وصفهــا  الطريقــة«.   بهــذه 
االنصــراف مــن أمامــه فهــو لــم يعــد يتحمــل النظــر إليهــا. 
ومــن ثــم قــام بضربهــا فوقعــت أرضــًا. فصرخــت بــه قائلــة 

بأنــه ليــس مــن حقــه القيــام بذلــك. 
ما الذي ستقوم به؟ هل ستغادر المكان؟ هل 	 

ستقول شيئًا؟ لم نعم وِلَم ال؟
هل كان الوضع سيختلف لو كان رجل يضرب رجًا 	 

آخر؟
ما الذي في وسعك القيام به في حاالت مماثلة؟ 	 

ما هي الخيارات المتاحة أمامك؟
ما هي مسؤوليتك لمنع آخرين من استخدام 	 

العنف؟

حالة دراسية # 3: 
ســامي شــاب يتحــّدر مــن عائلــة ميســورة. وفــي أحــد 
األيــام، التقــى ســامي بفتــاة ُتدعــى بتــرا وهــي فــي 
وتبــادال  المنــزل  إلــى  المدرســة  مــن  عودتهــا  طريــق 
الحديــث. وفــي اليــوم التالــي، التقى بها مجددًا واســتمر 
ــام  إلــى العشــاء.  هــذا األمــر حتــى دعاهــا فــي أحــد األي
وفــي خــال العشــاء، أخبــر ســامي بتــرا عــن مــدى إعجابــه 
بهــا ومــن ثــم دعاهــا إلــى الذهــاب إلــى منزلــه. وفــي 
المنــزل، بــدآ بتبــادل القبــل وبعدهــا بدأ ســامي بتحســس 
ــه  ــرا توقفــت وأخبرت ــرا تحــت قميصهــا. ولكــن بت جســد بت
بأنهــا ال تريــد أن تذهــب أبعــد مــن ذلــك. شــعر ســامي 
بالغضــب وأخبرهــا أنــه صــرف الكثيــر مــن الوقــت عليهــا 
وقــال لهــا: »مــا الــذي ســيقوله عنــي أصدقائــي؟«. وألــّح 
عليهــا لتغييــر فكرهــا. فــي بــادئ األمــر، حــاول إغراءهــا 
وثــم بــدأ يصــرخ معّبــراً عــن خيبــة أملــه. وثــم دفعهــا بعنــف 
فوقعــت أرضــًا وأجبرهــا علــى ممارســة الجنــس رغمــًا عــن 

إرادتهــا ومطالبتهــا المتكــررة لــه بالتوقــف.
هل ُيعتبر هذا األمر نوعًا من العنف؟ ِلَم نعم وِلَم ال؟	 
ما الذي برأيك كان ينبغي أن يقوم به سامي؟	 
ما الذي برأيك كان ينبغي أن تقوم به بترا؟	 

حالة دراسية # 4: 
كان نهــار طــارق عصيبــًا فــي المدرســة. إذ أّنبتــه والدتــه 
بخصــوص عاماتــه وأخبرتــه أنهــا لــن تســمح لــه بالخــروج 
تلــك الليلــة. وفــي الصــف، لــم يتمكــن مــن اإلجابــة علــى 
ســؤال طرحــه عليــه المــدّرس. وفــي خــال تواجــده فــي 
الملعــب بعــد الصــف، هزئــت منــه زميلتــه فــي الصــف رنــا 
لفشــله فــي اإلجابــة عــن مثــل هــذا الســؤال الســهل. 
وقالــت: »كان الســؤال ســهًا للغايــة... هــل أنــت فعــًا 
طــارق  منهــا  طلــب  الغبــاء؟«.  مــن  القــدر  هــذا  علــى 
ــت  ــا وقال ــار غضــب رن ــط. فث الســكوت ودفعهــا نحــو الحائ
لــه: »تجــّرأ علــى لمســي مجــددًا وســترى مــا ســأفعله...«. 
بــك...«.  ســأفعل  مــا  لتــري  مهــًا  »ال،  طــارق:  فأجــاب 

وصفعهــا واســتدار ومضــى فــي ســبيله.
هل تعتقد أن طارق كان محقًا في ضرب رنا؟ 	 
هل كان في وسعه التصرف بطريقة أخرى؟	 

حالــة دراســية # 5: مجموعــة مــن األصدقــاء تذهــب 
صديقتــه.  إلــى  ينظــر  شــابًا  فــادي  وياحــظ  للرقــص. 
عــراك  وينشــب  الشــاب  إلــى  ويتوجــه  فــادي  فينهــض 

. بينهمــا
لماذا تصرف فادي بهذه الطريقة؟	 
هل تعتقد أن فادي كان محّقًا في دفع الشاب 	 

اآلخر؟
كيف كان في وسعه التصّرف؟	 
ما الذي كان ينبغي أن يقوم به أصدقاؤه؟	 
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حالة دراسية # 6: 
فــي مجتمعــات عديــدة يتعــرض المتعايشــون مــع مــرض 
نقــص المناعــة المكتســب/اإليدز للنبــذ. كمــا يتعرضــون 
للشــتم واإلهانــة. كمــا ال ُيســمح ألوالدهــم بالذهــاب 

ــى المدرســة. إل
هل ُيعتبر هذا األمر نوعًا من العنف؟	 
هل تعتقد أن هذا النوع من التمييز يؤذي 	 

األشخاص المتعايشين مع مرض نقص المناعة 
المكتسب/اإليدز؟

ما الذي يمكن القيام به لتفادي حصول مثل هذه 	 
األمور؟

حالة دراسية # 7: 
ــة فــي التاســعة عشــر مــن العمــر  ــة جامعي ســلمى طالب
انتقلــت للتــو للســكن مــع زميلــة لهــا فــي شــقة مؤلفــة 
الجامعــي.  الحــرم  بالقــرب مــن  نــوم واحــدة  مــن غرفــة 
ســلمى حاملــة لفيــروس نقــص المناعــة المكتســبة منــذ 
أن كانــت فــي الـــ17 مــن العمــر. وهــي تتنــاول أدويــة لهذا 
المــرض ينبغــي وضعهــا فــي البــراد بشــكل دائــم. وفــي 
أحــد األيــام، ســألتها زميلتهــا فــي الســكن عــن الســبب 
الــذي يدفعهــا إلــى تنــاول هــذه األدويــة. قــررت ســلمى 
أن تكــون صريحــة وأخبــرت زميلتهــا أنهــا حاملــة لفيــروس 
وانتابهــا  زميلتهــا  ُصدمــت  المكتســبة.  المناعــة  نقــص 
الشــقة  مــن ســلمى مغــادرة  غضــب شــديد. وطلبــت 

فــورًا قبــل أن تنقــل إليهــا العــدوى.
ما هو رأيك بطريقة رد فعل زميلة سلمى في 	 

السكن؟
هل تعتقد بوجود خطر أن تنتقل العدوى إلى 	 

زميلة السكن لمجرد سكنها مع سلمى؟
هل ُيعتبر هذا األمر نوعًا من العنف؟	 
ما الذي يمكن القيام به لمنع حصول مثل هذه 	 

األمور؟

حالة دراسية # 8: 
رامــي ونــدى ثنائــي شــاب رزقــا للتــو بمولودهمــا الثانــي. 
ــدى هــي التــي  وعندمــا قــررا اإلنجــاب، اتفقــا علــى أن ن
ســتبقى فــي المنــزل لرعايــة األطفــال وأن رامــي هــو 
الــذي ســيعمل لكســب المــال. إال أن رامــي بــدأ مؤخــرًا 
بمنــح نــدى مبالــغ أقــل مــن المــال. فــي البدايــة، اضُطــرت 
نــدى إلــى إلغــاء دروس اللغــة األلمانيــة التي كانت تتابعها 
وبعــد ذلــك لــم يعــد لديهــا مــا يكفــي مــن المــال لشــراء 
لتنــاول  أصدقائهــا  للقــاء  حتــى  أو  لنفســها  المابــس 
القهــوة. وعندمــا تطرقــت إلــى هــذه المســألة مــع رامــي، 

اكتفــى بالقــول: »ليــس لدينــا  مــا يكفــي مــن المــال.

أنــت تطلبيــن الكثيــر بــأي حــال علــى الرغــم مــن أنــك ال 
تقريبــًا  يخــرج  أنــه  نــدى  ذكــرت  وعندمــا  شــيئًا«.  تجنيــن 
كل ليلــة مــع أصدقائــه وأنــه فــي وســعها ربمــا الخــروج 
أخــرج  أنــا  »نعــم  جوابــه:  كان  عنــه،  بــداًل  أصدقائهــا  مــع 
كثيــرًا ولكــن أنــا بحاجــة إلــى أن أرتــاح مــن عنــاء العمــل. 
أنــت تمضيــن اليــوم بأكملــه فــي المنــزل ال تفعليــن أي 

شــيء«.
هل ُيعتبر ذلك نوعًا من العنف؟ ِلَم نعم وِلَم ال؟	 
ما الذي ينبغي أن تقوم به ندى برأيك؟ كان في 	 

وسع رامي التصرف بطريقة مختلفة؟
ما الذي كنت لتقوم به في مثل هذه الحالة؟	 

حالة دراسية # 9: 
مجموعــة مــن األصدقــاء يتنزهــون فــي الحديقــة العامــة. 
ليلــى فتــاة هادئــة وانطوائيــة وكانــت نــور تعاكســها بهــذا 
الخصــوص. لــم تســتجب ولكــن حــازم المعجــب بهــا قــرر 
الدفــاع عنهــا. وطلــب مــن نــور التوقــف عمــا تقــوم بــه 
وتجــادال بهــذا الخصــوص. فضــرب حــازم نور وبــدآ يتعاركان.

ما هو رأيك بطريقة معاملة نور لليلى؟	 
هل تعتبر هذه المعاملة نوعًا من العنف؟ ِلَم نعم 	 

وِلَم ال؟
ما رأيك برد فعل حازم؟ هل ُيعتبر نوعًا من العنف؟ 	 

ِلَم نعم وِلَم ال؟
ما الذي كنت لتقوم به في مثل هذه الحالة؟	 

حالة دراسية # 10: 
عائلتــه  امــام  مؤخــرًا  بذلــك  أقــّر  »مثلــي«  شــاب  آدم 
وأصدقائــه. فــي البدايــة، كان الوضــع صعبــًا مــع عائلتــه 
ولكنهــم تقبلــوا األمــر فــي نهايــة المطــاف. إال أن بعــض 
زمائــه فــي المدرســة بــدأوا ينادونــه بـ«الشــاذ« وينعتونه 
بصفــات إزدرائيــة مشــابهة. كانــوا يتآمــرون عليــه دائمــًا 

حتــى أنهــم أقدمــوا علــى ضربــه أحيانــًا.
هل ُيعتبر هذا األمر نوعًا من العنف؟ ِلَم نعم وِلَم ال؟	 
ما الذي في وسع آدم القيام به؟	 
ما الذي في وسع أصدقائه القيام به؟	 
ما الذي كنت ستقوم به في مثل هذه الحالة؟	 
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ورقة الموارد »ب«

ما هو العنف القائم على النوع االجتماعي؟

مصطلــح  والسياســات  القوانيــن  معظــم  تســتخدم  عديــدة،  حــاالت  فــي 
»العنــف األســري« أو »العنــف المنزلــي« لإلشــارة إلــى أعمــال العنــف ضــد 
رجــًا.  عــادًة  يكــون  مــن قبــل شــريك حميــم  المرتكبــة  النســاء واألطفــال 
إال أننــا نشــهد تحــّواًل متزايــدًا نحــو اســتخدام »العنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي« أو العنــف ضــد المــرأة« لتغطيــة طيــف واســع مــن أعمــال العنــف 
التــي تتعــرض لهــا النســاء مــن شــركاء حميميــن أو أفــراد مــن األســرة أو 

أشــخاص آخريــن مــن خــارج األســرة.

كمــا ترّكــز هــذه المصطلحــات علــى واقــع الديناميكيــات و تعقيــدات المعاييــر 
 Filispoire،الجندريــة المرتبطــة باســتخدام العنــف ضــد المــرأة )فيلســبوير
فــي  اإلجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  العنــف  مفهــوم  ويســعى   .)2003
ــوع اإلجتماعــي وأشــكال  ــم علــى الن ــن العنــف القائ ــز بي ــى التميي جوهــره إل
أخــرى مــن العنــف. ويمكــن أن ينطبــق هــذا المفهــوم علــى الرجــال والنســاء، 
والفتيــات والفتيــان، وهــو يرّكــز علــى القضــاء علــى العنــف ضــد النســاء، 

ــه. ــرًا ب ــر تأث ــان بمــا أنهــم األكث الفتيــات والفتي

وفــي مــا يلــي تعريــف للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والعنــف ضــد المــرأة وفقــًا إلعــان 
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة حــول القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة فــي عــام 1994: أي 
فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس و يترتــب عنــه أو يرجــح أن يترتــب عنــه أذى أو معانــاة للمــرأة 
ســواء مــن الناحيــة الجســمانية أو الجنســية أو النفســية بمــا فــي ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا 
ــاة العامــة أو  ــة، ســواء حــدث ذلــك فــي الحي القبيــل أو القســر أو الحرمــان التعســفي مــن الحري

الخاصــة. و يفهــم بالعنــف ضــد المــرأة علــى ســبيل الذكــر ال الحصــر مــا يلــي:

العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار األسرة بما في ذلك الضرب 	 
والتعدي الجنسي على الفتيات األطفال والعنف المتصل بالمهر واغتصاب الزوجة وختان 
اإلناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، بما في ذلك العنف غير الزوجي 

والعنف المرتبط باالستغال.
العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما ذلك 	 

االغتصاب  والتعدي الجنسي والتحرش الجنسي والتخويف في مكان العمل وفي 
المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر، واالتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء.

العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه بشكل مقصود 	 
أينما وقع.
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من المهم التفكير في مدى األذى 
الذي يلحقه العنف الذي يمارسه 

الرجال على الصعيد الفردي وعلى 
عالقاتهم مع اآلخرين جراء هذه 

األدوار الجندرية الِصرف بخصوص 
الطرق التي يستخدمونها للتعبير عن 

مشاعرهم أو التفاعل مع النساء. 
وفي حياتكم اليومية، من األساسي 

بالنسبة إليكم كشبان وشابات 
التفكير في ما تستطيعون القيام 

به للقضاء على العنف الذي يمارسه 
الرجال ضد اآلخرين.

33 ما هو العنف؟
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الحقوق الجنسية 

واإلنجابية، الجنسانية، 
والتنوع الجنسي 

الجلسة 5

  الوقت المطلوب  الهدف
 التعرف على الحقوق الجنسية 
واإلنجابية ومناقشة مسؤولية 

األشخاص في احترام حقوق اإلنسان.

ساعة ونصف الساعة

  المعّدات الالزمة
P ورق لوح قاب
P أقام تأشير
P  نسخ عن ورقة الموارد »أ« حول »حقوق اإلنسان

والحقوق الجنسية واإلنجابية«
P »نسخ عن ورقة الموارد »ب«حاالت دراسية

مالحظات التخطيط:
التخطيط: إعطاء جميع المشاركين فرصة التعبير عن آرائهم بحرية مع التأكيد على احترام جميع اآلراء على اختافها.

اإلجراءات المتبعة:

إبدأ الجلسة بعصف ذهني حول معنى كلمة . 1
حقوق؟ ما هي حقوق اإلنسان؟ ما هي 

حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية؟
إشرح ما هي الحقوق واربط حقوق الصحة . 2

الجنسية واإلنجابية بحقوق اإلنسان؛ وما هي 
الحقوق اإلنجابية للشباب.

قم بعصف ذهني حول معنى كلمة جنسانية.. 3
إشرح الجنسانية والحقوق الجنسية.. 4
إشرح التنوع الجنسي، الهوية الجندرية وبعض . 5

المصطلحات المتعلقة بالعاقة الجنسية.
قّسم المشاركين على 3 مجموعات عمل.. 6
أطلب من كل مجموعة دراسة الجزء االول من . 7

كل حالة لمدة 10 دقائق.

أطلب من كّل مجموعة أن تعرض النقاط . 8
األساسية التي توصلت إليها في خال 
النقاش، ثم أطلب من بقية المجموعات 

التعليق على ذلك.
أطلب من كل مجموعة دراسة الجزء الثاني من . 9

كل حالة لمدة 10 دقائق.
-10أطلب من كّل مجموعة أن تعرض النقاط . 10

األساسية التي توصلت إليها في خال 
النقاش، ثم أطلب من بقية المجموعات 

التعليق على ذلك.
بعد عرض كل مجموعات العمل، قم بالتأكيد . 11

على أهمية حماية الحقوق الجنسية واإلنجابية 
والحّد من الوصمة والتمييز.
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أسئلة للنقاش:

ما هي حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية وعاقتها بحقوق اإلنسان؟

ماذا تعرف عن الجنسانية؟

ماذا تعرف عن التنوع الجنسي؟

ما هي الحقوق الجنسية واإلنجابية للشباب؟

ما هي العقبات التي تحول دون توفير الحقوق المتعلقة بالصحة اإلنجابية 
للمراهقين/ات والشباب/ات؟

1تعني الحقوق؟ وما هي حقوق اإلنسان؟ 1
2

3
4

5
6

الخالصة

بالقــرارات والممارســات  المتعلقــة  الحقــوق  الحقــوق األساســية لألفــراد وهــي  إحــدى  اإلنجابيــة هــي  الحقــوق 
الشــخصية ومنهــا الحصــول علــى المعلومــات والخدمــات المتعلقــة بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة. مــن الضــروري ضمــان 

حصــول جميــع األفــراد فــي المجتمــع علــى حقوقهــم كاملــة.

علــى كل فــرد معرفــة حقوقــه كاملــة والســعي إلــى تحقيقهــا. علــى كل فــرد إحتــرام حقــوق وخيــارات اآلخريــن بعيــدًا 
عــن الوصــم والتمييــز. 

يحــق لــكل النــاس اإلســتمتاع بجنســانيتهم، وال بــد مــن توفر الرضــا المتبادل 
لــدى كل مــن الشــريَكين لتكــون العالقة الجنســية مرضية. 

ُتعتبر بعض جوانب الجنسانية من حقوق اإلنسان؛ وُتسمى الحقوق الجنسية. 

يتعــرض األشــخاص ذات القيــم والتوجهــات الجنســية المختلفــة للوصمــة والتمييــز، ممــا يــؤذي مشــاعرهم وينتهــك 
حقوقهــم اإلنســانية، وُيشــعرهم بالعزلــة أو الخجــل ويحرمهــم مــن المشــاركة فــي الحيــاة السياســية والمهنيــة 

والمدنيــة.

ُيعتبــر تعزيــز النظــرة اإليجابيــة للتنــوع واإلعتــراف باآلثــار المدمــرة للتمييــز حاجــة ملّحــة كونهــا تــؤدي إلــى المســاواة 
ــرام. والتســامح والقبــول واإلحت
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ورقة الموارد »أ«

الحقوق الجنسية واإلنجابية حقوق اإلنسان

الحق في المساواة والتمتع بحماية قانونية 
متكافئة والتحرر من كافة أشكال التمييز القائم 

على اختاف النوع الجنسي أو اختاف النوع 
االجتماعي

حق المساواة أمام القانون

الحق في المشاركة لجميع األشخاص بغض النظر 
عن النوع االجتماعي

الحق في التجمع والمشاركة في المجتمع

لحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي 
والسامة الجسدية

حق المعاملة بكرامة وإحترام، حق الحرية من 
التعذيب، الحق في الصحة بما فيها الحصول على 

المعلومات والخدمات، حق حرية الرأي والتعبير

الحق في الخصوصية حق المعاملة بكرامة واحترام

الحق في اإلستقالية الذاتية وإعتراف القانون حق حرية الرأي والتعبير، حق المساواة أمام 
القانون، حق حرية الفكر والمعتقد والدين

الحق في حرية الفكر والرأي والتعبير، والحق في 
تكوين الجمعيات

حق حرية الفكر والمعتقد والدين

الحق في الصحة وفي االنتفاع من التقدم العلمي الحق في الصحة بما فيها الحصول على المعلومات 
والخدمات

الحق في التعلم والحصول على المعلومات 
الحق في التعليم

الحق في التعليم

الحق في الزواج أو عدمه وفي تأسيس أسرة 
والتخطيط لها، وفي تقرير إنجاب أطفال أو عدم 

اإلنجاب وكيفية وتوقيت اإلنجاب

الحق في الصحة بما فيها الحصول على المعلومات 
والخدمات

حق المساواة أمام  الحق في المساءلة واإلنصاف 
القانون

حق المساواة أمام القانون
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ورقة الموارد »ب«
دراسات الحالة 

1. أليسيا:
الجزء األول: 

مــن  تعانــي  بولنديــة  ســيدة  أليســيا  أليســيا:  قصــة 
مشــاكل صحيــة منــذ الطفولــة ولذلــك عندمــا أصبحــت 
حامــًا، أخبرهــا عــدد مــن األطبــاء بــأن الحمــل والــوالدة 
جســيم.  صحــي  بضــرر  اإلصابــة  لخطــر  ســيعرضانها 
والجديــر بالذكــر أن القانــون فــي  بولنــدا يســمح  للنســاء 
باإلجهــاض عندمــا يهــدد الحمــل صحــة األم.  ومــع ذلــك، 
ــز ألليســيا باإلجهــاض،  ــاء إصــدار شــهادة ُتجي رفــض األطب
ــار إال أن تســتمر فــي حملهــا  ــم يبقــى لديهــا خي ــك ل لذل

حتــى موعــد الــوالدة .
ما هو شعورك تجاه هذه الحالة؟	 
ما هي الحقوق الجنسية أو اإلنجابية التي ترتبط 	 

بهذه الحالة؟
هل تعتقد أن هذه القصة تشّكل انتهاكًا لحقوق 	 

اإلنسان؟ لماذا؟
من المسؤول عما حدث في هذه الحالة؟ قم 	 

بإعداد قائمة باألشخاص المسؤولين عما حدث.

الجزء الثاني: 
مــا الــذي حــدث ألليســيا؟ أســفرت الــوالدة عــن مزيــد مــن 
التدهــور فــي حالــة أليســيا الصحيــة حيــث أصبحــت غيــر 
قــادرة علــى العمــل، ومعتمــدة  بالكامــل علــى مســاعدة 
اآلخريــن فــي األنشــطة  اليوميــة بمــا فــي ذلــك رعايــة 
طفلهــا. تمــت إحالــة حالــة أليســيا إلــى المحكمــة األوروبيــة 
لحقــوق اإلنســان، حيــث خُلصــت المحكمــة إلــى ضــرورة 
تمكيــن  لضمــان  فعالــة  آليــات  بوضــع  الحكومــات  قيــام 
المــرأة مــن إجــراء عمليــات اإلجهــاض عندمــا يكــون ذلــك 
ماليــة  بتعويضــات  المحكمــة  لهــا  حكمــت  ثــم  قانونيــًا. 

كبيــرة اعترافــًا بمــا تعرضــت لــه مــن »آالم ومعانــاة.«
ما هو شعورك تجاه النتيجة التي انتهت إليها 	 

االمور؟
كيف يمكن أن يختلف الوضع لو أن الضحية كانت 	 

غنية/فقيرة أو أنثى/ذكر؟ 
ماهي المواقف التي يجب تغييرها في المجتمع 	 

لحماية هذا الحق االنجابي والجنسي؟
ماذا كان سيحدث لو أن هذه القصة حصلت في 	 

مجتمعك؟

2. سميرة:
الجزء األول: 

قصــة ســميرة: ســميرة فتــاة ريفيــة صغيــرة مــن محافظــة 
حدوديــة تــم إجبارهــا علــى الــزواج وهــي فــي ســن الـــ 12 
عامــا. بمقتضــى العــادات فــي قريتهــا، تحملــت ســميرة 
ــزل. وبمــا انهــا  ــه فــي المن مســؤولية خدمــة زوجهــا وأهل
صغيــرة جــدا فــي الســن وغيــر قــادرة علــى تحمــل هــذا 
بالهــروب  قامــت  فقــد  المســؤوليات  وهــذه  الوضــع 
والعــودة إلــى منــزل والديهــا اللذيــن أجبراهــا علــى العــودة 
كثيــرا  »حاولــت  وتقــول ســميرة:  الزوجــي.  البيــت  إلــى 
التأقلــم مــع أســرة زوجــي ثــم أصبحــت حامــًا بطفلــي 
االول بعــد عــام ونصــف مــن زواجــي. وبســبب جهلــي 
كانــت  التــي  جارتــي  كنــت أستشــير  الحمــل،  عــن  التــام 
دائمــة الســؤال عنــي وأستفســر منهــا بخصــوص مشــاكل 
تقديــم  مركــز  إلــى  بالتوجــه  جارتــي  نصحتنــي  الحمــل. 
الخدمــات الصحيــة ولكــن حماتــي رفضــت قائلــة أن الحمــل 
شــيء طبيعــي وال يحتــاج إلــى متابعــة طبيــة ممــا جعــل 
زوجــي بالتالــي يرفــض الفكــرة. وبعــد مــرور شــهر، شــعرت 
بمغــص شــديد فــي أســفل البطــن وحاولــت التماســك 

رغــم أن االلــم كاد أن يمزقنــي ثــم حــدث لــي نزيــف.  
ما هو شعورك تجاه هذه الحالة؟	 
ما هي الحقوق الجنسية أو اإلنجابية التي ترتبط 	 

بهذه الحالة؟
هل تعتقد أن هذه القصة تمثل انتهاكًا لحقوق 	 

اإلنسان؟ لماذا؟
من المسؤول عما حدث في هذه الحالة؟ قم 	 

بإعداد قائمة باألشخاص المسؤولين عما حدث.

الجزء الثاني: 
مــا الــذي حدث لســميرة؟ فقدت ســميرة وعيهــا مما اضطر 
زوجهــا لنقلهــا إلــى المستشــفى. وبعــد الكشــف عليهــا 
تبيــن أنهــا فــي حالــة اجهــاض وتعانــي مــن هبــوط حــاد فــي 
ضغــط الــدم. وفــي الحــال، تــم اســعاف ســميرة وعاجهــا ثم 
قــام الطبيــب بشــرح خطــورة الحمــل فــي ســن مبكــرة علــى 

الفتيــات وكذلــك أهميــة وضــرورة متابعــة الحمــل. 
ما هو شعورك تجاه النتيجة التي انتهت إليها 	 

االمور؟
كيف يمكن أن يختلف الوضع لو أن الضحية كانت 	 

غنية/فقيرة أو أنثى/ذكر؟ 
ماهي المواقف التي يجب تغييرها في المجتمع 	 

لحماية هذا الحق اإلنجابي والجنسي؟
ماذا كان سيحدث لو أن هذه القصة حصلت في 	 

مجتمعك؟
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3. ماثيو:

الجزء األول: 
ــو: ماثيــو طالــب جامعــي مثلــي الجنــس مــن  قصــة ماثي
الواليــات المتحــدة. فــي إحــدى الليالــي، زعــم  شــابين 
إلــى  يوصــاه  أن  عليــه  وعرضــا  الجنــس  مثليــا  بأنهمــا 
المنــزل.  ذهــب ماثيــو معهمــا ولكــن الشــابين أخــذاه إلــى 
منطقــة نائيــة، ســرقاه، وربطــاه بســياج، وضربــاه وعذبــاه 
بوحشــية، ثــم تــركاه هنــاك ليمــوت. بعــد 18 ســاعة، عثــر 
عليــه أحــد األشــخاص حيــث كان ال يــزال مربوطــًا بالســياج، 

ــة. ــة غيبوب ــزال علــى قيــد الحيــاة ولكــن فــي حال والي
ما هو شعورك تجاه هذه الحالة؟	 
ما هي الحقوق الجنسية أو اإلنجابية التي ترتبط 	 

بهذه الحالة؟
هل تعتقد أن هذه القصة تمثل انتهاكًا لحقوق 	 

اإلنسان؟ لماذا؟
من المسؤول عما حدث في هذه الحالة؟ قم 	 

بإعداد قائمة باألشخاص المسئولين عما حدث.

الجزء الثاني: 
مــا الــذي حــدث لماثيــو؟ أصيــب رأس وجمجمــة ماثيــو 
ليعالجهــا  جــدا  خطيــرة  إصاباتــه  وكانــت  بليغــة.  إصابــات 
ــاء .لــم يســتعد ماثيــو وعيــه وتوفــي بعــد خمســة  األطب
ــة، ُحكــم  ــة، وفــي النهاي ــام. ألقــي القبــض علــى القتل أي
علــى كل منهمــا بعقوبتيــن متتاليتيــن بالســجن المؤبــد.  
جرائــم  إلــى  الوطنــي  االنتبــاه  ماثيــو  قصــة  لفتــت 
الكراهيــة. صــدر قانــون باســم ماثيــو يتعــدى التشــريعات 
المتعلقــة بجرائــم الكراهيــة ليشــمل جرائــم الكراهيــة ضد 
المثلييــن، والنســاء والمعوقيــن. أنشــأت والــدة ماثيــو 
مؤسســة ماثيــو شــيبارد، التــي تســعى إلــى »إحــال 
مــن  الكراهيــة«  مــكان  والقبــول  والتعاطــف  التفاهــم 
خــال التعليــم، والتوعيــة والمناصــرة وكســب التأييــد.

ما هو شعورك تجاه النتيجة التي انتهت إلها 	 
االمور؟

كيف يمكن أن يختلف الوضع لو أن الضحية كانت 	 
غنية/فقيرة أو أنثى/ذكر؟ 

ماهي المواقف التي يجب تغييرها في المجتمع 	 
لحماية هذا الحق اإلنجابي والجنسي؟

ماذا كان سيحدث لو أن هذه القصة حصلت في 	 
مجتمعك؟

ملحق الجلسة 5 ص 100

39 الحقوق الجنسية واإلنجابية، الجنسانية، والتنوع الجنسي 
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 والرضاعة 
الطبيعية

الجلسة 6

  الوقت المطلوب  الهدف
التعرف على الخصوبة والحمل وأهمية 

الرضاعة الطبيعية، والتعرف على 
العقم.

ساعة واحدة 

  المعّدات الالزمة
P ال شيء

41 الحمل والرضاعة الطبيعية



اإلجراءات المتبعة:

 إسأل المشاركين ماذا يعرفون عن الحمل والخصوبة.. 1
 إشرح للمشاركين ما هي الخصوبة وكيف يحدث الحمل.. 2
 إشرح كيف يمكن للمرأة أن تعرف بأنها حامل وكيف يمكن لها ضمان الحمل الصحي.. 3
 إشرح عن الوالدة الطبيعية والوالدة القيصرية.. 4
 إسأل عن أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها. . 5
 إشرح عن فوائد الرضاعة الطبيعية للرضيع واألم.. 6
 إشرح ما هو العقم وما هي أسبابه.. 7
إشرح ما هي طرق اإلنجاب المساعد أو المساعدة على اإلنجاب.. 8

كيف يمكن للمرأة معرفة أنها حامل؟

كيف يمكن للمرأة ضمان الحمل الصحي؟

ماذا يحدث أثناء الوالدة الطبيعية؟

كيف يحدث اإلخصاب والحمل؟ 1
2

3
4

ما هي المساعدة التي تحتاجها النساء عند الوالدة؟

ما هي النتائج المترتبة على الوالدة بدون مساعدة طبية؟

ما هي فوائد الرضاعة الطبيعية؟

كيف تتم الوالدة القيصرية؟ 5
6

7
8

كيف يمكن زيادة إدرار حليب الرضاعة؟

ما هو الفطام؟ وكيف يجب أن يتم؟

ما هوالعقم وأسبابه الرئيسية؟ 

ما هي فوائد الرضاعة الطبيعية لألم؟ 9
10

11
12

ما هي طرق اإلنجاب المساعد أو المساعدة على اإلنجاب؟

ما هي الخطوات األولى لمواجهة مشاكل الخصوبة؟ 13
14

أسئلة للنقاش:
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الخالصة

تســتطيع بعــض الحيوانــات المنويــة البقــاء حيــة فــي عنــق الرحــم لمــدة تصــل إلــى 5 أيــام بحيــث تكــون جاهــزة إلخصــاب 
ــرة المذكــورة وبعــد ممارســتها  ــدى المــرأة إذا حصلــت اإلباضــة خــال الفت ــا يمكــن حــدوث حمــل ل البويضــة، مــن هن

لعاقــة جنســية غيــر محميــة.

ــل 17 ســنة(  ــر آمــن )مــا قب الحمــل المبكــر غي
ألن النمــو ال يكــون كامــال«.

الــوالدة فــي ظــروف غيــر آمنــة قــد تعــّرض حيــاة األم والطفــل لمخاطــر جّمــةز وعليــه، تدعــو الحاجــة إلــى التوّجــه إلــى 
المراكــز الصحيــة المتخّصصــة )مستشــفى، عيــادة مجهــّزة وغيرهــا...( حيــث يتوفــر األخصائيــون مــن أطبــاء وقابــات 

قانونيــات وغيرهــم لضمــان والدة آمنــة، وتوفيــر الرعايــة الطارئــة فــي حــال حــدوث مضاعفــات.

ــه غطــاء محكــم وتركــه فــي المنــزل،  يمكــن للمــرأة العاملــة شــفط الحليــب مــن الثــدي فــي وعــاء نظيــف تمامــا ول
ــد الحاجــة، علــى أن ترضعــه األم مــن ثديهــا باســتمرار عندمــا تكــون معــه. ــع عن ــه للرضي إلعطائ

معظــم مشــاكل العقــم يمكــن معالجتهــا، لــذا ال بــد للزوجيــن مــن إستشــارة األخصائييــن للحصــول علــى المشــورة 
والخدمــات الازمــة.

ملحق الجلسة 6 ص 104

43 الحمل والرضاعة الطبيعية
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تنظيم األسرة
 
واإلجهاض

الجلسة 7

  الوقت المطلوب  الهدف
التعرف على وسائل تنظيم األسرة 

وكيفية عملها واستخدامها، والتعرف 
على اإلجهاض وأنواعه ومضاعفاته.

ساعة واحدة 

  المعّدات الالزمة
P لوح قّاب
P أقام تأشير
P  قائمة بأسماء وسائل تنظيم األسرة ورقة

الموارد »أ«
P  3 نسخ من ورقة الموارد »ب« صحيفة حقائق

تنظيم األسرة

مالحظات التخطيط:

عــدم الســماح للمشــاركين فــي الدخــول فــي نقــاش حــول الديــن خــال مناقشــة تنظيــم األســرة واإلجهــاض 
ــوع اإلجتماعــي فــي طــرح  ــد دائمــًا علــى حقــوق اإلنســان والن ــة مــع التأكي ــأن هــذه الحصــة هــي علمي وإعامهــم ب

الموضــوع. 

45 تنظيم األسرة واإلجهاض



اإلجراءات المتبعة:

إسأل المشاركين عن وسائل تنظيم األسرة . 1
 وما هي أنواع الوسائل التي يعرفونها.

إشرح لهم أنواع وسائل تنظيم األسرة . 2
وتفاصيلها: الوسائل المؤقتة التي تمنع 

وصول الحيوان المنوي إلى البويضة، 
الوسائل طويلة األمد التي تعمل داخل نظام 

الجسم، الوسائل الطبيعية التي تتطلب 
سلوكيات محددة وفهمًا لطبيعة الجسم، 

 والوسائل الجراحية الدائمة. 

 إشرح لهم عن وسائل منع الحمل الطارئة.. 3

 قّسم المشاركين إلى 3 مجموعات. . 4

أطلب من الفريق 1 أن يسحب قطعة من . 5
الورق عليها إسم وسيلة تنظيم أسرة. 

أطلب من الفريق 2 والفريق 3 تخمين ما هي 
وسيلة تنظيم االسرة التي يحملها الفريق 

1، بحيث يقوم الفريق 2 والفريق 3 بالتوالي 
بطرح أسئلة على الفريق 1، على أن تكون 

إجابتها فقط نعم أو ال. )سيتم توزيع صحيفة 
حقائق وسائل تنظيم االسرة للمساعدة في 
اإلجابة بنعم وال(. والمطلوب منهم تخمينما 

 هي الوسيلة في ضوء إجابات الفريق 1.

يحق لكل فريق طرح 5 أسئلة فقط ولديه 30 
ثانية فقط لإلجابة بعد كل سؤال. عندما يجيب 

الفريق إجابة خاطئة عن الوسيلة يخسر نصف 
نقطة. وعندما يجيب إجابة صحيحة يحصل على 
نقطة كاملة. وفي حال لم يجب أحد الفريقين 

إجابة صحيحة يحصل الفريق 1 على نقطة 
 كاملة. 

يتم تكرار النشاط بسحب الفريق 2 ورقة ثم 
يقوم الفريق 1 والفريق 3 بطرح االسئلة 

وتخمين ما هي الوسيلة، ثم يقوم الفريق 
3 بسحب ورقة ويقوم الفريق 1 والفريق 2 

 بطرح االسئلة وتخمين ما هي الوسيلة.

سّجل النقاط التي يحصل عليها كل فريق . 6
على اللوح القاب. أعط الفريق الرابح هدية 

 رمزية.

إسأل المشاركين ما هو اإلجهاض و ما هي . 7
 أنواعه.

إشرح ما هو اإلجهاض، وأنواعه: اإلجهاض . 8
التلقائي واإلجهاض المقصود )جراحي 

 ودوائي(.

إشرح مضاعفات اإلجهاض الجراحي، وأعراض . 9
 ومضاعفات اإلجهاض الدوائي.

ناقش مع المشاركين أسباب اللجوء إلى . 10
 اإلجهاض.

إشرح عن الحمل غير المرغوب فيه وأسباب . 11
 حدوثه وبأنه من أهم أسباب اللجوء لإلجهاض.

إشرح عن اإلجهاض غير اآلمن، وناقش الفرق . 12
 بين اإلجهاض اآلمن واإلجهاض غير اآلمن.

إشرح عواقب االجهاض غير اآلمن والعوامل . 13
التي تؤدي إليه وأسباب إرتفاع نسبة 

اإلجهاض غير اآلمن في صفوف المراهقات.
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أذكر بعض وسائل تنظيم األسرة وكيفية عملها.

ماذا تعرف عن وسائل منع الحمل الطارئة؟ 

ماذا تعرف عن اإلجهاض وعن أنواعه؟

ماذا تعرف عن وسائل تنظيم األسرة؟ 1
2

3
4

ما هي األسباب التي تدفع إلى اللجوء لإلجهاض؟

ما هو الحمل غير المرغوب فيه؟

ماذا يعني اإلجهاض غير اآلمن؟

هل تعرف ما هي مضاعفات اإلجهاض؟ 56
78

ما هي عواقب اإلجهاض غير اآلمن؟

ما هي العوامل التي تؤدي إلى اإلجهاض غير اآلمن؟

ما هي أسباب إرتفاع نسبة اإلجهاض غير اآلمن في صفوف المراهقات؟

ما هو الفرق بين اإلجهاض اآلمن واإلجهاض غير اآلمن؟ 9
10

11
12

أسئلة للنقاش:

الخالصة

تكثــر أنــواع وســائل تنظيــم األســرة: الوســائل المؤقتــة التــي تمنــع وصــول الحيوان المنــوي إلى البويضة، والوســائل 
طويلــة األمــد التــي تعمــل داخــل نظــام الجســم، والوســائل الطبيعيــة التــي تتطلــب ســلوكيات محــددة وفهمــًا 

لطبيعــة الجســم، والوســائل الجراحيــة الدائمــة.

وســائل منــع الحمــل الطارئــة هــي وســائل للوقايــة مــن الحمــل غيــر المرغــوب فيــه بعــد ممارســة الجنــس بــدون 
اســتعمال أي وســيلة مــن وســائل الحمايــة. وتســتعمل وســائل منــع الحمــل الطارئــة بحــد أقصــى خــال  5 أيــام )120 

ســاعة( بعــد ممارســة الجنــس دون اســتعمال أي وقايــة.

من حاالت الحمل تنتهي باإلجهاض التلقائي )غالبا قبل 
أن تدرك المرأة أنها حامل(. 

من حاالت الحمل تنتهي باإلجهاض المقصود.

47 تنظيم األسرة واإلجهاض



تجري معظم حاالت اإلجهاض )سواء التلقائي أو المقصود( عندما يكون الحمل قد وصل إلى 8 أسابيع أو قبل ذلك.

اإلجهــاض غيــر اآلمــن هــو إنهــاء حمــل غيــر مرغــوب فيــه بمســاعدة أشــخاص غيــر مؤهليــن أو فــي بيئــة ال يتوفــر فيهــا 
الحــد األدنــى مــن المعاييــر الطبيــة او كاهمــا.

لحماية المراهقات من اإلجهاض غير اآلمن يجب:
P .زيادة وعي المراهقات بمختلف نواحي الصحة الجنسية واإلنجابية
P .زيادة وعي المراهقات بمخاطر اإلجهاض غير اآلمن
P .توفير الطرق المثلى للوصول إلى المعلومات الازمة في هذه المرحلة العمرية
P  توفير كل إمكانيات رعاية ما بعد اإلجهاض والتعامل مع المضاعفات الناتجة عن اإلجهاض غير اآلمن ضمن

خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية المقدمة للشباب.

ورقة الموارد »أ«
 قائمة بوسائل تنظيم األسرة 

حبوب منع الحمل الفمويةالواقي االنثويالواقي الذكري

كبسوالت تحت الجلد حقن منع الحملوسائل منع الحمل الطارئة
الهرمونية )الغرسات(

وسيلة انقطاع الطمث اللولب
بالرضاعة الطبيعية

السحب/العزل/القذف 
الخارجي

الوعي بالخصوبة “التقويم 
بالعد الشهري/فترة االمان”

ربط قنوات فالوب
)تعقيم المرأة(

قطع القنوات الدافقة 
)تعقيم الرجل(
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ورقة الموارد »ب«: صحيفة حقائق تنظيم األسرة
وسائل تنظيم األسرة/ وسائل منع الحمل

الوسائل المؤقتة التي تمنع وصول الحيوان المنوي إلى البويضة

خصائص  أخرى ما هي وكيفية عملها الوسيلة

هو وسيلة من وسيلتين تقدمان الحماية 	 
المزدوجة )من الحمل ومن العدوى الجنسية( 

وبالتالي يمكن أيضا أن تحمي من العقم 
وسرطان عنق الرحم.

يمّكن الرجال والفتيان من حماية أنفسهم 	 
وحماية شركائهم. 

متوفر بسهولة.	 
يجب تركيبه أثناء النشاط الجنسي وقبل الجماع.	 
البعض يجد أنه يقلل من اإلحساس.	 
يمكن أن يتمزق، خاصة إذا استخدم بطريقة غير صحيحة.	 
يقي من العدوى المنقولة جنسيًا/فيروس 	 

نقص المناعة البشري.

غاف رقيق مصنوع من مادة 
الاتكس يتم تركيبه على العضو 
الذكري أثناء انتصابه قبل الجماع 

حيث يمنع دخول الحيوانات المنوية 
إلى المهبل.

الواقي الذكري

يمكن تركيبه قبل بداية النشاط الجنسي بساعات.	 
يمّكن النساء والفتيات من حماية أنفسهم 	 

وحماية شركائهم.
ماحظ ومحسوس أثناء الجماع ويحتاج إلى 	 

تدريب لتركيبه.
غالي السعر مقارنة بالواقي الذكري.	 
يقي من العدوى المنقولة جنسيًا/فيروس 	 

نقص المناعة البشري.

غاف مزيت مصنوع من الباستيك 
وله حلقتان. حلقة تبقى خارج 

المهبل وتغطي جزء من الشفرتين، 
والحلقة األخرى توضع داخل المهبل 
وتغطي عنق الرحم. ويشكل كيس 

لتجميع السائل المنوي.

الواقي األنثوي

يمكن تركيبه قبل بداية النشاط الجنسي.	 
غير متاح بصورة واسعة.	 
يمكن أن يخلع من مكانه أثناء الجماع.	 
يجب تركيبه من قبل مقدم رعاية صحية.	 
غير معروف حتى اآلن إذا كان يقي من العدوى 	 

المنقولة جنسيًا/فيروس نقص المناعة البشري، 
أم ال.

غطاء مصنوع من الاتكس على 
شكل كشتبان الخياط ويتم إدخاله 

في المهبل وتركيبه على عنق 
الرحم لمنع دخول الحيوانات المنوية. 

ويفضل استخدامه مع أحد أنواع 
المبيدات المنوية.

غطاء
عنق الرحم

االستخدام المتكرر للمبيدات المنوية 	 
)NONOXYNOL-9( يمكن أن يؤدي إلى أضرار 

أو جروح بالجهاز التناسلي مما يزيد من خطر 
انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة البشري.

يفضل عدم استخدامه من قبل النساء األكثر 	 
عرضه للعدوى بفيروس نقص المناعة البشري.

مواد كيميائية مثل الرغاوى 
الكيمائية، كريمات، جل )مادة 

هامية( أو تحاميل توضع داخل 
المهبل قبل الجماع لخلق مانع وقتل 

الحيوانات المنوية.
يمكن إستخدام المبيد المنوي 
وحده أو مع وسيلة حاجزة مثل 

الواقي، لزيادة فاعليته.

المبيدات 
المنوية
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الوسائل طويلة األجل التي تعمل داخل نظام الجسم

خصائص  أخرى ما هي وكيفية عملها الوسيلة

ال  تتطلب استخدام أو ادخال أي شئ أثناء 	 
العاقة الجنسية.

يمكن أن تقلل من تشنجات الحيض )الدورة 	 
الشهرية( ومن مخاطر اإلصابة ببعض أنواع 

السرطانات واألنيميا ومشاكل الثدي وأمراض 
إلتهابات الحوض. 

يجب على المرأة تذكر موعد أخذ األقراص بصورة 	 
منتظمة.

عادًة، تعود الخصوبة سريعًا بعد التوقف عن 	 
استخدامها.

أقراص صغيرة تحتوي على 
هورموني اإلستروجين 

والبروجستين أو البروجستين فقط 
والتي تمنع اإلباضة )خروج البويضة 

من المبيض( وتحد من حركة الحيوان 
المنوي من خال زيادة لزوجة مخاط 
عنق الرحم. وتقوم المرأة بتناولها 

بالفم يوميا لمدة 21 أو 28 يوم 
حسب نوعها وصنفها.

حبوب
منع الحمل

ال تتطلب استخدام أو إدخال أي شيء أثناء 	 
العاقة الجنسية.

يمكن أن تقلل من مخاطر اإلصابة ببعض أنواع 	 
السرطانات.

تعود الخصوبة خال أشهر قليلة بعد التوقف عن 	 
استخدامها.

حقنة تؤخذ على فترات منتظمة، 
عادة  كل شهر أو كل 3 أشهر، 

وتحتوي على هورمون البروجستين 
الذي يمنع اإلباضة ويزيد من لزوجة 

مخاط عنق الرحم.

الحقن

ال تتطلب استخدام أو إدخال أي شيء أثناء 	 
العاقة الجنسية.

تعود الخصوبة فورًا بعد التوقف عن استخدامها.	 

حلقة رقيقة وناعمة ومرنة تقوم 
المرأة بإدخالها في المهبل. تطلق 

ببطء هورموني األستروجين 
والبروجستين فتمنع اإلباضة وتزيد 

من لزوجة مخاط عنق الرحم.)يتم 
تثبيت الحلقة لمدة ثاثة أسابيع ثم 

راحة لمدة أسبوع(.

الحلقة
 المهبلية

ال تتطلب استخدام أو ادخال أي شيء أثناء 	 
العاقة الجنسية.

أقل فاعلية لدى السيدات اللواتي يزيد وزنهن 	 
عن  90 كيلوغرامًا.

تعود الخصوبة سريعًا بعد التوقف عن 	 
إستخدامها.

لصقة صغيرة توضع على الجلد 
حيث تقوم بإطاق هورموني 

البروجستين واألستروجين من خال 
الجلد لمنع اإلباضة وتزيد من لزوجة 

مخاط عنق الرحم. )توضع اللصقة 
على أي مكان بالجسم باستثناء 

الثدي واألرداف لمدة ثاثة أسابيع 
ثم راحة لمدة أسبوع(.

اللصقات 
الجلدية

يمكن إزالتها في أي وقت ولكن يجب زرعها 	 
ونزعها من قبل مقدمي خدمة مدربين.

ال تتطلب استخدام أو إدخال أي شيء أثناء 	 
العاقة الجنسية.

تعود الخصوبة فورًا بعد نزعها.	 

عبارة عن عود أو عودين ناعمين يتم 
زرعهما في أعلى ذراع المرأة حيث 

تقوم بإطاق جرعة منخفضة وثابتة 
من هورمون البروجستين لمدة 

تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات. تؤدي 
إلى زيادة لزوجة مخاط عنق الرحم 

ومنع اإلباضة.

الغرسات
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خصائص  أخرى ما هي وكيفية عملها الوسيلة

هذه الوسيلة ال تقطع العاقة الجنسية، وغير 	 
ملحوظة أو محسوسة أثناء الجماع.

إذا كان هناك عدوى أثناء عملية التركيب أو إذا 	 
لم يتم التعقيم أثناء التركيب، قد يؤدي ذلك 

إلى عدوى بالحوض وزيادة خطر اإلصابة بفقدان 
الخصوبة.

أحيانًا يقوم الجسم بنبذ اللولب.	 
يجب تركيبه ونزعه من قبل مقدم خدمة مدرب 	 

بعد انتهاء الدورة مباشرة

وسيلة صغيرة، عادًة على شكل 
حرف )T( ، توضع داخل الرحم من 
قبل مقدم الرعاية الصحية. بعض 

أنواع اللوالب تطلق هورمون 
البروجستين بينما البعض اآلخر 

يحتوي على مادة النحاس والذي له 
تأثير مضاد للخصوبة. ويمنع اللولب 

إلتقاء الحيوان المنوي بالبويضة. 
بعض أنواع اللوالب يمكن أن يعمل 

لمدة 10 سنوات.

الوسائل الرحمية 
)اللولب( 

»الوسائل الطبيعية« – الوسائل التي تتطلب سلوكيات محددة وفهمًا لطبيعة الجسم

خصائص  أخرى ما هي وكيفية عملها الوسيلة

الرضاعة الطبيعية غير مكلفة ولها آثار صحية 	 
إيجابية على كل من األم والطفل.

هذه الطريقة تكون صعبة للنساء اللواتي ال 	 
تسمح لهن ظروفهن بالتواجد بجانب أطفالهن 

بصورة منتظمة.

للسيدات المرضعات فقط. تؤدي 
الرضاعة الطبيعية إلى إنتاج الجسم 

لهورمونات تمنع اإلباضة. لمنع 
الحمل، تكون هذه الوسيلة ذات 
فاعلية فقط خال األشهر الستة 

األولى من الرضاعة الطبيعية 
أو لحين إستعادة المرأة لدورتها 
الشهرية )أيهما أواًل( وبشرط أن 

تكون رضاعة طبيعية مطلقة )بدون 
أي أطعمة أو سوائل خارجية(.

الرضاعة الطبيعية
)انقطاع الطمث(

عملية العزل متاحة دائمًا وغير مكلفة.	 
تعتمد على مدى تحكم الرجل بنفسه وقدرته على 	 

توقع توقيت القذف )المرأة ليس لها تحكم في 
هذه الطريقة(

تقطع العاقة الجنسية ويمكن أن تقلل من المتعة 	 
الجنسية. 

يحتمل حدوث الحمل جراء العاقة الجنسية غير 	 
اآلمنة بنسبة عالية ، وذلك سببه انتقال الحيوانات 

المنوية عبر سائل المذي وهو السائل الذي 
يخرج من العضو الذكري قبل قذف المني والذي 
ينجح في تلقيح البويضة، كما أن إحتمالية انتقال 
الفيروسات عبر الجنس غير اآلمن تعتبر عالية جدًا.

سحب العضو الذكري )القضيب( 
خارج المهبل قبل عملية القذف 

لمنع دخول الحيوانات المنوية إلى 
المهبل. وتكون هذه الطريقة فعالة 

إذا تمت بطريقة صحيحة ومتسقة.

لعزل/السحب
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خصائص  أخرى ما هي وكيفية عملها الوسيلة

هذه الطريقة تزيد من وعي المرأة وفهمها 	 
لجسدها.

تسمح للمرأة أن تتوقع موعد بدء دورتها 	 
الشهرية التالية.

يمكن أن تساعد الشريكين اللذين يرغبان في 	 
الحمل في تحديد أعلى أيام الخصوبة في 

الدورة.
م هذه الطريقة يتطلب وقتًا؛ االلتزام 	  تعلُّ

بالمراقبة اليومية للمخاط، وتعاون شريك المرأة.

يفرز عنق الرحم مخاطًا يمكن 
ماحظته أثناء مسح الفرج بعد 

التبول أو على المابس الداخلية 
للمرأة. ويتغير نوع وكمية هذا 

المخاط أثناء الدورة الشهرية للمرأة. 
يمكن أن تتعلم المرأة كيفية 

التعرف على نوع المخاط الذي 
يدل على خصوبتها والنوع الذي 

يشير إلى عدم الخصوبة. خال أيام 
الخصوبة، يمكن للمرأة استخدام أحد 

الوسائل المانعة للحيوانات المنوية 
)مثل المبيدات المنوية أو الواقي 

الذكري/األنثوي( أو أن تمتنع عن 
ممارسة الجماع خال هذه الفترة.

مخاط عنق 
الرحم والوعي 

بالخصوبة

يتم استخدام ميزان حرارة خاص يمّكن 	 
المستخدم من ماحظة أي فروق طفيفة في 

درجة حرارة الجسم. 
ألن درجة حرارة جسم المرأة تنخفض أحيانًا 	 

قبل اإلباضة، يمكن لهذه الطريقة أن تساعد 
الشريكين اللذين يرغبان في الحمل على تحديد 

أعلى أيام الخصوبة في الدورة.
تحتاج هذه الطريقة إلى تعاون الشريكين.	 

ترتفع درجة حرارة جسم المرأة 
قليًا عند اإلباضة. من خال قياس 

درجة حرارة الجسم كل يوم صباحًا 
قبل مغادرة الفراش وقبل الحركة 
تسطيع المرأة تحديد موعد حدوث 

اإلباضة. ال يمكن التنبؤ باإلباضة، 
ولكن بعد مرور أيام قليلة من 

اإلباضة تستطيع المرأة أن تعلم 
من أن باقي أيام الدورة تعتبر 

فترة عدم خصوبة. وإلى أن تحدث 
اإلباضة يمكنها استخدام إحدى 

الوسائل المانعة للحيوانات المنوية 
)مثل المبيدات المنوية أو الواقي 

الذكري/األنثوي( أو أن تمتنع من 
ممارسة الجماع خال هذه الفترة. 

درجة حرارة 
الجسم والوعي 

بالخصوبة

هذه الطريقة مناسبة وعملية للمرأة التي لديها 	 
انتظام في الدورة الشهرية.

هذه الطريقة يمكن أن تساعد الشريكين اللذين 	 
يرغبان في الحمل في تحديد أعلى ايام الخصوبة 

في الدورة.
تحتاج هذه الطريقة إلى تعاون الشريكين.	 

الكثير من النساء لديهن دورات 
شهرية منتظمة يمكن التنبؤ بها 
إلى حد ما، من حيث توقيت بدء 

دورة جديدة. يمكن للمرأة إستخدام 
حلقة من الخرز كطريقة للتقويم 

)العد الشهري( لتحديد أيام الخصوبة 
التي يمكن خالها اإلمتناع عن 

الجماع أو استخدام إحدى الوسائل 
الحاجزة للحيوانات المنوية.

التقويم، األيام 
القياسية

)طريقة حلقة 
الخرز(
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الوسائل الجراحية الدائمة

خصائص  أخرى ما هي وكيفية عملها الوسيلة

هذه العملية غير فعالة إال بعد مرور 3 أشهر 	 
على إجراء الجراحة.

هي وسيلة دائمة.	 

العيادة الخارجية يتم من خالها قطع 
وربط الحبل المنوي. يتم امتصاص 
الحيوانات المنوية، بشكل غير ضار، 

من جسم الرجل بداًل من دخولها 
إلى السائل المنوي. ال تسبب 

تغير في قدرة الرجل على ممارسة 
الجنس والشعور بالمتعة الجنسية 

والقذف.

تعقيم الرجل 
وقطع القناة 

الدافقة
)ربط الحبل 

المنوي(

هي وسيلة دائمة.  	 
يوجد تقنية جديدة يتم من خالها وضع ما يشبه 	 

الملقط إلغاق األنابيب، و يمكن ازالته بالمنظار 
الحقا لتعود الخصوبة من جديد.

إجراء جراحي لقطع وربط قنوات 
فالوب أو لسد قنوات فالوب لمنع 

إلتقاء الحيوانات المنوية بالبويضة. ال 
تسبب تغيير في قدرة المرأة على 
ممارسة الجنس والشعور بالمتعة 

الجنسية.

تعقيم المرأة
)ربط األنابيب(
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القرار  إتخاذ 
وتعاطي المخّدرات

الجلسة 8

  الوقت المطلوب  الهدف
التفكير في الضغوطات التي يمارسها 
األقران، واّتخاذ قرار تعاطي المخّدرات، 

وفهم فكرة اإلدمان على المخّدرات.

ساعة واحدة 

  المعّدات الالزمة
P نسخ عن ورقة الموارد 

)نسخة لكل مشارك ومشاركة(
P أوراق للوح القاب 
P أقام تأشير
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اإلجراءات المتبعة:

الجزء األول

وّزع على كّل مشارك ومشاركة نسخًة عن . 1
ورقة الموارد واطلب منهم مألها في خال 

خمس دقائق. وبالنسبة للمجموعات غير 
المتعّلمة، اقرأ األسئلة بصوت عاٍل واطلب 

من هؤالء المشاركين مناقشتها ضمن 
مجموعات تضم شخصين. اطلب من كّل 
مشارك ومشاركة أن ُيطلع اآلخرين على 
إجاباته. إذا كانت المجموعة كبيرة، يمكن 

تقسيم المشاركين إلى مجموعات أصغر 
 لتبادل اإلجابات في ما بينهم. 

بعد تبادل اإلجابات، استند إلى األسئلة أدناه . 2
إلدارة النقاش. 

هل تعتبر ضغوط األقران عامًا مهّمًا يدفع 	 
بالرجل إلى تعاطي المخّدرات؟ 

هل تتعّرض المرأة لضغوطات مماثلة من 	 
قبل أقرانها؟

ما هي أوجه الشبه بين ضغوطات األقران 	 
في كلتا الحالتين؟ وما هي أوجه االختاف؟

كيف تؤّثر الكحول على الجنس وعلى 	 
القرارات المتعلقة بالجنس؟ هل تخّلف تأثيرًا 

إيجابيًا/سلبيًا؟
ما هي القرارات أو السلوكيات األخرى 	 

التي يمكن أن تؤّثر عليها الكحول أو المواد 
المخّدرة األخرى )مثًا قيادة السيارات، 

العمل، العاقات، العنف...(؟
كيف يمكن التصّدي لبعض الضغوطات 	 

التي يتعّرض لها الرجل من قبل أقرانه 
لحّثه على تعاطي المخّدرات؟ كيف يمكن 

التصّدي لبعض الضغوطات التي تتعّرض لها 
المرأة من قبل أقرانها لحّثها على تعاطي 

المخّدرات؟ 

الجزء الثاني

نّفذ تمرين عصف ذهني مع المشاركين . 1
للبحث في معنى التبعية واإلدمان. اشرح 

أّن هذين المفهومين ال يقتصران فقط على 
تعاطي المخّدرات، بل يطاالن أنواعًا أخرى من 
السلوكيات أيضًا، مثل تناول أنواع معّينة من 
الطعام )كالوجبات السريعة أو الشوكوالتة(، 

أو تمضية اليوم بأكمله في مشاهدة التلفاز 
أو لعب األلعاب اإللكترونية. نّفذ تمرين 
عصف ذهني آخر للبحث في األمور أو 

المواد أو النشاطات التي يمكن أن يتعّلق بها 
 األشخاص، إلى حّد التبعية أو اإلدمان. 

أطلب من المشاركين تحديد أّي من األمور . 2
أو المواد أو النشاطات المذكورة يتعّلق بها 

 الشباب أكثر، إلى حّد التبعية أو اإلدمان.

وّزع المشاركين على مجموعات من ثاثة أو . 3
أربعة أشخاص. أطلب منهم اختيار أحد األمور 

التي يمكن أن يتعلق بها الشباب، إلى حّد 
التبعية أو اإلدمان، ومناقشة األسباب التي 

 تدفع إلى حدوث ذلك.

أطلب من كّل مجموعة أن تعرض النقاط . 4
األساسية التي توّصلت إليها في خال 
النقاش، ثم أطلب من بقية المجموعات 

 التعليق على ذلك.
 

إستخدم األسئلة أدناه الختتام النقاش . 5
المتعلق بالتبعية واإلدمان.
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كيف تؤّثر التبعية أو اإلدمان على شخٍص ما؟ كيف يؤّثران على عاقاته؟ 

3ما هو الرابط بين توّفر ماّدة معّينة وخطر إساءة استخدامها أو إدمانها؟

ما هي الحسنات المحتملة للتبعية أو اإلدمان؟

هي األسباب األكثر شيوعًا التي تدفع الرجال الشباب إلى االعتماد على مادة 
ما أو إدمانها؟ 1

2
3

4
ماذا تعّلمت من هذا التمرين؟ كيف يمكن أن تطّبق ما تعّلمته على حياتك 

وعاقاتك؟ 5

أسئلة للنقاش:

قد ال يكون استخدام الكحول موضوعًا مناسبًا للنقاش 
في بعض المجتمعات ألسباب دينية. وفي هذه الحالة، 

ينبغي أن يستبدل الميّسر الكحول بالحشيش أو أي 
نوع آخر من المخدرات ضمن السيناريوهات الواردة في 
ورقة الموارد. كما تجدر اإلشارة إلى أن هذا ال يعني أن 
استخدام الكحول موضوع غير قابل للمناقشة وإنما قد 

يكون هناك بعض التردد لدى المشاركين في اإلقرار 
باستخدام الكحول في مجتمعاتهم المحلية بسبب 

دالالت دينية سلبية.

مالحظة:

الخالصة

فــي العديــد مــن الحــاالت، مــن المألوف أن يتنــاول الرجال 
والنســاء بعــض أنــواع المــواّد المخــّدرة )مثــل الكحــول( 
لكــن  اإلجتماعيــة.  والمناســبات  اللقــاءات  إطــار  ضمــن 
يجــب أن يعــرف هــؤالء األشــخاص كيــف يضعــون حــدودًا 
حــدود  يحترمــون  وكيــف  المــواد،  هــذه  الســتهاكهم 
اآلخريــن. مثــًا، مــن االســتراتيجيات المائمــة الحتســاء 
الكحــول بمســؤولية شــرُب كميــٍة قليلــٍة منهــا، وعــدم 
خلــط المشــروبات الكحوليــة مــع مــواد مخــّدرة أخرى. ومن 

الضــروري أيضــًا إيجــاد أســاليب أخــرى لاســتمتاع دونمــا الحاجــة إلــى اعتمــاد الكحــول أو المــواد المخــّدرة األخــرى كركيــزة 
أساســية لذلــك، وعــدم الضغــط علــى مــن ال يريــد اســتهاك هــذه المــواد لتشــجيعه علــى اســتهاكها. تجــدر اإلشــارة 
إلــى أّن التنّبــه لمصــادر القلــق والتوّتــر فــي الحيــاة اليوميــة يســمح لإلنســان بتطويــر أســاليب متنّوعــة لتحويلهــا إلــى 
أمــر إيجابــي، وتجّنــب الســلوكيات التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى التبعيــة أو اإلدمــان. وعــادًة يدمــن المــرء مــاّدة أو يعتمــد 
عليهــا نتيجــة عــدم قدرتــه علــى حــّل مشــكلة أو التخّلــص مــن مــأزق. لكــّن اإلدمــان ال يســاعد إال فــي تأجيــل الوصــول 
إلــى الحــّل. فــي أغلــب األحيــان، يرتبــط اإلدمــان بمشــاكل عاطفيــة تبــدأ بتزايــد اإلحســاس بالفــراغ الــذي نشــعر بــه فــي 
حياتــه، ثــم تقــود إلــى تعزيــز مشــاعر الامبــاالة وتراجــع الحماســة والمحّفــزات التــي تســاعدنا علــى المضــّي قدمــًا، 
حتــى نشــعر فــي نهايــة األمــر أن ال معنــى للحيــاة نفســها.  لــذا، مــن الضــروري أن يــدرك اإلنســان، حتــى عندمــا تغمــره 

مشــاعر بالغــة مــن اليــأس واالنكســار، أّن الحــّل موجــوٌد دائمــًا وأّن أوان طلــب المســاعدة لــم يفــت بعــد. 
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ورقة الموارد  استبيان شخصي
صنع القرار: نعم/ال

هل تشعر بأنك في غير مكانك خال حفل أو لقاء مع األصدقاء إن . 1
قدموا لك مشروبًا )يحتوي على كحول( وقررت عدم تناوله؟ إشرح بإيجاز.

تخّيل أنك في حفل أو لقاء اجتماعي حيث يتم تقديم الكحول وقمت . 2
بتناول الكحول فيما أحد أصدقائك ال يرغب في الشرب. هل كنت لتعتبر 

صديقك شخصًا غريب الطباع أو ممّاً أو غير اجتماعي؟ إشرح بإيجاز. 

هل كنت لتدافع عن قرار صديقك بعدم الشرب أمام األصدقاء اآلخرين؟ ولنفترض . 3
أنك قررت الدفاع عنه، كيف سيحكم عليك األصدقاء اآلخرين؟ إشرح بإيجاز. 

هل تعتقد بأنه ينبغي عليك لكي تحظى بقبول مجموعة، القيام . 4
بما يرغب فيه األشخاص اآلخرون في المجموعة؟ اشرح بإيجاز. 

هل تعتقد أنه من الممكن أن يعيش شخص حياة اجتماعية . 5
مسلّية من دون تناول مشروبات كحولية؟ إشرح بإيجاز. 

 هل يمكن أن يشعر شخص بالراحة مع نفسه من دون شرب؟ إشرح بإيجاز.. 6

 هل يمكن أن يشعر رجل بأنه مقبول من دون شرب؟ إشرح بإيجاز.. 7
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من الضروري أيضًا إيجاد أساليب أخرى 
لالستمتاع دونما الحاجة إلى اعتماد 

الكحول أو المواد المخّدرة األخرى 
كركيزة أساسية لذلك، وعدم الضغط 

على من ال يريد استهالك هذه 
المواد لتشجيعه على استهالكها.
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العدوى  
 وفيروس 

نقص المناعة البشري 
المكتسب )اإليدز( 

الجلسة 9

  الوقت المطلوب  الهدف
التعرف على أنواع العدوى المنقولة 

جنسيًا واإليدز، طرق إنتقالها، عوارضها 
ومضاعفاتها، وطرق الوقاية منها.

ساعة ونصف الساعة

  المعّدات الالزمة
P ورق لوح قاب
P أقام تأشير
P  4 نسخ من بطاقات خطوات استخدام الواقي

الذكري
P »ورقة الموارد »أ
P ورقة أسئلة حول العدوى المنقولة جنسيًا 

)Power Point إذا أمكن التمرين على الشاشة(
P . »ورقة الموارد »ب

61 العدوى المنقولة جنسيًا وفيروس نقص المناعة البشري المكتسب )اإليدز( 



مالحظات التخطيط:

التأكيــد دائمــًا علــى حقــوق اإلنســان والنــوع اإلجتماعــي والحــد مــن الوصمــة والتمييــز كمحــاور متقاطعــة مــع موضــوع 
العــدوى المنقولــة جنســيًا واإليــدز.

اإلجراءات المتبعة:

إسأل المشاركين ما هي العدوى المنقولة . 1
جنسيًا. واطلب منهم أن يحددوا األنواع التي 

 يعرفونها.

إشرح ما هي العدوى المنقولة جنسيًا، . 2
وأنواعها : العدوى التي تنتقل عن طريق 

الجنس فقط وتصيب الجهاز التناسلي، 
العدوى التي تنتقل عن طريق الجنس والدم 

وال تصيب الجهاز التناسلي، العدوى التي 
ال تنتقل عن طريق الجنس وتصيب الجهاز 

 التناسلي.

إسأل المشاركين عن طرق انتقال العدوى . 3
 المنقولة جنسيًا.

إشرح طرق إنتقال العدوى، أعراض العدوى . 4
المنقولة جنسيًا، والعوامل التي تؤثر على 

 تأخير تلقي عاج.

اشرح ما هي مضاعفات العدوى المنقولة . 5
 جنسيًا.

اشرح طرق الوقاية من العدوى المنقولة . 6
 جنسيًا.

إسأل المشاركين ماذا يعرفون عن فيروس . 7
 نقص المناعة البشرية/ اإليدز.

إشرح ما هو فيروس نقص المناعة البشرية . 8
 وناقش معهم طرق إنتقال الفيروس. 

 ناقش مع المشاركين العدوى اإلنتهازية.. 9

إشرح طرق الوقاية من العدوى بالفيروس، . 10
 ومنع انتقال العدوى من األم إلى الجنين.

قّسم المشاركين إلى 4 مجموعات، ووزع على . 11
كل مجموعة 12 بطاقة مكتوب في كل واحدة 

 خطوة من خطوات استخدام الواقي الذكري.

أطلب من المجموعات ترتيب خطوات . 12
استخدام الواقي الذكري بالتسلسل الصحيح 

 وامهلهم 10 دقائق لذلك.

إشرح لهم كيفية استخدام الواقي الذكري . 13
 بطريقة صحيحة.

المطلوب ترتيب هذه البطاقات طبقا . 14
 للخطوات الصحيحة الستخدام الواقي الذكري.

إلفت نظرهم إلى أن هناك مرونة في . 15
ترتيب أول 5 خطوات ألنها تحضيرات سابقة 

 ألوان الممارسة الجنسية.

 إشرح عن المشورة واالختبار الخاص بالفيروس.. 16

ناقش مع المشاركين الدعم المطلوب . 17
 للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري. 

ناقش مع المشاركين كيفية التعايش مع . 18
 فيروس نقص المناعة البشري واإليدز.

حدد الفرق بين الوصمة والتمييز والعواقب . 19
المترتبة عليهما.

خطوة اختيارية:
فــي  المعلومــات  لترســيخ  كاٍف  وقــت  لديــك  كان  إذا 
»اختبـــــر  تمريــن  تنفيــذ  يمكنــك  المشــاركين،  ذاكــرة 
معلومـــــــاتك حــول العــدوى المنقولــة جنســيا«، بحيــث 
تقســم المشــاركين علــى مجموعتيــن ليتنافســوا علــى 

المطروحــة.  األســئلة  عــن  الصحيحــة  اإلجابــة 
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ما هي طرق انتقال العدوى المنقولة جنسيًا وعوارضها؟

كيف يمكن الوقاية من العدوى المنقولة جنسيًا؟
ما هو فيروس نقص المناعة البشري اإليدز؟ ما هي طرق انتقاله؟ ما 
هي طرق عدم انتقاله؟ ما هي طرق عدم انتقاله؟

ما هي العدوى المنقولة جنسيًا وما هي أنواعها؟ 1
2

3
4

ما هي األسباب التي تجعل المرأة أكثر عرضة من الرجل لإلصابة بفيروس 
نقص المناعة البشرية؟

ماذا تعني الفترة الشباكية؟

كيف يمكن منع انتقال العدوى من األم إلى الجنين؟

من هي الفئات األكثر عرضة لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؟ 5
6

7
8

ما هي المشورة واالختبار الخاص بالفيروس؟

ما هي إحتياجات المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية؟

كيف يمكن التعايش مع فيروس نقص المناعة البشرية؟

لماذا ال يستخدم الناس الوقاية ولماذا المساواة بين الجنسين هي المفتاح 
الرئيسي لمكافحة االيدز؟ 9

10
11

12

أسئلة للنقاش:

الحياة الكريمة والعاج الكامل 

عدم التمييز ضده والمساهمة 
في إدماجه في مجاالت 

ومؤسسات المجتمع كافة 
)المدارس، الجامعات، األندية 

وأماكن العمل(

مريض السيدا  له الحق في
الخالصة

العــدوى المنقولــة جنســيا« لهــا مضاعفــات خطيــرة قــد تــؤدي فــي بعــض 
األحيــان إلــى العقــم، وإلــى نشــوء خايــا ســرطانية وأحيانــا« إلــى المــوت.
هنــاك العديــد مــن أنــواع العــدوى المنقولــة جنســيا« ومنهــا مــا يفتقــر الــى 

العاج الشــافي.

الجميــع معــرض لإلصابــة بالعــدوى المنقولــة جنســيا«، ذكــورًا وإنــاث، صغــارًا 
وكبــار مــن أعــراق مختلفــة فــي حــال إقامــة عاقــات جنســية غيــر محميــة.

النساء هن األكثر عرضة إللتقاط العدوى بسبب تركيبتهن الفيزيولوجية.

اإلكتشــاف المبكــر للعــدوى المنقولــة جنســيًا يســاهم فــي أخــذ العاجــات 
والشــفاء التام.

كيف نستطيع الحد من الوصمة والتمييز؟ 13

63 العدوى المنقولة جنسيًا وفيروس نقص المناعة البشري المكتسب )اإليدز( 



ورقة الموارد »أ«
خطوات استخدام الواقي الذكري

الحظ أن هناك مرونة في ترتيب أاول 5 خطوات ألنها تحضيرات سابقة ألوان الممارسة الجنسية

ناقش العاقة الجنسية 
اآلمنة مع شريكك/تك.

اشتر الواقي من الصيدلية أو 
احصل عليه من مركز صحي 

مجانا أو بسعر رمزي.

احفظ الواقي في مكان جاف 
وبارد )ليس في المحفظة(.

تأكد من تاريخ انتهاء 
الصاحية.

تدرب على تركيب الواقي حتى 
تعتاد عليه عند استخدامه الحقا.

افتح غاف الواقي بلطف 
وكن حريصا على أال تمزقه   
  )ال تستخدم األسنان في 

الفتح(. 

أضغط على طرف الواقي ثم 
ضعه على بداية القضيب
 )عندما يكون منتصبا(.

أمسك طرف الواقي وابسطه 
حتى يغطي القضيب كله.

يمكن أن يبلل الواقي من الخارج 
)باستخدام مواد مزلقة ذات 

قاعدة مائية وال تستخدم أبدًا 
الفازلين أو المنتجات ذات القاعدة 
الزيتية، ألنها ممكن أن تتسبب 

في ضعف وتمزق الواقي(.

إذا تمزق الواقي، يجب سحب 
القضيب للخارج فورا قبل حدوث 

القذف )أما إذا حدث القذف 
بالفعل، يجب استخدام وسائل 

منع الحمل الطارئة فورا (.

بعد قذف المني، والقضيب 
مازال منتصبا، أمسك الواقي 

من الناحية المفتوحة )عند قاعدة 
القضيب(، وبلطف اسحب 

القضيب خارج المهبل )بدون أن 
يسقط منه أي سائل منوي(.

اربط الواقي أو لفه في ورق 
حمام وتخلص منه بشكل 

صحيح.
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ورقة الموارد »ب«
تمرين »إختبـــر معلوماتك حول العدوى المنقولة جنسيا«

 أذكر نوَعين من أنواع عدوى الجهاز التناسلي التي ال تنتقل عن طريق الجنس:. 1

ü اإللتهاب المهبلي البكتيري
ü )اإللتهاب المهبلي الفطري )الكانديدا/ المونيليا 

 أذكر 9 أنواع من عدوى الجهاز التناسلي التي تنتقل عن طريق الجنس:. 2

الزهري. 3
ü السيان
ü  الكاميديا
ü )Chancroid( القرحة اللينة
ü )Herpes Simplex( الهيربس البسيط
ü )HPV( الفيروس الحليمي البشري
ü .)تريكوموناس )المشعرة
ü  اإليدز
ü B إلتهاب الكبد بي 

 أذكر أنواع عدوى الجهاز التناسلي التي تنتقل عن طريق الجنس والدم:. 4

ü  اإليدز
ü B إلتهاب الكبد بي   

 أذكر أنواع العدوى المنقولة جنسيا والتي ال تصيب الجهاز التناسلي:. 5

ü  االيدز
ü B إلتهاب الكبد بي 

 قد تصاب بالعدوى المنقولة جنسًيا من مقعد المرحاض:. 6

خطأ: ال يمكن إصابتك بأي عدوى منقولة جنسًيا جراء الجلوس على مقعد المرحاض.
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65 العدوى المنقولة جنسيًا وفيروس نقص المناعة البشري المكتسب )اإليدز( 





 الثدي    
  وسرطان عنق 

    الرحم

الجلسة 10

  الوقت المطلوب  الهدف
التعرف على عوارض سرطان الثدي 

وسرطان عنق الرحم، وكيفية التقصي 
عنهما، وكيفية الوقاية منهما.

ساعة واحدة 

  المعّدات الالزمة
P صور حول الفحص الذاتي لسرطان الثدي
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اإلجراءات المتبعة:

إسأل المشاركين ما هو سرطان الثدي وما . 1
 هي عوارضه.

إشرح ما هي العوارض التي قد تشير إلى . 2
 وجود سرطان الثدي.

إسأل المشاركين عن كيفية التقصي عن . 3
 سرطان الثدي.

إشرح أنواع الفحوصات للتقصي عن سرطان . 4
الثدي والخطوات المتعلقة بها: الفحص 
الذاتي للثدي، الفحص العيادي للثدي، 

 الماموجرام )أشعة الثدي(

إسأل المشاركين ما هو سرطان عنق الرحم . 5
 وما هي عوارضه.

إشرح أسباب اإلصابة بسرطان عنق الرحم . 6
وما هي العوارض التي قد تشير إلى وجود 

 سرطان عنق الرحم.

إشرح عن التلقيح ضد الفيروس الحليمي . 7
.HPV 

إشرح كيفية الوقاية من سرطان عنق الرحم.. 8

برنامج َر - الجلسة 6810



ما هي خطوات الفحص الذاتي للثدي؟

ما هو الفحص العيادي للثدي؟

ما هو الماموجرام؟ ومتى يجب إجراؤه؟

ما هو سرطان الثدي وما هي عوارضه؟ 1
2

3
4

 ما هي األسباب التي تجعل األشخاص أكثر عرضه لإلصابة
بسرطان عنق الرحم؟

ما هو الفيروس الحليمي HPV ؟ وما هي عاقته بسرطان عنق الرحم؟

ما هي أسباب اإلصابة بسرطان عنق الرحم وعوارضه؟ 5
6

7

أسئلة للنقاش:

تستشير السيدة الطبيب في حال

شعرت بوجود كتلة مهما كان 
حجمها صغيرًا..

 الحظت خروج إفرازات من
 حلمات الثدي.

 شعرت بشيء غير مألوف
يثير مخاوفها.

الخالصة

يجــب إجــراء الفحــص الذاتــي للثــدي مــرة كل شــهر )بعــد انتهــاء الــدورة 
الشــهرية مباشــرة(: للنســاء والفتيــات فــي ســن أكبــر مــن 20 عامــا.

ــه  ــدأ في ــوم تب ــدي فــي أول ي ــي للث تقــوم الســيدة بإجــراء الفحــص الذات
باســتخدام الشــريط الجديــد فــي حــال كانــت تســتخدم أقــراص منــع الحمل. 

إن وجــود إحــدى هــذه العــوارض ال يعنــي اإلصابــة بســرطان الثــدي ولكــن 
يجــب أن يقــوم الطبيــب بالتشــخيص النهائــي، حيــث أن %80 مــن أورام 

الثــدي هــي أورام حميــدة.

ســرطان الثــدي قابــل للوقايــة منــه، ومــن هنــا أهميــة إجــراء الفحــوص 
المختلفــة والوقايــة منــه. الوقايــة مــن ســرطان الثــدي وإرتفــاع نســبة 
المبكــر   الكشــف  عنــد  مكلفــة  وغيــر  ســهلة  عمليــة  منــه  الشــفاء 

بالماموجــرام.

ســرطان عنــق الرحــم يأتــي فــي المرتبــة الثانيــة )بعــد ســرطان الثــدي( في 
قائمــة أكثــر الســرطانات شــيوعًا فــي صفــوف النســاء مــا دون الـ45 ســنة. 
فــي أغلــب األحيــان، يتــم إكتشــافه فــي المراحــل المتقدمــة. معظــم 
الوفيــات تحــدث فــي ســن مبكــر مــن العمــر اإلنجابــي. علــى الرغــم مــن 
خطورتــه العاليــة وإرتفــاع نســبة الوفيــات الناجمــة عنــه، إال أن الوقايــة منــه 

ســهلة وغيــر مكلفــة عــن طريــق الكشــف المبكــر وعاجــه.
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ورقة الموارد »أ«
خطوات الفحص الذاتي: 

أواًل: الفحص بالنظر أمام المرآة

وضع اليدين في الوسط )هذا الوضع يتيح ماحظة أى إنحراف للحلمة 
عن اإلتجاه الطبيعي( والنظر إلى الثدي في المرآة لماحظة النقاط 

السابقة. 

رفع اليدين ألعلى مع التشبيك )هذا الوضع يتيح رؤية الجزء السفلي 
للثدي بوضوح( والنظر إلى الثدي في المرآة لماحظة النقاط السابقة. 

اإلنحناء إلى األمام والنظر إلى الثدي في المرآة لماحظة النقاط 
السابقة. 

ثانيًا: الفحص باللمس/التحّسس

    

يتم فحص الثدي باستخدام األصابع الثاثة الوسطى لليد وبطريقة 
دائرية ومن خال 3 مستويات من الضغط )الخفيف ثم المتوسط ثم 

العميق(.

التمّدد على الظهر: وضع إحدى اليدين تحت الرأس مع فحص الثدي باليد 
األخرى. فحص أي تضخم في الغدد الليمفاوية تحت اإلبط.

 

وقوفا«: مع رفع إحدى الذراعين ألعلى والفحص باليد األخرى.

      

الضغط على الحلمة بين اإلصبعين وماحظة نزول أي إفرازات صفراء أو 
تحتوي على دماء.
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تستشير السيدة الطبيب في حال:

شعرت بشيء غير مألوف 
يثير مخاوفها.

الحظت خروج إفرازات من 
حلمات الثدي. شعرت بوجود كتلة مهما 

كان حجمها صغيرًا.
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ماذا أفعل عندما 
؟ أشعر 

الجلسة 11

  الوقت المطلوب  الهدف
مساعدة المشاركين على التفكير في 

سبل تحديد الحاالت التي يشعرون 
فيها بالغضب وسبل التعبير عن 

غضبهم بطرق بناءة بعيدًا عن العنف.

ساعة واحدة 

  المعّدات الالزمة
P لوح قاب
P ورق
P أقام
P شريط الصق
P عدد كاف من نسخ ورقة الموارد لكل مشارك

73 ماذا أفعل عندما أشعر بالغضب؟



اإلجراءات المتبعة:

إستهل النشاط بمقدمة قصيرة حول . 1
الموضوع. مثًا: يخلط العديد من المراهقين 

والرجال بين الغضب والعنف ويظنون أنهما 
متشابهان. ينبغي التشديد على أن الغضب 

هو عاطفة، عاطفة طبيعية وعادية يشعر بها 
كل شخص في مرحلة ما من حياته. والعنف 

هو وسيلة للتعبير عن الغضب وهو أيضًا 
سلوك من شأنه التعبير عن الغضب. ولكن 
توجد سبل أخرى عديدة للقيام بذلك، طرق 

أفضل وأكثر إيجابية من العنف. إن تعلمنا 
التعبير عن غضبنا حين نشعر به، سيكون ذلك 
أفضل من تركه يتراكم في داخلنا خاصة وأننا 

نميل في ظل وجود حاالت عديدة نسمح 
 فيها للغضب بالتراكم، إلى االنفجار.

إشرح للمجموعة أن هذا النشاط يهدف إلى . 2
 مناقشة سبل تعبير األفراد عن الغضب.

وّزع نسخًا من ورقة الموارد. اقرأ جميع األسئلة . 3
واطلب من المشاركين اإلجابة عليها بشكل 

فردي وخّصص 2-3 دقائق لكل سؤال. وبالنسبة 
إلى المجموعات غير الُمِلّمة بالقراءة، إقرأ 

األسئلة بصوت عاٍل واطلب من المشاركين 
 مناقشتها مع مشارك آخر أو رسم صورة عنها.

بعد ملء الورقة، قّسم المجموعة إلى . 4
مجموعات أصغر تضم 4-5 مشاركين كحد 

أقصى. أطلب منهم تبادل اإلجابة فيما بينهم. 
 وامهل كل مجموعة 20 دقيقة للقيام بذلك.

وفيما ال يزال المشاركون في مجموعات . 5
صغيرة، وّزع ورقة من اللوح القاب على كل 

مجموعة واطلب منهم إعداد قائمة بـ:
الطرق السلبية للتفاعل عندما نشعر بالغضب.	 
 الطرق اإليجابية للتفاعل حين نشعر بالغضب.	 

أمهل كل مجموعة 15 دقيقة إلعداد القائمة . 6
ومن ثم اطلب منها عرض اإلجابات على 

 المجموعة كلها.

من المرجح أن يقترح المشاركون التقنيات . 7
اإليجابية التالية: تمارين التنّفس البطيء، 

التمارين الرياضية، أوتقنية »الوقت 
المستقطع« يتمرنون خالها على إستخدام 

الكلمات لوصف مشاعرهم بدون إلحاق 
األذى باآلخر. وهنا، ينبغي التشديد على أن 

»الوقت المستقطع« ال يعني الخروج وركوب 

السيارة والقيادة بسرعة وتهور أو الذهاب 
إلى حانة لشرب الكحول، بالنظر إلى خطورة 

مثل هذه السلوكيات. في حال لم ترد هاتان 
التقنيتان في النقاشات مع المشاركين، 

 ُيرجى شرحها للمجموعة كميّسر أو ميّسرة. 

باختصار، ُيقصد بـ« الوقت المستقطع« 
اإلبتعاد عن الوضع أو الشخص الذي نشعر 

حياله بالغضب. يمكن للشخص الغاضب القيام 
تمارين التنّفس البطيء أو المشي لمسافة 

قصيرة أو القيام بنوع آخر من النشاط 
الجسدي لتهدئة نفسه. وبشكل عام، ينبغي 

أن يشرح الشخص الغاضب للشخص الذي 
يتجادل معه بأنه ذاهب لتنشق بعض الهواء 
ألنه يشعر بالغضب ويقول مثًا: »أنا غاضب 

فعًا منك وأحتاج إلى استنشاق بعض الهواء 
أو إلى المشي قليًا« أو »أنا بحاجة للمشي 
قليًا بحيث ال أشعر بالعنف أو أبدأ بالصراخ. 
 وعندما أهدأ، يمكننا أن نناقش األمر معًا«. 

ومثال آخر عن طريقة للتعامل مع الغضب هو 
محاولة التعبير عن المشاعر من دون اإلساءة 
لآلخرين. ويشمل ذلك تفسير سبب شعورنا 
بالغضب وكيف نرغب في حّل المشكلة من 

دون اإلساءة لآلخرين أو إهانتهم. ُيرجى إعطاء 
مثال عن ذلك للمجموعة: في حال تأخرت 

صديقتك عن الموعد المحدد بينكما، يمكنك 
أن تبدأ بالصراخ وتقول: »أنت عاهرة، تكررين 

األمر نفسه كل مرة وأقف هنا في انتظارك« 
أو يمكنك التعبير عن غضبك من دون إطاق 

اإلهانات وتقول لها مثًا: »يا فانة، أنا غاضب 
ألنك تأخرت. في المرة المقبلة، إن كنت 

ستتأخرين، أخبريني بذلك أو اتصلي بي على 
 هاتفي الجوال عوضًا عن تركي أنتظر«. 

ناقش األسئلة التالية.. 8

خطوة اختيارية
فــي حــال ســمح الوقــت بذلــك، أطلــب مــن المشــاركين 
فــي  التفكيــر  أو  التمثيليــة  المشــاهد  بعــض  تأليــف 
أمثلــة أخــرى عــن حــاالت أو جمــل تجّســد اإلختافــات بيــن 
كلمــات  واســتخدام  مســيئة  كلمــات  الصراخ/اســتخدام 

غيــر مســيئة.
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من هم األشخاص الذين نعتبرهم عادة نماذج نقتدي بها لنتعلم سبل 
التعبير عن عواطفنا ومن ضمنها الغضب؟

نعلم غالبًا كيف نتفادى نزاع أو قتال من دون اللجوء إلى العنف ولكننا ال 
نقوم بذلك. لماذا؟

هل من الممكن أن يؤدي »استنشاق بعض الهواء النظيف« إلى تخفيف 
النزاعات؟ هل سبق لكم أن اعتمدتم هذه اإلستراتيجية؟ هل نجح األمر؟

بشكل عام من الصعب على الرجال التعبير عن غضبهم من دون استخدام 
العنف. ما هو السبب برأيكم؟ 1

2
3

4

ماذا تعلمتم من هذا النشاط؟ وكيف يمكنكم تطبيق ذلك في حياتكم 
وعاقاتكم الخاصة؟

هل من الممكن »استخدام الكلمات من دون إساءة«؟ 5
6

أسئلة للنقاش:

الخالصة

الغضــب هــو عاطفــة طبيعيــة يشــعر بهــا كل شــخص فــي مرحلــة مــا مــن 
حياتــه. لكــن المشــكلة تكمــن فــي أن بعــض األشــخاص قــد يخلطــون أحيانــًا 
بيــن الغضــب والعنــف ويعتقــدون أنهمــا مفهومــان متشــابهان ويفكــرون 
أن العنــف هــو وســيلة مقبولــة للتعبيــر عــن الغضــب. إال أنــه توجــد ســبل 
أخــرى عديــدة للتعبيــر عــن الغضــب، طــرق بنــاءة وأكثــر إيجابيــة مقارنــة مــع 
العنــف. وُيعتبــر تعّلــم التعبيــر عــن الغضــب حيــن نشــعر بــه أفضــل مــن 
الســماح لــه بالتراكــم فــي داخلنــا خاصــة وأننــا حيــن نســمح للغضــب فــي 

التراكــم لمــرات عديــدة، قــد ينفجــر. 
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ورقة الموارد

ماذا أفعل عندما أشعر بالغضب؟

 ّفكروا بحاالت عشتموها مؤخرًا شعرتم خالها بالغضب. ماذا حدث؟. 1
ِصفوا بإيجاز الوضع بجملة أو جملَتين.

 اآلن وبعد التفكير في الحادثة، حاولوا أن تتذكروا ما الذي كنتم تفّكرون فيه. 2
 وما الذي شعرتم به. حاولوا إعداد قائمة بشعور أو شعورين أحسستم بها.

 

 عندما نشعر بالغضب، نلجأ غالبًا إلى العنف. قد يحدث ذلك حتى قبل أن ندرك أننا غاضبون.. 3
ردة فعل بعض األشخاص قد تكون فورية وتتجّسد بالصراخ ورمي األغراض أرضًا أو ضرب شيء أو 

 شخص. فيما قد نكتئب أحيانًا أو ننزوي أو نلتزم الصمت.

اآلن وأنتم تعيدون التفكير في الحادثة، كيف تجّلى هذا الغضب؟ ما كان تصّرفكم؟ )أكتبوا جملة أو 
 بضعة كلمات حول رد فعلكم وما الذي قمتم به أو كيف تصّرفتم(.
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 ُيقصد بـ« الوقت المستقطع« 
اإلبتعاد عن الوضع أو الشخص الذي 

نشعر حياله بالغضب. يمكن للشخص 
الغاضب القيام تمارين التنّفس 

البطيء أو المشي لمسافة قصيرة 
أو القيام بنوع آخر من النشاط 

الجسدي لتهدئة نفسه. وبشكل عام، 
ينبغي أن يشرح الشخص الغاضب 

للشخص الذي يتجادل معه بأنه ذاهب 
لتنشق بعض الهواء ألنه يشعر 

بالغضب ويقول مثاًل: »أنا غاضب فعاًل 
منك وأحتاج إلى استنشاق بعض 

الهواء أو إلى المشي قلياًل« أو »أنا 
بحاجة للمشي قلياًل بحيث ال أشعر 

بالعنف أو أبدأ بالصراخ. وعندما أهدأ، 
 يمكننا أن نناقش األمر معًا«. 
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من العنف إلى 
 في 

العالقة الحميمة

الجلسة 12

  الوقت المطلوب  الهدف
مناقشة استخدام العنف في العاقة 
الحميمة وسبل تأسيس عاقة حميمة 

قائمة على اإلحترام المتبادل.

ساعتان

  المعّدات الالزمة
P لوح قاب
P أقام تأشير
P شريط الصق
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مالحظات التخطيط:

ينبغــي أن نفهــم أن الشــبان يشــعرون بنــوع مــن اليــأس بخصــوص االســتجابة للعنــف الــذي يشــاهدوه مــن قبــل 
رجــال آخريــن يقومــون بــه. ويؤمــن الكثيــر منهــم بأنــه يجــدر بهــم عــدم التدخــل فــي شــؤون رجــال آخريــن. ومــن المهــم 
طيلــة هــذا النشــاط التعبيــر عــن اليــأس الــذي يشــعر بــه رجــال كثيــرون عندمــا يشــاهدون رجــًا آخــر يرتكــب عنفــًا منزليــًا. 
يعتمــد هــذا النشــاط علــى مشــاهد تمثيليــة تتضمــن شــخصيات نســائية. وفــي حــال كانــت المجموعــة ال تضــم ســوى 
الذكــور، قــد يتــردد البعــض فــي أداء دور شــخصية نســائية. شــّجع المجموعــة علــى المرونــة وفــي حــال لــم يرغــب أي 
شــاب فــي تمثيــل شــخصية نســائية، يمكنــك أن تطلــب منهــم وصــف مشــاهد باســتخدام صــور أو قصــص علــى 

ســبيل المثــال.

اإلجراءات المتبعة:

إشرح للمشاركين أن هذا النشاط يهدف . 1
إلى مناقشة وتحليل أنواع العنف المتنوعة 

التي نستخدمها أحيانًا في عاقاتنا الحميمة 
وناقش سبل عرض وخوض عاقات حميمة 

 قائمة على اإلحترام.

قّسم المشاركين إلى مجموعات صغيرة . 2
واطلب منهم تأليف مشهد تمثيلي قصير أو 

 مشهد فكاهي قصير.

اطلب من مجموعتين عرض عاقة حميمة . 3
– صديق وصديقته أو زوج وزوجته تتضمن 
مشاهد عنف. ذّكر المشاركين بالنقاشات 

التي دارت في نشاط »ما هو العنف« وشدد 
على أن العنف الموصوف في المشاهد 

الفكاهية قد يكون جسديًا وإن كان ذلك غير 
ضروري. أطلب منهم محاولة اعتماد الواقعية 

في مشاهدهم باستخدام أمثلة عن أشخاص 
أو حوادث كانوا شهودًا عليها أو سمعوا بها 

 في مجتمعاتهم المحلية.

أطلب من المجموعات أيضًا عرض عاقة . 4
حميمة تكون قائمة على اإلحترام المتبادل. 

قد تشهد هذه العاقة نزاعات أو اختافًا 
في اآلراء ولكن العرض ينبغي أن يظهر كيف 
يكون اإلحترام في العاقة ويجب أال يتضمن 

 عنفًا.

أمهل المجموعات 15 إلى 20 دقيقة لتأليف . 5
قصصهم ومشاهدهم الفكاهية. أطلب 

من المجموعات أن ال تتعدى مدة المشاهد 
 الفكاهية 5 دقائق لكل منها.

أطلب من المجموعات عرض مشاهدهم . 6
الفكاهية. بعد كل مشهد فكاهي، أطلب من 

 المشاركين طرح أسئلة حول ما شاهدوه.

عند انتهاء المجموعات من عرض مشاهدها، . 7
إستند إلى األسئلة التالية لتدير النقاش.
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ما هي سمات العاقة العنيفة؟

ما هي برأيكم أسباب العنف في العاقة الحميمة؟

في المشاهد الفكاهية التي تجّسد العنف، كيف كان في وسع 
الشخصيات التصرف بشكل مختلف؟

هل كانت أمثلة العنف في المشاهد الفكاهية واقعية؟ هل تشهدون حاالت 
مماثلة في مجتمعكم المحلي؟ 1

2
3

4

عندما تشاهدون ثنائيًا يلجأ إلى العنف، ماذا تفعلون عادًة؟ ما الذي في 
وسعكم القيام به؟ أين يمكنكم طلب المساعدة؟

ما هو الدور الذي تلعبه الكحول والمخدرات في العنف ضمن العاقات؟

ما هي عواقب العنف في العاقة الحميمة؟

هل الرجل هو وحده من يستخدم العنف ضد المرأة أو أن المرأة تستخدم 
هي األخرى العنف ضد الرجل؟ كيف يكونون عنيفين؟ كيف ينبغي أن 

تكون ردة فعل الرجال على العنف؟ 5
6

7
8

كيف تبدو العاقة الحميمة الصحية؟ هل نشهد أمثلة عن العاقات التي 
تتّسم باإلحترام في أسرنا ومجتمعاتنا المحلية؟

ما الذي يمكننا القيام به كأفراد لتكوين عاقات حميمة صحية؟

ما الذي في وسعنا القيام به كمجتمع محلي؟

ما هي اإلستجابة اإلجتماعية/المجتمعية للعنف في العاقات؟ 9
10

11
12

أسئلة للنقاش:

الخالصة

ــم  النزاعــات تحصــل فــي جميــع العاقــات. وطريقــة التعامــل مــع هــذه النزاعــات هــي العامــة الفارقــة. وُيعتبــر تعّل
كيفيــة تخصيــص وقــت للتفكيــر فــي مشــاعركم والتعبيــر عــن أنفســكم بطريقــة هادئــة وســلمية جــزءًا مهمــًا مــن 

تكويــن عاقــات صحيــة تتّســم باإلحتــرام.
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لنتحدث اآلن

هل يمكنني؟

ال

هل هذا 

مناسب لك؟
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...ال أريد،  “
أريد...ال أريد”

الجلسة 13

  الوقت المطلوب  الهدف
مناقشة التحديات في التفاوض 

حول ممارسة الجنس أو االمتناع عن 
ممارسته في العاقات الحميمة.

ساعتان

  المعّدات الالزمة
P لوح قاب
P  أقام تأشير
P »ورقة الموارد »أ
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مالحظات التخطيط:

خــال هــذا النشــاط قــد ُيطلــب مــن بعــض الشــّبان أداء أدوار نســائية. هــذا األمــر ليــس ســهًا بالنســبة إليهــم ويجــب 
أن ُيقــّدم علــى أنــه اختيــاري )اإلجــراء البديــل قــد يقضــي بإشــراك الشــباب فــي نقــاش عوضــًا عــن أداء أدوار وفقــًا 
للســيناريو المقتــرح(. وفــي حالــة المشــهد التمثيلــي، علــى األرجــح أن يضحــك بعــض الشــبان خــال التمريــن. ينبغــي 
أن نفهــم أن هــذا الضحــك يعــود إلــى اإلحــراج أو حتــى اإلنزعــاج الــذي قــد يشــعر بــه الشــباب عنــد لعــب دور نســائي 
أو مشــاهدة شــبان آخريــن يــؤدون هــذا الــدور. ينبغــي أن تكــون مرنــًا فــي التعامــل مــع هــذا النــوع مــن االســتجابة 
وعندمــا يكــون الوقــت مناســبًا، عليــك تذكيــر الشــبان بالنقاشــات التــي دارت فــي نشــاط »مــا هــو الجنــدر أو النــوع 
اإلجتماعــي« وتشــجيعهم علــى التفكيــر فــي ســبل اإلســتجابة الممكنــة عندمــا يشــاهدون رجــااًل يــؤدون أدوارًا أو 
ســمات أنثويــة تقليديــة. وفــي حــال ســنح الوقــت، يمكــن اســتخدام هــذا النشــاط لحــث المجموعــة علــى تمثيــل 
ــل القــرار بخصــوص عــدد األوالد  المفاوضــات حــول اســتخدام الواقــي فــي العاقــة الحميمــة أو مســائل أخــرى مث

الــذي يريــد الثنائــي إنجابــه أو ســبل إنفــاق مدخــول األســرة. 

اإلجراءات المتبعة:

قّسم المشاركين إلى أربع مجموعات وخصص موضوع نقاش من الجدول أدناه لكل مجموعة. ستؤدي . 1
 مجموعتان أدوار رجال )’ر1‘ و’ر2‘( فيما تؤدي مجموعتان أدوار نساء )’ن1‘ و’ن2‘(.

مواضيع للنقاشالمجموعة
لماذا يرغب الرجال في ممارسة الجنس في العاقة الحميمة؟»ر1«
لماذا ال يرغب الرجال في ممارسة الجنس في العاقة الحميمة؟»ر2«
لماذا ترغب النساء في ممارسة الجنس في العاقة الحميمة؟»ر1«
لماذا ال ترغب النساء في ممارسة الجنس في العاقة الحميمة؟»ر2«

إشرح للمشاركين أن المجموعات )أو متطوعين من كل مجموعة( ستلتقي معًا لمناقشة الجنس . 2
 واالمتناع عن ممارسته. أمهل المجموعات 5 إلى 10 دقائق للنقاش واالستعداد للمفاوضات.

 المفاوضات األولى:. 3
تتفاوض المجموعة »ر١« )الرجال الذين يريدون ممارسة الجنس( مع المجموعة »ن2« )النساء اللواتي 

ال يرغبن في ممارسة الجنس(. أطلب من األفراد أو المجموعات التفاوض وتخّيل السياق في العاقة 
 الذي يرغب فيه الرجل في ممارسة الجنس ولكن المرأة ال تريد ذلك.

 المفاوضات الثانية:. 4
تتفاوض المجموعة »ر2« )الرجال الذين ال يريدون ممارسة الجنس( مع المجموعة »ن1« )النساء اللواتي 

يرغبن في ممارسة الجنس(. يجب إجراء المشهد التمثيلي بالطريقة نفسها الواردة أعاه. وبعد 
 التفاوض، اسألهم عن  األحاسيس التي انتابتهم واألمور التي تعلموها من هذا التمرين.

وفي كا الحالتين، يجب أن يكتب الميّسر على ورق اللوح القاب الحجج األكثر أهمية التي تصب في . 5
 مصلحة ممارسة الجنس أو تعارضها.

أفسح المجال للمجموعة األوسع للمشاركة في النقاش.. 6
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ما الذي يسّهل التفاوض مع الشريك الحميم حول االمتناع عن ممارسة 
الجنس؟ ما الذي يصّعب مثل هذا التفاوض؟

ما الذي يحدث عندما تدور المفاوضات خال اإلثارة وليس قبلها؟ هل 
يؤدي ذلك إلى مفاوضات أسهل أو أكثر صعوبة؟

ما هي األسباب التي تدفع الشابة إلى الرغبة في ممارسة الجنس؟ 
وعدم الرغبة في ممارسة الجنس؟)راجع ورقة الموارد(

ما هي أوجه الشبه بين هذه المفاوضات وما يحدث في الحياة الفعلية؟ 1
2

3
4

كيف تكون ردة فعل الشاب عندما تبادر المرأة إلى طلب ممارسة الجنس؟

هل في وسع الرجل رفض ممارسة الجنس أحيانًا؟ لماذا)إن كان الجواب 
باإليجاب أو النفي(؟

هل في وسع المرأة رفض ممارسة الجنس أحيانًا ؟ لماذا)ِلَم نعم وِلم ال(؟

ما هي األسباب التي تدفع شاب إلى الرغبة في ممارسة الجنس؟ وعدم 
الرغبة في ممارسة الجنس؟)راجع ورقة الموارد( 5

6
7

8

كيف يمكن للشبان والشابات التعامل مع ضغط األقران والشركاء 
لممارسة الجنس؟

ما هي األمور التي تعلمتموها من هذا التمرين؟ ما هي سبل تطبيق 
هذه األمور في عاقاتكم؟

هل من المنصف الضغط على شخص لممارسة الجنس؟ لماذا)ِلَم نعم 
وِلم ال(؟ 9

10
11

أسئلة للنقاش:
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الخالصة

تدخــل عوامــل عديــدة فــي صنــع القــرار حــول ممارســة الجنــس أو اإلمتنــاع عــن ممارســته. وقــد يدفــع الخــوف مــن 
خســارة الشــريك أو نقــص فــي احتــرام الــذات النســاء إلــى قبــول ممارســة الجنــس. أمــا بالنســبة إلــى الرجــال فــإن 
قــرار ممارســة الجنــس يأتــي مــن ضغــط األقــران أو المجتمــع إلثبــات رجوليتهــم. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تلعــب أنمــاط 
التواصــل والمشــاعر واحتــرام الــذات والعاقــات غيــر متكافئــة القــوة جميعهــا دورًا فــي إمكانيــة تفاوض الشــركاء حول 
ــاع عــن ممارســته وســبل القيــام بذلــك. ومــن المهــم إدراك ســبل تأثيــر هــذه العوامــل  ممارســة الجنــس أو اإلمتن
المختلفــة علــى الرغبــات والقــرارات الخاصــة بكــم وبالشــريك. كمــا ينبغــي إدراك أن التفــاوض ال يعنــي بالضــرورة 

وجــود فائــز فــي ذلــك النقــاش وإنمــا الســعي إلــى الوصــول إلــى أفضــل وضــع لــكا الطرفيــن.

الرابط
ــط مناقشــة التفــاوض فــي العالقــات الجنســية بنشــاط عالقــات  يمكــن رب
القــوة غيــر المتكافئــة التــي تســود غالبــًا فــي العالقــات بين الذكــور واإلناث 
ونشــاط »عدائــي، ســلبي أو حــازم« حــول مختلــف انــواع التواصــل التــي 

يعتمدهــا الشــبان فــي عالقاتهــم. 
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ورقة الموارد

األسباب التي تدفع الشبان والشابات إلى ممارسة الجنس هي
ü وضع حد لضغط األصدقاء/الشركاء
ü التعبير عن مشاعر الحب في عاقة
ü تجّنب الوحدة
ü إثبات الرجولة/األنوثة
ü الحصول على عاطفة أو اإلحساس بحب اآلخر
ü الحصول على المتعة
ü انطباع بأن الجميع يمارس الجنس
ü إظهار االستقالية عن األهل وأشخاص بالغين آخرين
ü التمسك بشريك
ü  .عدم معرفة كيفية الرفض
ü إثبات أنني بالغ أو بالغة/ناضج أو ناضجة
ü رغبة في الحمل أو اإلنجاب
ü إرضاء الحشرية والفضولية
ü ليس لدى الشخص أمرًا أفضل يقوم به
ü الحصول على هدايا أو مال
ü وسائل اإلعام تصّور الجنس على أنه أمر رائع

األسباب التي تدفع الشبان والشابات إلى عدم ممارسة الجنس هي
ü اتباع التعاليم الدينية أو القيم وااللتزام بالمبادئ الشخصية/العائلية
ü تفادي الحمل غير المرغوب فيه
ü تفادي اإلصابة باألمراض المنقولة جنسيًا
ü عدم إلحاق األذى بالسمعة والصيت
ü  .تفادي الشعور بالذنب
ü الخوف من أن يكون الجنس مؤلمًا
ü انتظار الشريك المناسب
ü عدم الجهوزية
ü انتظار الزواج
ü  عدم تخييب آمال األهل
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سيناريوهات 
الجلسة 14

  الوقت المطلوب  الهدف
ساعة واحدةتحديد سمات العاقة الصحية.

  المعّدات الالزمة
P لوح قاب
P أقام تأشير
P مقّص
P شريط الصق
P نسخ عن ورقة الموارد

مالحظات التخطيط:

قــد ُتطــرح آراء مختلفــة حــول مــا يمكــن اعتبــاره عاقــة صحيــة أو عاقــة غيــر صحيــة. قبــل البــدء فــي هــذا النشــاط، علــى 
الميّســر أن يعمــل مــع المجموعــة مــن أجــل التوّصــل إلــى توافــق بهــذا الخصوص.
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اإلجراءات المتبعة:

ارسم عمودين على اللوح القاب. اكتب في . 1
األول »عاقات صحية« وفي الثاني »عاقات 

 غير صحية«.

قّسم المشاركين إلى ثاث أو أربع مجموعات . 2
صغيرة وأعط كّل مجموعة نسخًة عن ورقة 

 الموارد »بعنوان: حاالت المواعدة«.

أطلب من كّل مجموعة قّص هذه »الحاالت« . 3
وترتيبها ولصقها تحت عمود »صحية« أو »غير 

صحية«. أمهل المجموعة 15 دقيقًة للقيام 
بذلك. اطلب من المجموعة، في حال سمح 

الوقت بذلك، استخدام المربعات الفارغة 
في أسفل ورقة الموارد من أجل اقتراح 

سيناريوهاتهم الخاصة وتصنيفها بالصحية أو 
 غير الصحية.

راجع سيناريوهات المواعدة واطلب من . 4
كل مجموعة شرح سبب تصنيفها لهذه 

 السيناريوهات بأنها »صحية« أو »غير صحية«.

استخدم األسئلة أدناه إلكمال النقاش.. 5

هل سبق وعشتم سيناريوهات مماثلة؟ كيف شعرتم؟

ما هي رّدة فعل المجتمع تجاه هذه السيناريوهات؟

ما هي السمات األكثر شيوعًا للعاقات الصحية؟

هل تعتبر هذه السيناريوهات واقعية؟ 1
2

3
4

هل تعتقدون أن الشّبان في مجتمعاتكم يقيمون عادًة عاقات صحية أو 
غير صحية؟ اشرحوا.

ما هي التحديات الكبرى التي تعيق بناء عاقة صحية؟ كيف يمكن مواجهة 
هذه التحديات؟

ما الذي ينبغي أن تقوموا به إن شعرتم أنكم في عاقة غير صحية؟

ما هي السمات األكثر شيوعًا للعاقات غير الصحية؟ 5
6

7
8

ماذا الذي في وسعكم القيام به إن كان صديق لكم في عاقة غير صحية؟  9

أسئلة للنقاش:
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سيناريوهات المواعدة

فــي مــا يلــي أمثلــة عــن الســيناريوهات التــي بإمــكان المشــاركين إســتخدامها. يجــب تشــجيعهم علــى اإلتيــان بأمثلــة 
ذات صلــة بمجتمعاتهــم وثقافاتهــم:

خططت للقيام بأمر ما مع 
الشريك ولكنه يلغي في اللحظة 

األخيرة ألن ما خططت له لن 
يكون مسليًا برأيه

تختاران مداورًة الفرق الموسيقية ينعتها بالغبية- في خضم الجدال.
أو البرامج التلفزيونية التي 

تشاهدانها.

يـنتقد شريكك أصدقاءك.

يشّد ذراعها في خضم الجدال.

يقود السيارة بسرعة، تخبره بأنها 
تشعر باالنزعاج. يخفف السرعة 

ويعتذر ألنه أزعجها.

يخبر أصدقاءه أنه أقام عاقًة 
معها في الليلة السابقة فيما 

لم يفعا شيئًا إال التحدث.

يضغط عليها لممارسة الجنس.

حتى لو اختلفت آراؤكما ووجهات 
نظركما، ال يؤثر ذلك على 
يعتقد أنها تريد ممارسة الجنس االحترام المتبادل بينكما.

إن ارتدت قميصًا مكشوفًا أو 
تنورًة قصيرًة.

تحتفان معًا حين تصل ألحدكما 
أخبار جيدة

ال تستحّب فكرة خروجه مع 
أصدقائه، فهي ال تثق به حين ال 

تتشاركان ثمن العشاء وتذكرة تكون بصحبته.
السينما.

حين يخرجان معًا، ينظر دائمًا إلى 
أجساد نساء أخريات. ويعّلق أحيانًا 

بأنهن »مثيرات«.

تغضب من أمر ما ولكنكما دائمًا 
تتحدثان بشأنه وتصغيان إلى 
وجهات نظر بعضكما البعض.

حين تواجه صعوبًة في قراءة 
الخريطة، يبدي امتعاضه قائًا 
»أعتقد أن عدم تمتع الفتيات 
بحّس مكاني هو أمر جيني 

وبديهي«.

يتصل بها في اليوم التالي بعد 
موعد عاطفي مهّم ويخبرها أنه 

أمضى ليلًة رائعًة ويتمّنى أن 
تكون نامت جيدًا.

تقرر أن تخونه كي تشعره 
بالغيرة.

تخونه، فيضربها.

يذهبان معًا في رحلة للتخييم، 
فيعّدان الئحًة باألغراض التي 
يحتاجانها ويقومان بالتسوق 

والتحضيرات معًا.
تخبره أنه يحتاج إلى بعض 

المساعدة في انتقاء مابسه 
وأنه قادر على تقبيلها بشكل 

أفضل.
حين تعلم أنه خانها، يبرر ذلك 

بأنه كان ثمًا وليس مسؤواًل عن 
الخطأ.

يضغط عليها للسماح له بالتقاط 
صورة لها وهي عارية. يخطط 
لنشر الصورة على اإلنترنت، 

ويقول »حبيبتي، تبدين مثيرًة 
جدًا وأريد أن يراك العالم كّله«.

في الليلة السابقة لموعد 
تسليم فرض مدرسي، يطلب 

منها تحضير الفرض بداًل عنه ألنه 
لم يكن لديه الوقت لفعل ذلك.

يشعر أنه يتوجب عليه أن يكون 
قويًا دائمًا أمامها.

يخبران بعضهما البعض إن كانا 
يمّران بظروف صعبة في البيت 

أو في المدرسة.

حين تكون غاضبًة منه، يصغي 
جيدًا إلى ما تقوله.
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التعبير عن 
ملحق

  الوقت المطلوب  الهدف
التعّرف على الصعوبات التي يواجهها 

الشّبان في التعبير عن بعض المشاعر 
وتأثير  ذلك على أنفسهم وعلى 

عاقاتهم.

ساعة واحدة

  المعّدات الالزمة
P لوح قاب
P أقام تأشير
P أوراق بوستيت
P ورقة الموارد

مالحظات التخطيط:

 قبــل الجلســة، مــن المهــّم أن يراجــع الميّســر هــذا النشــاط لوحــده وأن يفّكــر فــي الطــرق التــي يعّبــر فيهــا هــو عــن 
مشــاعره الخاصــة. ومــن المهــّم أيضــًا تحديــد مراكــز إرشــاد نفســي محليــة أو اختصاصييــن يمكــن إحالــة الشــّبان إليهــم 

عنــد الضــرورة.
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اإلجراءات المتبعة:

رقي القاب واكتب العناوين التالية التي تعّبر . 1
عن المشاعر: خوف، عاطفة، حزن، سعادة، 

غضب )راجع ورقة الموارد لتطلع على مثال 
حول سبل تنظيم الكلمات المشار إليها أدناه 

 وترتيبها(.

إشرح للمشاركين أن هذه هي المشاعر . 2
التي سيناقشونها في هذا النشاط، وأنه 
سينبغي عليهم التفكير بمدى صعوبة أو 
سهولة أن يعّبر الشّبان عن هذه المشاعر 

 المختلفة.

قد يتم اقتراح مشاعر أخرى من داخل . 3
المجموعة وتكون بشكل عام متناسبًة أو 

متصلًة بتلك التي تّم ذكرها من قبل. مثًا، 
الكره يتاءم مع الغضب. وفي أحد المّرات، 

اقترح شاب عدم المباالة كنوع من المشاعر، 
ولكن بعد العمل معًا، اكتشف أن الشعورين 

الحقيقيين خلف شعوره بعدم المباالة كانا 
الخوف والحزن. وقد يطرح الخجل أو الذنب 

أو العنف كأنواع من المشاعر. إبحث مع 
المشاركين ما الذي يقف خلف هذه المشاعر 

وشّجعهم على التفكير في تكلفة هذه 
 المشاعر وعواقبها.

أعِط كّل مشارك ورقًة صغيرًة واطلب منه . 4
تدوين المشاعر الخمسة التي تتم مناقشتها 

بحسب الترتيب الذي كتبته على اللوح، ثّم 
اقرأ التعليمات التالية: فّكروا بأي من المشاعر 

التالية تعبرون عنها بسهولة. ضعوا رقم 
)1( قرب الشعور الذي تعّبرون عنه بشكل 

أسهل. واآلن فّكروا بالشعور الذي تعّبرون 
عنه بسهولة ولكن ليس بقدر الشعور األول، 

وضعوا قربه رقم )2(، ثّم ضعوا رقم )3( قرب 
الشعور الذي ليس من السهل وليس من 
الصعب التعبير عنه، وضعوا رقم )4( قرب 
الشعور الذين تحّسون بنوع من الصعوبة 

في التعبير عنه، وأخيرًا ضعوا رقم )5( قرب 
الشعور الذي لديكم الصعوبة األكبر للتعبير 

 عنه.

بعد أن ينتهي المشاركون من ترتيب . 5
مشاعرهم، إجمع األوراق وسّجل الترتيبات 
 في األعمدة على اللوح )أنظر إلى المثل(.

إبحث مع كافة أعضاء المجموعة أوجه التشابه . 6
واإلختاف بين أجوبة المشاركين. إشرح ذلك. 

المشاعر التي صّنفناها 1 و2 هي المشاعر 
التي تعّلمنا التعبير عنها بشكل مبالغ، أّما 

رقم 4 و5 فهي المشاعر التي تعّلمنا التعبير 
عنها بشكل أقل، أو حتى كبحها وإخفاءها، 

فيما الرقم 3 قد يشير إلى الشعور الذي ال 
نعّبر عنه وال نكبته، بل نتعامل معه بطريقة 

 حيادية.

إستخدم األسئلة أدناه من أجل تسهيل . 7
النقاش.
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لَم يبالغ الناس في التعبير عن بعض العواطف ويكبتون عواطف أخرى؟ 
كيف يتعلمون فعل ذلك؟ ما هي عواقب المبالغة في التعبير عن 
المشاعر أو كبتها؟

هل توجد أوجه تشابه في طريقة تعبير الرجال عن بعض المشاعر؟

هل توجد أوجه اختاف بين طريقة تعبير الرجال وطريقة تعبير النساء عن 
المشاعر؟ ما هي هذه اإلختافات؟

هل اكتشفت أمور جديدة عن نفسك من خال هذا النشاط؟ 1

2
3

4

لماذا يعّبر الرجال والنساء عن مشاعرهم بطرق مختلفة؟ كيف يؤّثر 
األصدقاء والعائلة والمجتمع ووسائل اإلعام وغيرها في سبل تعبير 
الرجال والنساء عن مشاعرهم؟

كيف تؤّثر طريقة تعبيرنا عن مشاعرنا على عاقاتنا مع اآلخرين )الشريك، 
العائلة، األصدقاء، إلخ(؟

هل من األسهل التعبير عن بعض المشاعر أمام األصدقاء؟ العائلة؟ أو 
الشريك الحميم؟

هل تعتقد أن النساء يعّبرن عن بعض المشاعر بشكل أسهل من الرجال؟ 
ما سبب ذلك في رأيك؟ 5

6
7

8

برأيك، كيف يمكن للتعبير عن مشاعرك بشكل أكثر انفتاحًا أن يحّسن 
وضعك النفسي وعاقاتك مع اآلخرين )الشريك، العائلة، األصدقاء، إلخ(؟

ماذا الذي في وسعك القيام به للتعبير عن مشاعرك بشكل أكثر انفتاحًا؟ 
كيف يمكنك أن تكون أكثر مرونًة في التعبير عّما تشعر به؟

لماذا المشاعر مهّمة؟ قّدم األمثلة في حالة الضرورة: الخوف قد يساعدنا في 
بعض المواقف الخطرة، والغضب قد يساعدنا في الدفاع عن أنفسنا. أطلب 

من المشاركين أن يقدموا بعض األمثلة. 9

10
11

أسئلة للنقاش:
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الخالصة

يمكــن اعتبــار المشــاعر شــكًا مــن أشــكال الطاقــة التــي تمّكنكــم مــن 
إدراك مــا الــذي يقمعكــم أو يزعجكــم. فالمشــاعر المختلفــة مــا هــي إال 
انعــكاس للحاجــات المختلفــة، ومــن األفضــل أن تتعّلمــوا ســبل التعامــل مع 
كّل مشــاعركم تمامــًا كمــا تتجّلــى فــي حياتكــم، إذ تســاعد القــدرة علــى 
التعبيــر عــن المشــاعر مــن دون التســبب بــاألذى لآلخريــن فــي جعلكــم 
أفــرادًا أقــوى وتمّكنكــم مــن التعامــل بشــكل أفضــل مــع العالــم المحيــط 
بكــم. وتختلــف طريقــة التعبيــر عــن المشــاعر مــن شــخص إلــى آخــر، إال أن 

بعــض الخافــات قــد تنشــأ علــى األخــص فــي مــا يتعلــق بطريقــة تربيــة الفتيــان. مثــًا، مــن الشــائع أن يخفــي الشــّبان 
خوفهــم وحزنهــم وحتــى لطفهــم. كمــا أنــه مــن الشــائع أن يعّبــروا عــن غضبهــم مــن خــال العنــف. وبالرغــم مــن 
كونكــم غيــر مســؤولين عّمــا تشــعرون بــه، إال أنكــم مســؤولون عّمــا تفعلونــه بهــذا الشــعور. فمــن المهــّم التمييــز 

مــا بيــن »الشــعور« و«التصــرف« بغيــة التوصــل إلــى أشــكال مــن التعبيــر ال تؤذيكــم وال تــؤذي اآلخريــن.

الروابط
قــد يكــون مــن المفيــد ربــط هذا النشــاط بنشــاط »مــن العنف إلــى التعايش 
الســلمي« حيــث يمكــن للرجــال إســتخدام الدرامــا للتــدرب علــى بدائــل غيــر 

عنيفــة للتعامــل مــع الغضــب والخالفات/النزاعــات فــي العالقات.

مالحظة: قد يكون من المهّم أن 
تقدم المجموعة الكبيرة أفكارًا حول 

االستراتيجيات المختلفة للتعامل مع 
المشاعر ثّم أن تشجع كّل مشارك 

على تدوين مالحظة حول ما يفّكر به 
شخصيًا، وأن يشارك أفكاره مع اآلخرين 
ضمن المجموعة الصغيرة في حال رغب 

في ذلك

مالحظة:
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ورقة الموارد
فــي مــا يلــي مثــال حــول كيفيــة ترتيــب األعمــدة المتصلــة بالمشــاعر وإجابــات المشــاركين. فــي خــال هــذه النقــاش، 
يتعّيــن علــى الميّســر مســاعدة المشــاركين علــى تحديــد أوجــه التشــابه واإلختــاف فــي ترتيــب المشــاعر. مثــًا، 
ُيظهــر الجــدول أدنــاه شــبه تســاٍو بيــن عــدد المشــاركين الذيــن يجــدون ســهولة فــي التعبيــر عــن الغضــب وبيــن الذيــن 
يجــدون هــذا األمــر صعبــًا. وقــد ُيســهم ذلــك فــي فتــح بــاب النقــاش حــول ســبب وجــود هــذه اإلختافــات ومــا إذا كان 
الشــّبان يجــدون عــادًة التعبيــر عــن الغضــب أمــرًا ســهًا أو صعبــًا. وكان مــن الافــت أيضــًا فــي العّينــة أدنــاه أن معظــم 
المشــاركين يجــدون صعوبــًة فــي التعبيــر عــن الخــوف. فغالبــًا مــا ُيتوقــع مــن الرجــال أن يتحّلــوا بالشــجاعة والجســارة، 

لــذا مــن المهــّم اســتخدام هــذا المثــال كقاعــدة للنقــاش حــول العاقــات اإلجتماعيــة والمعاييــر الجندريــة. 

غضبسعادةحزنعاطفةخوف

54321المشارك #1

23415المشارك #2

41325المشارك #3

43521المشارك #4

51324المشارك #5

أخيــرًا، تجــدر اإلشــارة إلــى أن جمــع وترتيــب المشــاعر يجــب أن يتــّم مــن دون ذكــر األســماء، أي ينبغــي أن يمّثــل كّل 
ــرد فــي الجــدول  ســطر فــي الجــدول أعــاه الترتيــب الــذي وضعــه المشــاركون مــن دون إظهــار أســمائهم. وكمــا ي

أعــاه، يمكــن للمســّهل أن يخّصــص رقمــًا لــكّل مشــارك كإشــارة إلــى كل مشــارك علــى الطاولــة.
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ملحق الجلسة 5

I. حقوق اإلنسان:  
مــكان  أو  جنســيتهم،  كانــت  مهمــا  البشــر،  جميــع  فــي  متأصلــة  حقــوق  اإلنســان  »حقــوق 
ــوع جنســهم، أو أصلهــم الوطنــي أو العرقــي، أو لونهــم، أو دينهــم، أو لغتهــم،  إقامتهــم، أو ن
قــدم  علــى  اإلنســانية  علــى حقوقنــا  الحصــول  فــي  بالحــق  نتمتــع جميعنــا  آخــر.  أي وضــع  أو 
. للتجزئــة«  قابلــة  وغيــر  ومتــآزرة  مترابطــة  الحقــوق  هــذه  وجميــع  تمييــز.  وبــدون   المســاواة 

حقوق اإلنسان عالمية، )إتفقت دول العالم وصادقت عليها بشكل رسمي في 	 
إتفاقيات دولية( 

تنطبق هذه الحقوق على جميع األفراد بغض النظر عن الحالة اإلجتماعية، 	 
والسلوك والهوية الجنسية، والنوع اإلجتماعي، واألصل الوطني أو اإلجتماعي، 

والقناعات السياسية، والقناعات الجنسية، والقناعات الدينية، والوضع اإلقتصادي 
أو اإلجتماعي، والقدرات الجسدية والذهنية والحالة الصحية. كما أن هذه الحقوق 

ليست مشروطة وال يمكن التصرف بها.
يتمتع األطفال ما دون سن الـ18 بحقوق اإلنسان أيضا )كما ورد في اإلتفاقيات 	 

الدولية، بما فيها إتفاقية حقوق الطفل(.
وبالرغم من أن كل فرد يجب أن يكون قادرًا »على أن يتمتع بحقوق اإلنسان، إال أنه 	 

ليس بإستطاعته ذلك دائما«. فالحالة اإلجتماعية واإلقتصادية لألفراد قد تحد من 
قدرتهم على التمتع بحقوقهم.

المعوقات أمام الحقوق المتعلقة بالصحة اإلنجابية للمراهقين/ات والشباب
األحكام واآلراء الشخصية لمقدمي الخدمات	 
التشريعات الدينية	 
القوانين والعادات والتقاليد	 
غياب الكفاءة المهنية الازمة لدى مقدمي الخدمات	 
غياب اإلجراءات العيادية الضامنة لحصول المراهقين والمراهقات على حقوقهم	 
الضغوط اإلجتماعية	 

الحقوق اإلنجابية للمراهقين/ات والشباب
الحق بالتمتع بالصحة وخاصة الصحة اإلنجابية.	 
الحق بإتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة الجنسية بحرية ومسؤولية.	 
الحق بالحصول على المعلومات والمشورة الازمة حول الصحة الجنسية واإلنجابية 	 

للتمكن من إتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة اإلنجابية والجنسية.
الحق بعدم التعرض للتمييز أو العنف نتيجة القرارات المتخذة المتعلقة بالصحة 	 

الجنسية واإلنجابية .
الحق بإقامة عاقات جنسية مبنية على المعرفة والمسؤولية واإلحترام المتبادل 	 

إعتبارا من عمر 18 سنة.
الحق بالحصول على خدمات ذات جودة تتاءم مع القدرات المادية للمراهقين/ات 	 

بغض النظر عن العرق، الجنس، والوضع اإلجتماعي .
الحق بالحصول على الخدمات من قبل أخصائيين )أطباء، عاملين صحيين( بشكل 	 

يضمن السرية والخصوصية .
الحق بالحصول على الخدمات بكرامة وحرية ورعاية وإحترام.	 
الحق بإبداء الرأي حول نوعية الخدمات.	 
الحق بالحصول على المعلومات والخدمات بدون تمييز بين الجنسين.	 
الحق بالحصول على خدمات الصحة اإلنجابية كلما إستدعت الحاجة ومهما إمتدت فترة 	 

العاج.

ملحق98



الحق بالشعور بالراحة عند الحصول على الخدمات.	 
الحق برفض الزواج القسري.	 
الحق برفض ممارسة العاقات الجنسية غير المبنية على الحرية واإلحترام حتى 	 

ضمن العاقات الزوجية.

II. الجنسانية:
الجنسانية هي أحد أبعاد الحياة، يتم التعبير عنها بالفكر، والمشاعر والممارسات. 	 
النشاط الجنسي ليس سوى جانب واحد من الجنسانية.	 
تؤّثر المعايير الثقافية، والتجارب الفردية، والهرمونات على طريقة فهمنا وتجربتنا 	 

للجنسانية.
تطوير الراحة والثقة حول الجنسانية هو جزء من النمو. تتأثر هذه الراحة بعوامل 	 

فردية وأسرية واجتماعية، وبالتجارب. 
يمكن أن تكون الجنسانية مصدرًا للمتعة ومعنى للحياة. ويمكن لها أن تعّزز 	 

السعادة، والرفاه، والصحة، ونوعية جيدة من الحياة. كما يمكنها أيضا أن تعّزز اإللفة 
والثقة بين الشركاء.

الحقوق الجنسية:
الحق في المساواة والتمتع بحماية قانونية متكافئة والتحرر من كافة أشكال التمييز . 1

القائم على الجنسانية أو النوع اإلجتماعي.
الحق في المشاركة لجميع األشخاص بغض النظر عن الجنسانية أو النوع اإلجتماعي.. 2
الحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي والسامة الجسدية.. 3
الحق في الخصوصية.. 4
الحق في اإلستقالية الذاتية وإعتراف القانون.. 5
الحق في حرية الفكر والرأي والتعبير؛ الحق في تكوين الجمعيات.. 6
الحق في الصحة وفي اإلنتفاع من التقدم العلمي.. 7
الحق في التعليم والحصول على المعلومات.. 8
الحق في الزواج أو عدمه وفي تأسيس أسرة والتخطيط لها، وفي تقرير إنجاب . 9

أطفال أو عدم اإلنجاب وكيفية وتوقيت اإلنجاب.
الحق في المساءلة واإلنصاف.. 10

الجنسانية والمجتمع:
يحق لجميع الناس التمتع بحياة جنسية مأمونة ومرضية، على أساس الكرامة، 	 

والمساواة، والمسؤولية، واإلحترام المتبادل.
تعتمد قدرة الشخص على تطوير حياة جنسية مرضية ومأمونة على األسرة، 	 

المجتمع، والمحيط الذي نشأ فيه. يمكن للمعايير االجتماعية وحتى القوانين تعزيز 
أو إضعاف مشاعر الناس المتعلقة بالثقة بالذات، والكرامة، والصحة، والشعور 

باإلنتماء والرفاه. 
يمكن أن يؤّثر التعليم ونوعية التعليم على الصحة الجنسية للشباب والمراهقين 	 

وتجاربهم.
توّلد وسائل اإلعام والكتب والتلفزيون واألفام صورًا تؤّثر على المواقف، 	 

والمشاعر والتوقعات حول الجنسانية.
يحق لجميع الناس المشاركة في الحياة السياسية، والمهنية والمدنية بدون أن 	 

تشّكل المعايير الجنسية أي عقبة.
ينشأ المراهقون في جميع أنحاء العالم، على مواقف مختلفة، وتحت قوانين 	 

مختلفة أيضا في ما يتعلق بالعاقات الجنسية والزواج.
يتبّنى رجال الدين وجهات نظر مختلفة حول الجنسانية تؤّثر على المعايير 	 

والسياسات المتعلقة بالجنسانية وقضايا الحقوق الجنسية. 
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تتغّير المعايير الثقافية والقوانين المحلية المتعلقة بالجنسانية من مكان آلخر ومع 	 
مرور الزمن.

يعكس الشباب مواقفهم المستقلة من الجنسانية والحقوق على مجتمعاتهم. 	 

الجنسانية والنوع اإلجتماعي:
ü  .يتســامح المجتمــع مــع الفتيــان، أو حتــى أنــه يضغــط عليهــم، ليكونــوا ناشــطين جنســيًا

فــي حيــن يعاقــب الفتيــات لكونهــن ناشــطات جنســيًا. 
ü .يتوقع المجتمع سلوكيات ومواقف متعلقة بالجنسانية من الفتيان ومن الفتيات
ü  يحــق لــكل فــرد أن يقــرر اإللتــزام والعمــل بمعاييــر مجتمعــه المتعلقــة بالجنســانية أو

العيــش وفقــًا لمعتقداتــه الخاصــة. 

الموافقة الجنسية واإلكراه:
يحق لكل الناس منح أو حجب الموافقة على إقامة عاقة جنسية، كما عليهم 	 

مسؤولية إحترام حق الشريك في إعطاء أو حجب هذه الموافقة.
يحدث اإلكراه الجنسي عندما يقوم شخص بإجبار )أو بمحاوالت إجبار( شخص آخر 	 

على ممارسة النشاط الجنسي ضد إرادته. 
في حالة اإلكراه، قد يكون الشخص ُأجبر جسديًا على ممارسة الجنس، أو قد يكون 	 

يخشى عواقب إجتماعية أو مادية لرفضه ممارسة الجنس غير المرغوب فيه. 
لإلكراه الجنسي عواقب وخيمة بغض النظر عن الظروف التي يحدث فيها.	 
قد يكون بيع الجنس أو ال يكون بالتراضي.	 
 اإلكراه الجنسي هو دائما إنتهاك لحقوق اإلنسان، بغض النظر عن أين ومتى أو 	 

كيف يحدث ذلك. 
يمكن أن يوّفر المثقفون الجنسيون في كثير من البلدان قائمة بالخطوط الساخنة 	 

وخدمات الدعم للشباب الذين تعرضوا لإلكراه الجنسي.

خلق عالقات جنسية تتسم باإلحترام المتبادل والمسؤولية:
تساهم عدة عوامل في خلق عاقات جنسية تتصف باإلشباع الجنسي المتبادل، 	 

والمسؤولية، واألمان.  
جميعنا قادرون على أن نتعلم تطوير المزيد من االحترام، والمسؤولية، واالرتياح 	 

في عاقاتنا الجنسية.

III. التنوع الجنسي:
 Sexual identity الهوية الجنسية

كيــف يعــّرف النــاس أنفســهم مــن حيــث جنســانيتهم والتــي قــد تشــمل ميولهــم الجنســية 
وإنجذابهــم الجنســي، وأنــواع العاقــات التــي يرغبــون فــي إقامتهــا. هويــة الشــخص الجنســية قــد 

ــة الجنســية للشــخص أو ســلوكه الجنســي. تكــون أو ال تكــون متطابقــة مــع الرغب

التنوع الجنسي Sexual diversity: اإلختاف الواسع في الرغبات الجنسية والهويات والسلوكيات.

متباينو الجنس Heterosexual: اإلنجذاب الجنسي تجاه الجنس اآلخر )بين الذكور واإلناث(.

:Homosexual  مثلي/ة الجنس
الميل الجنسي تجاه أشخاص من نفس الجنس 	 
الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال	 
oالنساء اللواتي يمارسن الجنس مع النساء	 
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مــزدوج/ة الجنــس أو ثنائــي/ة الجنس Bisexual: اإلنجذاب الجنســي مــع نفس الجنس )مثلي/ة( 
وكذلــك مــع الجنس اآلخــر )ثنائي/ة(. 

الهوية الجندرية:
مغايــرو النــوع االجتماعــيTransgender: النــاس الذيــن تختلــف هويــة نوعهــم االجتماعــي عــن 

ــد والدتهــم.  جنســهم المحــدد عن
المتحولون جنسيا Transsexual: الناس الذين قاموا بتحول عن النوع المحدد عند 	 

والدتهم.
الرغبة الجنسية Sexual desire: الشعور باإلنجذاب الجنسي أو الشوق للتعبير 	 

الجنسي وهو أمر طبيعي، أما فقدانه أو قلته فهو أمر غير طبيعي. تنشأ الرغبة 
الجنسية في الدماغ من خال حواس اإلنسان )البصر – الشم –  السمع – اللمس(. 

الرغبة الجنسية والحب Sexual desire and love: تختلف الرغبة الجنسية عن الحب، 	 
)فغالبا ما يتم الخلط بين الرغبة والحب(. فمن الممكن أن يشعر الشخص برغبة 

جنسية مع الحب أو بدون حب. 
 	 :Sexual desire  and sexual response الرغبة الجنسية واإلستجابة الجنسية

تختلف الرغبة الجنسية عن االستجابة الجنسية الجسدية. فمثا، قد ينتصب العضو 
الذكري دون الشعور بالرغبة. والعكس صحيح، فقد يشعر الشخص بالرغبة دون 

إنتصاب.
 	 :Sexual desire and sexual behavior الرغبة الجنسية والسلوك الجنسي

تختلف الرغبة الجنسية عن السلوك الجنسي. يمكن أن يشعر الشخص بالرغبة 
الجنسية ويتبعها بالسلوك الجنسي أو ال، وقد يقوم بالسلوك الجنسي بدافع 

الرغبة الجنسية أو ال. 
الرغبة الجنسية والخيال Sexual desire and fantasy: قد يّولد الخيال زيادة في الرغبة 	 

الجنسية، ولكن تخيل فعل شيء ما ال يعني بالضرورة الرغبة في القيام بالفعل.
السلوك الجنسي Sexual behavior: هو القيام بالممارسات واألفعال الجنسية. 	 

يتحكم فيه الدماغ من خال إثارة الرغبة الجنسية وممارسة الجنس أو إحباطها 
والسيطرة عليها. لذا فالسلوك الجنسي يتوقف على التنشئة والتربية والدماغ 

والهرمونات الجنسية.

مصطلحات: 
 	:Intercourse الجماع

غالبا ُيقصد به الجماع المهبلي )دخول القضيب في المهبل(. 	 
 الجماع الشرجي )دخول القضيب في شرج الشريك(.	 

اإلمتناع أو التعفف Abstinence: االمتناع عن ممارسة العاقات الجنسية. ويرتبط 	 
هذا المفهوم في بعض البلدان بالقيم المجتمعية الثقافية )البكارة(. أما بالنسبة 

للعدوى المنقولة جنسيا، فيعني اإلمتناع عن اإلتصال الجنسي )باألعضاء التناسلية( 
 مع الشريك.

الوظيفة الجنسية Sexual function: اإلستجابات الفزيولوجية التي هي جزء من 	 
 النشاط الجنسي للشخص.

اللذة الجنسية Sexual orgasm : الوصول إلى مرحلة اإلرتواء الجنسي والذي يتم 	 
في المرحلة النهائية للممارسة الجنسية، ويكون لألعضاء التناسلية الخارجية للمرأة 

والرجل الدور األساسي والجوهري لبلوغ هذه المرحلة.
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ملحق الجلسة 6

الخصوبة   .I
لخصوبة عند اإلناث تعني القدرة على الحمل واإلحتفاظ بالجنين حتى الوالدة.	 
الخصوبة عند الرجال تعني القدرة على إنتاج الحيوانات المنوية السليمة القادرة 	 

على الوصول للبويضة لبدء اإلخصاب.

الحمل
خال فترة الخصوبة، ينضج أحد المبيضين بويضة )التبويض(، فتبدأ أهداب قناة 	 

فالوب )نتوءات على شكل األصابع( في التحرك إللتقاط البويضة وسحبها إلى داخل 
قناة فالوب، حيث تبقى البويضة في الثلث الخارجي لقناة فالوب على قيد الحياة 

لمدة 24 ساعة فقط )في إنتظار تلقيحها/إخصابها بحيوان منوي(. 
يساعد المخاط الشفاف المطاطي الذي يفرزه عنق الرحم في تغذية الحيوانات 	 

المنوية ويساعدها على البقاء حية لمدة 5 - 6 أيام، ويوّفر لها أيضا بيئة تسمح لها 
بالسباحة إلى األعلى نحو قناة فالوب لتلتقي مع البويضة.

تحيط الحيوانات المنوية بالبويضة من كل جانب وينجح واحد فقط منها في إختراق 	 
الغشاء الخارجي للبويضة، وهنا يتكّون حاجز يمنع دخول أي حيوان منوي آخر داخل 

البويضة.
تنطلق النواة من الحيوان المنوي )حاملة الصفات الوراثية للرجل( لتندمج مع نواة 	 

البويضة )التي تحمل الصفات الوراثية لألنثى( لتتكون النطفة.
تتحرك النطفة باألهداب الموجودة في قناة فالوب تجاه الرحم وتصل خال 5 أيام. 	 

وخال يومين بعد وصولها إلى الرحم، تتعلق وتنزرع ببطانة الرحم ويكون ذلك بداية 
الحمل.

كيف يمكن للمرأة معرفة أنها حامل؟

العامات المبكرة للحمل والتي تختلف من إمرأة ألخرى ومن حمل آلخر:
ü عدم حدوث الحيض في موعده المعتاد وإنقطاع الطمث
ü تورم مؤلم بالثديين
ü الحلمات تصبح حساسة
ü غثيان وقيء
ü تقلصات
ü شعور باإلنتفاخ
ü  تغيرات في الشهية

ولمعرفة إذا كانت المرأة حامل يجب إجراء إختبار الحمل )الجاهز في الصيدلية أو إجراء فحص 
مخبري داخل المختبر( 

كيف\ يمكن للمرأة ضمان الحمل الصحي؟
تجنب تناول األدوية أو المخدرات أو الكحوليات. 	 
تناول الفيتامينات والمعادن المكملة المطلوبة )خاصة الحديد والفوليك أسيد( ومن 	 

فترة ما قبل الحمل إن أمكن. 
القيام بزيارات دورية لمركز رعاية الحمل للحصول على خدمات المراجعة الطبية 	 

والمشورة حول الحمل والوالدة.
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II. الوالدة
ماذا يحدث أثناء الوالدة الطبيعية؟

يبدأ مخاض الوالدة غالبا بعارض أو أكثر من العوارض التالية: 
ü  تدفــق ســائل مخاطــي شــفاف أو وردي اللــون مــن المهبــل )تدفق الســائل األمنيوســي

مــن المهبل(
ü زيادة في شدة تقلصات الرحم
ü  إتساع فتحة عنق الرحم، مما يساعد في دفع الطفل عبر فتحة عنق الرحم والمهبل

يستمر المخاض عادة ما بين 5 إلى 18 ساعة، ولكنه يتفاوت بين امرأة وأخرى

الوالدة القيصرية
الوالدة القيصرية هي التي تتم عن طريق التدخل الجراحي، عبر القيام بشق البطن 	 

فوق الرحم من أجل إخراج الجنين.
يتم إجراء الوالدة القيصرية إذا كانت الوالدة الطبيعية تعرض حياة/صحة األم أو 	 

الجنين للخطر. 

فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل
الرضاعة الطبيعية هي عملية تغذية المولود بالحليب الذي ينتجه ثدي األم:

حليب األم غذاء متكامل للطفل خال األشهر الستة األولى من عمره.	 
اللبأ هو القطرات األولى من حليب األم، يكون أصفر اللون وغني باألجسام 	 

المضادة التي تزيد مناعة الطفل وتحميه من بعض األمراض المعدية، كما يساعد 
على تنظيف أمعاء الطفل.

حليب األم يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي تفيد الطفل كما أن نسبة 	 
الدسم والسوائل الموجودة فيه وحرارته تتناسب مع عمر الطفل.

يساعد حليب األم على نمو وتطور سليم للطفل.	 
يخلق حليب األم إتصااًل وثيقًا بين األم وطفلها مما يجعل الطفل أكثر إحساسًا 	 

باألمان والحنان وأكثر إستقرارًا من الناحية النفسية.

فوائد الرضاعة الطبيعية لألم
فعالة بنسبة %98 في منع الحمل خال األشهر الستة األولى )اإلرضاع الكامل(.	 
تساعد على عودة الرحم إلى حالته الطبيعية بعد الوالدة.	 
تقّلل كمية النزيف في األسابيع األولى بعد الوالدة.	 
تقّلل من مضاعفات إحتقان الثدي.	 
تقّلل من إحتمال اإلصابة بسرطان الثدي.	 
تطيل فترة المباعدة بين الحمل واآلخر.	 
توّفرحماية فورية من الحمل بعد الوالدة.	 
تساهم في  خفض نسبة التعرض لسرطانات الجهاز التناسلي. 	 
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اإلجهاض:
هو إنهاء الحمل بخروج الجنين من الرحم قبل أن يصبح قادرا على الحياة )أي قبل بلوغه 22 

اسبوعًا(. يكون وزن الجنين في هذه الحالة أقل من ½ كيلوجرام.

اإلجهاض نوعان : 

1. تلقائي ويحصل أحيانا نتيجة:
ü اإلضطرابات الجينية
ü  عوامــل تتعلــق بــاألم )أمــراض، عيــوب الرحــم، ســوء التغذيــة وأســباب مناعيــة، عــادات

حياتيــة ســيئة...(
ü  الحالة النفسية
ü الحوادث
ü غيرها

2. مقصود: 
ü .جراحي عن الطريق الشفط الهوائي، التوسيع والتفريغ، التوسيع والكحت
ü .دوائي عن طريق الميزوبريستول فقط، أو عن طريق الميزوبريستول + ميفبريستون
ü .طرق أخرى يدوية

أعراض ومضاعفات اإلجهاض الجراحي: ثقب الّرحم، الّنزيف، اإلجهاض غير  المكتمل أو فشل 
اإلجهاض، حدوث عدوى، إنسداد األوعية الدموّية في األرجل أو في الّصدر، مضاعفات بعيدة 

المدى )عقم أو حمل خارج الرحم بسبب إنسداد قنوات فالوب(.
أعراض ومضاعفات اإلجهاض الدوائي: نزيف، مغص/تقلصات البطن، قشعريرة و/أو ارتفاع 

في درجة الحرارة، غثيان وقيء، إسهال، إذا فشل اإلجهاض بالميزوبروستول قد يؤدي إلى 
تشوهات خلقية بالمولود.

أسباب اللجوء إلى اإلجهاض:
ــه مــن األصــل ألســباب  ــر مرغــوب في ــى اإلجهــاض ألن الحمــل غي ــات إل ــأ النســاء والفتي 1. تلج

مختلفــة منهــا:
أسباب إقتصادية: عدم القدرة على تحمل تكاليف تربية طفل.	 
أسباب تعليمية: الرغبة في متابعة الدراسة.	 
أسباب صحية: يهدد الحمل صحتهن الجسدية أو النفسية.	 
أسباب تتعلق بالشريك: العاقة مع الشريك غير مستقرة، عاقة جنسية خارج إطار 	 

الزواج، الحمل نتيجة إغتصاب أو عاقة جنسية باإلكراه.

2. تلجــأ النســاء والفتيــات إلــى اإلجهــاض بالرغــم مــن رغبــة الشــريكين فــي الحمــل، وذلــك 
ألســباب مختلفــة منهــا: 

تهديد صحة األم: إستمرار الحمل قد يهدد صحة المرأة الجسدية أو النفسية.	 
تهديد صحة الجنين: قد تحدث مخاطر صحية خطيرة على الجنين )تصل للموت( بسبب 	 

عوامل وراثية وسلوكية وبيئية.
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عدم رضى الشريكين عن جنس الجنين: وغالبًا ما يحدث هذا الشعور في األماكن 	 
التي يميز فيها المجتمع على أساس النوع اإلجتماعي )خاصة الرغبة في إنجاب 

الذكور( و/أو التي تحدد فيها الدول السياسات السكانية القسرية. 
ضغوط لإلقدام على اإلجهاض: قد تقع بعض النساء أو الفتيات تحت ضغوط 	 

لإلقدام على اإلجهاض وقد يأتي هذا الضغط من شخص آخر )مثل: أحد الوالدين( 
أو قد تدفع الحكومة النساء الى اإلجهاض في الدول ذات السياسات السكانية 

القسرية.

الحمل غير المرغوب فيه:
من أهم أسباب اللجوء لإلجهاض هو الحمل غير المرغوب فيه.

أسباب حدوث الحمل غير المرغوب فيه:
عدم توافر وسيلة تنظيم األسرة، . 1
عدم إستخدام وسيلة تنظيم األسرة بالرغم من توافرها،. 2
إستخدام وسيلة تنظيم األسرة بشكل خاطئ،. 3
إستخدام وسيلة تنظيم األسرة بشكل صحيح إال أن منع الحمل يفشل،. 4
اإلغتصاب وزنا المحارم/سفاح القربى.. 5

وفيات األمهات:
 هي وفيات النساء أثناء الحمل أو الوالدة أو فترة النفاس ألسباب تتعلق بالحمل أو بعاجه. 

فترة النفاس هي فترة 42 يوم بعد الوالدة.

أسباب وفيات األمهات:
النزيف، االلتهاب والعدوى )حمى ما بعد الوالدة(، ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل )تسمم 

الحمل(، تعسر الوالدة، مضاعفات اإلجهاض غير اآلمن. 

اإلجهاض غير اآلمن:
إنهاء حمل غير مرغوب فيه عن طريق أشخاص غير مؤهلين، أو في بيئة ال يتوفر فيها الحد 

األدنى من المعايير الطبية، أو كاهما. )منظمة الصحة العالمية 1992(
اإلجهاض اآلمن واإلجهاض غير اآلمن:

اإلجهاض اآلمن واإلجهاض غير اآلمن:

اإلجهاض غير اآلمناإلجهاض اآلمن
يتم بواسطة شخص غير مدربيتم بواسطة شخص مدرب

يتم بواسطة طرق معتمدة طبيًا )الشفط 
الطبي - العقاقير - الكحت(

يتم باستعمال طرق غير معتمدة طبيًا

يتم تحت ظروف آمنة وباستعمال 
المعدات المناسبة

يتم تحت ظروف صحية غير مأمونة

يتم خال الثاثة أشهر األولى من الحمل
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طرق اإلجهاض األخرى )غير اآلمنة(

مواد عن طريق الفم: 
كميات كبيرة من حبوب منع الحمل	 
الشاي األسود - الشاي المغلي مع الخل والزنجبيل - الماء المغلي مع األسبرين	 
المطهرات واألحماض ومواد التنظيف	 
كحوليات مغلية مع الصابون - كحوليات مغلية مع الشطة والقرفة	 

مواد موضعية:
الصودا الكاوية	 
جذور النباتات - إبر الحياكة وأساك الكهرباء - أقام - عظام الدجاج )من خال إدخالها 	 

في الرحم( 

وسائل خارجية:
تدليك البطن العنيف	 
رفع مواد ثقيلة من على األرض ألعلى	 

عواقب االجهاض غير اآلمن:  
بعض وفيات األمهات تحدث بسبب اإلجهاض غير اآلمن )ويمكن منعها(. 	 
مضاعفات على المدى القصير وإعاقات مدى الحياة.	 
التكلفة المادية لعاج المضاعفات. 	 
تأثير سلبي على األم واألسرة واألطفال والمجتمع. 	 
زيادة نسبة وفيات األطفال في حالة فقدان األم. 	 

العوامل التي تؤدي إلى اإلجهاض غير اآلمن:
ü .حدوث حمل غير مرغوب فيه
ü .الجهل بأضرار اإلجهاض غير اآلمن
ü .الفقر
ü .عدم توافر خدمات آمنة للحاالت التى يصرح بها القانون

أسباب إرتفاع نسبة اإلجهاض غير اآلمن في صفوف المراهقات:
تأخر البحث عن وسيلة لإلجهاض.. 1
.اختيار أشخاص غير مؤهلين.. 2
التردد على أماكن معزولة وغير مجهزة.. 3
إستعمال الوسائل الشعبية الخطرة لإلجهاض.. 4
.غياب القدرة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الازمة في حالة حدوث . 5

مضاعفات.

هو عدم حدوث حمل رغم تكرار الجماع )غير المحمي( بإنتظام لمدة عام، حتى لوكان قد حدث 
حمل من قبل، وقد تعود أسبابه ألمور تتعلق بالمرأة أو بالرجل أو بكليهما. 

بالنسبة للمرأة: إنسداد األنابيب )على سبيل المثال، نتيجة عدوى منقولة جنسيًا 	 
غير معالجة أو بسبب حالة أخرى تتعلق ببطانة الرحم( أو المشاكل الهرمونية. 

بالنسبة للرجل: مشاكل إنتاج الحيوانات المنوية الصحية وبأعداد كافية )والتي يمكن 	 
أن تكون نتيجة عوامل مختلفة(.  

 

ملحق106



ملحق الجلسة 9

العدوى المنقولة جنسيا« 
ــر المحمــي، وفــي بعــض  ــر اإلتصــال الجنســي غي هــي العــدوى التــي تنتقــل فــي معظمهــا عب

ــره. ــدم وغي ــق ال الحــاالت عــن طري

أنواع االعدوى المنقولة جنسيًا
 	HIV/ )متازمة العوز المناعي المتكسب) فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز

AIDS
 	Hepatitis B إلتهاب الكبد بي
 	   Syphilisالزهري/السفلس
 	Genital Herpes الهربس التناسلي
قمل العانة	 
ثؤلول على األعضاء التناسلية 	 
 	Gonorrhea  السيان
إلتهاب اإلحليل	 
الفطريات 	 
 	Chlamydia  الحراشف البرعمية/ الكاميديا
 	Trichomoniasis  التراخوما

عدوى تنتقل عن طريق الجنس فقط 
وتصيب الجهاز التناسلي

عدوى تنتقل عن طريق الجنس والدم وال 
تصيب الجهاز التناسلي

السفلس	 
الهربس التناسلي	 
قمل العانة	 
ثؤلول على األعضاء التناسلية 	 
السيان 	 
التهاب اإلحليل	 
الفطريات	 
الحراشف البرعمية/ الكاميديا	 
التراخوما	 

اإليدز	 
إلتهاب الكبد بي	 

طرق إنتقال العدوى المنقولة جنسيًا
كافة العاقات الجنسية غير المحمية مع شخص مصاب	 
اإلبر الملوثة بالفيروس	 
عملية نقل دم ملوث	 
مشاركة أدوات شخصية كفرشاة األسنان، الشفرات... مع شخص مصاب	 
األم الحامل إلى وليدها خال الحمل أو أثناء الوالدة أو الرضاعة	 
القبلة إذا كان هناك تقرحات	 
إحتكاك مباشر للغشاء المخاطي بالبكتريا خال العاقة الجنسية مع شخص مصاب	 
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أعراض العدوى المنقولة جنسيًا
إفرازات مهبلية ذات لون أو رائحة غير طبيعية )المرأة(	 
إفرازات من القضيب )الرجل(	 
تقرحات على األعضاء التناسلية )الرجل والمرأة(	 
حكاك بالفرج	 
ألم وحرقان أثناء التبول أو الجماع	 
آالم أسفل البطن	 
إرتفاع في درجة الحرارة	 

مضاعفات العدوى المنقولة جنسيًا
العقم عند السيدات و الرجال	 
ظهور المرض في الدم	 
إصابة في أنحاء الجسم )الشرايين، القلب، الكبد، الدماغ(	 
اإلجهاض التلقائي	 
الحمل خارج الرحم	 
العمى عند المولود الجديد في بعض األمراض	 
سرطان عنق الرحم	 
الموت	 

مضاعفات العدوى المنقولة جنسيًا
اإلخاص لشريك واحد غير مصاب	 
إستعمال الواقي الذكري في العاقات الجنسية	 
اإلمتناع عن إستخدام اإلبر واألدوات الحادة الثاقبة والقاطعة غير المعقمة	 
التأكد من عدم تلوث الدم	 
اإلمتناع عن مشاركة المناشف، المراحيض والثياب الداخلية	 
إجراء اللقاح ضد فيروس التهاب الكبد)بي( عند األشخاص المعرضين	 
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اإليدز

 الفيروس المسبب: فيروس نقص المناعة البشرية 	 
    HIV Human Immune-deficiency Virus

 المرض: متازمة نقص المناعة المكتسب 	 
 Acquired Immune Deficiency Syndrome   :باإلنجليزية  AIDS 

  Syndrome d‘ Immuno Deficience Acquise : بالفرنسية SIDA

كيفية عمل فيروس اإليدز داخل جسم اإلنسان
يهاجــم الفيــروس خايــا المناعــة بالجســم حتــى يضعفهــا تدريجيــًا بحيــث يصبــح جســم المصــاب 
عرضــة إللتقــاط عــدوى األمــراض اإلنتهازيــة )عــدم قــدرة الجســم علــى مواجهــة األنــواع الضعيفــة 

ــات التــي تصيــب الجســم(. ــات والفطري ــات والفيروســات والطفيلي مــن الميكروب

طرق إنتقال العدوى

ينتقل الفيروس من شخص إلى آخر بثاث طرق رئيسية هي:
الممارسات الجنسية مع شخص حامل للفيروس.	 
الدم .	 
اإلنتقال من األم الحامل إلى الجنين.	 

ينتقل الفيروس عبر العاقات الجنسية عن طريق:
ü  .)اإلتصال الجنسي غير المحمي بين رجل وامرأة )أحدهما حامل للفيروس
ü  اإلتصــال الجنســي غيــر المحمــي بيــن الرجال الذين يمارســون الجنس مــع الرجال )أحدهما

حامل للفيروس(. 

ينتقل الفيروس عبر نقل الدم من شخص حامل للفيروس إلى شخص سليم عن طريق:
ü  إستخدام الحقن واألدوات الحادة الملوثة
ü  .األشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن  طريق الحقن
ü .العاج باإلبر الصينية والوشم وتخديش الجلد

ينتقــل الفيــروس مــن األم الحامــل المتعايشــة مــع الفيــروس إلــى الجنيــن فــي حوالــى 25 % - 45 
% مــن الحــاالت وذلــك:

ü .أثناء الحمل: عبر المشيمة
ü .أثناء الوالدة: عبر إختاط الدم أو السوائل األخرى
ü  .بعد الوالدة: عن طريق الرضاعة

ال ينتقل اإليدز عبر:
اإلختاط في محيط األسرة، قاعة الدراسة، أماكن العمل، األماكن المزدحمة	 
المصافحة والمعانقة	 
رذاذ العطس	 
لدغ الحشرات	 
برك/حمامات السباحة 	 
إستخدام أجهزة الهواتف العامة	 
المشاركة في تناول األطعمة والمشروبات	 
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الفئات األكثر عرضة إللتقاط العدوى المنقولة جنسيًا
األشخاص المصابون بالعدوى المنقولة جنسيًا يكونون أكثر عرضة لإلصابة بفيروس 	 

نقص المناعة البشرية / اإليدز أو نقل هذا الفيروس لآلخرين
الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال )عاقات جنسية عن طريق الشرج(	 
العامات بالجنس )عاقات جنسية متعددة(	 
مدمنو المخدرات عن طريق الحقن	 
الشباب بسبب عدم حصولهم على المعلومات الصحيحة والكافية حول فيروس 	 

نقص المناعة البشرية / اإليدز

فيــروس نقــص المناعــة البشــرية ال يســتطيع أن يبقــى حيــًا خــارج الجســم، فــإذا حــدث تامــس مــع 
دم مصــاب أو أي مــن ســوائل الجســم المعديــة يمكــن القضــاء علــى الفيــروس بإســتخدام:

الحرارة )يقضى على الفيروس عند درجة حرارة 56 درجة مئوية(	 
صابون اليد	 
ماء األوكسيجين	 
أي سائل يحتوي على ٢٥% من الكحول	 
المطهرات على اختاف أنواعها	 

األسباب التي تجعل المرأة أكثر عرضة لإلصابة بالعدوى المنقولة جنسيًا من الرجل
مساحة الغشاء المبطن للرحم 20سم مربع لذا فإن المساحة التي يمكن أن يعيش 	 

فيها الفيروس أكبر 5 مرات من الرجل 
منطقة عنق الرحم ضعيفة وباألخص عند الفتاة أو المرأة الحامل أو التي تتناول 	 

حبوب منع الحمل
تركيز الفيروس في الحيوانات المنوية أكثر بـ10 مرات من تركيزه في اإلفرازات  األنثوية	 
الحيوانات المنوية تظل فترة ال بأس بها في جسم المرأة لذا تكون المرأة أكثرعرضة 	 

من الرجل لإلصابة بالعدوى
عادة ال تكون األمراض المنقولة جنسيًا مصحوبة بأعراض أو عامات عند النساء فا 	 

يتم عاجها
عدم المساواة بين الجنسين مما يؤدي إلى عدم قدرة المرأة على مناقشة 	 

المواضيع الجنسية وعدم حصولها على المعلومات أو تلقي الرعاية الصحية وعدم 
قدرتها على اتخاذ القرار

الوشم والحجامة 	 

الواقي الذكري
وهــو عبــارة عــن غــاف رقيــق مصنــوع مــن مــادة الاتكــس، يحمــي مــن معظــم األمــراض المنقولــة 
جنســيًا حيــث يمنــع دخــول المنــي إلــى المهبــل، ويحمــي مــن اإلحتــكاك المباشــر بيــن العضــو 

الذكــري والمهبــل.

لضمان حسن إستخدام الواقي الذكري واإلستفادة منه يجب:
حفظه في مكان جاف وبارد )ليس بالمحفظة(	 
التأكد من تاريخ الصاحية	 
فتح غاف الواقي بحرص حتى ال يتمزق 	 
الضغط على طرف الواقي ومن ثم تركيبه على العضو الذكري من بداية اإلنتصاب 	 

في أي عاقة جنسية 
نزعه بحرص بعد القذف وبداخله السائل المنوي ليتم التخلص منه	 
إستخدامه لمرة واحدة فقط	 
تجّنب إستخدامه في عاقة شرجية	 
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ملحق الجلسة 10

I. سرطان الثدي:
1. الفحص الذاتي للثدي

يجــب إجــراء الفحــص الذاتــي للثــدي مــرة كل شــهر )بعــد انتهــاء الــدورة الشــهرية مباشــرة(: للنســاء 
والفتيــات مــا فــوق ســن الـــ20 )حيــث يجــب علــى الفتيات تعلمه منذ ســن البلــوغ لمعرفة الملمس 

الطبيعــي للثدي(. 

2. الفحص العيادي للثدي
يجري الطبيب المختص الفحص العيادي للثدي:

للسيدات ما دون  الـ40 سنة:  مرة كل 3 سنوات	 
للسيدات ما فوق الـ40 سنة: مرة كل سنة 	 

عند إجراء فحص الثدي يجب ماحظة أي تغيير في:
الشكل أو الحجم )تورم(.	 
الجلد )اللون أو السماكة(.	 
الحلمة )إفرازات، الشكل، اللون، اإلنكماش للداخل، اإلنحراف(.	 

عامات تشير إلى إحتمال حدوث سرطان الثدي:
تغّير في شكل أو حجم الثدي: كتلة - زيادة غير طبيعية في حجم الثدي - مستوى أحد 	 

الثديين منخفض ألسفل.
تغّير في الجلد: السماكة - التعرج.	 
إفرازات من الحلمة، إنغماسها للداخل - تّغير في ملمسها.	 
تورم في الجزء العلوي للذراع.	 
تضخم في الغدد الليمفاوية.	 

3. الماموجرام ) أشعة الثدي (:
يّعد من أفضل الوسائل التشخيصية إلكتشاف التغيرات التي تؤدي إلى أورام في 	 

الثدي سواء سرطانية أوغير سرطانية في مرحلة مبكرة جدا.
رغم أهميته إال أنه ال يكشف كل سرطانات الثدي )يكشف التغيرات التي تحتاج إلى 	 

المزيد من اإلختبارات(.
مكلف ويحتاج إلى أخصائي إلجرائه.	 
ينصح بإجراء الماموجرام مرة كل سنة بدءًا من سن الـ40.	 

II. سرطان عنق الرحم:
يأتي في المرتبة الثانية )بعد سرطان الثدي( في قائمة أكثر السرطانات شيوعًا بين 	 

النساء ما دون سن الـ45. 
في أغلب األحيان، يتم إكتشافه في المراحل المتقدمة.	 
معظم الوفيات تحدث في سن مبكر من العمر اإلنجابي.	 
 على الرغم من خطورته العالية وإرتفاع نسبة الوفيات الناجمة عنه، إال أن الوقاية منه 	 

سهلة وغير مكلفة عن طريق الكشف المبكر وعاجه.
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أسباب سرطان عنق الرحم:

:HPV 1. فيروس الورم الحليمي
ü   .HPV 99 من حاالت سرطان عنق الرحم تسببها العدوى بفيروس الورم الحليمي%
ü .فيروس الورم الحليمي ينتقل عن طريق الجنس وكثير اإلنتشار
ü .80 من النساء ُيصابون بالعدوى بأحد أنواع هذا الفيروس في فترة ما في حياتهن%
ü  .اإلصابة بالفيروس تحدث في سن الشباب غالبًا
ü .في أغلب األحيان، تنجح دفاعات الجسم في القضاء على الفيروس بدون تدخل خارجي
ü  فــي بعــض األحيــان، ال تــزول العــدوى بشــكل كامــل وتســتمر حيــث تبــدأ الخايــا المصابــة

فــي التحــّول ممــا يــؤدي إلــى ســرطان عنــق الرحــم بعــد حوالــى -10 20 ســنة )إذا لــم يتم 
اكتشــافه وعاجــه فــي المراحــل األولى(.

2. األسباب التي تجعل النساء أكثر عرضًة لإلصابة بسرطان عنق الرحم: 
ü .تعدد الشركاء الجنسيين
ü  .السن المبكرة ألول عاقة جنسية
ü .السن المبكرة ألول والدة
ü .التدخين
ü .اإلصابة بأنواع أخرى من العدوى المنقولة جنسيا

أعراض سرطان الرحم وعنق الرحم:
تشكو المصابة من أعراض مختلفة في المراحل المتأخرة من المرض:

نزيف مهبلي غير طبيعي وغير مرتبط بالدورة الشهرية.. 1
نزيف بعد الجماع أحيانًا.. 2
إفرازات دموية متكررة.. 3
ألم عميق في الحوض.. 4
أعراض أخرى مرتبطة بانتشار المرض في مواقع أخرى كالعظم والكبد والغدد . 5

الليمفاوية مما يخلق أعراضًا متنوعة تعتمد على موقع وحجم إنتشار المرض.

الوقاية من سرطان عنق الرحم:
.)HPV( أواًل: الوقاية من العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري

إستعمال الواقي الذكري )حماية جزئية(.	 
اإلخاص لشريك جنسي واحد.	 
التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي.	 

ثانيًا: كشف التغيرات قبل أن تصبح سرطانية.
المسحة المهبلية مع الفحص المجهري.	 
التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي:	 
من أجل تحقيق الوقاية المثلى، يجب إعطاء اللقاح قبل بداية النشاط الجنسي  إبتداء 	 

من سن التاسعة.
يوصى بتلقيح كل النساء تحت سن الـ45 لحمايتهن من العدوى بالفيروس الحليمي 	 

المسبب لسرطان عنق الرحم. 
فائدة التلقيح للنساء فوق سن الـ 26 سنة ودراسة إنعكاساته السلبية على المدى 	 

البعيد لم تختبر بعد.
فائدة التلقيح بعد بداية النشاط الجنسي تتدنى وال يعتبر عاجًا في حالة اإلصابة بالفيروس. 	 
يستمر مفعول التلقيح لمدة تتراوح من 20 إلى 24 سنة.	 
ال يوصى به مع الحمل.	 
التلقيح آمن ولم يسجل أعراضًا جانبية خطيرة حتى اآلن.	 
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