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املخترصات و اإلختصارات
الرتبية الجنسية الشاملة
فريوس نقص املناعة البرشية ()HIV
مثليه ،مثيل الجنس ،ثنايئ الجنس ،املتحول جنسيا ،اللوطي و املساءلة (لغبتيك)
األمراض املنقولة جنسيا ()STI
الصحة الجنسية واإلنجابية ()SRH
الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية ()SRHR
الحقوق الجنسية واإلنجابية ()SRR

فهرس املصطلحات
مراهقون  /شباب  /شبيبة  /أطفال :استنادا إىل توصيات منظمة الصحة
العاملية ،يستخدم االتحاد التعريفات التالية:
الشبيبة :ترتاوح أعامرهم بني  15و  24عاما
املراهقون :ترتاوح أعامرهم بني  10و  19عاما
الشباب :ترتاوح أعامرهم بني  10و  24عاما
األطفال :دون سن  18سنة (تعريف قانوين وفقا التفاقية حقوق الطفل)
التمكني :يستند التمكني إىل الفكرة اآلتية :إن إمداد الناس باملعارف
واملهارات والسلطة والفرص الالزمة ،فضال عن جعلهم مسئولني ومحاسبني
عن نتائج أعاملهم ،سوف يساعدهم عىل أن يصبحوا أكرث حامسا وكفاءة
للسيطرة عىل حياتهم.
االرتباط :يشري مصطلح «االرتباط» يف هذه الوثيقة إىل كيفية تفاعل
(الشباب) مع جامعتهم ومجتمعهم باإلضافة إىل أسلوب التعبري عىل
مشاركتهم املجتمعية.
التحول الجنيس :تحدد سياسات وبرامج التحول الجنساين أوجه عدم
املساواة والتمييز بني الجنسني .وتضطلع مبراجعة املعايري واألدوار
والعالقات والسلوكيات الضارة بني الجنسني؛ وتؤيد أنصار املساواة بني
الجنسني.

العلوم الرتبوية :تشري العلوم الرتبوية إىل أساليب التدريس واألنشطة
التي تدعم عملية التعلم.
النشاط الجنيس :يعترب الجنس جزءا ال يتجزأ من اإلنسان .يقرIPPF
بأن الشباب هم كائنات جنسية ،سواء لديهم مشاعر جنسية أونشطني
جنسيا .وباإلضافة إىل ذلك ،يعرتف  IPPFبحاجة جميع الشباب ،بغض
النظر عن سنهم ،إىل حامية من العالقات الجنسية غري الالئقة ،غري
املرغوب فيها والخطرة.
الجنس اإليجايب :يعرتف النهج اإليجايب للجنس يف الرتبية الجنسية
الشاملة بأن جميع الناس كائنات جنسية ذات حقوق ،بغض النظر
عن عمرهم ،جنسهم ،دينهم ،ميولهم الجنسية ،إصابتهم بفريوس نقص
املناعة البرشية ،قدرتهم أو إعاقتهم.
«تحتفل اإليجابية الجنسية بالنشاط الجنيس باعتباره جزءا حيويا من
اإلنسان ،يحسن الحياة ويجلب السعادة والطاقة .يسعى إىل تحقيق
تجارب مثالية بدال من مجرد العمل عىل منع التجارب السلبية .ويف
الوقت نفسه ،تعرتف هذه املناهج مبختلف املخاطر املرتبطة بالجنس
وتعالجها ،دون تعزيز الخوف أو العار أو املحظورات التي تنطوي عليها
الحياة الجنسية للشباب وعدم املساواة بني الجنسني .»I

شكر وتقدير
نود أن نعرب عن امتناننا لدوريت بريكني ،التي أرشفت عىل تطوير هذا الدليل .شكر خاص موجه إىل مارسيال رودا غوميز ولويس ألكاال
(إوردس غلوبال)،لقيامهام بإعداد هذا املحتوى .ونحن ممتنون أيضا لزمالئنا ،يف املكتب املركزي واملكاتب اإلقليمية التابعة ل ،IPPFالذين
قاموا مبراجعة هذه الوثيقة فضال عن مساهمتهم يف تلبية االحتياجات والطلبات الرئيسية للجمعيات األعضاء والشباب.
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متهيد
رشعت  IPPFعام  2016يف تقوية وتوسيع نطاق برامج و أنشطة الرتبية
الجنسية الشاملة .تهدف من وراء ذلك إىل تنفيذ النتيجة  2لإلطار
االسرتاتيجي  – 2022-2016إذ سوف يتمتع مليار شخص بحرية الترصف يف
الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية.
إ ّن الرتبية الجنسية الشاملة ليست بحديثة العهد عند  .IPPFعىل مدى
عقود ،قدمت الجمعيات األعضاء لدينا تربية جنسية شاملة يف كل األوساط
الرسمية وغري الرسمية.و تهدف هذه الوثيقة إىل تسليط الضوء عىل التقدم
الذي أحرزناه ،لكشف التحديات وتبادل فرص التحسني.
الوثيقة عبارة عن مجموعة أدوات يف خدمة الجمعيات األعضاء .يتسنى
استغاللها يف ميادين شتى أال و هي  :فهم مبادئ  IPPFيف الرتبية الجنسية
الشاملة؛ الحصول عىل نظرة ثاقبة يف نتائج التعلم الرئيسية؛ تحسني طرق
التسليم؛ إدخال قضايا مهمة يف املجتمع؛ العمل مع األولياء وغريهم من
أصحاب املصلحة أو ربط الرتبية الجنسية الشاملة مع الخدمات .وتشمل
هذه األدوات عىل توصيات بشأن الكيفية التي ينبغي بها للجمعيات
األعضاء أن تقدم تعليام جنسيا شامال و  /أومتكِّن اآلخرين من القيام بذلك.
ونحن نأمل أن تساهم هذه النظرة الثاقبة وامللهمة للجمعيات األعضاء
يف تحويل حياة الشباب وتعزيز وإعامل صحتهم وحقوقهم الجنسية
واإلنجابية.
د .سارة أونيانغو
مديرة ،قسم الربامج الفنية /االتحاد الدويل لتنظيم األرسة
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املقدمة
حظيت الرتبية الجنسية الشاملة عىل اعرتاف عاملي بوصفها جهدا حيويا
لتمكني املراهقني والشباب من تحسني صحتهم ورفاههم وكرامتهم؛
ودعم مهارات التفكري النقدي ،واملواطنة ،واملساواة ،والعالقات الصحية
واإليجابية.
ومتشيا مع هذا االعرتاف املتزايد ،أكد  IPPFمن جديد التزامه بالرتبية
الجنسية الشاملة باعتبارها أحد األهداف املدرجة يف إطاره االسرتاتيجي
الجديد للفرتة  .2022-2016النتيجة « :2سوف يتمتع مليار شخص بحرية
الترصف يف صحتهم وحقوقهم الجنسية واإلنجابية « .وبحلول عام ،2022
يهدف االتحاد إىل ذلك‹ :
•عدد الجمعيات األعضاء التي تتبنى إسرتاتيجية لتوفري أو متكني تقديم
الرتبية الجنسية الشاملة
•عدد املناهج الوطنية التي تم تكييفها وفقا لرؤية  IPPFحول الرتبية
الجنسية الشاملة
•عدد الشباب املحرومني  /امله ّمشني الذين تم الوصول إليهم من خالل
الرتبية الجنسية الشاملة
•عدد الجمعيات األعضاء التي لديها برنامج تعليمي شامل ومتكامل
أو عايل الجودة
•عدد املربني الذين تلقوا تدريبا جيدا ومتابعة يف الرتبية الجنسية
الشاملة
•عدد الجمعيات األعضاء التي تٌجري تقييامت صارمة لربامجها
املتعلقة بالرتبية الجنسية الشاملة ،مبا يف ذلك قياس قدرة الشباب
عىل مامرسة حقوقهم الجنسية
و يف سياق دعم هذه الجهود من قبل األمانة العامة ل ،IPPFيوفر هذا
الدليل مجموعة من اإلرشادات و املوارد بشأن:
أ) توفري الرتبية الجنسية الشاملة لألطفال والشباب واملراهقني يف سياقات
رسمية و غري رسمية
للرتبية الجنسية الشاملة الشاملة
ب) تشجيع األطراف املعنية األخرى عىل وضع وتنفيذ سياسات وبرامج.

وملعرفة املزيد عىل النهج املتبع من قبل  IPPFيف مجال الرتبية
الجنسية الشاملة ،يرجى اإلطالع عىل إرشاداتنا اإلضافية (تم تحديثها
يف عام  )2010بشأن:
• تعليم األقران.
• إيجابية الجنس.
• النهج القائم عىل الشباب.

ما هو محتوى هذا الدليل؟
•ماذا وملاذا :يغطي هذا القسم تفهم  IPPFللتثقيف الجنيس
الشامل ،مبا يف ذلك مربراته ومبادئه التأسيسية.
•كيف :يريكز هذا القسم عىل األساسيات الالزمة لتقديم و  /أو متكني
الرتبية الجنسية الشاملة ،مبا يف ذلك املحتوى ،واملناهج التعليمية،
واألطراف املعنية التي ينبغي إرشاكها ،وأنواع من اإلعدادات وأمثلة
للتدخالت .ميكن لألفراد تحديد أي أجزاء من قسم «كيف» األكرث
صلة بهم وفقا لدورهم داخل الجمعية العضو  /األمانة.
•نصائح :يتضمن هذا القسم جزءا من األسئلة املتداولة حول الرتبية
الجنسية الشاملة ويقرتح بعض اإلجابات املحتملة .وتعتربالرسالة
الواضحة هي الخطوة األوىل يف تحديد أهمية التثقيف الجنيس
الشامل.
أثناء وضع هذا الدليل ،قامت أمانة  IPPFبفحص االحتیاجات ،التنوع
الثقايف والتحدیات املشرتكة بني مختلف االتحادات األعضاء فیام یتعلق
بالرتبية الجنسية الشاملة .ونحن ندرك أن بعض البلدان أو املناطق قد
تحتاج إىل التوسع يف محتوى معني استنادا إىل خصائص السكان ،أو أن
كيفية التطرق إىل موضوع حساس قد تختلف تبعا للسياق االجتامعي.
عىل سبيل املثال ،يف سياقات معينة ،ميكن أن تكون الرتبية الجنسية
الشاملة معروفة باسم تعليم املهارات الحياتية .ونتيجة لذلك ،تقدم
بعض األقسام معلومات وأمثلة أكرث تعمقا أو تفصيال.

هل كنت تعلم؟
•تقر االتفاقات الدولية واإلقليمية بصورة متزايدة بأهمية الرتبية
الجنسية الشاملة .يف عام  ،2008وقع وزراء التعليم والصحة عرب
جميع أنحاء أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي إعالن الوقاية
من خالل التعليم ،والتزموا بتوفري الرتبية الجنسية والخدمات الصحية.
•ويف عام  ،2013أقر  20بلد يف رشق وجنوب أفريقيا التزاما وزاريا
بشأن خدمات الرتبية الجنسية الشاملة وخدمات الصحة الجنسية
واإلنجابية للمراهقني والشباب .اضطلع الناس بوضع أهداف محددة
لضامن الحصول عىل املهارات الحياتية الشاملة بجودة عالية  -استنادا

إىل التوعية حول فريوس نقص املناعة البرشية ،-وتوفري الخدمات
الصحية املالمئة للشباب.
•تقوم العديد من البلدان يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ وغرب
أفريقيا وأوروبا بتنقيح سياساتها ونهجها الرامية إىل توسيع نطاق
الرتبية الجنسية.
•خطط التنفيذ .بالنسبة لخطط التنفيذ املستدامة الجديدة ،تعرتف
األهداف اإلمنائية رصاحة بأهمية الرتبية الجنسية الشاملة لتجسيد
أغراض مختلفة.
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الخرباء املعنيون مبجموعة األدوات
يهدف هذا املنشور يف املقام األول موظفي الجمعيات األعضاء
واملكاتب اإلقليمية:
• املربمجني الشباب ومنسقي املشاريع
•موظفني آخرين ومتطوعني مشارکني يف تصمیم مبادرات الرتبية
الجنسية الشاملة أو تنفیذھا أو رصدھا
•معلمي األقران وغريهم من املتطوعني من املجتمع املحيل.
عالوة عىل ذلك ،ميكن استخدامه من قبل منظامت الصحة الجنسية
واإلنجابية األخرى ،الرتبية الجنسية الشاملة و قادة برنامج التعليم
(العام والخاص) ،جامعة التنمية األوسع نطاقا مبا يف ذلك وكاالت
األمم املتحدة العاملة عىل تحسني إمكانية وصول األطفال واملراهقني
والشباب إىل الرتبية الجنسية الشاملة.

فهم الرتبية الجنسية الشاملة
املفهوم

نحن ندرك أنه ال يوجد تعريف واحد للرتبية الجنسية الشاملة  .يف ،IPPF
نفهم الرتبية الجنسية الشاملة عىل النحو التايل:
هي عملية تعلم شاملة ،تنموية تتكيف مع العمر وهي مهمة ثقافيا
وسياقيا ودقيقة علميا .تقوم عىل رؤية حقوق اإلنسان ،املساواة بني
الجنسني ،اإليجابية الجنسية واملواطنة و تهدف إىل:
•متكني األطفال والشباب من الدفاع عن حقوقهم وحقوق اآلخرين
واملساهمة يف تحقيق مجتمع متكافئ ،متنوع ،رحيم وعادل :وعىل
الرتبية الجنسية الشاملة توفري فهام أفضل لحقوق اإلنسان والحقوق
الجنسية واإلنجابية واملساواة بني الجنسني واملعوقات التي تحد من
قدرة الناس عىل الوصول إىل تكافؤ الفرص .وينبغي أيضا زرع البذور
للحصول عىل املواطنة الفعالة.
•متكني األطفال والشباب من اتخاذ قرارات بشأن صحتهم والتوصل
بالخدمات الرئيسية يف مجال الصحة الجنسية واإلنجابية :هذا العالج
من شأنه زيادة محو األمية الصحية ،تحسني قدرة األطفال والشباب
يف الحصول عىل املعلومات الصحية األساسية ومعالجتها وفهمها؛
استكشاف الخيارات املتاحة أمامهم  .IIطرح األسئلة األساسية حول
خياراتهم .واملشاركة بنشاط يف اتخاذ القرارات املتعلقة برعايتهم .و
عند الرضورة ،فإن الرتبية الجنسية الشاملة هي أيضا فرصة إلحالة
األفراد إىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الشاملة والصديقة

•تعزيز قدرة األطفال والشباب عىل االنخراط يف عالقات وتجارب
متساوية وسعيدة وصحية ومؤثرة وتوافقية :ينبغي أن يؤدي هذا
االختبار إىل شعور األفراد بتملكهم ألدوات ومهارات أفضل لصياغة
مصريهم وإقامة عالقات مع اآلخرين.

الفيديو املوىص به:كونك(ا) شابا(ة) ،الرتبية الجنسية الشاملة
(اليونسكو) 2016 ،
ملاذا نحتاج إىل الرتبية الجنسية الشاملة ؟
•تعترب الرتبية الجنسية الشاملة مكسب إنساين عاملي .ترتكز عىل الحق
يف التعليم و الصحة كام هو منصوص عليه يف العديد من االتفاقات
الدولية ،مثل اتفاقية حقوق الطفل ،والعهد الدويل الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
•قد أثبتت الرتبية الجنسية الشاملة مدى فعاليتها أثبتت الدراسة أن
الرتبية الجنسية الشاملة تطور املعرفة الصحيحة ،توضح وتقوي القيم
واملواقف اإليجابية ،تزيد من املهارات التخاذ وتنفيذ قرارات مستنرية ،
تحسن التصورات حول األقران واألعراف االجتامعية ،تعزز التواصل مع
األولياء أو وغريهم من البالغني املوثوق بهم ،تساهم يف التقليل من وترية
النشاط الجنيس غري املحمي  ،الحد من عدد الرشكاء الجنسيني و زيادة
استخدام الحامية ضد حاالت الحمل غري املرغوب فيه واألمراض التي
تنتقل عن طريق االتصال الجنيس أثناء الجامع.III
•األطفال والشباب يريدون الرتبية الجنسية الشاملة  :أكدت الدراسات
املختلفة و التجارب القصصية من برامجنا أن األطفال والشباب يرغبون
يف فرص الستكشاف التغيريات التي يتعرضون لها ومعلومات عن
املامرسات والسلوكيات والعالقات الجنسية و غريها من القضايا األخرى.
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الرتبية الجنسية الشاملة  -فرصة لربط
التعليم والخدمات:
تعمل الرتبية الجنسية الشاملة بشكل أفضل عندما يقرتن باسرتاتيجيات
أخرى ،مثل توفري خدمات صديقة للشباب (يف مرافق الصحة الجنسية
واإلنجابية ،ومراكز الشباب القامئة بذاتها ،أو من خالل مقدمي األقران
الشباب) .أثناء أنشطة الرتبية الجنسية الشاملة ،ينبغي لألطفال
والشباب:
•تلقي اإلحاالت إىل الخدمات إذا لزم األمر -مبا يف ذلك ،عىل سبيل
املثال ال الحرص :تقديم املشورة بشأن الحياة الجنسية والعالقات؛
وسائل منع الحمل ،اإلجهاض ،الوقاية من األمراض التي تنتقل
عن طريق االتصال الجنيس وفريوس العوز املناعي البرشي .تقديم
املشورة بشأنها واختبارها وعالجها والتطعيم ضد فريوس الورم
الحليمي البرشي ،الوقاية من تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
وإدارة النتائج ،الخ.
•فهم كيفية لعب دور نشط يف اتخاذ القرارات املتعلقة برعايتهم
 عىل سبيل املثال .من خالل إعادة النظر يف أهمية املوافقةاملستنرية والخصوصية والرسية وتعلم كيفية دعم األطر القانونية
أو منعها من اتخاذ قرارات بشأن صحتها.
•تعلم كيف ميكن القيام بدور فعال يف دعم األقران أو الرشكاء
للوصول إىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية .عىل سبيل املثال،
من خالل إعادة النظر يف الحواجز التي يواجهها بعض الشباب عند
محاولة التمكن من خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية بسبب
جنسهم وهويتهم الجنسانية وموقعهم الجغرايف وما إىل ذلك.
وإبالغهم بالخدمات القامئة واملتطلبات القانونية للحصول عىل
الرعاية.

قضايا محددة تتعلق باملساواة بني الجنسني والصحة والحقوق
الجنسية واإلنجابية بطريقة ودية ومحايدة .عىل الرغم من أنها قد
تبدو تشاركيه ،غالبا ما تكون الدورات اإلعالمية عبارة عن اتصال
أحادي االتجاه حيث يقوم صاحب املعلومات بنقل املعرفة إىل األفراد
أو الجامعات.
•توفر دورة اإلرشاد الجنسية واإلنجابية مساحة لألفراد أو األزواج
الستكشاف الخيارات واتخاذ قرارات بشأن وضع محدد يؤثر عىل
حياتهم.
• الرتبية الجنسية الشاملة هي عملية ذات أهداف تعليمية
واضحة يتم تسليمها عىل مدى فرتة من الزمن باستخدام منهجية
محددة .ينطوي التعلم عىل دعم التغيريات الدامئة يف املعرفة
والفهم ،املواقف والقيم ،مهارات للتعامل مع مواقف الحياة
الحقيقية وسبل االنخراط مع العامل  /الناس من حولنا .ومبا أ ٍّن
األفراد ال يتعلمون بنفس الطريقة ،فال بد من توفري الفرص
للمراقبة والتجربة والتقليد واملامرسة واملشاركة الفعالة و  /أو
النظر بشكل نقدي يف مختلف اآلراء واألدلة واملعلومات.

ما هي املبادئ التأسيسية للرتبية الجنسية الشاملة؟
حقوق اإلنسان
يسعى برنامج الرتبية الجنسية الشاملة القائم عىل حقوق اإلنسان
إىل تعزيز فهم األطفال والشباب لحقوقهم وحقوق اآلخرين وتعزيز
املساواة بني جميع األفراد.
ما املقصود من هذا يف املامرسة العملية؟
ينبغي أن تقوم برامج الرتبية الجنسية الشاملة مبا ييل:
• استخدام لغة تستند إىل الحقوق بدال من اللغة التي تستند إىل
االحتياجات  -عىل سبيل املثال« .للشباب الحق يف الحصول عىل
املعلومات والخدمات حتى يتمكنوا من حامية أنفسهم» ،بدال من
«الفتيات بحاجة إىل املعلومات حتى ال تصبح حامال»
•إتاحة الفرص ملناقشة الخصائص أو الظروف التي ميكن أن تؤثر
عىل متتع بعض األفراد بحقوقهم الجنسية واإلنجابية  -عىل سبيل
املثال  :املعايري الجنسانية الضارة ،اآلراء االجتامعية املتعلقة
بامليول الجنسية ،والوضع االجتامعي واالقتصادي ،وما إىل ذلك.

هل الرتبية الجنسية الشاملة والدورات اإلعالمية  /اإلرشاد هي
نفسها؟

تختلف الرتبية الجنسية الشاملة والدورات اإلعالمية  /اإلرشاد فيام ييل:
•تركز الدورات اإلعالمية عىل تقديم الحقائق والتوجيه بشأن

•استخدام عملية التعلم التشايك حيث يساهم األطفال والشباب يف
التفكري النقدي حول الخيارات و الحياة الجنسية الخاصة بهم.
•جعل الرتبية الجنسية الشاملة يف متناول معظم املحرومني
واملستضعفني
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•ضامن املساواة يف الحصول و املشاركة أثناء تقديم الرتبية الجنسية
الشاملة لجميع األطفال والشباب .عىل سبيل املثال ،بسبب األدوار
التقليدية للجنسني ,يلزم متكني الفتيات الصغريات واملراهقات من
أجل تبادل آراءهن وخرباتهن

لتحفیزهم علی تغییر املعاییر الجنسانیة الضارة.
•دمج نوع الجنس يف عملية التعلم مبا يتجاوز دورة مواضيعية
محددة مكرسة لهذه القضية.

•ترويج املواطنة الفاعلة حتى يتسنى لألطفال والشباب تطوير
األدوات الالزمة لحامية حقوقهم وحقوق اآلخرين.

•تقديم رسائل واضحة ،متسقة ومنصفة بشأن نوع الجنس يف جميع
أنشطة الرتبية الجنسية الشاملة.عىل سبيل املثال  :الرسائل املتعلقة
بالتمكني ،واالستقالل الذايت والثقة بالنفس.

تسعى الرتبية الجنسية الشاملة املرتكزة عىل النهج القائم عىل التحول
بني الجنسني إىل :تعزيز املعايري والهياكل االجتامعية املنصفة  ،النهوض
بالسلوك الشخيص املنصف بني الجنسني  ،تحويل أدوار الجنسني وإقامة
عالقات أكرث عدالة بينهام ،إسهام املشاركني يف الجهود الرامية إىل تغيري
السياسات والترشيعات القامئة لدعم النظم االجتامعية املنصفة.

املواطنة
استنادا إىل مبدأ املواطنة ،يشجع الرتبية الجنسية الشاملة عىل إرشاك
جميع األطفال والشباب ،داخل مجتمعاتهم املحلية ،يف عمليات صنع
القرار ويف دعم حقوقهم وحقوق اآلخرين ،فضال عن غرس قيم التضامن
والعدالة والدميقراطية.

ما املقصود من هذا يف املامرسة العملية؟

ما املقصود من هذا يف املامرسة العملية؟

يجب عىل برامج الرتبية الجنسية الشاملة:

يجب عىل برامج الرتبية الجنسية الشاملة:

•زيادة الوعي باملامرسات الجنسية الضارة أثناء أداء أنشطة الرتبية
الجنسية الشاملة .عىل سبيل املثال عن طريق تبادل البيانات
املصنفة ،استخدام قصص وشهادات من الفتيات والشابات والشبان
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية،
إظهار كيفية تعامل وسائط اإلعالم والقانون مع مختلف األفراد
الذين لديهم هويات جنسانية مختلفة.

•دمج الحقوق الجنسية يف محتوى الرتبية الجنسية الشاملة.

النهج القائم عىل التحول بني الجنسني

•تحسني املعرفة حول تكاليف التقيد باملعايري الجنسانية الجامدة -
عىل سبيل املثال عن طريق تبادل البيانات والحقائق.
•مشاركة أمثلة إيجابية لتغيري املعايري الجنسانية الضارة .عىل سبيل
املثال ،الجهود املبذولة للقضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
•تطوير املهارات التي تساعد األطفال والشباب عىل تحويل املعايري
الجنسانية الضارة .عىل سبيل املثال ،وسائل غري عنيفة للتفاوض
بشأن النزاع ،التواصل بني الزوجني حول الجنس  /الواقي الذكري /
االختبار ،وما إىل ذلك.
•زيادة املهارات الالزمة للمشاركة يف سلوك جنساين أكرث إنصافا .عىل
سبيل املثال :توفري التدريب الجيد للتواصل بحزم.
•تقوية مناذج املساواة بني الجنسني يف بيئة التعلم.يتحقق ذلك
باستخدام لغة شاملة ،والتأكد من حصول األطفال والشباب ذوي
الهويات الجنسانية املتنوعة عىل فرصة املشاركة وقيادة األنشطة.
•تطوير قدرة األطفال والشباب للتعرف علی واقع شخص آخر
وفھمه واالستجابة له ،مع الرتکیز علی التعاطف کخطوة أساسیة

•توفري الفرص من خالل عملية التعلم ملناقشة كيف يسيطر
األشخاص ذوو جنس معني عىل عمليات صنع القرار يف الساحة
السياسية واملجتمع املحيل والهياكل االجتامعية األخرى.
•إرشاك األطفال والشباب يف تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم الرتبية
الجنسية الشاملة بحيث يشعرون أنهم جزء من عمليات التغيري.
استيعاب القدرات املتطورة لألفراد
يركز برنامج الرتبية الجنسية الشاملة القائم عىل القدرات املتطورة
لألفراد عىل عمليات التعلم التي تتكيف مع التطور التدريجي لقدرة
األطفال والشباب لفهم املعلومات ومعالجتها وإدارة الحاالت املعقدة
واتخاذ القرارات بشأن القضايا التي تؤثر عىل حياتهم.
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ما املقصود من هذا يف املامرسة العملية؟
عىل برامج الرتبية الجنسية الشاملة:
•الدعوة إىل توفري الرتبية الجنسية الشاملة بشكل مستمرعىل مدى
عدة سنوات من أجل تغطية مواضيع مختلفة بطريقة تتامىش مع
الفئة العمرية

•ضامن تنفيذ أنشطة الرتبية الجنسية الشاملة باستخدام لغة
منطقية للمعلمني واملتعلمني ،وهي مناسبة يف السياق الذي يتم
فيه تنفيذ التدخالت .عىل سبيل املثال  :تجنب اللغة الغامضة،
العلمية جدا أو التي تعزز الخوف ،العار أو املحرمات؛ تجنب
كلامت مثل عادية أو غري عادية  ،طبيعية أو غري طبيعية ،خاطئة
أو قذرة ،جيدة أو سيئة.

•تقییم التوقعات االجتامعیة واالحتیاجات اإلمنائیة لألطفال والشباب
ضمن سیاق محدد إلبالغ محتوى الربنامج -

•عليك أن تدرك أن املتعلمني قد ال تكون لديهم نفس التجارب مع
الجنس .عىل سبيل املثال  :قد ال تكون لديهم أي خربة أو تجارب
إيجابية أو ليسوا بضحايا العنف الجنيس و الجنساين .من جهة
أخرى ،قد يكون لإلناث حمل غري مرغوب فيه  /إجهاض غري
آمن أو قد يكون لديهن إصابة بالعدوى املنقولة جنسيا أو يعشن
بفريوس نقص املناعة البرشية.

• رصد مدى استيعاب األطفال والشباب ،مع تباين أعامرهم ،للمواد.
الهدف من ذلك ،تقرير ما إذا كانت بعض املجاالت املواضيعية
تتطلب وقتا إضافيا أو إذا كان ينبغي استكشاف منهجيات جديدة
لزيادة الفهم.

•تطوير شبكة مرجعية لضامن حصول األطفال والشباب عىل
خدمات صديقة بدون وصمة ،مع إعطاء األولوية لنقاط مرجعية
يحتمل أن يجد فيها األطفال والشباب خدمات تضمن حقهم يف
الخصوصية.

•االعرتاف بقدرة الشباب عىل اتخاذ قرارات بشأن صحتهم ورفاههم
من خالل ربطهم بالخدمات األساسية والتفاعل مع أهمية املوافقة
املستنرية.

اإليجابية الجنسية

•تكييف الرسائل واملنهجيات واألنشطة لألطفال والشباب من
مختلف األعامر  -ميكن العثور عيل مزيد من املعلومات يف القسم
عىل

•إرشاك اآلباء  /املعلمین وشبکات الدعم األخرى ملساعدتھم علی
فھم کیفية دعم األطفال والشباب يف قراراتھم مع مراعاة قدراتهم
املتطورة .يف كثري من األحيان ،مل يتلق األولياء الرتبية الجنسية
الشاملة  ،لذلك قد يحتاجون إىل املشاركة يف األنشطة التعليمية.
•تنظيم دورات حيث ميكن لألطفال والشباب ،من مختلف األعامر
والجنس ،توجيه بعضهم البعض والتدريب عىل املشاركة والتواصل
الفعال مع األفراد اآلخرين .فضال عن ذلك ،يتم توفري املساحات
املخصصة حرصا لألطفال والشباب من سن مامثل ونفس الجنس
لالستجابة بشكل أفضل الحتياجاتهم املعلوماتية وقدراتهم
التعليمية.
ما املقصود من هذا يف املامرسة العملية؟
عىل برامج الرتبية الجنسية الشاملة:
•تطوير مهارات ومثابرة معلمي الرتبية الجنسية الشاملة ليشعروا
بالراحة أثناء حديثهم عن الجنس والجنس .يتم ذلك بفضل
توضيح القيم ،مساعدات مهنية ،برامج اإلرشاد ،مبادئ توجيهية
بشأن االتصال الحازم ،الخ

يعرتف الرتبية الجنسية الشاملة القائم عىل اإليجابية الجنسية بأن البرش،
مبن فيهم املراهقون والشباب ،هم كائنات جنسية مستقلة لهم الحق يف
الحصول عىل السيطرة والوكالة عىل أجسادهم والحق يف تجربة الرغبة
واملتعة والسعادة يف حياتهم ،بغض النظر عام إذا كانوا ناشطني جنسيا.
ونتيجة لذلك ،تسعى النهج اإليجابية للجنس إىل تحقيق تجارب مثالية،
بدال من العمل فقط عىل منع التجارب السلبية.
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القسم أ .توفري الرتبية الجنسية الشاملة لألطفال واملراهقني والشباب
يف املؤسسات الرسمية و غري الرسمية

عند تقديم الرتبية الجنسية الشاملة ،يجب أن نفكر يف:

أ) متطلبات الوقت ،ب) املحتوى املناسب للعمر الذي يتكيف مع السياق ،ج) أفضل الطرق واألساليب لتعزيز التعلم الفعال ،د) أصحاب املصلحة
املعنيني يف الرتبية الجنسية الشاملة ،ه) املكان الذي يتم فيه توفري التعليم .يسمح مزيج هذه العنارص بتحقيق النتائج املتوقعة وتشكيل حزمة أساسية
لتقديم الرتبية الجنسية الشاملة بشكل فعال.
الرسم التوضيحي األول :حزمة أساسية لتقديم الرتبية الجنسية الشاملة لألطفال يف املدارس وخارجها واملراهقني والشباب يف البيئات غري الرسمية
والرسمية
التمكني
النتيجة  :1يتم متكني األفراد
من أجل دعم حقوقهم وحقوق اآلخرين ودعم
مجتمع متنوع ومتعاطف يتسم باملساواة

الوصول إىل الخدمات
النتيجة  :2يتمتع األفراد بالقدرة عىل اتخاذ
قرارات بشأن حياتهم وصحتهم والحصول عىل
الخدمات الصحية الجنسية واإلنجابية الرئيسية

متطلبات الوقت

الفهرس

كيفية تعزيز التعلم

من يحتاج إىل املشاركة؟

•مرنة  -ومع
ذلك ،فإن
األدلة تشري إىل
ما ال يقل عن
 12دورة كحد
أدىن ليكون لها
أثر إيجايب

•SRR
• اإلنصاف واملساواة بني الجنسني،
•املواطنة،
•-الجنسية
•العالقات الشخصية،
•مهارات االتصال وصنع القرار،
•التنوع الجنيس،
• الحياة الجنسية اإليجابية،
•الجسم والبلوغ والتكاثر،
•وسائل منع الحمل والحمل،
•اإلجهاض
•العقم
•فريوس نقص املناعة البرشية
واألمراض املنقولة باالتصال
الجنيس،
•العنف القائم عىل نوع الجنس،
•الجنس والحياة الجنسية يف عرص
وسائل اإلعالم الرقمية.

•استخدام النهج
التعاونية التي تركز
عىل املتعلم
•إرشاك األطفال
والشباب
كمستفيدين
ومربني
•تطوير املهارات
األساسية يف
املعلمني
•تقديم املحتوى
بطريقة متكاملة

•األطفال واملراهقني
والشباب (كمستفيدين
ومربني)
• املجتمع املؤثرون يف
املجتمع وأولياء األمور
أو األوصياء واملعلمني /
املربني
•مقدمي الخدمات الصحية
•غريها من املؤثرين عىل
سبيل املثال ،وسائل
اإلعالم
•مالحظة :يف بيئة غري
رسمية ،يستطيع املربون
املحليون أن يؤدوا دورا
أكرب من املعلمني ،بينام
يحتاج املعلمون يف إطار
رسمي إىل املشاركة بنشاط

تحسین العالقات
النتيجة  :3یشارك األفراد يف عالقات
وتجارب سعيدة وصحیة ومرضیة
وتوافقية

مكان توفري الرتبية الجنسية
الشاملة

أمثلة عىل
التدخالت

•وضع غري الرسمي األماكن التي
يلتقي فيها املراهقون والشباب
عىل سبيل املثال ،النوادي
الشبابية ،والساحات الرياضية،
والخدمات الصديقة للشباب،
ونوادي ما بعد املدرسة
• املساحات التي تم إنشاؤها
بواسطة رشكاء آخرين أو
• السجون أو األماكن اإلصالحية
أو
•موقع الكرتوين  /تطبيقات
الجوال
•الوضع الرسمي
• مرافق التدريب املهني أو
املدارس والجامعات (كجزء من
املناهج التعليمية)

وجها لوجه أو عملية
التعلم املنظم القائم
عىل شبكة اإلنرتنت /
املحمول ،من خالل:
•تعليم األقران
• العمل
الجامعي
التعاوين
•أساليب
التعلم الذايت

املبادئ التأسيسية
حقوق اإلنسان

نوع الجنس

الفهم الجنساين للقدرات املتطورة

ايجابية الجنس

املواطنة

يف هذا القسم ،نقوم بتطوير كل مكون من الحزمة األساسية ونقدم توصيات مفصلة حول كيفية تقديم الرتبية الجنسية الشاملة يف كل من السياقات الرسمية وغري الرسمية
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 1 .1تسليم  :متطلبات الوقت
يف حني أن مقدار الوقت املخصص للرتبية الجنسية الشاملة قد يختلف
يف كل سياق ،تشري األدلة إىل أنه لتطوير التعلم طويل األمد ،ينبغي أن
تتضمن الربامج  12جلسة عىل األقل .تتكون غالبية الربامج املدرسية،
ذات التأثري اإليجايب عىل السلوك عىل املدى الطويل ،من  12جلسة
عىل األقل مدتها حوايل  50دقيقة بينام تشمل برامج أخرى  30جلسة
عىل األقل.
ميكن تحقيق هذا العدد من الجلسات من خالل الجمع بني األنشطة
الصفية والرتبية الجنسية املجتمعية الشاملة فضال عىل تخطيط برنامج
الرتبية الجنسية الشاملة .إنه يقدم مجموعة من الجلسات الرئيسية
تليها أنشطة تذكري ،بعد أشهر ،ملناقشة و التفکیر يف معرفة الطالب
ومواقفھم ومھاراتھم وأفعالھم.IV
تذكر! ال ميكن اعتبار دورات تدريبية فردية ملعالجة قضية جنسية أو
تناسلية محددة الرتبية الجنسية الشاملة إال إذا كانت جزءا من برنامج
تعلم يتم تلقينه عىل مدى فرتة من الزمن.

 2 .1تسليم :محتوى مناسب للعمر حسب
السياق
الحصول عىل التوازن الصحيح :معايري  IPPFوالتكيف مع السياقات
املختلفة .يف عام  ،2005وضع  IPPFإطار عمل للرتبية الجنسية
الشاملة (تم تحديثه يف عام  .)2010يتضمن سبعة عنارص أساسية
يتعني تقدميها بطريقة متكاملة :الجنس ،الصحة الجنسية واإلنجابية،
فريوس نقص املناعة البرشية ،الحقوق الجنسية واملواطنة ،املتعة،
العنف ،التنوع ،والعالقات .واسرتشدت املكونات يف تطوير “األداة
داخل وخارج” التي تستخدم األدلة وأفضل املامرسات الدولية ملناهج
فعالة لتقييم برامج الرتبية الجنسية الشاملة.
ينبغي أال يفهم وجود اإلطار واملعايري عىل أنهام حد من التكيف
اإلضايف يف السياق.و ميكن للتوصيات التالية أن تساعد عىل تحقيق
التوازن الصحيح بني اتباع املعايري والتكيف مع احتياجات وخصائص
السياق الخاص بك:
•تقديم محتوى الرتبية الجنسية الشاملة بشكل يتامىش مع
املرجع الثقايف :قد يتطلب ذلك تكييف اللغة ،تسليم الرسائل أو
األليات إلرشاك مجموعات محددة من السكان.
•تقديم محتوى بشأن القضايا ذات الصلة بالظروف املتنوعة التي
يواجهها األطفال والشباب يف سياقكم :عىل سبيل املثال ،من
األهمية مبكان ،يف بعض السياقات ،تضمني محتوى متعمد بشأن
الوقاية من تشويه األعضاء التناسلية لإلناث مع رسد العواقب

وسبل الرعاية.
•ال الستخدام الثقافة كذريعة حقيقة أن شيئا ما يعترب جزءا من
الثقافة ال يعني أنه مقبول أو جيد .عىل سبيل املثال ،إذا كان ينتهك
الحقوق األساسية مثل الصحة أو التعبري أو املعلومات.
•العمل مع املجتمعات املحلية وأولياء األمور لدعم الرتبية الجنسية
الشاملة عالوة عىل ثقافة تدعم اختيار واحرتام الشباب وصحتهم
الجنسية واإلنجابية وحقوقهم .وتشري األبحاث إىل أنه ميكن تبديد
مخاوف الوالدين من خالل تقديم برامج موازية لآلباء للتعرف عىل
محتوى منهاج أطفالهم وتزويدهم باملهارات الالزمة للتواصل مع
أطفالهم بشكل أكرث انفتاحا حول الحياة الجنسية.
•تجنب الرسائل املتضاربة :قد يصبح نجاح الربنامج يف خطر بسبب
اآلراء و املامرسات الثقافية السلبية حول النشاط الجنيس.
النهج املناسب للعمر
عند التطرق للنشاط الجنيس مع األطفال والشباب ،من املهم التأكد
من أن املحادثة مناسبة للعمر و  /أو التنمية .وهذا يعني أن عليك أن
تفرس األمور بطريقة يستطيع الشباب فهمها والعمل عليها .لست مجربا
لتغطية كل يشء دفعة واحدة .يف الواقع ،من الجيد تكرار األمور ملختلف
األعامر وبطرق مختلفة .ومن مسؤوليتنا أن مننح الشباب املهارات
واملعلومات التي يحتاجونها للتعرف عىل التجارب الجنسية اإليجابية
والسلبية.
يوفر قسم «الدروس األساسية» إرشادات حول املعرفة األساسية واملواقف
واملهارات املتوقعة لألفراد دون سن  10و  18-10سنة و . 24-18هذا
التقسيم العمري تعسفي ،حيث أن الحياة الجنسية للشباب ،الجنس ألول
مرة  ،االهتاممات واالحتياجات تتطور بطرق مختلفة يف جميع أنحاء
العامل .ومع ذلك،و بشكل عام ،ميكننا القول أن مصالح الطفل واحتياجاته
وقدراته ستتغري عند البلوغ حول سن العارشة .أيضا ،فإن انخراط
الشباب يف عمليات صنع القرار واملشاركة يف املجتمع سوف تتغري مبجرد
وصولهم إىل السن القانونية للموافقة .يستجيب برنامج فعال للرتبية
الجنسية الشاملة لهذه التغيريات من خالل تكييف املحتوى وأشكال
التعلم وتشجع الجمعيات األعضاء عىل استخدام األدلة القامئة لتقييم
أفضل البيئات العمرية لسياقها املحيل ،مع ضامن مراعاة قدرات األفراد
املتطورة يف تنفيذ برامجهم الخاصة بالرتبية الجنسية الشاملة .وينبغي أال
يتأثر املحتوى املرسل إىل فئات عمرية محددة باآلراء الشخصية بشأن ما
هو مقبول.
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الدروس األساسية املتوقعة
وقد وضعت اليونسكو مبادئ توجيهية ممتازة توفر معلومات أكرث
تفصيال عن املحتوى املناسب للعمر :التوجيه التقني الدويل بشأن
الرتبية الجنسية ،املجلد الثاين .2009 ،يقدم هذا املنشور معلومات
عن املوضوعات وأهداف التعلم لألفراد الذين ترتاوح أعامرهم بني
 15-12 ،12-9 ،8-5و .+ 18-15كام وضعت بزا  /منظمة الصحة
العاملية أوروبا املعايري واملبادئ التوجيهية للفئات العمرية ،4-0
 15-12 ،12-9 ،9-6 ،6-4و:15+
http://www.oif.ac.at/ﬁleadmin/OEIF/andere_Publikatio
nen/WHO_BZgA_Standards.pdf
كام ذكر سابقا ،يتضمن التعلم دعم التغريات الدامئة يف املعرفة
والفهم والسلوكيات والقيم واملهارات للتعامل مع مواقف الحياة
الحقيقية وسبل إرشاك العامل  /الناس من حولنا .یقدم ھذا القسم
قامئة غیر شاملة للتعلیامت الرئیسیة املتوقعة لفئات عمریة مختلفة
حول مواضیع شتى یوصی بإدراجھا يف برنامج الرتبية الجنسية
الشاملة.
ومن املهم التأكيد عىل أن مواد الرتبية الجنسية الشاملة يجب
تسليمها بطريقة متكاملة ألن حقائق ونتائج صحة األطفال والشباب
مرتابطة ترابطا وثيقا .عىل سبيل املثال ،ال ميكننا تنفيذ عملية التعلم
عىل اإلجهاض دون معالجة قضايا الترشيح والجنس واالستقاللية
والحقوق وصنع القرار ومنع الحمل والعالقات ،وغريها.
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الدروس األساسية :الحقوق الجنسية واإلنجابية
أقل من 10
•لجميع البرش حقوق :الحقوق هي األشياء التي
ميتلكها كل شخص ،بغض النظر عن من هو (هي)،
ماذا يحب (تحب) ،من أين أىت (أتت) .إنها تضمن
قدرة كل شخص عىل البقاء عىل قيد الحياة والنمو
و أن يكون سعيدا وبصحة جيدة.
•لدينا جميعا حقوق ونحن نتحمل مسؤولية احرتام
حقوق اآلخرين.
•لديك دامئا حقوق .ال ميكن سحبها تحت أي ظرف
من الظروف.
•لديك الحق يف أن تكون من تريد أن تكون ،فهم
والتمتع بجسمك وأن تعيش يف سالم.

18 -10
املعرفة واملواقف
•حقوق اإلنسان هي حقوق أساسية لكل شخص ملجرد أنه
إنسان .وهي تستند إىل مبدأ أن كل إنسان ولد عىل قدم
املساواة يف الكرامة والحقوق.
•تحظى جميع حقوق اإلنسان بنفس األهمية وال ميكن
إزالتها تحت أي ظرف من الظروف.
•استنادا إىل االتفاقات واملواثيق الدولية ،تعترب الحقوق
الجنسية حقوق إنسانية .وتشمل الحقوق الجنسية ،ضمن
أمور أخرى ،الحق يف اختيار الرشكاء الجنسيني وإقامة
عالقات ترتكز عىل االختيار واملوافقة؛ الحق يف القول نعم
أو ال للجنس؛ الحق يف التعبري عن الحياة الجنسية ،مبا يف
ذلك الحق يف التامس املتعة؛ الحق يف التمتع باستقاللية
جسدية ،وخالية من العنف أو االستغالل الجنيس؛ والحق
يف الحصول عىل معلومات كاملة ودقيقة ،التعلم والخدمات

24+ -18
•انظر «»18-10
• لضامن احرتام حقوق اإلنسان ،من
الرضوري أن نفهم من هم املسئولون
(عن إعامل الحقوق واحرتامها) ،عىل
سبيل املثال .الحكومات ،املهنيني
الصحيني ،املدارس ،الخ

•قد ال تعرتف بعض املجتمعات بحقوقك ،قد تتطابق
أو قد ال تتطابق األعراف االجتامعية املتعلقة بالجنس
والحياة الجنسية مع القوانني التي قد تتفق أو ال تتفق مع
االتفاقات والعهود الدولية.

املهارات
•مهارات الرفض  -ال أحد يستطيع أن يلمسك إذا
كنت ال تريد .أثناء مرحلة الطفولة ،ينبغي أن
يتعلم األطفال االتفاقيات االجتامعية األساسية
املتعلقة بالخصوصية والعري واحرتام اآلخرين يف
العالقات ،حتى يتمكنوا من تحديد الحاالت التي
ينتهك فيها حقهم يف األمن.

•انظر «أقل من »10

•انظر «»18-10

•مهارات صنع القرار .عىل سبيل املثال املوافقة عىل
اإلجراءات التي تؤثر عىل صحتك و عىل مامرسة
حقك يف اتخاذ قرار بشأن حياتك الجنسية واإلنجابية.

•مهارات صنع القرار  -مثل املوافقة
عىل اإلجراءات الطبية

•مهارات االتصال  -لدعم حقوقك وحقوق اآلخرين.

•مهارات البحث عن املساعدة  -هناك طرق للعثور
عىل الدعم عند انتهاك حقوقك.

االلتزام
•يجب أن تحرتم حقوق اآلخرين ،لذلك ال تفعل
أو تقول األشياء التي تؤذي اآلخرين.

•لديك طرق للحصول عىل الدعم إذا تم انتهاك حقوقك أو
حقوق اآلخرين.
• كن نشطا وتحدث ضد التمييز وأظهر تضامنك مع أولئك
الذين تنتهك حقوقهم الجنسية ،عىل سبيل املثال .الشباب
املثيل و املثليات.
• كن نشطا وتحدث عندما ترى حاالت تنتهك فيها حقوق
شخص ما بسبب الجنس ،عىل سبيل املثال .متنع املرأة من
الحصول عىل الخدمات دون زوجها /والديها

•انظر «»18-10
•بوصفك مواطنا يتمتع بحقوق
التصويت والحقوق القانونية،
ميكنك أن تلعب دورا نشطا
يف املطالبة باالعرتاف بالحقوق
الجنسية واإلنجابية للجميع.
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الدروس األساسية :الهوية الجنسائية و املساواة الجنسائية
أقل من 10
•عند الوالدة ،يتم تحديد املواليد الجدد
عىل أنهم من الذكور أو اإلناث عىل أساس
أعضائهم التناسلية .يف أماكن مختلفة،
يظهر الناس جنس الطفل باستخدام أسامء
محددة ،مجوهرات ،مالبس وهكذا دواليك
• يطلق عىل األطفال الذين يولدون بأعضاء
تناسلية غري واضحة ،ذكر أم انثى ،اسم
خنثى.
• ال يشعر بعض األطفال بالراحة يف التعرف
عىل أنهم ذكرا أم أنثى عىل أساس األعضاء
الجنسية.
•لديك نفس الحقوق بغض النظر عن جنسك
أو هويتك.

18 -10
املعرفة واملواقف

24+ -18

•انظر «أقل من »10
كل جنس أدواره بالتعلم .لذا ،فهي قابلة للتغيري مع مرور
•يكتسب َّ
الوقت .إنَّها ليست فطرية أو طبيعية .يف الواقع ،تقريبا كل ما يقوم
به الرجال  ،ميكن للمرأة أيضا القيام به .وكل يشء تقريبا ميكن
للمرأة القيام به ،يستطيع الرجال القيام به أيضا.
•ال تؤثر هويتك الجنسية عىل ميولك الجنسية .ال يهم كيف تع ٍّرف
نفسك .ميكنك أن تحب الناس من نفس الجنس أو الجنس اآلخر.
•يف كل مجتمع ،تؤثر املعايري الجنسانية وأدوار الجنسني عىل الناس،
مبا يف ذلك حياتهم الجنسية وقدرتهم عىل مامرسة حقوقهم
وإمكانية حصولهم عىل الفرص .ففي بعض املجتمعات ،عىل سبيل
املثال ،ال ميكن للفتيات  /النساء الحصول عىل وسائل منع الحمل
دون موافقة والديهن أو أزواجهن ،أو من املتوقع أن يصبحن
حوامل صغار السن.
•أدوار الجنسني التقييدية واملفاهيم املسبقة لها عواقب سلبية عىل
مختلف السكان .و يستجيب ختان اإلناث وزواج األطفال ،من بني
مامرسات أخرى ،للقوالب النمطية الجنسانية التي تقدر املرأة بأقل
من ذلك .فعىل سبيل املثال ،من املفرتض أن تكون الشابات بريئات،
ال يعرفن شيئا عن الجنس ،وميتنعن عن مامرسته قبل الزواج .وإذا
كانت تحمل الواقي الذكري ،قد تتهم بالنوم و السمعة السيئة .غري
أن الشباب قد يشعر بأنه مجرب عىل مامرسة النشاط الجنيس ليعترب
رجال «حقيقيا» .وكثريا ما يخىش طرح أسئلة عن الجنس ألن هذا
مم يؤثر سلبا عىل «الذكورة».
قد يظهر أنه عديم الخربة َّ
•زيادة املساواة واألدوار الجنسانية األكرث مرونة من شأنها متكني
جميع األفراد من االستفادة من نفس الفرص وتنمية إمكاناتهم
الكاملة كبرش.

•انظر «»18-10
•تعني املساواة بني الجنسني
تكافؤ الفرص بني النساء والرجال
واملتحولني جنسيا والخنثى إلعامل
حقوقهم وإمكاناتهم الكاملة من
خالل تحويل أوجه عدم املساواة
الهيكلية وأمناط السلوك واملعايري
االجتامعية ،مام يؤدي إىل التغيري
االجتامعي والتنمية املستدامة.
وتتطلب املساواة بني الجنسني
اسرتاتيجيات محددة ترمي إىل
القضاء عىل أوجه عدم املساواة.

املهارات
•مهارات البحث عن املساعدة هناك طرق للعثور
عىل الدعم عندما تنتهك حقوقك بسبب هويتك
الجنسية أو جنسك.

•انظر «أقل من »10
•مهارات اتخاذ القرار  -مثال اختيار هويتك ،اتخاذ قرارات بشأن
حياتك ،جسدك ومامرساتك الجنسية بغض النظر عن الجنس أو
الهوية الجنسية.
• مهارات االتصال  -مثال املطالبة باملساواة يف الحقوق بغض
النظر عن الجنس أو الهوية الجنسية ،وتعزيز املامرسات غري
التمييزية ،واالنخراط يف التواصل غري العنيف.

•انظر» »18-10

15
الدروس األساسية :الهوية الجنسائية و املساواة الجنسائية
أقل من 10
•تعزيز العالقات املتساوية يف عائلتك
ومشاركة املهام مع أشقائك وتأكد من
أنك ال تعامل أفراد العائلة بشكل مختلف
بسبب جنسهم أو سلوكهم.

18 -10
االلتزام
•انظر «أقل من »10
•ميكن للجميع أن يلعبوا دورا نشطا يف تغيري املامرسات
والقواعد الجنسانية الضارة  -االنضامم إىل الحمالت ،جعل
صوتك مسموعا إذا كنت شابة وتعزيز املساواة يف املعاملة
للجميع يف مدرستك واملجتمع.
•يستطيع الشباب أن يلعبوا دورا هاما يف دعم الصحة والحقوق
الجنسية واإلنجابية للمرأة واملساواة بني الجنسني.

24+ -18
•انظر «»18-10
•كمواطن يتمتع بحقوق التصويت
والحقوق القانونية ،ميكنك أن
تلعب دورا نشطا يف املطالبة
باملساواة بني الجنسني.

الدروس األساسية :العنف الجنيس والجنساين
أقل من 10
•يتعرض الناس ألنواع مختلفة من العنف
وهو ليس جسديا فحسب؛ قد يصدرمن
ذوي الخربة عندما يرصخ شخص ما يف
وجهك ،يجربك عىل فعل يشء ضد إرادتك أو
يقيد حرياتك.
•ال يحق ألحد أن يلمسك ضد إرادتك.
•إذا كنت تشعر بأنك تعاين من العنف،
عليك التحدث إىل شخص تثق به  -والديك،
معلم ،صديق ،أو طبيب .ال ب ّد من العثور
عىل مساعدة!
• لكل شخص الحق يف الشعور باألمان من
العنف.
• ال ينبغي أن نستخدم العنف لحل خالفاتنا
مع شخص ما.

18 -10
املعرفة واملواقف
•يطلق عىل العنف ضد النساء والفتيات ،أو ضد أفراد ال
يتطابقون مع املعايري الجنسانية السائدة (مثل املتحولني
جنسيا) العنف القائم عىل نوع الجنس.
•يشمل العنف القائم عىل نوع الجنس العنف الجنيس والبدين
والنفيس واالقتصادي .ويتضمن العنف الجنيس االغتصاب
واملضايقة وأي ملس غري مرغوب فيه .وميكن أن يحدث العنف
الجنيس والعنف القائم عىل نوع الجنس يف عالقة (مثل الزواج
أو التعارف) أو أن يرتكبها شخص غريب .ويشكل العنف
الجنيس والجنساين انتهاكا لحقوق اإلنسان ومشكلة صحية
عامة .وميكن أن يؤدي ذلك إىل مشاكل صحية جسدية وعقلية
قصرية أو طويلة األجل .ومن املهم إيجاد الدعم واإلبالغ عن
حاالت العنف الجنيس والجنساين .وميكن للشباب أن يضطلعوا
بدور نشط يف تحويل أدوار الجنسني واملامرسات االجتامعية
والقوانني التي تشجع أو تفشل يف منع حاالت العنف الجنيس
والجنساين واإلبالغ عنها والتصدي لها.
•غالبا ما يكرب الشباب من ذوي لغبتيك و هم يعانون من
التسلط الناجم عن معاداة املثليني و مغايري الهوية الجنسانية
من الزمالء واألقران وحتى املعلمني .األمر الذي قد يؤدي إىل
االكتئاب والقلق وحتى االنتحار.

24+ -18
•انظر «»18-10
•يجب تجريم البالغني الذين
ينخرطون يف االستغالل الجنيس أو
االتجار باألطفال أو املراهقني أو
الشباب.

املهارات
•مهارات البحث عن املساعدة -إذا كنت
أنت ،أو شخص ما تعرفه ،تعرضت التصال
جنيس غري مرغوب فيه أو غري مرحب به،
أو أي نوع آخر من العنف ،قد ترغب يف
التحدث إىل شخص بالغ ميكنك الوثوق به.

•انظر «أقل من « 10
• مهارات البحث عن املساعدة  -إذا واجهت
أي نوع من العنف ،لديك الحق يف الوصول إىل
الخدمات واتخاذ اإلجراءات القانونية.

•انظر» »18-10

16
الدروس األساسية :العنف الجنيس والجنساين
18 -10
املهارات

أقل من 10

24+ -18

•القدرة عىل اتخاذ القرارات  -مثال :تحديد متى وكيفية املشاركة
يف العالقات الجنسية أو العاطفية.
•مهارات االتصال – مثال :االنخراط يف التواصل غري العنيف،
وتطوير عالقات االحرتام والتوافق.

االلتزام
•ال تستخدم العنف لحل الخالفات أو
املشاكل مع أشخاص آخرين

•انظر «أقل من »10
•تقديم الدعم ألولئك الذين يقررون اإلبالغ .عن حاالت العنف
الجنيس أو الجنساين.
•تثقيف عائلتك ومجتمعك حول أنواع العنف املختلفة.

•انظر «»18-10

17
الدروس الرئيسية :الجنس
أقل من 10
•الجنس هو جزء منك من لحظة خروجك للحياة.
تتطور وتتغري حياتك الجنسية طوال حياتك.
•الجنسية يختلف عن الجنس.
•تعرب عن حياتك الجنسية مبشاعر جسدية وعواطف
وأفكار أو عندما يكون لديك عالقات عاطفية أو
حميمية.
• تشمل الجنسية رغبات أو مامرسات مع اآلخرين.
•يف أوقات مختلفة ،ستواجه معظمنا مشاعر مختلف
التي تتعلق بالجنسية .قد نشعر باإلثارة والرغبة
واالرتباك والكرب والسعادة أو العديد من املشاعر
األخرى .هذه املشاعر قد تكون مكثفة أو خفيفة.
•عندما تكرب ،قد تبدأ أن تكون مهتام يف الجنسات
املتنوعة .بعض الناس قد ال تشعر أية مشاعر تجاه
األخرين .هذا عادي.

18 -10
املعرفة واملواقف
•انظر «أقل من »10
•الناس كائنات جنسية مدى الحياة .ومع ذلك ،خالل فرتات
معينة ،قد يعانون من رغبة جنسية ضعيفة أو معدومة.
• املعايري الثقافية ،التجارب الفردية ،والهرمونات تؤثر عىل كيفية
فهمنا وتعايشنا مع الجنس.
•يعترب النشاط الجنيس ،مبفرده أو يف حالة توافق واحرتام متبادل
مع الرشيك (من نفس الجنس أو من الجنس اآلخر) ،مصدرا
للمتعة واملعنى يف الوجود .إنه يحقق السعادة ،الرفاه ،الصحة
ويحسن من نوعية الحياة .باإلضافة إىل ذلك يعزز العالقة
الحميمة والثقة بني الرشيكني.
• قد تكون العالقات الجنسية مؤملة وسارة ،غري ممتعة و ممتعة،
غري مريحة و مرضية ،عنيفة ومقوية ،وأحيانا كل هذه الصفات
يف نفس الوقت.
•تطوير الراحة والثقة يف الحياة الجنسية هو جزء من النمو.
و تتأثر هذه الراحة بالعوامل والتجارب الفردية واألرسية
واالجتامعية.
• كل شخص لديه مشاعر جنسية .تكمن الصحة الجنسية الجيدة
يف القدرة عىل فهم وتقدير حياتك الجنسية ،فضال عن فهم
القضايا الجنسانية والترصف مبسؤولية ملنع الحمل غري املرغوب
فيه أو األمراض املنقولة عن طريق االتصال الجنيس .و هي أيضا
اختيار شخيص .يجب أن تكون قادرا عىل انتقاء أي نوع من
الجنس الذي تريد ومع من تريد.
•إ ّن املعايري الجنسانية والتحيز الجنيس ورهاب املثلية واملثليني
وغري ذلك من أشكال التحيز والقوالب النمطية من شأنها أن
تعرقل تنمية العديد من الناس وفرص التعبري الجنيس وخاصة
بني الشابات والشباب املثليني) .و غالبا ما يتحمل اللغبتيق)
التنمر والعنف والتمييز بأشكال عديدة ويف سياقات مختلفة (
يف املدرسة ويف العمل وحتى داخل أرسهم) .

24+ -18
•انظر «»18-10
•يف حني أن سن الرشد يف
معظم البلدان يبلغ 16
عاما أو أكرث ،فإن العديد
من الفتيات يجربن عىل
االنخراط يف عالقات أو
زواج ضد إرادتهن .ويعترب
الزواج القرسي انتهاك
لحقوق اإلنسان.

املهارات
•مهارات البحث عن املساعدة  -بعض الناس قد عاشت
اتصال جنيس غري مرغوب فيه أو غري مرحب به .إذا كان
األمر قد حدث لك  -حتى يف املايض  -فقد ترغب يف
التحدث إىل شخص بالغ ميكنك الوثوق به.

•انظر «أقل من »10
•مساعدة يف البحث عن املهارات  -عىل سبيل املثال ،إذا اضطررت
إىل إقامة عالقات عاطفية و  /أو جنسية ،فهناك طرق لحامية
حقوقك.
•مهارات صنع القرار – مثال ،اختيار هويتك ،تقرير متى وكيف
متارس الجنس.

•انظر «»18-10

18
الدروس الرئيسية :النشاط الجنيس
أقل من 10

18 -10
املهارات

+24 -18

•مهارات االتصال  -عىل سبيل املثال االنخراط يف التواصل غري
العنيف ،تطوير عالقات ودية وتوافقية.

االلتزام
•تطوير عالقات محرتمة مع أصدقاءك  -ال تفعل أو تقول
أشياء التي متكن أن يؤملهم.

•ميكنك أن تلعب دورا نشطا يف الدفاع عن الرتبية الجنسية
الشاملة وجعل الحكومات مسئولة.

•انظر «»18-10

• ميكنك أن تلعب دورا نشطا يف مكافحة رهاب املثلية ،التحيز
الجنيس ،كراهية مغايري الهوية الجنسية وغريها من أشكال
التحامل والقوالب النمطية.

الدروس الرئيسية :املواطنة
أقل من 10
•أنت جزء من املجتمع .لذا تعترب مواطنا.
•باعتبارك مواطن ،عليك احرتام حقوق اآلخرين،
رعاية الناس وغريهم من الكائنات الحية ،وأن
تكون نشطا يف مجتمعك.
•ينبغي أن يتمتع جميع املواطنني بحقوق
متساوية.
•يستطيع األطفال والشباب أن يكونوا فاعلني يف
مجتمعاتهم املحلية.

18 -10
املعرفة واملواقف
•يتمتع املواطنون الصالحون بالشفافية واملساءلة والشفقة
واالحرتام واملسؤولية وهم فاعلني يف مجتمعاتهم املحلية.
•كمواطنني ،علينا ترويج املجتمعات الدميقراطية
•العدالة االجتامعية مهمة يف مجتمع دميقراطي .نحن نتمسك
مببادئ العدالة االجتامعية عندما نعزز املساواة بني الجنسني
أو حقوق الشعوب األصلية واملهاجرين .نحن نحقق العدالة
االجتامعية عندما نزيل الحواجز التي يواجهها الناس بسبب
الجنس ،أو العرق ،أواإلثنية  ،أو الدين ،أو الثقافة ،أو اإلعاقة.VI

24+ -18
•املواطن هو شخص لديه
دراية بالشؤون العامة و
مرشب مبواقف الفضيلة
املدنية و مجهز باملهارات
الالزمة للمشاركة يف الحياة
العامة.

•إن العدالة اإلنجابية مهمة يف مجتمع دميقراطي.
•إن العدالة اإلنجابية هي الرفاه الجسدي والعقيل والروحي
والسيايس واالجتامعي واالقتصادي الكامل للنساء والفتيات ،عىل
أساس اإلعامل الكامل لحقوق اإلنسان للمرأة وحاميتها.VII

املهارات
•تطوير هذه املهارات لتكون مواطنا نشطا:

•انظر «أقل من »10

•انظر»»18-10

• -املهارات االجتامعية (العيش والعمل مع اآلخرين،
حل النزاعات).

•مهارات االتصال – عىل سبيل املثال الدفاع عن حقوقك وحقوق
اآلخرين.

• -مهارات االتصال (االستامع والفهم واملشاركة يف
املناقشة).

• مهارات التفكري النقدي – عىل سبيل املثال االستعداد للتحقيق
يف القضايا يف املجتمع املحيل واملدرسة واملجتمع األوسع؛ والقدرة
عىل تحليل املشكالت واملشاركة يف العمل الرامي إىل تحقيق
مستقبل مستدام.

•مهارات التفكري النقدي –
عىل سبيل املثال االستعداد
لالعرتاف باألبعاد االجتامعية
واالقتصادية والبيئية
والسياسية للقضايا.

•املهارات بني الثقافات.
•(إقامة حوار بني الثقافات وتقدير االختالفات الثقافية).

االلتزام
•باعتبارك مواطن ،لديك الحق يف املشاركة يف
القرارات التي تؤثر عىل حياتك وحياة اآلخرين
يف مجتمعك.

•يضطلع الشباب بدور نشط كمنارصين ،عالوة عىل تصميم ،تنفيذ
ومتابعة الربامج واملشاريع التي تؤثر عىل

•كمواطن يتمتع بحق
التصويت والحقوق القانونية،

19
الدروس الرئيسية :املواطنة
أقل من 10

18 -10
االلتزام
حياتهم ورفاه مجتمعاتهم املحلية.
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ميكنك أن تلعب دورا أكرث
نشاطا يف املجتمع .عىل سبيل
املثال ،عن طريق اختيار
السياسيني الذين يحرتمون
ويروجون للمساواة بني
الجنسني والحقوق الجنسية
واإلنجابية فضال عىل آليات
أخرى كالتامسات.

الدروس األساسية :العالقات الشخصية
أقل من 10
•بإمكانك اإلنخراط يف عالقات مختلفة مع اآلخرين،
مبا يف ذلك الصداقات والعالقات الرومانسية و
الحميمة.تستطيع ثقافتك أن متيل عليك كيفية
التفاعل مع اآلخرين.
•ال تخترصا لعالقات عىل مجرد وجود صديق أو
صديقة .طوال حياتك ،سيكون لديك أنواع مختلفة
من العالقات .مثال ،مع زمالئك ،ويف وقت الحق يف
الحياة ،مع زمالء العمل الخاص بك.
•يجب أال تضطر أبدا إىل عالقة عاطفية أو حميمة
مكرهة.
•قد تنطوي بعض العالقات عىل النشاط الجنيس.
وينبغي تشجيع النشاط الجنيس املرغوب فيه .وهذا
يعني أن كل فرد يقبل ،بعيدا عن الضغط ،االنخراط
يف عالقات حميمة.
•قد يكون النشاط الجنيس جزءا من أنواع مختلفة
من العالقات ،مبا يف ذلك املواعدة ،الزواج أو العمل
الجنيس.
•تستوجب العالقات الصدق والتعاطف واالحرتام.

18 -10
املعرفة واملواقف

24+ -18

•انظر «أقل من  10سنوات»

•انظر»»18– 10

•تتسم جميع العالقات بحاالت الصعود والهبوط .إذا كانت
أحد عالقاتك متر مبرحلة صعبة ،فمن الحكمة أن تتواصل مع
شخص آخر .رمبا األمر ليس هينا ،وقد تخىش أن تفعل ذلك،
غري أ َّن الشخص اآلخر قد يكون سعيدا برغبتك يف التحدث
معه.و قد يفاجئك الخري الناتج عن التواصل املفتوح مع
اآلخرين.

•تساهم عوامل مختلفة
يف إقامة عالقات مرضية،
متبادلة  ،مسئولة وآمنة:
اإلدراك بأنك ورشيكك لكام
نفس الحقوق؛ التعامل
عىل قدم املساواة بصفتكام
برش و ليس مجرد أجساد؛
الشعور بالراحة يف التعبري
عن ما يريد أو ال يريد كل
رشيك؛ احرتام حق الرشيك
يف عدم القيام بأي يشء
غري مريح أو خطري؛ أن
نكون صادقني مع بعضنا
البعض؛ الشعور بالحميمية.
الشعور بالدعم يف استخدام
طرق آمنة وفعالة لحامية
نفسك ورشيك حياتك من
الحمل غري املرغوب فيه
واألمراض التي تنتقل عن
طريق االتصال الجنيس ،مبا
يف ذلك فريوس نقص املناعة
البرشية .العمل عىل حامية
نفسك ورشيك حياتك من
األذى العاطفي .كن عىل
بينة من رغباتك الخاصة
ومستوى راحتك فضال عن
تلك املتعلقة برشيك حياتك.
كن قادرا عىل إعطاء و تقبل
املتعة.

•توجد عالقات بني شخصني أو أكرث يتفاعلون ويستجيبون
الحتياجات بدنية أو عاطفية أو أكرث .توفر العالقات الوثيقة
و العاطفية شعورا باألمان واألمن يقلل من التوتر و يعزز
صحة جيدة .وجود عالقات إنسانية قوية بني األشخاص
الذين يستوفون احتياجاتهم العاطفية والجسدية من بعضهم
البعض .عىل سبيل املثال ،قد تكون لألم عالقات شخصية قوية
مع أطفالها ألنها توفر لهم املأوى والغذاء والحب والقبول.
فاالحتياجات التي تستوفيها األم أكرب من تلك التي يتم
إشباعها يف املدرسة و  /أو يف العمل عىل سبيل املثال.
•الصداقة هي جزء حاسم من العالقات القوية.
•تتحول العالقات الشخصية إىل إشكالية عندما يكون لدى
واحد أو أكرث من املشاركني احتياجات ال تلبى داخل هذا
اإلطار.
•الشخص الذي يريد إنهاء العالقة قد يهمل عمدا احتياجات
اآلخر ،ويحتاج يف بعض األحيان إىل مجرد تغيري ال يستطيع
الناس التأقلم معه.
• إن إجبارك عىل إقامة عالقة عاطفية أو حميمة مع شخص
آخر هو انتهاك لحقوقك .وينبغي أن تستند العالقات إىل
املوافقة ،أي االتفاق املتبادل بني األشخاص املعنيني.

20
الدروس األساسية :العالقات الشخصية
أقل من 10

18 -10
املعرفة واملواقف

24+ -18

•ميكنك الحفاظ عىل عالقات عاطفية أو حميمة مع األشخاص
الذين لديهم هويات جنسانية مختلفة.

املهارات
•مهارات االتصال-عىل سبيل املثال التواصل
والتعاطف مع أشخاص آخرين ،وحل النزاعات
والخالفات دون اللجوء إىل السلوكيات العنيفة.

•انظر «»18-10

•انظر «أقل من »10
•مهارات االتصال -عىل سبيل املثال مهارات التفاوض ،والحزم
والقدرة عىل حل املشاكل دون اللجوء إىل السلوك العنيف.

االلتزام
•إذا كنت ترغب يف تحقيق عالقات مرضية
وصحية ،عليك احرتام حقوق اآلخرين.

•وضع حد لزواج األطفال وأنواع أخرى من العالقات القرسية.
يستطيع الشباب أن يلعبوا دورا نشطا يف تغيري هذه املامرسات.
•عىل الشباب أن يلعبوا دورا نشطا يف ضامن االعرتاف بجميع
أنواع العالقات ،مبا يف ذلك الصالت بني أشخاص من نفس
الجنس ،واحرتامها من طرف جميع أفراد املجتمع.

•انظر «»18-10
•بصفتك مواطنا يتمتع
بالحقوق القانونية
والتصويت ،ميكنك اتخاذ
اإلجراءات الالزمة للمطالبة
باحرتام العالقات الجنسية
املثلية والحامية القانونية
من العنف األرسي.

الدروس األساسية :مهارات االتصال وصنع القرار
أقل من 10
•إن معرفة كيفية التعبري عن نفسك بحيث تكون
مفهوما ،والقدرة عىل فهم ما يحاول اآلخرون
قوله ،أمر مهم لضامن تطوير عالقات سعيدة
وصحية.
•معرفة كيفية التواصل ميكن أن تسهم يف تحسني
العالقات بني األشخاص وتساعد عىل تجنب
العنف كوسيلة لحل الخالفات مع اآلخرين.
•معرفة كيفية التواصل أمر مهم يف عالقاتك
الحميمة.وهو يضمن للناس التعبري بحرية
وبشكل مريح عن موقفهم يف أي مامرسة جنسية.

18 -10
املعرفة واملواقف
•ميكنك استخدام مهارات االتصال وصنع القرار يف مختلف
جوانب حياتك :مع العائلة ،األصدقاء والرشكاء.
•التواصل هو جزء مهم من العالقة الجنسية إذ يضمن لألفراد
حرية املوافقة و القدرة عىل التفاوض بشأن املامرسات الجنسية
األكرث أمانا التي تحول دون اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيا ،مبا
يف ذلك فريوس نقص املناعة البرشية ،والحمل غري املرغوب فيه.
•تؤثر أدوار الجنسني واألمناط الثقافية عىل الطريقة التي نتواصل
بها و يف قدرتنا عىل التفاوض بشأن مامرسات جنسية أكرث أمانا.
•/لدينا الحق يف اتخاذ قرارات بشأن حياتنا وصحتنا ومستقبلنا.
وهذا يشمل الحق يف تقرير اذا ومتى تريد أن يكون لديك
أطفال أم ال ،متى تريد أن تبدأ نشاطك الجنيس.

24+ -18
•انظر «»18-10
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الدروس األساسية :مهارات االتصال وصنع القرار
أقل من 10
•قد يكون اتخاذ القرارات صعبا .ومع ذلك ،فإن وجود
معلومات ودعم لتحديد مزايا وعيوب خياراتك كفيل
من أن يجعلك أكرث ثقة.

18 -10
املعرفة واملواقف

24+ -18

•لديك الحق فيالحصول عىل معلومات دقيقة لتسهيل
عملية صنع القرار.

•تتحسن قدرتك والراحة يف اتخاذ القرارات مع تقدم
العمر.

املهارات
•تأكيد الذات ومهارات التفاوض.

•انظر «»18-10

•انظر «أقل من »10
•مهارات التفكري النقدي  -عند اتخاذ القرارات ،عليك مراعاة
جميع خياراتك ،تحديد مزايا وعيوب كل خيار بعناية ،وطلب
املعلومات أو املشورة من األشخاص الذين تثق بهم ،والنظر يف
ما إذا كان من السهل أو من الصعب تغيري هذا القرار الحقا.
وتأكد من أن اآلخرين ال يجربونك قبل البت يف هذا القرار.

االلتزام
•ال تستخدم العنف لحل الخالفات أو املشاكل مع
اآلخرين.
•اجتهد يف عالقات محرتمة مع أصدقائك  -ال تفعل أو
تقول أشياء لآلخرين من شأنها إلحاق الرضر بهم.

•خالل التواصل مع اآلخرين ،عليك التعامل مع االعتبارات
الشخصية األساسية حول القضايا الصعبة .عىل سبيل املثال :هل
يتفق األشخاص املشاركون يف القرار عىل احرتام بعضهم البعض
واالنخراط يف مناقشة مفتوحة ونزيهة؟ حاول أال تعترب األمر
شخصيا عندما ال يتفق الناس مع أقوالك و قراراتك .األمر متعلق
بالقضية و ليس بشخصك .كن متقبال ومتسامحا عندما يكون
لدى الناس رأي مختلف عنك.

•انظر «»18-10
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الدروس األساسية :التنوع الجنيس
أقل من 10
•الجميع مختلف قد يختلف شخص ما عنك ألن له
دينا مختلفا ،لديه إعاقة أم ال ،يعاين من فريوس نقص
املناعة البرشية ،وما إىل ذلك.
•تكون العائالت مختلفة أيضا .أحيانا يكون هناك أب
وأم ،وأحيانا أم أو أب ،أو أبان أو أمان .وقد يكون لدى
األرسة أطفال وأحيانا بدون أطفال.
•تفضل بعض الناس أن تكون حميمة مع شخص من
نفس الجنس.

18 -10
املعرفة واملواقف
•يشمل مفهوم التنوع القبول واالحرتام .و من ث َّم ،استيعاب
أن كل واحد فريد من نوعه واالعرتاف بالفروق الفردية لدينا.
تشمل هذه االختالفات اإلثنية ،والعرق ،والجنس ،وامليل الجنيس،
والوضع االجتامعي و االقتصادي ،والعمر ،والقدرات البدنية،
واملعتقدات الدينية ،وحالة فريوس نقص املناعة البرشية ،وما
إىل ذلك.
•التوجه الجنيس هو مودة الشخص وتفضيله الجنيس
•الشاذ= الشخص الذي ينجذب جسديا وعاطفيا إىل
آخر من نفس الجنس .ميكن أن تشري كلمة شاذ إىل
كل من الذكور واإلناث ،ولكن تستخدم عادة لتحديد
الذكور فقط.
•املثلية = أنثى تنجذب جسديا وعاطفيا إىل أنثى
أخرى.
•املستقيم = الشخص الذي يشعر باالنجذاب الجسدي
والعاطفي لشخص من الجنس اآلخر.
•مزدوج الجنس= الشخص الذي ينجذب جسديا
وعاطفيا لكل من الذكور واإلناث.

24+ -18
•انظر «»18-10
•تعترب املعايري الجنسانية،
التحيز الجنيس ،العنرصية،
رهاب املثلية و األجانب،
وغري ذلك من أشكال التحيز
والقوالب النمطية والتمييز
والعنف ،هي املسئولة
عن العديد من العوامل
الهيكلية التي تحد من
تنمية وإمكانيات التعبري
عند أشخاص لغبتيق فتؤدي
إىل عدم املساواة عىل
مختلف الجبهات.
• مبرور الوقت قد يتغري
القبول االجتامعي
للتوجهات الجنسية،الهوية
و التعبري الجنساين
واملامرسات الجنسية.

•املتحول جنسيا = مصطلح شامل يشري اىل األفراد
الذين هويتهم الجنسانية ال تتوافق مع املعايري
املتعلقة بهويتهم الجنسانية املحددة عند والدتهم.
•لكل شخص نفس الحقوق .ال أحد يستطيع التمييز
ضد بعضهم البعض ألنهم مختلفون.

املهارات
•مهارات االتصال  -عىل سبيل املثال كيفية االتصال
والتامهي مع اآلخر.

•انظر «أقل من »10
•القدرة عىل طلب املساعدة  -إذا كنت تتعرض للمضايقات أو
التمييز بسبب التوجه الجنيس الخاص بك ،ميكنك أن تجد الدعم.
•مهارات صنع القرار – عىل سبيل املثال تختار هويتك و تقرر
متى وكيف متارس الجنس.
•مهارات االتصال  -عىل سبيل املثال االنخراط يف التواصل غري
العنيف ،وتطوير عالقات ودية وتوافقية.

•انظر «»18-10

23
الدروس األساسية :التنوع الجنيس
أقل من 10

18 -10
االلتزام

•البلطجة أو التمييز ضد أي شخص يختلف عنك هو
غري مقبول .قد تشعر الضحايا بالوحدة ،والرفض.و قد
يسبب الشعور بالضغوط يف إيذاء نفسها.

•من املهم أن تتعرف عىل رشائح مختلفة من عدم املساواة.
البحث عن طرق ملكافحة القوالب النمطية الضارة ،زيادة الوعي
والحد من الوصم ضد الناس املثليني.

•ميكنك إظهار االحرتام والدعم لألشخاص الذين
يختلفون عنك من خالل االستامع وعدم الحكم عىل
اآلخرين.

•قد يؤدي التمييز والتحرش بسبب امليول الجنسية إىل عدم
املساواة يف الحصول عىل الخدمات والتعليم واالنتحار والنتائج
السلبية األخرى .مبقدورنا جميعا أن نؤدي دورنا للحد من رهاب
املثلية وكراهية مغايري الهوية الجنسانية.
•تستطيع أن تلعب دورا نشطا وضامن أن جميع أنواع العالقات
 مبا يف ذلك العالقات من نفس الجنس  -معرتف بها قانوناومحرتمة من قبل جميع أفراد املجتمع.

24+ -18
•بوصفك مواطنا يتمتع
بحقوق قانونية و التصويت،
ميكنك اتخاذ إجراءات
للمطالبة باحرتام العالقات
من نفس الجنس وحامية
األفراد من رهاب املثلية
والتحيز الجنيس ورهاب
األجانب.

الدروس األساسية :الحياة الجنسية اإليجابية
أقل من 10
•انه ألمر جيد أن تفخر بنفسك وجسمك.
•ميكنك أن تشعر بتحسن بعد ملس جسمك .لذا،
تستطيع ملس أعضائك التناسلية ،ولكن ينصح
بالخصوصية .ال أحد يحق له أن يلمسك بدون
موافقتك.
•إن مامرسة الجنس مع شخص ما هي إحدى الطرق
للتعبري عن مشاعر اإلنسان.
•مامرسة الجنس قد تعني أشياء مختلفة كثرية ،مبا يف
ذلك اللمس والتقبيل واملداعبة .وينبغي املوافقة عىل
أي مامرسة جنسية من قبل املعنيني.
• ال يحق ألحد أن يجربك عىل مامرسة الجنس .أنت
فقط من يقرر متى ميارس الجنس.

18 -10
املعرفة واملواقف
•يف العالقات ،ميكنك تجربة املتعة واالستمتاع بصحبة شخص يف
نواح كثرية .مامرسة الجنس ليست الطريقة الوحيدة للحصول
عىل عالقة مرضية.
•يف بعض املجتمعات ،الشباب ،وخاصة الفتيات ،ال يفرتض أن
تكون نشطة جنسيا قبل الزواج .ومع ذلك ،هذا ال يعني أنهم ال
ميلكون الحق يف التمتع والتعبري عن حياتهم الجنسية أو أن ذلك
ال يحدث.
•الجنس كام تراه يف األفالم وعىل االنرتنت قد يكون مختلفا عىل
ماهو الحال يف الحياة الواقعية .ال تتعلق مامرسة الجنس بإعطاء
األداء؛ هذا ليس امتحانا ،وليس فقط لتحقيق النشوة الجنسية.
•هناك فرق بني الخيال والواقع .قد تكون للناس أوهام حول
مختلف األفعال الجنسية ،ولكن هذا ال يعني أنهم يريدون دامئا
تجسيد ذلك يف الحياة الحقيقية.
•ما هو مقبول؟ الناس بحاجة إىل بعض املحفزات للمتعة
الجنسية .وقد ينظر إىل البعض منها عىل أنه «غري طبيعي» يف
املجتمع ،ولكن ميكن قبولها متاما يف مجتمعات أخرى.

24+ -18
•انظر «»18-10
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الدروس األساسية :الحياة الجنسية اإليجابية
أقل من 10

18 -10
املعرفة واملواقف

24+ -18

•يكون الجنس مرضيا أكرث إذا كنت تعرف أنك آمن.
إن استخدام وسائل الوقاية من الحمل غري املقصود،
واألمراض املنتقلة عن طريق االتصال الجنيس ،وفريوس
نقص املناعة البرشية من شأنه أن يساعدك عىل الشعور
باألمان .يف حني أن اللجوء إىل العقاقري أو الكحول ميكن
أن يتداخل مع سالمتك وقراراتك بشأن مامرسة الجنس.
•وجود عالقات جنسية إيجابية من حق كل الفرد .أهم
يشء هو أن تكون قادرا عىل تقرير بحرية متى وكيف
تريد أن يكون لديك عالقات جنسية و ان تكون قادرا عىل
التفاوض بشأن االمان ونوعية العالقة.
•هناك فرق بني الرفاه الجنيس واملتعة الجنسية؛ الرفاه
الجنيس يتعلق باالرتياح للعلقات الجنسية و املتعة
الجنسية تتعلق بالنشوة الجنسية.

املهارات
•مهارات االتصال والرفض  -لديك الحق يف قول ال
للعالقات التي تجعلك تشعر بعدم االرتياح.

•انظر «أقل من »10

•انظر «»18-10

•مهارات االتصال  -عندما تقرر مامرسة الجنس ،دامئا ناقش(ي) /
تواصل(ي) مع رشيك(ة) حياتك ما تريد(ين)  /ال تريد(ين) .أبدا
إجبار رشيك(ة) حياتك عىل القيام بأشياء ال يريد  /ال تريد .أن
تكون مفتوحا(ة) حول ما تريد(ين)  /ال تريد(ين) من شأنه أن
يجعل الجنس أكرث متعة.

االلتزام
•ال تجرب أبدا اآلخرين عىل فعل أشياء ال يريدون
القيام بها.

•ميكنك أن تلعب دورا نشطا يف الحفاظ عىل التعليم الذي يشجع
الرسائل اإليجابية حول الحياة الجنسية.

•انظر «»18-10

25
الدروس الرئيسية :الجسم ،البلوغ والتكاثر
أقل من 10
•عندما تقرتب من مرحلة املراهقة ،من املرجح أن يتغري
جسدك وسلوكك  -وهذا ما يعرف بالبلوغ .قد تشعر
بالقلق إزاء التغريات الجسدية يف جسمك أو يف مشاعرك
هذا أمر طبيعي.
•يحدث البلوغ يف وقت مبكر لبعض الناس ويف وقت
الحق لآلخرين .وعادة ما تصل الفتيات إىل البلوغ يف
سن أصغر ال تقلق إذا واجه أصدقاؤك من الفتيان
التغيريات سابقا أو الحقا مقارنة بك.
•عند سن البلوغ ،تبدأ األعضاء الجنسية واإلنجابية
يف النضج ويزيد فضولنا للجنس.يقرر بعض الناس
استكشاف حياتهم الجنسية بأنفسهم ،مع صديق ،أو مع
رشيك جنيس أو رومانيس.
• تشارك بعض األجهزة يف املقام األول يف اإلنجاب ،يف
املتعة الجنسية أو كليهام.
•وكثريا ما تتفاقم األدوار الجنسانية بشكل كبري قبل أو
إثر سن البلوغ .قد تواجه ذلك بطرق مختلفة ،مبا يف
ذلك الطقوس املختلفة للبنني والبنات يف مجتمعك (عىل
سبيل املثال ختان اإلناث) ،عدم تكافؤ فرص و التغيريات
يف التوقعات حول كيفية الترصف عىل أساس جنسك.

18 -10
املعرفة واملواقف
•تختلف أجسام الناس يف املظهر .ال يوجد نوع «مثايل» أو
«عادي» من الجسم أو املظهر ،عىل الرغم من الرسائل
الثقافية واإلعالمية التي تفند ذلك .أن تكون مريحا مع
جسدك  -وجود صورة إيجابية للجسم  -عنرص مهم من
احرتام الذات.

24+ -18
•انظر «»18-10

•العديد من الشباب يطورون اضطرابات األكل وغريها
من املشاكل الصحية بسبب صورة سلبية للجسم و  /أو
التخويف والتمييز املتعلق باملظهر البدين.
•إن معرفة جسدك وكيفية عمل األعضاء الجنسية
واإلنجابية أمر مهم لتحقيق تجارب جنسية مرضية،
ومنع الحمل غري املرغوب فيه ،واألمراض املنقولة
جنسيا ،مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البرشية ،ومعرفة
متى تحتاج إىل الخدمات الصحية.
•معظم األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو
مرض مزمن يتمتعون بكل جانب من جوانب حياتهم،
مبا يف ذلك الجنسية غري أنهم يعانون يف كثري من األحيان
من التمييز والعزلة البدنية واالجتامعية بسبب حالتهم
الجسدية أو الصحية.

املهارات
•مهارات البحث عن املساعدة  -مثال إذا كنت مضطرا
إىل طقوس العبور التي تؤثر عىل سالمتك البدنية أو
العقلية.

•انظر «»18-10

•انظر «أقل من »10
•مهارات صنع القرار  -عىل سبيل املثال أن تقرر متى
وكيف مامرسة الجنس.

االلتزام
•تخويف أو متييز شخص مختلف عنك غري مقبول .الناس
الذين يتعرضون للتخويف أو التمييز قد يشعرون
بالوحدة ،أنهم منبوذين أو مجربين عىل اإلرضار
بأنفسهم لالندماج.

•ميكن للشباب أن يلعبوا دورا نشطا يف مكافحة الرتهيب
والتمييز املرتبطني بصورة الجسد ويف دعم حق الجميع
يف التمتع بحياتهم الجنسية برصف النظر عن حالتهم
البدنية أو الصحية.

•ميكنك إظهار االحرتام والدعم لألشخاص الذين يختلفون
عنك من خالل االستامع وعدم الحكم عىل اآلخرين.

• ميكن للشباب أن يعززوا الحقوق الجنسية واإلنجابية
فيام بني أفراد مجتمعهم املحيل.

•انظر «»18-10
•وبوصفك مواطنا
يتمتع بحقوق
قانونية و التصويت،
ميكنك اتخاذ
إجراءات للمطالبة
باالعرتاف بالحقوق
الجنسية واإلنجابية
للجميع؛ والقضاء
عىل املامرسات
الضارة بنوع الجنس،
مثل ختان البنات.

26
الدروس الرئيسية :منع الحمل والحمل
أقل من 10
•لديك الحق يف تقرير ما إذا و متى تنجب أطفاال
• ميكنك أن تصبحني حامال حتى لو كانت هذه هي
املرة األوىل التي متارسني فيها الجنس
•هناك تدابري وأجهزة وإجراءات تساعد األفراد عىل
منع الحمل غري املخطط له.

18 -10
املعرفة واملواقف
•للشباب الحق يف الحصول عىل املعلومات والخدمات ملنع الحمل
أو إدارته أو إنهائه.
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•انظر «»18-10

•وتشمل وسائل منع الحمل الخيارات الطبيعية والهرمونية .البدائل
الطبيعية لديها فرصة أكرب للفشل .وتصنف بعض الطرق عىل
املدى القصري ،والبعض اآلخر عىل املدى الطويل والبعض اآلخر
دائم .تشمل وسائل منع الحمل الواقيات الذكرية واألنثوية،
الحبوب،الحقن ،اللولب الرحمي  ،عملية الزرع وغريها .وضعنا
الصحي،أسلوب الحياة والتفضيالت مهمة عند اختيار األسلوب.
•تستطيع الشابات استخدام وسائل منع الحمل طويلة املفعول
بأمان.
• الواقي الذكري هو وسيلة منع الحمل الوحيد الذي مينع يف نفس
الوقت األمراض املنقولة جنسيا ،مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة
البرشية.
•ميكن استخدام وسائل منع الحمل يف حاالت الطوارئ ملنع الحمل
بعد الجامع .وتشمل هذه الطرق عدة أنواع من حبوب منع الحمل
يف حاالت الطوارئ (إكبس) فضال عن إدخال جهاز داخل الرحم
(اللولب) .وهي توفر للنساء فرصة ثانية هامة لتجنب الحمل
عندما تفشل الطريقة العادية أوال تستخدم أي طريقة ،أويف حالة
الجنس املضطر.عندما يحدث الحمل ،للشابات خياران مختلفان:
مواصلة أو إنهاء الحمل.
• إذا قررت املرأة أن تستمر ،فإنها تستطيع أن تبقي الطفل أو
تعطيه للتبني .وعىل أي حال ،ينبغي أن تسعى للحصول عىل
الرعاية قبل الوالدة.أ ّما إذا فضلت املرأة اإلجهاض ،فهناك طرق
آمنة متاحة.
•ينبغي أن يكون لجميع الشباب  -مبن فيهم أولئك الذين تقل
أعامرهم عن  16عاما  -الحق يف الحصول عىل املشورة واملعلومات
بشأن منع الحمل.
•ويؤدي عدم املساواة بني الجنسني إىل آثار سلبية عىل الصحة
الجنسية للمرأة ورفاهها وعىل إمكانية حصولها عىل خدمات
الصحة الجنسية واإلنجابية .عىل سبيل املثال ،ال تستطيع الفتيات /
النساء يف بعض املجتمعات الحصول عىل وسائل منع الحمل دون
موافقة الوالدين أو األزواج .يف كثري من األماكن ،فإنه ال يعترب من
املناسب دامئا أن ترتدي الفتاة الواقي.

املهارات
•مهارات اتخاذ القرار  -مثال املوافقة عىل استخدام وسائل منع
الحمل ،مبا يف ذلك وسائل منع الحمل يف حاالت الطوارئ.

•انظر «»18-10

•مهارات االتصال  -مبا يف ذلك مهارات التفاوض الستخدام
الرفاالت ووسائل منع الحمل.

االلتزام

•ميكن للشباب أن يضطلعوا بدور نشط يف تصميم خدمات منع
الحمل وتنفيذها ورصدها وتقييمها.
•قم بدعم زمالئك يف الوصول إىل خدمات منع الحمل ذات
الجودة العالية.

•انظر «»18-10

27
الدروس األساسية :اإلجهاض
أقل من 10
•ليست كل حاالت الحمل مرغوب فيها أو مخطط لها.
•للشباب الحق يف أن يقرروا مواصلة أو إنهاء الحمل
الذي ال يريدونه.

18 -10
املعرفة واملواقف
•اإلجهاض هو النهاية الطوعية للحمل.
•وضعت بعض املجتمعات و  /أو الترشيعات حواجز تحول دون
حصول املرأة عىل اإلجهاض القانوين واآلمن .غريأ ّن هذا ال يعني
أن اإلجهاض ال يحدث.
•وال ينبغي رفض النساء التي تحتاج إىل اإلجهاض أو التمييز
ضدهن.
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•انظر «»18-10
•تعمل الحركات
املناهضة لالختيار عىل
تشجيع ترشيع تقييد
اإلجهاض ،مثل رشوط
موافقة الوالدين /
الزوجني للحصول عىل
الخدمات.

•يف العديد من املجتمعات ،ال يعترب الوصول إىل اإلجهاض املأمون
حقا من حقوق اإلنسان .غري أن اإلجهاض يرتبط ارتباطا وثيقا
بعدد من حقوق اإلنسان املقررة ،مبا يف ذلك الحق يف االستقالل
الذايت والسالمة الجسدية .وميثل حرمان املرأة من الحصول عىل
خدمات اإلجهاض انتهاكا لحقوقها اإلنسانية.
•هناك طريقتان رئيسيتان لإلجهاض اآلمن :اإلجهاض الطبي ،حيث
يُستخدم الدواء إلنهاء الحمل ،واإلجهاض الجراحي ،الذي ينطوي
عىل إجراء طبي يقوم به مهني مؤهل.
•اإلجهاض هو إجراء آمن عند القيام به يف السياق السليم .يكون
اإلجهاض جراحيا ،عندما يقوم به مقدم رعاية مؤهل يف ظروف
صحية .بالنسبة لإلجهاض الدوايئ ،هذا يعني أن الشخص لديه
إمكانية الحصول عىل األدوية عالية الجودة واملعلومات والدعم.
هناك مواقع إلكرتونية مختلفة ميكن للمرأة فيها الحصول عىل
املعلومات املتعلقة بالوصول اآلمن لألدوية .وميكن أيضا اإلطالع
عىل معلومات عن اإلجهاض املأمون من خالل األصدقاء أو
مقدمي الخدمات الصحية أو الصيدليات.
•وميكن أن يؤدي اإلجهاض غري املأمون إىل زيادة معدالت
الوفيات واالعتالل بني الشابات.
•ولدى البلدان ترشيعات مختلفة تتعلق باإلجهاض وإمكانية
حصول الشباب عىل الخدمات ،مام قد يؤثر بشكل مبارش عىل
قدرتهم عىل التامس الرعاية.
•وقد تشعر الشابات الحوامل ،وال سيام غري املتزوجات ،بالوصم
فيام إذا ك ًن يخرتن اإلجهاض أو االستمرار يف الحمل.تتمثل
الوصمة املرتبطة باإلجهاض يف ربط السامت السلبية باألشخاص
املشاركني يف البحث عن اإلجهاض أو تقدميه أو دعمه .وينبغي
أال متنع وصمة اإلجهاض الفتيات من الحصول عىل الخدمات
التي يحتجنها.

املهارات
•مهارات البحث عن املساعدة  -مثل كيفية تحديد الخدمات
عالية الجودة التي توفر إجهاضا آمنا.

•انظر «»18-10

28
الدروس األساسية :اإلجهاض
أقل من 10

18 -10
املهارات
•مهارات اتخاذ القرار  -مثل املوافقة عىل إنهاء الحمل واستخدام
وسائل منع الحمل.

24+ -18
•انظر «»18-10

• مهارات االتصال  -مثل املهارات التفاوضية الستخدام الرفاالت
وغريها من وسائل منع الحمل.

اإللتزام
•املشاركة يف الجهود الرامية إىل الحد من وصمة اإلجهاض وزيادة
فرص الحصول عىل خدمات اإلجهاض املأمون  -عىل سبيل املثال.
من خالل كتابة املدونات ،وتبادل القصص ونرش املعلومات حول
الطرق اآلمنة وتوافرها.
•تقديم الدعم للمرأة التي قررت إجراء اإلجهاض  -عىل سبيل
املثال .من خالل مساعدتها عىل إيجاد طريقة آمنة أو مهني
مؤهل ،والبحث عن معلومات دقيقة عن اإلجهاض ،والحضور
أثناء عملية اإلجهاض.

الدروس الرئيسية :العقم
أقل من 10
•بعض الناس يريدون أن يكون لديهم أطفال
بيولوجيني ،ولكن ال يستطيعون القيام بذلك
ألسباب طبية .هذا ما يسمى بالعقم.
•عدم القدرة عىل اإلنجاب قد تكون سببا يف حزن
الناس ،ولكن ال تجعلهم أقل من الذين لديهم
أطفال.
•عندما يكون لدى الناس مشاكل يف الخصوبة،
ميكنهم التامس العالجات الصحية لحل املشكلة
(إن وجدت) أو البدائل األخرى ،مثل تبني األطفال
أو التعيني يف الرعاية البديلة.
•الرجال والنساء ،عىل حد سواء ،قد يعانون من
مشاكل الخصوبة.
•لن تصبح عقيام بسبب ملس جسمك (استمناء) أو
استخدام وسائل منع الحمل.

18 -10
املعرفة واملواقف
•العديد من األفراد  -رجاال ونساء  -يريدون أطفاال ،لكن لديهم
مشاكل يف الخصوبة .تبدأ الخصوبة يف االنخفاض برسعة يف سن
 .35البدانة ،واضطرابات األكل ،والتدخني واملخدرات ميكن أن
تؤثر كلها عىل فرص وجود األطفال .استخدام وسائل منع الحمل
لن تجعلك عقيمة.
•بالنسبة لبعض النساء  /الرجال ،فإن عدم القدرة عىل اإلنجاب
قد يسبب حزنا كبريا .من املهم أن تكون داعام إذا كان شخص ما
مير بهذه الحالة.
• قد يعاين بعض الناس من العقم الثانوي  -العقم الذي يحدث
بعد اإلنجاب .وجود طفل (أو أطفال) بالفعل ،ال يعني أن
العقم الثانوي هو أقل أهمية و ال يخفف من أمل عدم القدرة
عىل الحصول عىل املزيد ،خاصة إذا كنت تتصور دامئا أن عائلتك
أكرب.
•يف بعض األحيان ،هناك عالجات لدعم املرأة يك تصبح حامال،
مبا يف ذلك اإلخصاب يف املخترب ،ولكن هذه العالجات ميكن
أن تكون مكلفة جدا أو غري ممكنة .وتشمل الخيارات األخرى
التبني أو التعيني يف الرعاية البديلة.
•تتعارض بعض األديان أو األيديولوجيات مع استخدام بدائل
مثل اإلخصاب يف املخترب لدعم املرأة الحامل .وهذا من شأنه أن
يخلق حواجز أمام الناس ليك يتمتعوا بحقهم يف تقرير ما إذا
كان لديهم أطفال ومتى.

•انظر «»18-10
•بوصفك مواطنا يتمتع
بحقوق قانونية وحقوق
التصويت ،ميكنك اتخاذ
إجراءات للمطالبة باالعرتاف
بحق املرأة يف االختيار
وحقها يف الحصول عىل
املعلومات والخدمات
الرسية.
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•انظر «»18-10
• بشكل عام ،عىل النساء دون
سن  35أن تحاول ألكرث من
عام قبل أن تسعى لتشخيص
العقم .و تنصح النساء
فوق سن الخامسة والثالثني
باالتصال بطبيبهن لتقييم
حالتهن الصحية قبل محاولة
الحمل.
•قد يكون عالج العقم غري
مريح جسديا ،يستغرق وقتا
طويال ،مرهق ومكلف  -كل
ذلك دون ضامن للنجاح.
•قد تشمل تجربة العقم
العديد من اإلجراءات
التشخيصية ،فضال عن
خيارات العالج أكرث عدوانية
تدريجيا ،تفرض جميعها
مطالب عىل الذات العاطفية
والجسدية .ونتيجة لذلك،
تعاين العديد من النساء من
إجهاد شديد ،أو اكتئاب ،أو
قلق أثناء العملية

29
الدروس الرئيسية :العقم
أقل من 10

18 -10
املهارات
•مهارات البحث عن املساعدة  -مثل كيفية تقديم خدمات عالية
الجودة.

24+ -18
•انظر «»18-10

•مهارات صنع القرار  -مثل املوافقة عىل إجراءات عالج العقم.
•مهارات االتصال.

اإللتزام
•رفع الوعي بشأن العقم وحق املرأة يف اختيار إذا ومتى يكون
لديها األطفال.

•انظر «»18-10
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الدروس األساسية :فريوس نقص املناعة البرشية واألمراض املنقولة باالتصال الجنيس
18 -10
أقل من 10
املعرفة واملواقف
•قد تواجه عواقب إيجابية وسلبية كنتيجة للنشاط
الجنيس .تشمل النتائج اإليجابية املتعة،العالقة
الحميمة (بني األزواج من جنسني مختلفني) و
الرغبة يف الحمل .وقد تؤول العواقب السلبية إىل
األرضار العاطفية والجسدية؛ مبا يف ذلك فريوس
نقص املناعة البرشية أو الحمل غري املرغوب
فيه(بني األزواج املغايرين).
•األمراض املنقولة عن طريق االتصال الجنيس
(واملعروفة أيضا باسم األمراض التي تنتقل عن
طريق االتصال الجنيس) هي عدوى تنترش عن
طريق النشاط الجنيس (سواء الجامع مع االخرتاق
أو الجنس عن طريق الفم) وميكن الوقاية منها
ومعالجتها.
•وميكن أيضا نقل فريوس نقص املناعة البرشية
بوسائل أخرى ،مبا يف ذلك من األم إىل الطفل ،عن
طريق نقل الدم وتقاسم املحاقن تحت الجلد.
•فاألشخاص املصابون بفريوس نقص املناعة البرشية
يُرفضون أحيانا أو يتعرضون للتخويف أو التمييز
ضدهم.
•يحق لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة
البرشية أن يعيشوا دون متييز ،وأن يحصلوا عىل
الخدمات والعالجات وأن ميارسوا حقوقهم كأي
إنسان آخر.

•ميكن الوقاية من األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس،
مبا يف ذلك فريوس العوز املناعي البرشي ،باستخدام الرفاالت ،أو
عن طريق االنخراط يف أنشطة جنسية أقل خطورة (مثل االستمناء
املتبادل ،باستخدام مواد التشحيم لتجنب فواصل الواقي الذكري).
وميكن معالجة جميع األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال
الجنيس إلدارة آثارها؛ ومع ذلك ،ليس كل يشء ميكن عالجه.

+24 -18
•انظر «»18-10

•تسبب بعض األمراض املنقولة جنسيا أعراض أو عدم الراحة .أحيانا
ال تظهر أعراض أخرى (خاصة لدى النساء) .حتى عندما ال تسبب
العدوى أعراض ،ميكن أن يكون لها عواقب صحية خطرية ،مبا يف
ذلك تعريض خصوبة املريض أو حتى حياته للخطر .بعض األمراض
املنقولة جنسيا التي ميكن أن تكون لها عواقب وخيمة هي فريوس
نقص املناعة البرشية ،فريوس الورم الحليمي البرشي (الثآليل
التناسلية) ،الزهري ،السيالن ،الكالميديا ،املشعرات والهربس.
والفتيات أكرث تعرضا لإلصابة بأمراض معينة منقولة باالتصال
الجنيس من الفتيان.
•واحدة من أخطر اإلصابات التي ميكن أن يكتسبها الناس هي فريوس
نقص املناعة البرشية ،والفريوس الذي يسبب اإليدز .اإليدز هو
سبب رئييس للمرض والوفاة يف أجزاء كثرية من العامل .فريوس نقص
املناعة البرشية يضعف الجهاز املناعي يف الجسم ،ويسمح للعدوى
والرسطانات بالتكاثر .وبدون عالج ،فإنه يؤدي يف النهاية إىل املوت.
•تتباين معدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية بني البلدان
وداخلها .يف بعض السياقات ،تتأثر الفئات السكانية املحددة بشكل
أكرب بفريوس نقص املناعة البرشية بسبب الحواجز التي تحول
دون الحصول عىل املعلومات والخدمات أوبسبب الخصائص
الفسيولوجية أو التمييز االجتامعي  -عىل سبيل املثال ،الشباب
(وخاصة الفتيات) والرجال الذين يزورون العاملني يف مجال الجنس
والرجال الذين ميارسون الجنس مع الرجال.
•يتمتع األشخاص املصابون بفريوس نقص املناعة البرشية بالحق يف
العيش دون متييز ويف الحصول عىل الخدمات والعالج ومامرسة
حقوقهم كأي إنسان آخر.

املهارات

•مهارات البحث عن املساعدة  -مثل الخدمات عالية الجودة التي
تقدم املشورة والفحص الطوعي فضال عن خيارات العالج.
•مهارات صنع القرار  -مثل املشاركة يف عالقات توافقية وآمنة.
•مهارات االتصال  -مبا يف ذلك مهارات التفاوض الستخدام الرفاالت.

اإللتزام
•ميكن للشباب أن يضطلعوا بدور نشط يف مكافحة التمييز املتصل
بفريوس نقص املناعة البرشية.
•ميكن للشباب خلق الوعي حول املعايري واملامرسات الجنسني التي
قد تضع بعض الفئات يف خطر أكرب لإلصابة بفريوس نقص املناعة
البرشية.

•انظر «»18-10

اإللتزام
•انظر «»18-10
•كمواطن يتمتع بحقوق
قانونية وحقوق التصويت،
ميكنك اتخاذ إجراءات
للمطالبة بالوصول إىل
خدمات ذات جودة عالية
متعلقة بفريوس نقص
املناعة البرشية ومنع
التمييز ضد املصابني بهذا
الفريوس  /اإليدز.
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الدروس الرئيسية :الجنس يف عرص وسائل اإلعالم الرقمية
أقل من 10
•قد يكون استخدام التكنولوجيا إيجايب جدا للنمو
الشخيص والتعليم الخاص بك ،ولكن ميكن أيضا
أن يجلب املخاطر لحياتك وصحتك .كن ذكيا عند
استخدام التكنولوجيا :ال تشارك معلوماتك الشخصية
مع الغرباء (مثل عنوانك) ،وال تضع أرسارك عىل
الشبكات االجتامعية ،وال تفتح صورا أو رسائل من
أناس مل تلتق بهم من قبل .تأكد من أنك تعرف حقا
الشخص قبل قبوله عىل قامئة أصدقائك.
•يجب عدم مشاركة كلامت املرور مع األصدقاء أو
أي شخص آخر عرب اإلنرتنت .كلامت الرس ال ينبغي
أن يكون من السهل تخمينها.عىل سبيل املثال عيد
ميالدك ،لقبك الخاص ،أسامء الحيوانات األليفة .من
الناحية املثالية ،اجعل كلمة املرور عشوائية متاما  -أو
عىل األقل تتضمن عددا يف ذلك.
•تحدث مع والديك  /أولياء أمورك  /معلميك حول
كيفية البقاء آمنا واطلب املساعدة عندما تشعر بأنك
يف خطر.

18 -10
املعرفة واملواقف
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•الشبكات االجتامعية والتكنولوجيا هي آليات هامة جدا لالختالط
والتعلم والنمو لتصبح شخصا نشطا يف مجتمعك .ومع ذلك ،يجب
أن تكون عىل بينة من املخاطر املحتملة ،مثل التسلط عرب اإلنرتنت
(استخدام اإلنرتنت أو الهواتف املحمولة أو غريها من التقنيات
لنرش صور ورسائل مؤذية أو محرجة عن شخص آخر) أو إرسال
الرسائل النصية (إرسال صور أو رسائل أو مقاطع فيديو رصيحة
جنسيا يف رسالة نصية أو الربيد اإللكرتوين)

•قد تشعر بالفضول
ملشاهدة املواد اإلباحية.
يجب أن تفهم أ ّن املواد
اإلباحية هي شكل من
أشكال «الخيال» و ال
متت بصلة إىل الواقع.
تعترب املواد اإلباحية التي
تتضمن أطفاال أو أشخاصا
غري قادرين عىل إعطاء
املوافقة جرمية.

•رمبا تشعرون بالفضول تجاه املواد اإلباحية .ينبغي أن تُفهم هذه
املواد اإلباحية كنوع من الخيال بدال من الواقع .املواد اإلباحية
التي تنطوي عىل األطفال أو األشخاص الغري قادرين عىل إعطاء
موافقتهم تشكل جرمية.

• يعترب إرسال أو توزيع
محتوى جنيس يشمل
شخصا دون سن  18عاما
جرمية مبوجب العديد
من القوانني .احرص عىل
عدم استخدام املحتوى
الذي يتقاسمه الرشكاء
الحميمني أو األصدقاء.

•انظر «أقل من »10

•حامية كلامت الرس الخاصة بك والهاتف أو الجهاز اللوحي أو
أي جهاز تكنولوجي آخر تستخدمه لتخزين املعلومات الشخصية
والصور.

•كن حذرا عند نرش  /قول أشياء عن اآلخرين عىل
الشبكات االجتامعية ،مجموعات الوات ساب
ومنصات أخرى .ميكنك مضايقتهم  /تخويفهم أو
تعريضهم للخطر.
•تجنب مقابلة الناس يف الحياة الحقيقية الذين
تعرفهم فقط من خالل الشبكات االجتامعية.
•ال تشارك صور أو رسائل أشخاص آخرين إذا مل
يوافقوا رصاحة.

املهارات
•مهارات البحث عن املساعدة  -مثل طلب املساعدة يف
حالة التسلط عرب اإلنرتنت ،أو التحرش.

•مهارات البحث عن املساعدة  -مثل املساعدة يف حالة التسلط
عرب اإلنرتنت أو يف حالة الجرائم اإللكرتونية.

•انظر «»18-10

•مهارات صنع القرار  -مثل املوافقة عىل مامرسات واتخاذ
القرارات بشأن إرسال املحتوى الجنيس أو توزيعه.
•مهارات االتصال  -مثل مهارات التفاوض.

اإللتزام
•إذا كنت أنت أو أحد األصدقاء ضحية للتسلط عرب
اإلنرتنت ،فمن املهم أن تبلِّغ عن ما حدث .حدد من تثق
به ومن ميكنه مساعدتك.

•انظر «أقل من »10

•انظر «»18-10
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 ٣.١تسليم  :كيفية تعزيز التعلّم
أربعة عنارص رئيسية تتفاعل أثناء عملية التعلم )1 :املامرسة الرتبوية أو
نهج التدريس  )2املعلم )3،املتعلم و  )4املحتوى (ت ّم تناوله يف القسم
السابق) .يؤدي تفاعل هذه العنارص إىل تغيريات دامئة يف معارف الفرد
ومهاراته واختصاصاته.
مامرسة علم الرتبية :تنفيذ نهج تعاوين يركز عىل املتعلم
ماذا نعني مبامرسة علم الرتبية؟
يتــم تعريــف علــم الرتبيــة باعتبــاره نشــاطا واعيــا مــن قبــل شــخص
أو مجموعــة مصممــة لتعزيــز التعلــم يف بلــدان أخــرى .مــع مــرور
الوقــت ،تطــورت أســاليب التدريــس لتشــمل الرتكيــز عــى النــاذج
التــي تنطــوي عــى املتعلمــن بطريقــة أكــر نشــاطا.
تشمل األمور الرئيسية التي يجب تذكرها من علم الرتبية:
•هنــاك منــاذج مختلفــة للتعلــم .وتســتند بعــض النــاذج عــى
البيولوجيــا ،يف حــن أن البعــض اآلخــر يأخــذ يف االعتبــار الســياق
االجتامعــي ومشــاعر املتعلمــن كعنــارص رئيســية يف عمليــة
التعلــم.
•غالبــا مــا تكــون النــاذج التقليديــة للتعلــم بقيــادة املعلــم ،يف
حــن أن النهــج الحاليــة تركــز أكــر عــى املتعلــم ،مــع مراعــاة،
بشــكل أكــر ،خصائصــه فضــا عــن عالقــة تعاونيــة بــن املربــن
واملتعلمــن.
•قــد يختلــف شــكل الــدروس تبعــا لنمــوذج التعلــم املحــدد  -عــى
ســبيل املثــال ،االســتخدام املــرن للعمــل يف الفصــول الدراســية،
مجموعــة ويف أزواج حيــث يناقــش الطــاب مهمــة مشــركة
مــع اســتخدام مــواد التعلــم خــارج الكتــاب املــدريس إضافــة إىل
أنشــطة االســتجواب املفتوحــة واملغلقــة و مظاهــرة ورشح .إلــخ
هل يشجع  IPPFنوع معني من علوم الرتبية؟
بــدون إنــکار قیمــة النــاذج التقلیدیــة ،یفضــل  IPPFالنھــج التعــاوين
الــذي یرکــز علــی املتعلمیــن مــن أجــل توفیــر التعلیــم املســتمر مــن
منظــور قائــم علــی الحقــوق ،حیــث یتفاعــل األطفــال والشــباب
ویشــاركون بنشــاط خــال عملیــة التعلــم .وتبــن البحــوث أن
اســتخدام هــذا النهــج يف التدريــس أو التســهيل يعطــي نتائــج أفضــل،
ويعــزز مهــارات التفكــر النقــدي ويســاعد املتعلمــن عــى اســتيعاب
املعلومــات واكتســاب مهــارات جديــدة.

مــا يعنيــه يف املامرســة العمليــة :نصائــح الســتخدام نهــج تعــاوين يركــز
عــى املتعلــم
•إرشاك املتعلمــن أبعــد مــن مجــرد تنفيــذ أنشــطة الرتبيــة الجنســية
الشــاملة .وميثــل األطفــال والشــباب رصيــدا قيــا يف مجــال تصميــم
هــذه الجلســات.
•خلــق مســاحة آمنــة وتعزيــز الثقــة .اســأل املتعلمــن عــا
سيســاعدهم عــى الشــعور «باألمــان» وأفضــل الطــرق للعمــل معــا.
یجــب أن یشــعر جمیــع املتعلمــون باملشــارکة والســاع والراحــة
واألمــان مــن الرتھیــب ،خاصــة عندمــا يتعرضــون ملخاطــر مــع أفــكار
جديــدة أو لتبــادل الخــرات الشــخصية .وبطبيعــة الحــال ،فمــن
املهــم أيضــا ضــان أمــن وخصوصيــة الفضــاء املــادي.
•تشــجيع املشــاركة ،وخاصــة بالنســبة ألولئــك الذيــن يشــعرون
بالوحــدة أو التخويــف .الظــروف والحــاالت املختلفــة ميكــن أن
تــؤدي إىل هــذه األنــواع مــن املشــاعر .مثــا ،إن التبايــن يف القــوة
االجتامعيــة املرتبطــة بنــوع الجنــس أو الطبقــة االجتامعيــة أو العمــر
قــد تكــون عامــا تفســريا.
•طأمنــة املتعلمــن بأنــك تحــرم خصوصيتهــم وتطلــب منهــم نفــس
الــيء؛ تذكريهــم بعــدم الكشــف عــن املعلومــات التــي تــم تبادلهــا
خــال أنشــطة الرتبيــة الجنســية الشــاملة .فكــر يف كيفيــة قيــام
بعــض املتعلمــن بتخويــف اآلخريــن أو حتــى إســاءة معاملتهــم بعــد
مغــادرة جلســة تــم خاللهــا مناقشــة املوضوعــات الحساســة .تأكــد
مــن أن املتعلمــن يدركــون أن لهــم الحــق يف عــدم املشــاركة أو
التبــادل إذا كان ذلــك يجعلهــم يشــعرون بالخطــر.
•يجــب أن يكــون لــدى جميــع املنظــات التــي توفــر الرتبية الجنســية
الشــاملة سياســة قويــة لحاميــة الطفــل .وينبغــي توفــر التدريــب
لجميــع املوظفــن واملتطوعــن ،و إبــاغ هــذه السياســة إىل جميــع
األط ـراف املعنيــة ،مبــا يف ذلــك املؤسســة التــي تعمــل فيهــا .هــذا
مهــم بشــكل خــاص عنــد الحديــث عــن القضايــا الحساســة املحيطــة
بالجنــس ،حيــث يحتــاج املعلــم إىل اعتــاد الوضــوح بشــأن القوانــن
والسياســات املتعلقــة بســن الرشــد والشــباب الذيــن يكشــفون عــن
النشــاط أو االعتــداء الجنــي.
•إظهــار االحــرام للمتعلمــن بواســطة طــرق عمليــة :اطلــب مــن
املشــاركني كيــف يريــدون تقدميهــم أو اإلشــارة إليهــم ،تعلــم
أســاءهم يف أرسع وقــت ممكــن ،التــزم باح ـرام وقــت محــدد يف
البــدء واالنتهاء.اعــرف دامئــا مبعــارف املتعلمــن و مشــاركتهم.
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•يتم ّيــز نهــج الرتشــيد برتكيــزه عــى املهــام .يقــوم املعلــم  /امليــر
بدعــم املتعلــم بشــكل فعــال طــوال عملية االكتشــاف .ومــع ذلك،
فــإن النهــج القائــم عــى املتعلــم ال يعنــي أن جميــع مســؤوليات
التعلــم تقــع عــى املتعلمــن .إذ ال يتوقــف دورك كمعلــم  /ميــر
عنــد تعيــن مهمــة للمتعلمــن .إن إثقــال املتعلمــن مبعلومــات
أكــر مــن الــازم ليــس مفيــدا أيضــا ،وســيكون عليــك إيجــاد
التــوازن الصحيــح .عنــد إعطــاء املعلومــات ،اســتخدم اللغــة
 /الكلــات التــي يفهمهــا الجميــع ،تأكــد مــن أن املعلومــات
مســتندة إىل أدلــة ودقيقــة وذات أهميــة بالنســبة للمتعلمــن.
•يتعلــم النــاس بطــرق مختلفــة .فمنهــم مــن يلجــأ إىل الق ـراءة /
الرؤيــة ،والبعــض اآلخــر عــن طريــق الســمع واآلخريــن بواســطة
القيــام مــن املهــم دمــج مجموعــة متنوعــة مــن الطــرق للتكيــف
مــع االحتياجــات املختلفــة للمتعلمــن .و يســاعد ذلــك عــى
اســتخدام املــواد الســمعية البرصيــة ،ومناقشــات املجموعــات
الصغــرة ،ولعــب األدوار ،واملوســيقى ،واألدوات الفنيــة ،ومــا
إىل ذلــك .باإلضافــة اىل ذلــك ،يوفــر اإلنرتنــت أيضــا الكثــر مــن
املعلومــات اإليجابيــة  ،مســابقات وأرشطــة الفيديــو عــن الجنــس
 ،ولكــن ال ب ـ ّد مــن البحــث عــن مواقــع موثــوق بهــا.
•اعلــم أن املشــاركني لــن يكــون لديهــم دامئــا نفــس املســتوى
مــن الرتكيــز؛ تكيــف مــع مســتوى الطاقــة الخاصــة بهــم ،وكــن
مســتعدا لالســراحة أو التنشــيط.
•أجــب دامئــا عــى األســئلة بصــدق واهتــام واعــرف إذا كنــت ال
تعــرف اإلجابــة عــى يشء مــا .ليــس عليــك أن تكــون خب ـرا يف
كل موضــوع.
•ركــز عــى اســتخدام التجــارب واألمثلــة املألوفــة للســياق الــذي
يعيــش فيــه األطفــال والشــباب .اطلــب مــن املتعلمــن ربــط
املحتــوى بحياتهــم وعاملهــم.
•كــن واضحــا مــع الشــباب أنــك تثــق بهــم كقــدرة عــى اتخــاذ
قراراتهــم الخاصــة .تأكــد عــى أن معظــم الشــباب يحاولــون،
ويضطلعــون بــإدارة الصحــة الجنســية والعالقــات و الخيــارات
بشــكل جيــد ،حتــى لــو كانــوا يخطئــون ويقابلــون تحديــات
عــى طــول الطريــق .شــجع املتعلمــن عــى عــدم الخــوف مــن
ارتــكاب األخطــاء .تعزيــز التفكــر النقــدي باســتخدام أنشــطة
مثــل املناقشــات أو الجلســات العامــة التــي تعالــج القضايــا
املفتوحــة .ميكنــك أيضــا اســتخدام الطريقــة الســقراطية (اســأل
«ملــاذا؟») أو تحليــل لدراســات الحالــة بغيــة مســاعدة املتعلمــن

عــى استكشــاف التناقضــات وعــدم املســاواة يف مجتمعاتهــم.
•تشــجيعهم عــى النظــر يف هــذه املــادة يف ضــوء املســاواة
والعدالــة االجتامعيــة.

أمثلة من امليدان :نهج التعلم
التشاريك
إســكويال نويفــا هــو منــوذج التعليــم املبتكــر الــذي تــم تنفيــذه يف كولومبيــا
ودول أخــرى يف جميــع أنحــاء العــامل منــذ عــام  .1976ويهــدف إىل تعزيــز
«التعلــم النشــط ،التشــاريك والتعــاوين» بــن تالمــذة املــدارس االبتدائيــة.
يجمع النموذج بني:
•يف الفصــول الدراســية ،تطبيــق علــم الرتبيــة القائــم عــى أدلــة التعلــم
الــذايت والتعليــم املوجــه ذاتيــا؛
•,إرشاك األطفــال مــن مختلــف األعــار واملســتويات يف نفــس الفضــاء
املــادي
•املساحات للمشاركة األبوية واملجتمعية
•إنشاء نظام إلدارة املدارس يقوده الطالب
•إبقــاء معلــم مــع كل طفــل لفــرة طويلــة مبــا فيــه الكفايــة مــن الوقــت
لدعــم التعلــم الفــردي
•تدريــب املعلمــن عــى إدارة املجموعــات واالســتخدام املتزامــن ملناهــج
مختلفــة لألطفــال مــن مختلــف األعــار.
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املعلم :املهارات واألنواع
املعلم هو شخص من أي جنس أو سن تم تدريبه عىل تنفيذ عملية التعلم باستخدام أساليب ومناذج ومامرسات محددة
ولتعزيز التعلم الفعال خالل أنشطة الرتبية الجنسية الشاملة ،يجب أن يتوفر املربون عىل املزيج الصحيح من املواقف واملهارات واملعارف:

املواقف
•حقوق اإلنسان ،الجنسانية،
واملواطنة ،واإليجابية الجنسية
وتطور قدرات الطفل.
• احرتام النزاهة وفهم الحدود
• تفتح الفكر واحرتام اآلخرين
• الوعي مبواقفه الخاصة
• فهم الشباب ككائنات جنسية

املهارات

املعرفة

•القدرة عىل خلق والحفاظ عىل
بيئة تعليمية آمنة وشاملة
•القدرة عىل استخدام عمليات
التدريس التفاعلية التي تثري
استجابة واضحة من املتعلمني
•القدرة عىل التواصل بشكل
فعال
•القدرة عىل التفكري يف
املعتقدات والقيم
•لقدرة عىل رسم ،عند االقتضاء،
عىل خلفية وواقع املتعلم

•معرفة املوضوعات ذات الصلة يف الرتبية
الجنسية
•املعرفة األساسية لتعزيز الصحة وعلم النفس
•معرفة مختلف الربامج واملناهج الدراسية
للرتبية الجنسية الشاملة وأثرها
•معرفة القدرات املتطورة لألطفال والشباب
•معرفة حقائق وخصائص الشباب
•املعرفة األساسية ألطر قانونية محددة من
السياق الرئييس للحياة الجنسية
•معرفة املواقع واملنصات املرجعية حيث
ميكن للمتعلمني طلب املساعدة أو معلومات
إضافية

يستطيع مختلف األشخاص املشاركني عىل مستوى الجمعيات
األعضاء االضطالع بدور اختصايص التوعية ،مبا يف ذلك العاملني
الصحيني املجتمعيني ،واملربني األقران ،واألقران ،ومقدمي الخدمات
وغريهم من املتطوعني  /قادة املجتمع .برصف النظر عن من يتحمل
املسؤولية عن هذا الدور ،ينبغي توفري تدريب متعمق.
يجب عىل التدريب:
•توفري فرص التدريب قبل الخدمة و أثناء العمل وبعده  ،سواء
يف مواضيع الرتبية الجنسية الشاملة أو عىل النهج التعاونية
التي تركز عىل املتعلم.
•الجمع بني الدورات التدريبية مع الوعي واألنشطة لتوضيح
قيم املعلم.
•إدراج اسرتاتيجيات ملساعدة املعلمني عىل التغلب عىل الحرج
وتجنب الحكم عند قيادة التدخالت يف مجال الرتبية الجنسية.
•إدراج اسرتاتيجيات للمعلمني للتغلب عىل املعارضة املحتملة

من اآلباء وأفراد املجتمع أو املتعلمني.
•توفري فرص إرشاف داعمة
•توفري أدوات العمل واملواد الصديقة (أرشطة الفيديو ،وتقلب،
واأللعاب) للمعلم خالل دورات الرتبية الجنسية الشاملة.
•تقديم قامئة من النقاط املرجعية الرئيسية حيث ميكن
للمعلمني إرسال األطفال والشباب الذين قد يحتاجون إىل
خدمات إضافية.
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أمثلة من امليدان :إرشاك الشباب بصفتهم
مثقفي األقران
عىل مدى أكرث من ثالثة عقود ،عملت معظم الجمعيات األعضاء يف االتحاد عىل
إرشاك الشباب كمعلمي األقران .وقد أسفرت هذه التجربة الطويلة األجل يف مجال
تعليم األقران عن دروس رئيسية وأفضل املامرسات.

ما سوف تفعل:

•تشجيع األطفال والشباب ليصبحوا مثقفي األقران ،ال سيام أولئك الذين
ينتمون اىل الفئات ذات األولوية للتدخل .تنظيم دورات إعالمية عن
برنامج تثقيف األقران .توضيح التوقعات وتوفري املرونة الستيعاب جداولها
ومواقعها .وميكن التعرف عىل معلمي األقران املحتملني من قبل أقرانهم
اآلخرين ،املدارس  /الجامعات وقادة املجتمع املحيل أو من خالل وسائل
اإلعالم االجتامعية.

واالستمرار يف التعلم ،الخ
•تشجيع الشباب عىل إنشاء منصات خاصة بهم لنرش رسائل إيجابية عن النشاط
الجنيس (مثل الشبكات االجتامعية وقنوات يوتوب واملدونات وغريها)
•التأکد من أن اختصاصيي األقران یقومون بزیارة خدماتك ،يفھمون نوع الرعایة
التي تقدمھا الجمعية العضو ،يتعرفون علی دور مقدمي الخدمات ويحصلون
علی معلومات حول کیفیة تنفیذ اإلحاالت الفعالة.

ال تفعل:

•حدد أهدافا طموحة لعدد األطفال والشباب الذي ينبغي أن يصل إليه املثقفون
من األقران من األھمیة مبکان التأکد من أنھم قادرون عىل تقديم برنامجا کامال
للرتبية الجنسية الشاملة بدال من دفعھم للوصول إلی أعداد کبیرة من خالل
الرتکیز فقط علی دورات إعالمية.

•الحصول عىل الدعم من اآلباء وقادة املجتمع لتأييد بفاعلية املربني األقران
يف دورهم.
•توفري فرص التدريب والتوعية يف املهارات
•االعرتاف للشباب الستكامل دورة التدريب
•القيام بالتدريب لتجديد املعلومات ومتابعة األنشطة التي ينفذها املثقفون
األقران
•إرشاك معلمي األقران يف تقييم نقاط القوة ومجاالت التحسني يف عملهم من
خالل منهجيات التقييم التشاركية
•توفري حوافز ملنع املغادرة الطوعية -عىل سبيل املثال فرص حضور املؤمترات

املتعلم :الوصول إىل السكان األكرث ضعفا
املتعلمون هم األطفال والشباب من أي نوع من الجنسني الذين
يشاركون يف عمليات التعلم .يجب عىل املتعلمني الفعالني تطوير
الخصائص التالية :الفضول ،التفاعل ،التعاون مع اآلخرين ،االستقاللية
واإلبداع .وميكن لألطفال والشباب أن يكونوا متعلمني ومربني عىل
السواء .وبصفتهم متعلمني ،ميكنهم املشاركة يف دورات تدريبية أو
االنخراط يف عمليات التعلم الذايت) من خالل التجريب أو القراءة
أو مناقشة اآلخرين (وبوصفهم معلمون ،ميكنهم املشاركة يف تعليم
األقران أو يف برامج التعليم بني األجيال).
ويعطي  IPPFاألولوية لربامج التعليم االبتدايئ التي تعمل مع الفئات
السكانية األكرث ضعفا .ومن أجل الوصول إىل هذه املجموعات ،من
املهم رعاية املدرسة و  /أو إقامة رشاكات مع قادة املدارس و  /أو
املجتمع املحيل يف املناطق املهمشة مبا يف ذلك املناطق الريفية.
وتشمل التوصيات الرئيسية إلحراز تقدم يف مجال التعليم االبتدايئ إىل

الفئات األشد صعوبة ما ييل:
•استكشاف أماكن االجتامعات التي يتفاعل فيها األطفال والشباب،
مثل نوادي ما بعد املدرسة ،والكنائس ،واملرافق الرياضية ،ومقاهي
اإلنرتنت ،ومنظامت اإلعاقة ،وجمعيات أطفال الشوارع ،ومجموعات
لغبتيك ،وما إىل ذلك.
•مناقشة السبل الفعالة إلرشاك األطفال والشباب يف تخطيط وتنفيذ
ورصد برامج التعليم لذوي االحتياجات الخاصة مع أصحاب املصلحة
الرئيسيني يف املجتمع  /املنطقة .وميكن استخدام هذه العملية
االستشارية إلحضار أولياء األمور عىل متنها ،وترتيب الساعات
املمكنة لتسليم جلسات التعليم املهني (عىل سبيل املثال ،بعد
الظهر ،أو األمسيات ،أو عطل نهاية األسبوع)  ،والتي تشمل معلمني
ملتزمني باملوضوع ويرغبون يف العمل عىل التعليم الثانوي لذوي
االحتياجات الخاصة خارج املناهج الدراسية .استخدام وسائل
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التواصل االجتامعي لدعوة األطفال والشباب لالنضامم.
• إتاحة املواد التعليمية القابلة للتكيف مع مستويات محو األمية
والخصائص االجتامعية الثقافية األخرى للمجموعات املستهدفة
•إرشاك األطفال والشباب من املجموعات املستهدفة يف جميع مراحل
التدخل

هل تعلم؟
يقر صندوق األمم املتحدة للسكان واملصادر املوثوق بها مبا ييل:
•يف حني أن الرتبية الجنسية الشاملة القامئة عىل املجتمع املحيل تستطيع
أن تعمل عىل نطاق أصغر وتصل إىل عدد أقل من الشباب ،فإنها غالبا
ما تكون أكرث قدرة عىل الوصول إىل الفئات الضعيفة بشكل خاص ،مبا
يف ذلك الفتيات غري امللتحقات باملدارس.
•نحن بحاجة إىل موازنة األولويات عن طريق الوصول إىل أعداد كبرية
من الشباب من خالل الرتبية الجنسية الشاملة املدرسية يف حني أ ّن
تنفيذ برامج مامثلة يف أماكن غري رسمية للشباب خارج املدرسة وأكرث
ضعفا.
•يف كثري من البلدان ،ال يتم تسليم الرتبية الجنسية الشاملة بشكل
منهجي يف املدارس ،ومتثل البيئات غري الرسمية الفرصة الوحيدة لتقديم
الرتبية الجنسية.

 4 .1مقدم :إرشاك أصحاب املصلحة
الرئيسيني
قبــل رشح كيفيــة إرشاك املجتمــع ،مــن املهــم توضيــح مــا نعنيــه
بهــذا املصطلــح:
•غالبا ما يشري املجتمع إىل مجموعة من الناس الذين يعيشون يف
منطقة جغرافية محددة ،ولكن هذا ليس رشطا
•ميكن تشكيل مجتمع من قبل مجموعة من الناس الذين
يتشاركون يف ثقافة وقيم ومعايري مشرتكة والذين يتم ترتيبهم
وفقا لبنية اجتامعية تطورت عىل مر الزمن.
•ميكن أن تشمل املجتمعات املحلية األشخاص الذين يعيشون
محليا أو وطنيا أو يف بلدان أخرى.
•ميكن للمجتمعات أيضا أن تشمل مجموعة من األشخاص الذين
يجتمعون بسبب مصالح محددة أو واسعة.
•قد ينتمي األفراد إىل أكرث من مجتمع واحد.
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ميكن لألطفال والشباب أن ينتموا إىل مجتمع قائم عىل دينهم .يف هذه
األيام ،ينتمي بعض األطفال والشباب أيضا إىل املجتمعات عرب اإلنرتنت.
جميع املجتمعات لديها هياكل السلطة املختلفة واألولويات والقيم
املشرتكة.
علينا أن نكون عىل بينة من هذه االختالفات لوضع خطة جيدة إلرشاك
املســاهمة يف تنفيــذ الرتبيــة الجنســية
الشــاملة كمعلمــن أو محارضيــن أو
لقيــادة املســاحات بــن األجيــال التــي
تناقــش فيهــا موضوعــات الرتبيــة
الجنســية الشــاملة

املجتمع.
ولضامن التنفيذ الفعال لربامج الرتبية الجنسية الشاملة ،علينا
أيضا أن نكون واضحني بشأن الدور الذي نتوقع أن يلعبه
املجتمع املحيل.

املشــاركة يف املشــاورات لتطويــر أو تحســن برنامــج
الرتبيــة الجنســية الشــاملة

املستشارون

موصلو الطلبات

املستفيدون

ص ّناع القرار

كمســتفيدون ثانويــن يف الرتبيــة
الجنســية الشــاملة

املشــاركة يف اتخــاذ الق ـرار بشــأن املحتــوى واملنهجيــات
والخدمــات اللوجســتية ومــا إىل ذلــك
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بغض النظر عن الدور الذي نعطيه األولوية بالنسبة للمجتمع ،فنحن
بحاجة إىل االلتزام بإرشاك املجتمع املحيل وتعزيز املالءة الفعالة للرتبية
الجنسية الشاملة من أجل تحقيق االستدامة عىل املدى الطويل .وطلب

هذا األمر يف ارتفاع مستمر .ونتيجة لذلك ،علينا أن نركز أوال عىل تطوير
سمعة جيدة ،ضامن الشفافية والثقة مع املجتمعات التي نعمل فيها.

إرشاك املجتمع  :نصائح
فيام ييل بعض األفكار حول كيفية تضمني املنتدى الذي تعمل معه ومعالجة موضوع املشكالت الحساسة:
الخطوات
التحضري :تعرف عىل مجتمعك
•التعرف والعمل مع املجتمع لفهم سياقه و واقعه و الكشف عن
األماكن اآلمنة .تحديد املواقف الداعمة واملعرفة الدقيقة حول
الحياة الجنسية للمراهقني.
•قضاء بعض الوقت يف التعرف عىل الشباب  -عىل سبيل املثال ،من
ميارس الجنس ،يف أي عمر ،ما هي البيانات املتاحة ،هل يقترص
الجنس عىل الزواج فقط و ما هي مخاوف ومشاكل الشباب؟
•استكشاف فرص الرشاكة ،مبا يف ذلك مع املؤسسات التعليمية
ومقدمي الخدمات ومستخدمي يوتوب واملجتمعات األخرى عرب
اإلنرتنت (حيثام ينطبق ذلك).
•وضع اسرتاتيجيات للعمل مع اآلباء واألمهات واألرس واملجتمعات
املحلية ،وليس فقط الشباب أنفسهم.
•تحقيق و تطوير الرشاکات مع الجامعات املحلية ذات الصلة
باملستفيدين املستهدفني.
•إرشاك مجموعات شبابية مختلفة يف تطوير محتوى الرتبية الجنسية
الشاملة ومراعاة آرائها بشأن الربامج الحالية  /السابقة يف مجال
تعليم الطفولة املبكرة.
•لقاء مع معلمي األقران وقادة املجتمع اآلخرين ملعرفة ما ينبغي
القيام به بشكل مختلف يف برامج الرتبية الجنسية الشاملة عىل
أساس التجارب السابقة.
بناء الثقة
•إرشاك أعضاء املجتمع  -مبا يف ذلك الشباب  -يف املناقشة .يعترب
اآلباء و األمهات ،املعلمون والزعامء الدينيون ،النامذج التي يحتذي
بها ومقدمي الخدمات رعاة الشباب املستفدين بالرتبية الجنسية
الشاملة .ومن األهمية مبكان العمل معهم للتصدي للمعلومات
غري دقيقة وتبديد األساطري واملفاهيم الخاطئة املحيطة بالصحة
الجنسية واإلنجابية مع الحرص عىل تقديم األدلة املنشورة كلام
كان ذلك ممكنا.
•تحديد الشباب الذين ميكن تدريبهم كمساهمني (مشاركني)
للمناقشات .وكانت الثقة مجرد رشكاء متساوين؛ الشباب يثق بكم
إذا كنت تثق بهم .العمل معهم عند التخطيط للمناقشات.
•إنشاء أو إيجاد املساحات اآلمنة للتفاعل مع أعضاء املجتمع (عىل
سبيل املثال ،أماكن االجتامعات الحالية واملساحات عرب اإلنرتنت

بدء املناقشات مع املجتمع
•افتح نقاشا لتحديد القضايا األكرث إلحاحا يف املجتمع بشأن الجنس
والصحة الجنسية واإلنجابية.
•اعرض محتوى الرتبية الجنسية الشاملة الذي ترغب يف مناقشته.
تأكد من أن الوقت قد حان لإلجابة عىل األسئلة ومعالجة مخاوف
اآلباء وغريهم .املتعة الجنسية من املوضوعات التي تحتاج إىل
الكثري من التفسري .كن جاهزا!
•ومبجرد تقديم التوعية الصحية الجنسية واإلنجابية والتوجيه
العام فيام يخص الرتبية الجنسية الشاملة ،قم بإرشاك الجالية يف
تصميم وتنفيذ ورصد برنامج الرتبية الجنسية الشاملة.
•وقد تساعد الحوارات بني األجيال عىل تحويل املواقف ملصلحة
دعم الحقوق الصحية و الجنسية واإلنجابية للشباب.
بناء الثقة
•ح ِّدد و اشتغل مع الزعامء الدينيني والعلامء الذين يؤيدون
الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية .قوموا بتطوير رسائل
ايجابية موضوعها :كيف تدعم التعاليم الدينية القضايا الحساسة
وكيف ميكن التوفيق بينهام يف الرتبية الجنسية الشاملة.
•استخدام اللغة يف تطوير املحتوى والرسائل لربامج الرتبية الجنسية
الشاملة هو أمر حاسم –اجتهد بقدر املستطاع لتجنب أي لغة /
كلامت التي هي ذاتية أو منحازة أو التي ميكن تفسريها بطرق
مختلفة.
•ناقش الكلامت التي ينبغي استخدامها باللغة املحلية لضامن
استخدام لغة محرتمة  ،دقيقة وغري حكمية.
•ناقش كيف ميكنك التأكد من أن املحتوى مناسب للتنمية والعمر
•ناقش كيف ميكن للمعلمني وأولياء األمور وغريهم من أعضاء
املجتمع متابعة الدروس التي تريد تقدميها ومساعدتهم عىل
الشعور مبزيد من الراحة لإلجابة عىل األسئلة الصعبة.
بناء الثقة
•إبالغ أعضاء املجتمع عن التقدم املحرز يف التنفيذ ،وكذلك التغيريات
يف الخطط والتحديات واألفكار لتحسني تسليم الرتبية الجنسية
الشاملة.
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تشجيع اآلباء عىل املساهمة يف تسليم الرتبية الجنسية الشاملة

إرشاك اآلباء :نصائح

يلعب اآلباء  -و  /أو األحباء  -دورا أساسيا يف تعليم األطفال والشباب• .ميكن استهداف اآلباء بواسطة األنشطة مع املجتمع أو تحديد  /دعوة
للمشاركة من خالل اسرتاتيجيات مصممة خصيصا ،مثل الزيارات
لضامن النتائج عىل املدى الطويل ،نحن بحاجة للتأكد من أنهم يفهمون
املنزلية ،وجمعيات اآلباء واألمهات ،أو من خالل أطفالهم.
ويدعمون ويشاركون يف تسليم الرتبية الجنسية الشاملة .يف حني أن بعض
اآلباء قد يدعون أنهم املصدر الوحيد للمعلومات عن الحياة الجنسية
ألطفالهم ،فإن معظمهم يقدرون الدعم الخارجي الذي يسمح لهم مبناقشة •إعداد وتقديم دورات الرتبية الجنسية الشاملة لآلباء واألمهات .ميكن
أن يتم ذلك بالتوازي مع تعليم األطفال والشباب يف سن الطفولة
القضايا املتعلقة بالجنس مع أطفالهم ،وكيفية االستجابة للحاالت الصعبة
والشباب
(عىل سبيل املثال ،النظر يف اإلباحية عىل شبكة اإلنرتنت أو تخويف عىل
وسائل االعالم االجتامعية) ،وكيفية الوصول إىل وتوفري معلومات دقيقة • .قم بتطوير سلسلة أسئلة وأجوبة للوالدين للمساعدة يف إظهار رغبتك
األطفال والشباب أيضا يريدون أن يكونوا قادرين عىل التحدث عن هذه
يف دعمهم لتقديم معلومات دقيقة وقامئة عىل الحقوق ألطفالهم.
القضايا مع والديهم ،ولكن ال يريدون أن يشعر الحكم
• تنفيذ دورات الرتبية الجنسية الشاملة للعائالت لتشجيع الحوارات
بني األجيال.
الرسائل الرئيسية عىل الرتبية الجنسية الشاملة لآلباء واألمهات واألطفال والشباب
لآلباء واألمهات
•بإمكانك أن تتعلم التحدث عن الجنس .إذا كنت غري مرتاح لقول
الكلامت الجنسية بصوت عال ،تستطيع مامرستها  -مبفردك ،مع
رشيك حياتك أو يف محادثات مع صديق  -حتى يشعرون أنه أمر
طبيعي.
•استمع إىل طفلكِّ ،بي له أنك منفتح عىل أسئلته وآرائه
• تحتاج إىل مراجعة بعض الحقائق األساسية لتزويد طفلك مبعرفة
محددة حول االستمناء ،الجنس ،الجنس اآلمن واألمراض التي تنتقل
عن طريق االتصال الجنيس ،مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البرشية.
•يجب تقديم قيم حول الجنس .قواعد السلوك جيدة للمراهقني،
وكذلك للبالغني .املراهقون يريدون ويحتاجون إىل توجيه جيد من
والديهم.
•عليك التعرف عىل مشاعر طفلك والتحقق من صحتها .هذه فرصة
فريدة للتعرف عىل طفلك بشكل أفضل.
•ال تخف من القول« :أنا ال أعرف اإلجابة عىل هذا السؤال ،ولكن
دعنا نجدها معا! تأكد من املتابعة.
•ال تدين طفلك .قد ال تتفق مع سلوكه ،ولكن ال تذله.
•كن منوذجا جيد.

لألطفال والشباب
•ميكنك أن تساعد اآلباء واألمهات عىل التغلب عىل االحراج.كن دامئا
متفتحا و نزيها.
•عدم النظر مبارشة يف والده أو أمه يساعد أحيانا يف الحديث عن
الجنس .أثناء تنظيف األطباق ،عىل سبيل املثال
•ال تستسلم ،ال تذهب وال تغضب إذا كنت تعتقد أن والديك ال
يستمعون أو ال يفهمون لكم .فإنهم يحتاجون إىل وقت للفهم
والتكيف مع حقيقة أنك تكرب ويكون لديك رأيك الخاص بك.
•قم مبشاركة الكتيبات حول الرتبية الجنسية مع والديك .فقد
يحتاجون إىل املعلومات بقدر ما تفعل.
• اطلب من والدك أو أمك كيفي يتعامالن مع حياتهام الجنسية
وكيف كانت أسئلتهام عندما كانا صغارا
• يف نهاية املطاف،ال يزال والديك قبطان سفينة العائلة ،ولكن هذا
ال يعني أنه ال ميكنك مساعدتهام يف التوجه بأمان إىل امليناء.
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إرشاك املعلمین ومقدمي الخدمات الصحیة
ميكن للمعلمني أن يكونوا حلفاء رئيسيني يف دمج الرتبية الجنسية الشاملة
يف املنهاج الرسمي للمدرسة (يتم مناقشته مبزيد من التفصيل يف قسم
«التنشيط») ،ولكن ميكن أن يساعد أيضا يف دعم عملك الرتبية الجنسية
الشاملة يف سياق التعليم غري الرسمي:
•ميكن للمعلمني منح حق الوصول إىل اآلباء  /أولياء األمور لألطفال
والشباب ،وميكن تبادل الرسائل الرئيسية نيابة عنك.
•ميكن أن توفر إمكانية الوصول إىل األطفال والشباب وتعبئة هذه
املجموعات لحضور الرتبية الجنسية الشاملة.

•وضع برامج تدريبية للمعلمني حتى يتمكنوا من متابعة عمليات
التعلم املقدمة يف أماكن غري رسمية.
•تطوير ونرش منشورات ومواد أخرى ال ميكن إضفاء الطابع الرسمي
عليها.
إرشاك مقدمي الخدمات الصحية :نصائح
•تحديد مقدمي الرعاية الصحية الذين يبقون عىل اتصال منتظم مع
األطفال والشباب.
•دعوة مقدمي الخدمات الصحية إىل جلسات حول األساس املنطقي
الذي يقوم عليه املركز ،وتبادل األدلة بشأن األثر.

•ويف بعض الحاالت ،يسهل املعلمون الوصول إىل املدارس للمربني
املجتمعيني .ويقوم املدرسون باملتابعة مع الطالب وتشجيعهم عىل
حضور دورات الرتبية الجنسية الشاملة وتعزيز أنشطة لجنة الرتبية
الجنسية الشاملة داخل الصفوف الدراسية وخارجها.

•اطلب من مقدمي الخدمات الصحية تقديم معلومات واقعية يف
سياق جلسات الرتبية الجنسية الشاملة أو يف األنشطة التي تهدف
إىل إرشاك اآلباء وأفراد املجتمع اآلخرين.

•العديد من املعلمني يبحثون عن فرص للتعرف عىل الرتبية الجنسية
الشاملة .وغالبا ما يواجهون أسئلة من طالبهم وليسوا دامئا عىل
استعداد لتقديم معلومات دقيقة.

•طلب الرد من مقدمي الخدمات الصحية حول الثغرات يف املعلومات
واملعارف التي تم التعرف عليها يف األطفال والشباب الذين يحصلون
عىل خدمات اإلحالة.

وميكن ملقدمي الخدمات أيضا أن يكونوا من املؤيدين الرئيسيني أو
مقدمي الخدمات األساسية للرتبية الجنسية الشاملة:

•إعداد مقدمي الخدمات الصحية للتفاعل مع العمالء الشباب
املستنريين واالستجابة لهم .وعندما تزداد محو األمية الصحية ،يتوقع
أن يكون األطفال والشباب أكرث استعدادا لطرح أسئلة عن خياراتهم
وعالجاتهم .وينبغي أن يكون مقدمو الخدمات الصحية بدورهم
مستعدين للرد عىل هذه املشاركة النشطة من جانب العمالء أثناء
تقديم الخدمات وتشجيعهم عىل ذلك.

• يف املرافق الصغرية ،عىل سبيل املثال ،يضطلع األخصائيون االجتامعيون
أو املمرضات بدور فعال يف تثقيف العمالء .ینتظر العدید منھم
أنشطة أو أعامل توعیة لتوفیر املعلومات والخدمات للمجتمع .إن
توفري تكوين الرتبية الجنسية الشاملة ملقدمي الخدمات للجمعية
العضو الخاص بك من شأنه زيادة عدد أعضاء الفريق القادرين عىل
تقديم الربنامج.
•ومن النتائج الرئيسية املتوقعة من برامج التعليم االبتدايئ زيادة يف
صحة كل فرد وقدرته عىل الحصول عىل خدمات الصحة الجنسية
واإلنجابية .كنقاط إحالة ،سيتم تزويد مقدمي الخدمات الصحية
باملعلومات التي يقدمها برنامج الرتبية الجنسية الشاملة الخاص بك.
إرشاك املعلمني :نصائح
•حدد املعلمني الرئيسيني الذين يرغبون يف دعم محرك البحث
املخصص الخاص بك يف أماكن غري رسمية.
•دعوة املعلمني إىل جلسات حول األساس املنطقي وراء الرتبية
الجنسية الشاملة ،وتبادل األدلة عىل األثر.

 5. 1التسليم :املكان املخصص لتسليم
الرتبية الجنسية الشاملة

وكثريا ما تلعب الرابطات األعضاء يف االتحاد دورا أكرث أهمية يف تقديم
الرتبية الجنسية الشاملة يف أماكن غري رسمية .وعند العمل يف األماكن
الرسمية ( املدارس ،ومرافق التدريب املهني ،والجامعات ،الخ)  ،تركز
الجمعيات األعضاء عىل متكني تقديم الرتبية الجنسية الشاملة كجزء
من املناهج الدراسية (سيتم مناقشة ذلك يف القسم ب) .ومع ذلك ،يف
غياب الترشيعات التي تتطلب إلزامية تسليم الرتبية الجنسية الشاملة
يف املدارس ،فمن املمكن تدعوا بعض املرافق التعليمية الجمعية العضو
لتحمل املسؤولية الكاملة عن تسليم الرتبية الجنسية الشاملة إىل بعض
املجموعات بدال من تدريب معلميهم عىل القيام بذلك.
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ميكن اعتبار اإلعدادات التالية مبثابة خيارات لتسليم الرتبية الجنسية الشاملة:
اإلعدادات غري الرسمية :التعلم غري النظامي هو نشاط تعليمي غري
منهجي يقوم عىل بيئة تعلم طوعية .وهي منظمة من حيث أهداف
التعلم والوقت  /الدعم املقدم.
األطفال والشباب يف املدرسة:
•األنشطة الالمنهجية  /نوادي ما بعد املدرسة.
األطفال والشباب خارج املدرسة:
•األماكن التي يجتمع فيها املراهقون والشباب ،مثل نوادي الشباب،
والساحات الرياضية ،والخدمات الصديقة للشباب.
•املساحات التي تم إنشاؤها من قبل الرشكاء
•السجون أو البيئات اإلصالحية.
•مواقع الويب  /تطبيقات الجوال  /قنوات يوتوب التي أنشأها الشباب
من أجل الشباب.

 6. 1تسليم :الرصد والتقييم
يعكف االتحاد حاليا عىل وضع مؤرشات لقياس أثر السوق من حيث بلوغ
األهداف املحددة يف اإلطار االسرتاتيجي  .2022-2016غري أن ذلك ال ينبغي
أن يحول دون قيام الجمعيات األعضاء برصد وتقييم جهودها الحالية يف
مجال الرتبية الجنسية الشاملة .وتدعم “األداة داخل وخارج” جمع البيانات
املتعلقة بربامج التثقيف الجنيس من أجل التمكني من إجراء تحليل فوري
لنقاط القوة ومجاالت تحسني برنامج الرتبية الجنسية الشاملة ،فضال عن
صلة الربنامج بأولويات الصحة الجنسية واإلنجابية يف البلد.
ميكن أيضا للرابطات األعضاء إجراء بحوث تشغيلية بشأن القضايا املرتبطة
ب الرتبية الجنسية الشاملة ،مثل:
•املامرسات الفعالة لزيادة الصالت بني التعليم االبتدايئ والخدمات
الصحية.
• أثر الرتبية الجنسية الشاملة عىل تغيري املعارف واملواقف واملامرسات
املرتبطة باملساواة بني الجنسني.
• أثر الرتبية الجنسية الشاملة عىل تعزيز املواطنة.
•القضايا األخرى التي قد تكون ذات صلة بقضية الرتبية الجنسية
الشاملة يف السياق الخاص للجمعية العضو.

اإلعدادات العادية :يتم التعلم الرسمي يف مؤسسة تعليمية أو
تدريبية .وهي منظمة من حيث أهداف التعلم والوقت  /دعم
التعلم ،والتي ميكن ،ولكن ليس مطلوبا،أن تؤدي إىل مؤهل معرتف به.
األطفال والشباب يف املدرسة:
• مرافق التدريب املهني.
•املدارس.
•الجامعات  /الكليات.
األطفال والشباب خارج املدرسة:
•املؤسسات ،ووكاالت الخدمات االجتامعية ،ودورات املنظامت غري
الحكومية ،ووكاالت احتجاز األحداث ،وبرامج التأهب للعمل.

وتنفذ الجمعية العضو ب IPPFيف هندوراس حاليا مرشوع
«البحوث التشغيلية إليجاد أدلة عىل أثر التثقيف الجنيس الشامل
والتدخالت الذكورية عىل املواقف والسلوك املرتبط بالعنف
الجنيس والعنف القائم عىل نوع الجنس» .وتم اختيار  70من
الشباب للمشاركة يف عملية التدريب ليصبحوا مريب األقران.
وسيتمكن هؤالء الشباب من الوصول إىل أكرث من  2000شاب
خالل املرشوع الذي يستخدم شعار «الشباب من أجل املساواة».
وينبغي أن يجمع هذا املرشوع بني األدلة األساسية والدروس
املستفادة بشأن استخدام هذا املجال مع الرتكيز عىل الذكورة
كاسرتاتيجية وقائية أولية للعنف الجنيس والجنساين.
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القسم ب .متكني اآلخرين من تطوير وتنفيذ ورصد تدخالت الرتبية الجنسية
الشاملة
ميكن للجمعيات األعضاء متكني اآلخرين من تقديم برامج الرتبية
الجنسية الشاملة ،مبا يف ذلك الوكاالت الحكومية واملدارس والجامعات
واملنظامت الرشيكة .وقد تختلف دوافع كل رشيك للعمل عىل سست
 ،وكذلك دورنا املحدد .وقد يرغب بعض أصحاب املصلحة يف أن نشارك
كمستشارين أو مدربني ،يف حني قد يرغب آخرون يف أداء مهام الرصد
وضامن الجودة والتقييم .لذلك ،ال ميكننا ضامن أن برامج الرتبية الجنسية

الشاملة التي ينفذها اآلخرون ستدمج بشكل كامل املحتوى األسايس
والنهج .غري أن دورنا يتمثل يف تعزيز برامج فعالة قامئة عىل األدلة
تستند إىل أسس متينة وتستجيب لحقوق واحتياجات األطفال والشباب.
ويلخص الرسم البياين الثاين العنارص الرئيسية التي ينبغي النظر فيها و
املتعلقة بدورنا كمحفزين :

الرسم الثاين .متکین اآلخرین من تطویر وتنفیذ ورصد سیاسات وبرامج الرتبية الجنسية الشاملة:
العنارص الرئیسیة
النتيجة  :1يتم متكني األفراد من دعم
حقوقهم وحقوق اآلخرين ودعم مجتمع
متساو ومتنوع ورحيم وعادل

النتيجة  :2متكني األفراد من اتخاذ قرارات
بشأن حياتهم وصحتهم والحصول عىل
خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الرئيسية

متكني تنفيذ الربامج الفعالة
الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية واملساواة بني
الجنسني
واملساواة والجنسانية
واملواطنة
والعالقات بني األشخاص
ومهارات االتصال
واتخاذ القرارات
والتنوع الجنيس
والجنسية اإليجابية والجسم
والبلوغ واإلنجاب وموانع الحمل والحمل واإلجهاض
والعقم وفريوس نقص املناعة البرشية واألمراض
املنقولة جنسيا العنف القائم عىل نوع الجنس
والجنس و الجنسية يف عرص وسائل اإلعالم الرقمية

نهج التعلم
النهج التعاوين
الذي يركز عىل
املتعلم أو النهج
التشاركية األكرث
تركيزا

النتیجة  :3یشارك األفراد يف عالقات وخربة
سعيدة وصحیة ومؤیدة وعالقات توافقیة

أدوارنا املختلفة كعنارص متكينية

أصحاب املصلحة املعنيني

الدعوة أو التدريب أو املساعدة
التقنية للتكيف مع املناهج الدراسية
القامئة أو املساعدة التقنية لرصد
تقديم الرتبية الجنسية الشاملة

املراهقون والشباب (-10
 )25وصانعو السياسات أو
املعلمون وموظفو املدارس
ذات الصلة أو أولياء األمور أو
املعلمون أو شبكات الدعم أو
غريها من املؤثرين عىل سبيل
املثال .وسائل اإلعالم

كيف :كجزء من فرقة عمل أو رشاكة
أو فريق استشاري أو فريق تدقيق
اجتامعي أو ضامن الجودة

املبادئ التأسيسية
حقوق اإلنسان

نوع الجنس

الفهم الجنساين للقدرات املتطورة

ايجابية الجنس

املواطنة
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 ١.٢التمكني :تعزيز الربامج الفعالة
وعند متكني اآلخرين من تقديم االدخار املهني ،ينبغي للجمعيات األعضاء
يف الحتاد الدويل اللتصاالت أن تبادر إىل تنفيذ حالة تنفيذ الربامج
الفعالة .ويجب أن تشمل هذه الربامج طائفة واسعة من املواضيع التي
تعالج املجاالت التي تهم األطفال والشباب وتتجاوز الترشيح .وينبغي أيضا

تشجيع بيئات التعلم التشاركية وغري الخاضعة للتقدير واملأمونة باعتبارها
أكرث مواتاة لتحقيق نتائج طويلة األجل لألطفال والشباب .وفيام ييل
الخصائص الرئيسية للربامج الفعالة (اليونسكو).

الجدول  .3ملخص خصائص الربامج الفعالة
الخصائص
1.1إرشاك خرباء يف البحوث املتعلقة بالجنس البرشي ،وتغيري
السلوك والنظرية الرتبوية ذات الصلة يف تطوير املناهج
الدراسية.
2.2تقييم احتياجات وسلوكيات الصحة اإلنجابية للشباب من
أجل استنباط تطور النموذج املنطقي.
3.3استخدام نهج النموذج املنطقي الذي يحدد األهداف الصحية،
وأنواع السلوك التي تؤثرعىل تلك األهداف ،واملخاطر والعوامل
الوقائية التي لها مفعول عىل تلك األنواع من السلوك واألنشطة
الرامية إىل تغيري تلك املخاطر والعوامل الوقائية.
 4.4تصميم أنشطة تراعي قيم املجتمعات املحلية وتتسق مع
املوارد املتاحة (مثل وقت ومهارات املوظفني وحيز املرافق
واللوازم).
5.5اختبار الربنامج التجريبي والحصول عىل التغذية املرتدة
الجارية من املتعلمني حول كيفية تلبية الربنامج الحتياجاتهم.
6.6الرتكيز عىل أهداف واضحة يف تحديد محتوى املناهج
الدراسية ،والنهج واألنشطة .وتشمل هذه األهداف الوقاية
من فريوس نقص املناعة البرشية وغريه من األمراض التي
تنتقل عن طريق االتصال الجنيس و  /أو الحمل غري املقصود.
7.7الرتكيز بشكل وثيق عىل السلوكيات الجنسية والحامئية
املحددة املحفوفة باملخاطر التي تؤدي مبارشة إىل هذه
األهداف الصحية.
8.8تناول املواقف التي قد تؤدي اىل نشاط جنيس غري محمي أو
غري مرغوب فيه وتعلم كيف ميكنك تجنب هذه املواقف.
9.9إعطاء رسالة واضحة حول السلوكيات للحد من مخاطر
األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس أو الحمل.

1010الرتكيز عىل عوامل الخطر والعوامل الوقائية التي تؤثر عىل
سلوكيات جنسية معينة والتي ميكن تغيريها من خالل الربنامج
القائم عىل املناهج الدراسية (مثل املعرفة والقيم واملعايري
االجتامعية واملواقف واملهارات).
1111التوظيف أساليب التدريس التشاركية التي ترشك بنشاط
الطالب وتساعدهم عىل استيعاب ودمج املعلومات.
1212نفيذ أنشطة متعددة ،سليمة تربويا تهدف إىل تغيري كل من
املخاطر املستهدفة والعوامل الوقائية.
1313توفري معلومات دقيقة من الناحية العلمية عن مخاطر
مامرسة الجنس غري املحمي وأساليب الحامية املختلفة.
1414معالجة تصورات املخاطر (وخصوصا الحساسية).
1515تناول القيم الشخصية والتصورات حول معايري األرسة واألقران
بشأن النشاط الجنيس و  /أو لديك رشكاء متعددين.
1616تناول املواقف واألعراف الفردية لألقران فيام يتعلق بالواقيات
الذكرية ووسائل منع الحمل.
1717معالجة املهارات والكفاءة الذاتية الستخدام هذه املهارات.
1818تغطية املوضوعات يف تسلسل منطقي.
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 2 .2متكني :دورنا

 3. 2متكني :أصحاب املصلحة ذوي النفوذ

أدوار املنارصة  /املشورة:

•األطفال والشباب كعوامل متکینیة :إرشاك األطفال والشباب يف جمیع
جھود الرتبية الجنسية الشاملة ؛ فإنها ميكن أن تقود بعض هذه
الجهود ،ومتثل الرابطة األعضاء عىل فرق العمل ،وتقديم املشورة
لتعزيز اسرتاتيجية الدعوة والعمل كمتحدثني رئيسيني يف الساحات
العامة.

•املشاركة يف فرق العمل واملجموعات االستشارية األخرى املعنية
بالرتبية الجنسية الشاملة
•وضع اسرتاتيجية للدعوة إلدراج التعليم االبتدايئ يف املناهج الدراسية
ويف الربامج الرسمية لتدريب املعلمني
•العمل مع املنظامت البحثية للتأكد من أن وضع مجموعة من األدلة
عىل الرتبية الجنسية الشاملة هو ضمن أولوياتها

التدريب  /التوجيه:
• تقديم الخربة جمعية األعضاء لتوفري التدريب للمعلمني وغريهم من
املوظفني يف املدارس  /الجامعات
•وضع دورة رسمية وجها لوجه أو عرب اإلنرتنت ألصحاب املصلحة
الرئيسيني حول كيفية تقديم خدمات تقييم األداء بشكل فعال.
لزيادة االهتامم بالربنامج ،تهدف إىل الحصول عىل موافقة وزارة
الرتبية والتعليم و  /أو أي كيان آخر ذي صلة.
•تطوير املنشورات املكتوبة الستكامل التدريب املقدم من قبل جمعية
األعضاء .وميكن أن تشمل هذه املنشورات الوسائل املساعدة عىل
العمل ،وتدريب املدربني ،ورصد قوائم املراجعة ،وغريها.

التكيف مع املناهج الدراسية:
•عرض خربة جمعية األعضاء لتعزيز املناهج الدراسية الحالية يف مجال
تعليم األطفال ذوي اإلعاقة  -عىل سبيل املثال .وإدراج مواضيع
حساسة جديدة ،وتكييف األنشطة لتشمل التقنيات التشاركية،
وتعميم املبادئ التأسيسية يف جميع أنحاء املناهج الدراسية.

رصد الرتبية الجنسية الشاملة:
•باستخدام أداة «الداخل والخارج» ،وضع بروتوكول ضامن الجودة
برنامج الرتبية الجنسية الشاملة ملنظامت خارجية ،وتقديم الخربة
جمعية األعضاء والدعم لتنفيذ العملية عىل أساس منتظم.
•توفري التدريب عىل كيفية إرشاك الشباب أثناء أنشطة الرصد  -عىل
سبيل املثال .مام يؤدي إىل عملية الرصد أو كجزء من فريق متعدد
التخصصات بني األجيال.

•إرشاك األطفال والشباب يف برامج التدريب؛ فإنها ميكن أن تعمل
كمخربين رئيسيني خالل عملية تطوير برنامج التدريب ،وتقدم رؤى
حول كيف ميكن للمعلمني تنفيذ نهج أكرث تشاركية أو تقديم األنشطة
يف أشكال أكرث جاذبية لهم.
•دعوة األطفال والشباب للمشاركة يف املساحات بني األجيال ملناقشة
األساس املنطقي واألدلة التي تدعم الرتبية الجنسية الشاملة.
•متکني املنظامت والحركات التي يقودها الشباب من تطوير برامجها
الخاصة للوصول إلی األطفال والشباب يف البيئات غري الرسمية.

العمل مع صانعي السياسات:
•تحديد األبطال ،عىل سبيل املثال .توعية جامعات الربملانيني مبسائل
الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية .وميكن أن يكونوا حلفاء
رئيسيني أثناء املناقشات حول إدراج الرتبية الجنسية الشاملة يف
املنهج الرسمي الرسمي.
• تطوير الرسائل الرئيسية التي ميكن للربملانيني استخدامها يف املناقشات
أو الخطب أو االجتامعات مع املجتمعات التي ميثلونها.

التعاون النشط مع املعلمین وموظفي املدرسة:
•العمل مع جمعیات املعلمین لدعم جھودھم يف مجال الدعوة من
أجل تعزیز االعرتاف  /إدراج التعلیم املدريس يف املنھاج الدرايس.
•تحديد األبطال الذين هم عىل استعداد للعب دور أكرث نشاطا يف
تقديم الرتبية الجنسية الشاملة.
•تدريب املعلمني عىل تسليم الرتبية الجنسية الشاملة من خالل الوجه
أو الربامج عرب اإلنرتنت .وميكن أن يؤدي رشاء الطلبة من املدارس إىل
زيادة الحافز للمعلمني للمشاركة يف التدريبات.
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•ربط املعلمني مبقدمي الخدمات الصحية حتى يتمكنوا من العمل
معا لالتفاق عىل أفضل االسرتاتيجيات لإلشارة والشباب من
األنشطة التعليمية إىل الصحة خدمات.

اآلباء واألمهات كعنارص متكينية من الرتبية الجنسية الشاملة :كيف
ميكننا دعم معهم؟
•املجموعات تحديد األبطال يف جمعيا.
•تطوير الرسائل الرئيسية التي ميكن للوالدين استخدامها لتسليط
الضوء عىل أهمية إدراج الرتبية الجنسية الشاملة كجزء من املناهج
الدراسية.

العمل مع املؤثرين اآلخرين لتمكني الرتبية الجنسية الشاملة
•دعوة وسائل اإلعالم إىل جلسات تقاسم األدلة حول الرتبية
الجنسية الشاملة.
•عقد اتفاقيات مع قنوات الوسائط للمشاركة.
•مقاالت مقالة حول الرتبية الجنسية الشاملة (انظر مثال هنا).
•إجراء دردشات حية عىل الرتبية الجنسية الشاملة التي تشمل
الشباب واآلباء وأعضاء املجتمع والرشكاء (انظر مثال هنا).

القسم ج .أسئلة وأجوبة حول الرتبية
الجنسية الشاملة
ستجد أدناه قامئة ببعض األسئلة الشائعة التي أثارها مختلف أصحاب
املصلحة حول بعض إيجابيات وسلبيات الرتبية الجنسية الشاملة .نقرتح
استكامل هذه القامئة مع أسئلة وأجوبة محددة السياق ونرشها بني
املوظفني واملتطوعني عىل مستوى رابطة األعضاء.العمل مع املؤثرين
اآلخرين لتمكني الرتبية الجنسية الشاملة.

س :هل يجب أن ال ندرس حول النشاط الجنيس فقط تشجيع الشباب
عىل مامرسة املزيد من الجنس يف سن أصغر ،مام يؤدي إىل املزيد من
حاالت الحمل غري املقصودة واألمراض املنقولة باالتصال الجنيس؟
ج :ال ،تعليم الشباب عن أجسادهم ،والحياة الجنسية ،والعالقات هو أن
يكون لها تأثري «وقايئ» عىل صحتهم ورفاههم .وال يوجد أي دليل عىل
أن تلقي هذه الدراسة يؤدي إىل تجربة جنسية سابقة ،وتبني البحوث
أن الشباب الذين شاركوا يف برنامج تعليمي جنساين جيد هم أكرث عرضة
الستخدام الواقيات الذكرية ووسائل منع الحمل عندما ميارسون الجنس.
فقد أثبت التعليم أيسا تاأثريا من حيث حتسني املعرفة واحرتام
الذات وتغريي املواقف واملعايري الجندرية واملعايري الجتامعية
وبناء الكفاءة الذاتية.
ب :هناك دليل واضح عىل أن الرتبية الجنسية الشاملة له تأثري إيجايب
عىل الصحة الجنسية واإلنجابية ،وال سيام يف املساهمة يف الحد من
األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس وفريوس نقص املناعة
البرشية وغري املقصودة حمل .الرتبية الجنسية ال ترسع النشاط الجنيس
ولكن لها تأثري إيجايب عىل السلوك الجنيس الثاين عرش أكرث أمانا وميكن
أن تؤخر ألول مرة الجنيس .XIIوأظهر استعراض أجري يف عام 2014
لربامج التثقيف الجنيس القائم عىل املدارس زيادة يف معرفة فريوس
نقص املناعة البرشية ،وزيادة الكفاءة الذاتية املتعلقة باستخدام
الرفاالت ،ورفض مامرسة الجنس ،وزيادة وسائل منع الحمل واستخدام
الرفاالت ،وانخفاض عدد الرشكاء الجنسيني،الثالث عرش يف وقت الحق
الرشوع يف أول الجامع.XIII

س :لن يرفض اآلباء املوافقة عىل أطفالهم الذين يتلقون تعليام جنسيا
يف املدرسة أو خارج املنزل؟
ج :عىل الرغم من املعارضة الرصيحة من بعض املجموعات ،فإن اآلباء
يف أجزاء كثرية من العامل يدعمون أطفالهم يتعلمون مواضيع تتعلق
بصحتهم الجنسية واإلنجابية .من املهم للمدارس وغريها من مقدمي
خدمات التعليم لذوي االحتياجات الخاصة العمل يف رشاكة مع أولياء
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األمور واألوصياء لدعم وتكمل دورهم يف توفري مساحة آمنة ملعرفة
املزيد عن القضايا الجنسية والصحة.

س :أليس الرتبية الجنسية ترفا؟ أليس لدينا قضايا أكرث إلحاحا للرتكيز
عليها؟

ج :عىل الرغم من املعارضة الرصيحة من بعض املجموعات ،فإن اآلباء
يف أجزاء كثرية من العامل يدعمون أطفالهم يتعلمون مواضيع تتعلق
بصحتهم الجنسية واإلنجابية .من املهم للمدارس وغريها من مقدمي
خدمات التعليم لذوي االحتياجات الخاصة العمل يف رشاكة مع أولياء
األمور واألوصياء لدعم وتكمل دورهم يف توفري مساحة آمنة ملعرفة
املزيد عن القضايا الجنسية والصحة.

ج :دعت االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ،مثل لجنة السكان والتنمية،
الحكومات إىل تزويد الشباب بالعالج الجنيس .إن التعليم الثانوي هو
جزء حاسم من التعليم األوسع الذي يتلقاه الشباب ملساعدتهم عىل
التطوير كمواطنني وإبقائهم عىل دراية جيدة وصحية وآمنة.

ب :أشار استطالع أجري مؤخرا عىل اإلنرتنت ألولياء األمور يف الصني إىل
أن  90يف املائة ممن شملهم االستطالع يؤيدون إدراج الرتبية الجنسية
يف املناهج املدرسية ،مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بتنظيم األرسة
وكيفية التعامل مع الجنس غري املناسب.XIV
التقدم الرابع عرش ،تظهر بيانات املسح الدميوغرايف والصحي من بلدان
يف أفريقيا الرشقية والجنوبية أن أكرث من  60بلدا يف معظم البلدان يف
املائة من البالغني عىل أن األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني  12و 14
سنة ينبغي أن تدرس حول الواقي الذكري.XV

س :أمل يكن األطفال يف املدرسة االبتدائية أصغر من أن يحصلوا عىل
شهادة التعليم الثانوي؟
ج :وجدت دراسة استقصائية أجريت مؤخرا يف اململكة املتحدة أن
ربع الفتيات قد بدأن فرتاتهن قبل أن تتاح لهن فرصة التعرف عليه
يف املدرسة .ولألطفال والشباب الحق يف معرفة القضايا التي تؤثر
عليهم ونوعيتهم ،ميكن للتعليم املناسب للعمر أن يساعدهم عىل
اتخاذ خيارات مستنرية وفهم التغريات التي تحدث ألجسادهم .وتشري
البحوث إىل أن الرتبية الجنسية الشاملة للشباب واملراهقني (14-10
سنة) أمر بالغ األهمية ،حيث أن هذا العرص ميثل انتقاال رئيسيا بني
مرحلة الطفولة واملراهقة األكرب سنا .وسيحصل األطفال األصغر سنا عىل
معلومات ذات صلة بتطورهم .يف الواقع ،الرتكيز عىل املفاهيم الهامة
مثل االحرتام واالستقالل الجسدي ميكن أن تساعد عىل إبقاء األطفال
آمنة من خالل مساعدتهم عىل االعرتاف واإلبالغ عن سوء املعاملة.
ب :املعايري والتوجيهات الدولية تويص بأن الرتبية الجنسية تبدأ يف
مرحلة الطفولة املبكرة وتتقدم خالل مرحلة املراهقة والبلوغ  ...ذي
التوجيه التقني الدويل حول الرتبية الجنسية ( )UNESCOيقرتح
مجموعة مناسبة من العمر واألهداف التعليمية التي تشكل برنامج
الرتبية الجنسية الشاملة لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني  5و .+18
معايري الرتبية الجنسية يف أوروبا تويص بتعليم الطفولة املبكرة من
الوالدة  ...الرتبية الجنسية الشاملة مع املراهقني الصغار جدا الذين
ترتاوح أعامرهم بني  10إىل  14عاما أمر بالغ األهمية ،حيث أن هذا
العرص ميثل انتقاال رئيسيا بني الطفولة يف سن السادسة عرشة واملراهقة
األكرب سنا والبلوغ.XVI

ب :إن وصول الشباب إىل التعليم االبتدايئ مرتكز عىل حقوق اإلنسان
املعرتف بها دوليا ،والتي تتطلب من الحكومات ضامن الحامية الشاملة
للصحة والرفاه والكرامة ،وفقا لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،وعىل
وجه التحديد لضامن توفري غري متحيز  ،فإن التثقيف الجنيس الدقيق
علميا  ...ال يزال عدم الحصول عىل التعليم يف مجال الصحة الجنسية
واإلنجابية عائقا أمام االمتثال لاللتزامات املتعلقة بضامن الحق يف
الحياة والصحة وعدم التمييز واملعلومات ،وهو رأي أيدته بيانات
اللجنة ولجنة حقوق الطفل ،ولجنة القضاء عىل جميع أشكال التمييز
ضد املرأة ،واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة واللجنة
املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.XVII

س :ال توفر الرتبية الجنسية مضيعة لألموال الحيوية؟
ج :أظهرت اليونسكو أن برامج تعليم الطفولة املبكرة ميكن أن تكون
فعالة من حيث التكلفة ،خاصة عندما تكون إلزامية ومتكاملة يف
املناهج الدراسية السائدة .ويساعد إنفاق األموال عىل برامج ذات
جودة عالية يف مجال مكافحة األمراض املبكرة عىل منع التكاليف
املستقبلية املتعلقة بالحمل غري املرغوب فيه ،واألمراض التي تنتقل عن
طريق االتصال الجنيس ،وما إىل ذلك.
ب :برامج التثقيف الجنيس من املحتمل أن تكون فعالة للغاية وفعالة
من حيث التكلفة وموفرة للتكاليف يف هدفها للحد من األحداث
الصحية املعاكسة ،مبا يف ذلك عدوى فريوس العوز املناعي البرشي
واألمراض املنقولة عن طريق االتصال الجنيس األخرى وحمل الحمل
غري املقصود.XVIII

س :أال ينبغي علينا أن نعلم الشباب فقط بعدم مامرسة الجنس حتى
تزوجوا؟
ج :لن يختار الجميع الزواج ،كام أن العديد من البلدان تفرض قيودا
عىل من يستطيع الزواج عىل سبيل املثال ،العالقات من نفس الجنس.
إن تعليم الشباب لالنتظار حتى يتزوجوا غري عادل وغري واقعي .وهناك
أيضا أدلة تشري إىل أن الربامج التعليمية التي تركز عىل االمتناع عن
مامرسة الجنس .وهناك أيضا أدلة عىل أن برامج االمتناع عن مامرسة
الجنس (التي تنصح الشباب بعدم مامرسة الجنس قبل الزواج) ال تزود
الشباب باملعلومات التي يحتاجونها للتفاوض عىل حياتهم الحقيقية وال
تؤدي إىل نتائج صحية إيجابية.
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ب :يف الوقت الحارض ،ال يوجد أي دليل قوي عىل أن أي برنامج االمتناع
عن مامرسة الجنس يؤخر بدء مامرسة الجنس ،ويرسع العودة إىل
االمتناع عن مامرسة الجنس ،أو يقلل من عدد الرشكاء الجنسيني.XIX

س :كيف ميكن الرتبية الجنسية الشاملة تغيري وجهات النظر عميقة
الجذور والسلوكيات؟
ج :األدلة تشري إىل أن الرتبية الجنسية متاحة الربامج ميكن أن يكون
لها تأثري حقيقي عىل الشباب سلوكيات الناس ،فضال عن آرائهم وقيم
املجتمع .فعىل سبيل املثال ،تالحظ اليونسكو هذه املواقف تجاه العنف
القائم عىل نوع الجنس تغريت عرب األجيال :يف أفغانستان ،املراهقات أقل
احتامال لقبول زوجات رضب بنسبة  ٪6باملقارنة مع النساء البالغات .يف
تيمور الرشقية ،يف سن املراهقة أقل من  ٪10أقل عرضة لقبول « رضب
زوجة» باملقارنة مع الرجال البالغني.XX

الشباب من الفئات السكانية الرئيسية الذين يفضلون مناقشة هذه
القضايا مع «شخص مثلهم» الذين يفهمون متاما وضعهم ،والذين غالبا
ما يواجهون مواقف قاسية ومثرية للوصم .وذكرت مقالة حديثة يف
مجلة الصحة العاملية :مجلة العلوم واملامرسة XXIIIأنه عىل الرغم من
أن برامج تثقيف األقران قد أسهمت يف تبادل املعلومات ،وأن تكون
مفيدة بشكل خاص للمعلمني األقران أنفسهم خاصة بهم لديهم آثار
محدودة يف تحسني والنتائج الصحية .ويشري املؤلفون إىل أنه ينبغي
دمج تعليم األقران يف التدخالت الشاملة ،مع تعريف معلمي األقران
الشباب كمصدر للتوعية واإلحالة إىل الخرباء والخدمات .وميكن
لتثقيف األقران أن يكمل ويعزز إيصال التعليم االبتدايئ الفعال.

ب 22 :استعراض املناهج القامئة عىل نوع الجنس وجدت برامج التعليم
أن  80يف املئة من الربامج التي تتعامل مع الجنس أو عالقات السلط
ارتبطت بانخفاض كبرييف نسبة حاالت الحمل واإلنجاب ويف نسبة وقوع
األمراض املنقولة جنسيا.XXI

ب :يستند تعليم األقران إىل حقيقة أن الكثري من الناس ال يقومون
بتغيريات ليس فقط عىل ما يعرفونه ،بل عىل آراء وأفعال أقرانهم
املقربني املوثوق بهم .ميكن ملعلمي األقران التواصل والتفهم بطريقة
ال يستطيع فيها الكبار الذين لديهم النوايا الحسنة ،وميكنهم أن يكونوا
قدوة للتغيري  ...ميكن ملعلمي األقران أن يساعدوا عىل زيادة الوعي
وتقديم معلومات دقيقة ومساعدة زمالئهم يف الصف عىل تطوير
املهارات الثانية والعرشين لتغيري السلوك.XXIV

س :كيف ميكنك تربير تعليم الشباب؟ من املجتمعات الدينية حول
الجنس؟

س :هل هناك بالفعل التزام تجاه الرتبية الجنسية الشاملة حول العامل
 /يف منطقتي؟

ج :الشباب من مختلف الخلفيات واألديان لديهم أسئلة حول الحياة
الجنسية ،والهيئات املتغرية ،والعالقات الحالية واملستقبلية .برغم من
هناك جامعات دينية وأفراد متفاوتون يوفرون الرتبية الجنسية الشاملة
للشباب ،فمن الخطأ افرتاض أن جميع الطوائف الدينية ستعارض
التعليم يف هذا املوضوع .ويعرتف العديد من الزعامء الدينيني بأهمية
أفراد املجتمع الذين مينحون هذا الشباب معلومات دقيقة عن عدم
وصمة العار بشأن صحتهم وحياتهم الجنسية قد تكون سعيدة وآمنة
وصحية .مجموعات مثل الكاثوليك يف االختيار والتحالف الدين تظهر
لالختيار اإلنجايب أن الدين ودعم وصول الشباب إىل املعلومات .وتوجد
بالفعل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية.ة ارتبطت بانخفاض كبري
 21خالل فرتة الحمل أو الوالدة أو األمراض املنقولة عن طريق االتصال
الجنيس.

ج :يوضح تقرير اليونسكو األخري عن الرتبية الجنسية الشاملة XXVأن
غالبية البلدان أصبحت اآلن تتبنى مفهوم التعليم لذوي االحتياجات
الخاصة ،والتوجيهات الدولية ،وتشارك يف تعزيز تنفيذه عىل املستوى
الوطني .وعىل الرغم من أن هناك عمال كبريا ينبغي القيام به لضامن أن
محتوى وتسليم محرك البحث العلمي يستفيد حقا من جميع الشباب،
االلتزام بتوفري الرتبية الجنسية الشاملة يف جميع أنحاء العامل.

ب :باعتبارنا شعبا إميانيا ،يجب علينا أن نأخذ عىل محمل الجد واجبنا
يف رعاية أجسادنا ورفاهيتنا الجنسية ،وكذلك واجبنا يف العيش يف عالقة
صحيحة مع بعضنا البعض .إن غرس قيم الحب الذايت واالحرتام املتبادل
والصدق والشفقة واملعرفة يف شبابنا هو أيضا مسؤولية أخالقية االئتالف
الديني لالختيار اإلنجايب.XXII

س :هل تعليم األقران فعال؟
ج :تشارك غالبية الجمعيات األعضاء يف االتحاد يف برامج تثقيف
األقران .ويعد تعليم األقران وسيلة فعالة بشكل خاص للوصول إىل

ب :يف عام  ،2008وقع وزراء التعليم والصحة من أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي إعالن منع التعليم عن طريق االلتزام بإيصال
الرتبية الجنسية  ...وأيد  20بلدا يف أفريقيا الرشقية والجنوبية التزاما
وزاريا بشأن التعليم االبتدايئ والصحة الجنسية واإلنجابية الخدمات
املقدمة للمراهقني والشباب  ...واستشهد برنامج األمم املتحدة املشرتك
املعني بفريوس نقص املناعة البرشية  /اإليدز واالتحاد األفريقي مؤخرا
بالتثقيف الجنيس الشامل واملراعي للسن بوصفه إحدى التوصيات
الرئيسية الخمس الرامية إىل تعجيل التصدي لفريوس نقص املناعة
البرشية وإنهاء وباء اإليدز بني الشابات والفتيات يف جميع أنحاء
أفريقيا .العديد من البلدان يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ ،الغرب.
وتقوم أفريقيا وأوروبا أيضا مبراجعة سياساتها ونهجها الثالث والعرشين
لتوسيع نطاق الرتبية الجنسية.XXVI
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س :ملاذا من املهم أن نتحدث عن النوع االجتامعي يف الرتبية الجنسية
الشاملة؟
أ :تبني من استعراض أجراه مؤخرا هابريالند ( )2015لربامج الرتبية
الجنسية الشاملة أن الربامج التي تتناول نوع الجنس أو السلطة كانت
أكرث احتامال بخمسة مرات من الربامج التي مل تكن كذلك؛  ٪80منهم
كان مرتبطا مبعدل أقل بكثري من األمراض املنقولة جنسيا أو الحمل
غري املرغوب فيه XXVIIويشري تحليل هابريالند إىل أن الشباب الذين
لديهم مواقف تتسم باملساواة حول أدوار الجنسني يف العالقات هم أكرث
عرضة لتأخري الجنس األول ،واستخدام الرفاالت ،واستخدام وسائل منع
الحمل أثناء مامرسة الجنس و التي قد تؤدي إىل الحمل .وينبغي تعزيز

املنظور الجنساين والحقوق بصورة منتظمة يف املناهج الدراسية وتلبية
احتياجات الشباب املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية وغريهم من
الفئات السكانية الرئيسية.
ب  :تشرتك الربامج التي تناولت نوع الجنس والسلطة والتقلیل امللحوظ
يف الحمل واألمراض التي تنتقل عن طریق الجنس يف العنارص التالیة :
تناولت القضايا الجنسانية والسلطة بشكل واضح ،استخدمت أساليب
التدريس القامئة عىل املشاركة واملتعلمني ،سهلت التفكري النقدي حول
نوع الجنس والسلطة يف مجتمع املشاركني ،عززت إعادة التفكري الشخيص
حول كيفية تأثري هذه املفاهيم عىل حياة الفرد وعالقاته وساعدت
املشاركني عىل تقدير إمكاناتهم الخاصة كأفراد ووكالء التغيري .XXVIII

املراجع املوىص بها
مراجع :IPPF
•إعادة النشاط الجنيس إىل التعليم الجنيس الشامل :نصائح لعقد حلقات عمل للشباب تراعي الفوارق بني الجنسني .متوفر يف:
https://www.ippf.org/resource/putting-sexuality-back-cse-tips-sex-positive-workshops-young-people
•وثيقة توجيهية لتنفيذ الحقوق الجنسية للشباب (-IPPFواس) متواجد يف:
https://www.ippf.org/resource/fulfil-guidance-document-implementation-young-peoples-sexual-rights-ippf-was
•صحي ،سعيد ،وحار جنسيا :دليل للشباب حول حقوقهم ،حياتهم الجنسية وتعايشهم مع فريوس نقص املناعة البرشية .متوفر يف:
https://www.ippf.org/sites/default/files/healthy_happy_hot.pdf
•مفاتيح الخدمات الصديقة للشباب :اعتامد نهج إيجايب للجنس :متوفر يف:
http://www.ippf.org/sites/default/files/positive_approach.pdf
•شاركت الربامج التي تناولت الجنس والسلطة وانخفاض كبري يف الحمل واألمراض املنقولة جنسيا العنارص التالية :تناولت القضايا الجنسانية والقوة
برصاحة ،استخدمت أساليب التدريس القامئة عىل املشاركة واملتعلم ،سهلت التفكري النقدي حول نوع الجنس والسلطة يف مجتمع املشاركني و كيفية
تأثري هذه املفاهيم عىل حياة الفرد وعالقاته ،وساعدت املشاركني عىل تقدير إمكاناتهم كأفراد وكعوامل للتغيري .يوفر مسلسل «تغيري الحياة» عددا
من املداخالت حول الرتبية الجنسية الشاملة ل ،IPPFمبا يف ذلك نيبال الذي يشري إىل تعلم املتعة الجنسية .متوفر يف:
http://www.ippf.org/resources/publications/Changing-Lives
•من اإلثبات إىل العمل :الدعوة إىل الرتبية الجنسية الشاملة .متوفر يف:
http://www.ippf.org/sites/default/files/from_evidence_to_action.pdf
•من الداخل إىل الخارج :أداة تقييم الرتبية الجنسية الشاملة .متوفر يف:
https://www.ippf.org/resource/inside-and-out-comprehensive-sexuality-education-cse-assessment-tool
•حق الجميع يف املعرفة :توفري الرتبية الجنسية الشاملة لجميع الشباب .متوفر يف:
https://www.ippf.org/resource/CSE-for-all

منظامت أخرى
•محامي الشباب :دليل مرجعي عن التثقيف الجنيس ملعلمي الجنس ،الطبعة املنقحة .2011 ،متاح يف:
http://www.advocatesforyouth.org/publications/publications-a-z/1939-learning-about-sex
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• /IPPFمجلس السكان/كريا/إوهك/ميكسفام/مبادرة سلطة الفتيات (نيجرييا) :إنها كل املناهج  :مبادئ توجيهية لنهج موحد للجنسانية ،نوع الجنس،
فريوس نقص املناعة البرشية والتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان ،املجلد .2011 ،1 .متاح يف:
-http://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to
•بروموندو  /أونفبا  /ميننغاج :إرشاك الرجال والفتيان يف تحقيق املساواة بني الجنسني والصحة .مجموعة أدوات عاملية للعمل .أداة  .2010متوفرة
عىل العنوان التايل:
/https://promundoglobal.org/resources/engaging-men-and-boys-in-gender-equality-and-health-a-global-toolkit-for-action
•اليونسكو :التوجيه التقني الدويل بشأن الرتبية الجنسية .2018 ،متوفر يف:
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002607/260770e.pdf
•صندوق األمم املتحدة للسكان :التوجيه التشغييل للتعليم الجنيس الشامل :الرتكيز عىل حقوق اإلنسان ونوع الجنس .2014 ،متواجد يف:
https://www.unfpa.org/publications/unfpa-operational-guidance-comprehensive-sexuality-education
•صندوق األمم املتحدة للسكان :تقييم برامج الرتبية الجنسية الشاملة :الرتكيز عىل النتائج الجنسانية والتمكينية .2015 ،متاح عىل العنوان التايل:
https://www.unfpa.org/publications/evaluation-comprehensive-sexuality-education-programmes
•املكتب اإلقليمي لهو بأوروبا وبزجأ متواجد يف:
http://www.oif.ac.at/fileadmin/OEIF/andere_Publikationen/WHO_BZgA_Standards.pdf
•مساعدة النساء :االحرتام املتوقع .األدوات التعليمية .متوفر يف:
/https://www.womensaid.org.uk/what-we-do/safer-futures/expect-respect-educational-toolkit

موارد أخرى وما يتصل بها من مقاالت عرب اإلنرتنت:
•مركز البحوث األسرتايل حول الجنس والصحة واملجتمع  -دليل عميل عىل الحب والجنس والعالقات .متوفر يف:
/http://www.lovesexrelationships.edu.au
•مركز املوارد ملنع الحمل يف سن املراهقة (ريكاب) .متوفر يف/http://recapp.etr.org/recapp :
•صحة األطفال  -الصفوف  :8-6سلسلة الصحة اإللكرتونية ،السالمة والتسلط عرب اإلنرتنت متوفر يف:
/http://kidshealth.org/classroom
•يهدف مرشوع جريت (أدوار الجنسني واملساواة والتحوالت) إىل تحسني املساواة بني الجنسني والصحة اإلنجابية يف شامل أوغندا .متوفر يف:
http://www.thehealthcompass.org/campaign-kit-or-package/greatproject-toolkit
•املؤسسة األملانية للسكان يف العامل  -دليل التدريب عىل الصحة الجنسية واإلنجابية للشباب  .2006متوفر يف:
https://www.k4health.org/sites/default/files/DSW_training%20manual_Eng_0.pdf
•مركز قانون الفقر الجنويب  -تدريس التسامح .متواجد يفhttp://www.tolerance.org/classroom-resources :
•مرشوع املتعة .متواجد يف/http://thepleasureproject.org/resources/2013/08-things-that-give-me-pleasure :
•الرابطة السويدية للتثقيف الجنيس – قاموس (عىل األعضاء التناسلية للذكور) .متوفر يف:
/http://www.rfsu.se/en/Engelska/About-rfsu/Resources/Publications/Dicktionary
•الرابطة السويدية للتثقيف الجنيس  -باسيبيديا (عن األعضاء التناسلية لإلناث) .متواجد يف :
/http://www.rfsu.se/en/Engelska/About-rfsu/Resources/Publications/Pussypedia
•الرابطة السويدية للتثقيف الجنيس  -دليل عىل االستمناء .متوفر يف:
/http://www.rfsu.se/en/Engelska/About-rfsu/Resources/Publications/Masturbation
•الرابطة السويدية للتثقيف الجنيس  -دليل الجنس البظر .متوفر يف:
/http://www.rfsu.se/en/Engelska/About-rfsu/Resources/Publications/A-guide-to-clitoral-sex
•الرابطة السويدية للتثقيف الجنيس  -كتيب عن الجنس للمراهقني .متواجد يف:
http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Fakta/sex-your-own-way.pdf?epslanguage=en
•الرابطة السويدية للتثقيف الجنيس « -الحرص عىل عدم اإلهامل» .متواجد يفhttps://youtu.be/FvnqvPA6fyU :
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•بيان السياسة عىل الرفاهية واملتعة الجنسية .متوفر يف:
http://www.fpa.org.uk/sites/default/files/sexual-wellbeing-policy-statement.pdf
•لغبت شباب سكوتالند  -كتيب للرجال الذين ميارسون الجنس مع الرجال حول «الجنس الجيد» .متوفر يف:
https://www.lgbtyouth.org.uk/files/documents/Good_Sex_Is_-_web_use.pdf
•نائب املادة  -ملاذا ال نعلم املتعة يف الجنس إد؟ متوفر يفhttp://www.vice.com/read/why-dont-we-teach-pleasure-in-sex-ed :
تدريس مقال عن الرتبية الجنسية عىل «كلمة ممنوع» .متوفر يف:
/https://teachingsexed.com/2015/04/23/the-forbidden-p-word-effectively-teaching-young-people-about-pleasure
•مسائل الحب .متوفر يفhttps://www.rnw.org/activities/love-matters :
•تدريب بيش (مبا يف ذلك املوارد عىل اإلباحية ،واالستمناء ،وما إىل ذلك) .متوفر يف/http://www.bishuk.com/porn :
•سكارلتني .متوفر يف /http://www.scarleteen.com
•مرشوع «الجنس الجيد» .متواجد يف/https://goodsexproject.wordpress.com/training-resources :

امللحق  .1األنشطة النموذجية بشأن القضايا الحساسة
امللحق 1
التنوع الجنيس
أمثلة عن األنشطة للشباب دون سن العارشة:
االسم :الفن و حقوق املثليني :دراسة الرموز
املواد :املثلثات الوردية ورموز قوس قزح
املدة 60-30 :دقيقة
امللخص :يف مجموعات ،يرى املشاركون صورا الثنني من الرموز ثم يحاولون
التعرف عىل أهمية وداللة حركة حقوق املثليني.
املصدر :تدريس التسامح .مرشوع جنويب
مركز قانون الفقر
ملشاهدة هذا النشاط ،انقر هنا:
https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerancelessons/art-and-lgbt-rights-study-of-symbols
1

االسم :كل فول سوداين خاص (التنوع)
املواد :الفول السوداين يف قذيفة (واحد عىل األقل لكل مشارك) ،كيس أو
سلة.
املدة 30 :دقيقة
ملخص :يف املجموعات ،يستكشف املشاركون كيف يشارك الناس أوجه
التشابه التي تضيف إىل تنوع املجموعة الكبرية ،وكذلك تحديد ومناقشة
القوالب النمطية
املصدر :محامي ومعلم األطفال والشباب .دليل النشاط واملامرسة لألطفال
والشباب ،شبكة فريمونت ملكافحة العنف املنزيل والعنف الجنيس ،الواليات
املتحدة األمريكية2011 ،
ملشاهدة هذا النشاط ،انقر هنا:
_http://www.ncdsv.org/images/VTnetwork
YouthAdvocateAndEducatorActivityManual_1-2011.pdf

أمثلة عن األنشطة للشباب أكرث من  10سنوات
االسم :قم مبزجها
املواد :بطاقات السيناريو
املدة 90 :دقيقة
امللخص :يف مجموعات صغرية ،يقوم املشاركون بتطوير السيناريوهات
املحتملة حيث يتعرضون للتحرش الجنيس ،ثم مناقشة الطرق املناسبة
وغري املناسبة للرد عىل هذه السيناريوهات.
املصدر :خطط الدروس للتعليم بشأن العالقات الجنسية والتنوع
الجنساين يف تايلند ،مكتب اليونسكو يف بانكوك ،تايالند.2014 ،
ملشاهدة هذا النشاط اضغط هنا:
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227707e.
pdf
االسم :فكر ،أشعر ،قم به
املواد :خرائط املوقع ،دليل السؤال.
املدة 90-60 :دقيقة
امللخص :يف مجموعات صغرية ( 3أو  4مشاركني) استكشاف املشاعر
واألفكار واإلجراءات يف حاالت مختلفة .قضايا الجاذبية الجنسية والهوية
الجنسانية.
املصدر :االلتقاط  -أنشطة التعليم والتعلم املنشورة من قبل شعبة
االتصاالت.
إدارة التعليم والتدريب ،فيكتوريا ،أسرتاليا2004 ،
لإلطالع عىل هذا النشاط ،انقر هنا:
http://www.education.vic.gov.au/Documents/school/
teachers/teachingresources/social/physed/catchingonteach.
pdf
االسم :تخيل كيف تشعر
املواد :النيص ملامرسة الرياضة
املدة 10 :دقائق
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امللخص :يف مجموعات ،تتاح للمشاركني فرصة الشعور بالسخرية واالستبعاد
والتمييز ضدهم عىل أساس امليل الجنيس.
املصدر :جامعة جنوب كاليفورنيا للمثليني جنسيا ،مركز موارد املتحولني جنسيا
(لغبت)2013 ،
ملشاهدة هذا النشاط ،انقر هناhttps://lgbtrc.usc.edu/files/2015/05/ :
Imagine-How-Youd-Feel.pdf
االسم :محادثة اللقاءات غري الجنسانية
املواد :ال يشء املطلوبة
املدة 10 :دقائق
امللخص :ناقش املشاركون يف أزواج تاريخهم األخري باستخدام لغة غري جنسانية
ومن ثم يتحاورون يف مجموعات.
املصدر :جامعة جنوب كاليفورنيا مثيل الجنس
مركز ثنايئ الجنس للمتحولني جنسيا (لغبت)
ملشاهدة هذا النشاط ،انقر هنا:
http://www.lgbt.ucla.edu/Resources/LGBTQIA-Resources
2

االسم :الشعور بالجذب الجنيس لشخص من نفس الجنس :قصص شخصية
املواد :السبورة ،الطباشري ،نسخ من «دراسات حالة عىل تطوير املثلية الجنسية»
املدة 50- 45 :دقيقة
امللخص :يف مجموعات ،يقرأ املشاركون دراسات حالة لوصف تجارب الشباب
الذين ينجذبون إىل أشخاص آخرين من نفس الجنس .يناقشون مشاعر
وتجارب املراهقني ويوضحون املعلومات الخاطئة.
املصدر /IPPF :مجلس السكان  /كريا  /إوهك  /ميكسفام  /مبادرة سلطة
الفتيات (نيجرييا) :كل واحد
املناهج الدراسية :املبادئ التوجيهية واألنشطة من أجل نهج موحد للجنس،
والجنس ،وفريوس نقص املناعة البرشية ،والتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان،
املجلد2011 ،2 .
ملشاهدة هذا النشاط اضغط هناhttp://www.popcouncil.org/ :
uploads/pdfs/2011PGY_ItsAllOneActivities_en.pdf

الجنسية اإليجابية
أمثلة عىل أنشطة األطفال دون سن العارشة
االسم :األشياء التي تعطيني متعة
املواد :ورقة ،مربع ،قلم سبورة ،قلم
املدة 20 :دقيقة
امللخص :يف مجموعات و بشكل مجهول ،يقوم املشاركون بالتفكري والكتابة
عن املتعة ،ثم تبادل وجهات نظرهم.
املصدر :مرشوع املتعة
ملشاهدة هذا النشاط ،انقر هنا http://thepleasureproject.org/re� :
sources/2013/08-things-that-give-me-pleasure

أمثلة من األنشطة للشباب أكرث من  10سنوات

االسم :الحديث عن الجنس واملتعة
املواد :فليب املخططات ،عالمات
املدة 45 :دقيقة
امللخص :يف مجموعات ،يفكر املشاركون يف الجنس ،والحياة الجنسية
واملتعة الستكشاف الخلفيات الثقافية لهذه الكلامت عندهم والتعرف
عىل آراءهم املتنوعة.
املصدر :مرشوع املتعة
ملشاهدة هذا النشاط ،انقر هناhttp://thepleasureproject.org/ :
resources/2013/08-things-that-give-me-pleasure

االسم :الجسم املثري
املواد :املجالت ،الصحف ،مقص ،ورقة ،الغراء

املدة :ساعة واحدة
امللخص :كمجموعة ،كل مشارك يحقق الكوالج ومن ثم يعكس كيف
يشعر الرجال والنساء بالرغبة واإلثارة والنشوة الجنسية والرسائل
املختلفة التي يتلقونها من املجتمع عن النشاط واإلثارة الجنسية.
املصدر :ورشة عمل عن كفاءات االتحاد يف «التثقيف الجنيس الشامل»،
الشبكة األوروبية2016 ،
ملشاهدة هذا النشاط ،انقر هناhttps://drive.google.com/file/ :
d/0B9EuTDSj4dLaWTlKbWVlanZWbTA/view
االسم :الحقيقة حول الرغبة
املواد :املالحظات عىل الوريقات  ،عرض الرشائح
املدة 15 :دقيقة
امللخص :يف مجموعات ،يقرتح املشاركون تعريف «الرغبة الجنسية»
باستخدام أمثلة غري جنسية.
املصدر :دليل عميل عىل الحب والجنس والعالقات.
ملشاهدة هذا النشاط ،انقر هناThe Truth About Desire :

كونسرتاسبتيون ،الحمل واإلجهاض
أمثلة عىل أنشطة األطفال دون سن العارشة
االسم :الطفل يبيك
املواد :دمية ،ورقة املوارد
املدة :ساعة واحدة
امللخص :يف مجموعات ،يناقش املشاركون الصعوبات والتحديات التي
تواجه رعاية األطفال ،وذلك باستخدام دمية.
املصدر :بروموندو  /أونفبا  /مني
االنخراط :إرشاك الرجال والفتيان يف املساواة بني الجنسني والصحة.
مجموعة أدوات عاملية للعمل .تول ،صندوق األمم املتحدة للسكان،
2010
لرؤية هذا النشاط انقر هناhttp://www.unfpa.org/sites/default/ :
files/pub-pdf/tools.pdf
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االسم :رقصة الخصوبة
املواد :بطاقات التحدي (اختياري :عالمات يرتديها االعبون ،اكسسوارات ملنع
الحمل ،ملحق التقويم.
املدة 15 :دقيقة
امللخص :يف مجموعات ،يترصف املشاركون أو يرقصون عىل تقليد آلية اإلباضة
واالعرتاض والتسميد عن طريق اختيار بطاقة و من خالل «قيادة» املشارك
ملواجهة هذا التحدي.
املصدر :باث ،ألعاب للصحة اإلنجابية للمراهقني 2002 ،
لإلطالع عىل هذا النشاط ،انقر هناhttp://www.iwtc.org/ideas/10_ :
games.pdf

أمثلة من األنشطة للشباب أكرث من  10سنوات
االسم :الحوامل إيجابيا :رعاية ما قبل الوالدة
املواد :بطاقات كبرية («ال لحمل صحي»)
الحمل :ورقة عمل دراسة حالة والفرق الذي تحققه الرعاية ما قبل الوالدة:
أهمية ورقة عمل الرعاية قبل الوالدة
املدة :ساعة واحدة
امللخص :يف مجموعة ،يحاول املشاركون تحفيز الشباب ،وتحديد احتامل
الحمل ،والحصول عىل مساعدة من الناس املوثوق فيهم التخاذ قرارات حول
الحمل ،والوصول إىل موارد املجتمع املناسبة.
املصدر :سيكوس .سد الفجوات .من الصعب تدريس املواد يف الرتبية الجنسية،
الواليات املتحدة األمريكية1998 ،
ملشاهدة هذا النشاط ،انقر هناhttp://www.siecus.org/_data/global/ :
images/filling_the_gaps.pdf
االسم :امليش يف حذائها :قرار إنهاء الحمل
املواد :الورق املقوى ،الطباشري ،وثائق اإلجهاض
املدة 60 :دقيقة
امللخص :يف مجموعات صغرية ،يناقش املشاركون حاالت اإلجهاض والعمل
عىل اكتشاف ثالثة أسباب للجوء إىل اإلجهاض من طرف النساء والفتيات.
وهذا يعزز التفكري التحلييل والحوار الذي يحرتم قرار كل مشارك.
املصدر / IPPF :بوبوالتيون كونسيل  /كريا  /إوهك /مبادرة ميكسفام /
سلطة بنات (نيجرييا) :كل يشء هو
املناهج الدراسية :املبادئ التوجيهية واألنشطة من أجل نهج موحد للجنس،
وفريوس نقص املناعة البرشية والتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان ،املجلد.
2011 ،2
ملشاهدة هذا النشاط ،انقر هناhttp://www.popcouncil.org/uploads/ :
pdfs/2011PGY_ItsAll OneActivities_en.pdf

العنف الجنيس
أمثلة عىل أنشطة األطفال دون سن العارشة

االسم :أيد أمينة ،يد العون

املواد :ورقة بيضاء ،أقالم السبورة البيضاء ،الطباشري ،مقص ،لوحة
املدة 40 :دقيقة
امللخص :يف مجموعات ،يتعلم املشاركون أن جميع املشاعر صحيحة
وكيفية التعرف عىل الناس الذين ميكن أن تساعدهم عندما تكون
لديهم هذه املشاعر ،ويف حاالت العنف.
املصدر :محامي ومعلم األطفال والشباب .دليل النشاط واملامرسة
لألطفال والشباب ،شبكة فريمونت ضد العنف املنزيل والجنيس والعنف،
الواليات املتحدة األمريكية2011 ،
ملشاهدة هذا النشاط ،انقر هنا:
_http://www.ncdsv.org/images/VTnetwork
YouthAdvocateAndEducatorActivityManual_1-2011.pdf
العنف الجنيس
أمثلة عىل أنشطة األطفال دون سن العارشة
االسم :أيد أمينة ،يد العون
املواد :ورقة بيضاء ،أقالم السبورة البيضاء ،الطباشري ،مقص ،لوحة
املدة 40 :دقيقة
امللخص :يف مجموعات ،يتعلم املشاركون أن جميع املشاعر صحيحة
وكيفية التعرف عىل الناس الذين ميكن أن تساعدهم عندما تكون
لديهم هذه املشاعر ،ويف حاالت العنف.
املصدر :محامي ومعلم األطفال والشباب .دليل النشاط واملامرسة
لألطفال والشباب ،شبكة فريمونت ضد العنف املنزيل والجنيس والعنف،
الواليات املتحدة األمريكية2011 ،
ملشاهدة هذا النشاط ،انقر هنا:
http://www.ncdsv.org/images/VTnetwork_YouthAdvocateAndEducatorActivityManual_1-2011.pdf
االسم :قصة لعبة الوقت
املواد :عدة «بطاقات الوجه» مع صور من وجوه مختلفة التعبري(سعيدة،
حزينة ،محبطة ،وما إىل ذلك) .العديد من «بطاقات الحالة» مع صور
أو كلامت تصف عىل سبيل املثال ( محل بقالة ،مكتبة ،مدرسة ،عيد
امليالد أو هانوكا ،الخ)
املدة 15 :دقيقة  -ساعة واحدة
امللخص :يف مجموعات ،يقوم املشاركون بتأليف قصص تعرب عن املشاعر
املتعلقة بالحاالت التي تستخدم بطاقات مختلفة ومناقشتها جامعيا.
املصدر :محامي الشباب والطفل واملعلم ،كتيب من أنشطة ومتارين
األطفال والشباب ،شبكة فريمونت ضد العنف املنزيل والجنيس والعنف،
الواليات املتحدة األمريكية2011 ،
ملشاهدة هذا النشاط اضغط هنا  http://www.ncdsv.org/imag� :
es/VTnetwork_YouthAdvocateAndEducatorActivityManual_1-2011.pdf
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االسم :الصداقات الصحية
املواد :ورقة ،عالمات ورشيط لجعل األساور
املدة 30 :دقيقة
امللخص :يف مجموعات صغرية ،يضطلع املشاركون بوضع قامئة موضوعها
كيفية الحفاظ عىل األصدقاء وإدارة الرصاعات بطريقة صحية ،ثم إنشاء
سوار الصداقة
املصدر :محامي ومعلم األطفال والشباب .دليل النشاط واملامرسة
لألطفال والشباب ،شبكة فريمونت ضد العنف املنزيل والجنيس ،الواليات
املتحدة األمريكية2011 ،
لإلطالع عىل هذا النشاط ،انقر هن:اhttp://www.ncdsv.org/imag� :
es/VTnetwork_YouthAdvocateAndEducatorActivityManual_1-2011.pdf

أمثلة ألنشطة الشباب فوق  10سنوات
االسم :من العنف إىل االحرتام يف العالقات الحميمة
املواد :املجلس ،الطباشري
املدة 90 :دقيقة
امللخص :يف مجموعات،يناقش املشاركون أنواع مختلفة من العنف يف
العالقات الحميمة وسبل تعزيز عالقات صحية تقوم عىل االحرتام
املصدر / IPPF :مجلس السكان /كريا  /إوهك  /ميكسفام /مبادرة
سلطة الفتيات (نيجرييا) :إنه واحد
املناهج الدراسية :املبادئ التوجيهية واألنشطة من أجل نهج موحد
للجنس ،والجنس ،وفريوس نقص املناعة البرشية ،والتثقيف يف مجال
حقوق اإلنسان ،املجلد2011 ،2 .
ملشاهدة هذا النشاط اضغط هناhttp://www.popcouncil.org/ :
uploads/pdfs/2011PGY_ItsAllOneActivities_en.pdf
االسم :العمل ضد العنف القائم عىل نوع الجنس
املواد :املجلس ،الطباشري
املدة :ساعتان
امللخص :يف مجموعات صغرية ،يعرب املشاركون عن أفكار التخاذ
إجراءات ملنع العنف ضد املرأة من خالل تطوير الحاالت كنرشات
األخبار التلفزيونية أو الحكومة.
املصدر /IPPF :مجلس السكان  /كريا  /إوهك  /ميكسفام  /مبادرة
سلطة الفتيات (نيجرييا) :كل واحد
املناهج الدراسية :املبادئ التوجيهية واألنشطة من أجل نهج موحد
للجنسانية ،والجنس ،وفريوس نقص املناعة البرشية ،والتثقيف يف مجال
حقوق اإلنسان ،املجلد 1.2،2011
ملشاهدة هذا النشاط اضغط هناhttp://www.popcouncil.org/ :
uploads/pdfs/2011PGY_ItsAllOneActivities_en.pdf

الجنس يف عرص الوسائط الرقمية

أمثلة عىل األنشطة لألطفال دون سن  10سنوات
االسم :ال تذهب ،جو
املواد :أجهزة الكمبيوتر مع الوصول إىل اإلنرتنت أو القلم و الورق.
املدة 30 :دقيقة
امللخص:يف مجموعات ،يتعلم املشاركون ملاذا ليس أبدا آمنا لقاء «أصدقاء»
االنرتنت شخصيا
املصدر :الصفوف من  6إىل  8سلسلة الصحة عرب اإلنرتنت السالمة
والتسلط عرب اإلنرتنت ،صحة أطفال الفصول الدراسية.
ملشاهدة هذا النشاط ،انقر عىلhttp://kidshealth.org/classroom/ :
=9to12/personal/safety/online_safety_cyberbullying.pdf?refsearch
االسم :الجميع متورطون
املواد :الكمبيوتر مع الوصول إىل اإلنرتنت« ،مشاركة الجميع»
املدة :ساعة واحدة
ملخص :يف مجموعات ،يدرس املشاركون آثار التسلط عرب اإلنرتنت
ويتعلمون كيفية الحصول عىل املساعدة إذا تأثروا أو شاهدوا هذه
الظاهرة.
املصدر :الصفوف من  6إىل  ،8سلسلة حول الصحة الشخصية عىل اإلنرتنت.
األمن والتسلط عرب اإلنرتنت ،صحة األطفال يف الفصول الدراسية
ملشاهدة هذا النشاط ،انقر عىلhttp://kidshealth.org/ :
_classroom/9to12/personal/safety/online_safety
cyberbullying.pdf?ref=search

أمثلة ألنشطة الشباب فوق  10سنوات
االسم :طريقة ممتعة للحديث عن مقاطع الفيديو املوسيقية ورسائلهم
املواد :مقاطع فيديو موسيقية من قنوات مختلفة
املدة 60 :دقيقة
امللخص :سوف يشاهد املشاركون مقاطع فيديو موسيقية لتحديد الصور
والرسائل والتحدث عنها ،ثم الحوار لتوضيح القيم واملعرفة واملعتقدات
واملواقف.
املصدر :عائالت تتحدث .تقرير امللحق سيكوس  ،املجلد  ،1العدد ،2
2001
ملشاهدة هذا النشاط اضغط هنا:
_http://www.thetalkinstitute.com/articles/Families
Newsletter2_media.pdf
االسم :ما هي الرسائل والقيم التي عربت عنها الرسائل اإلعالمية؟
املواد :أمثلة الرسائل اإلعالمية
املدة 60-30 :دقيقة
امللخص :سيتحدث املشاركون عن القيم املعرب عنها يف الرسائل اإلعالمية
املصدر :مركز موارد الوقاية للمراهقات (ريكاب):
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ملشاهدة هذا النشاط اضغط هنا:
http://recapp.etr.org/Recapp/index.cfm?fuseaction=pages.
YouthSkillsDetail&PageID=114#whatmessages
االسم :البصامت اإللكرتونية
املواد :املجالت يف سن املراهقة ،مقص ،برنامج معالجة النصوص أو القلم والورق
املدة 45 :دقيقة
امللخص :يف مجموعات ،يحلل املشاركون نقديا بصامتهم اإللكرتونية و قوة الكلامت فيام
يتعلق بالتشكيالت عىل االنرتنت.
املصدر :سلسلة الصحة الشخصية  9إىل  12عىل االنرتنت األمن والتسلط عرب اإلنرتنت،صحة
األطفال يف الفصول الدراسية
ملشاهدة هذا النشاط ،انقر هناhttp://kidshealth.org/classroom/9to12/personal/ :
safety/online_safety_cyberbullying.pdf?ref=search

55

املراجع
 )2008( IPPF Iمفاتيح للخدمات الصديقة للشباب :تبني نهج إيجايب جنسيا (  ) 2011متواجد يف:
http://www.ippf.org/sites/default/ﬁles/positive_approach.pdf
 IIمنظمة الصحة العاملية املؤمتر العاملي السابع املعني بتعزيز الصحة :مواضيع املسار ( .)2009املسار  :2محو األمية الصحية والسلوك
الصحي .متواجد يف:
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/track2/en> Accessed December 2016
IIIيونيسكو ( :)2009إرشادات تقنية دولية بشأن الرتبية الجنسية ،املجلد األول والثاين .متواجد يف:
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281e.pdf> Accessed December 2016
IVيونيسكو  9002إرشادات تقنية دولية بشأن الرتبية الجنسية ،املجلد األول والثاين متواجد يف
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281e.pdf
 IPPFVحق الجميع يف املعرفة :تقديم تعليم جنساين شامل لجميع الشباب .متواجد يف
https://www.ippf.org/sites/default/files/2016-05/ippf_cse_report_eng_web.pdf
VIاألمم املتحدة (و) اليوم العاملي للعدالة االجتامعية .متواجد يف:
http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/> Accessed December 2016
VIIمرشوع التعليم العام املؤيد لالختيار كتاب العدالة اإلنجابية :الكتاب التمهيدي بشأن العدالة اإلنجابية والتغيري االجتامعي متواجد يف
https://www.law.berkeley.edu/php-programs/courses/fileDL.php?fID=4051> Accessed December 2016
 VIIIإيهيرت ،د )1990( .املواطنة :املثل األعىل املدين يف تاريخ العامل ،السياسة والتعليم ،لونغامن ،لندن336 ،
 IXمنھج واحد :املبادئ التوجیھیة واألنشطة للنھج املوحد للجنسیة والنوع االجتامعي وفیروس نقص املناعة البرشیة والتعلیم يف مجال
حقوق اإلنسان .متواجد يف:
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2011PGY_ItsAllOneGuidelines_en.pdf
 Xدرس التنوع الجنيس .متواجد يف:
http://teachers.teachingsexualhealth.ca/wp-content/uploads/downloads/2012/10/CALM-Sexual-Diversity-Lesson-1.pdf
 XIاالتحاد الدويل للوسائل العاجلة ملنع الحمل .ما هي الوسائل العاجلة ملنع الحمل:
/http://www.cecinfo.org/what-is-ec/general-information
 XIIاليونسكو ( :)2009إرشادات تقنية دولية بشأن الرتبية الجنسية ،املجلد األول والثاين .متواجد يف:
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281e.pdf
 XIIIفونر و آل .التثقيف الجنيس القائم عىل املدرسة والوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل:
مراجعة منهجية وتحليل ميتا .متواجد يف:
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0089692
 XIVاليونسكو ( :)2015األدلة املستجدة والدروس واملامرسات يف التعليم الجنيس الشامل .مراجعة عاملية .متواجد يف:
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/CSE_Global_Review_2015.pdf
 XVاليونسكو ( :)2015األدلة املستجدة والدروس واملامرسات يف التعليم الجنيس الشامل .مراجعة عاملية .متواجد يف:
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/CSE_Global_Review_2015.pdf
 XVIاليونسكو ( :)2015األدلة املستجدة والدروس واملامرسات يف التعليم الجنيس الشامل .مراجعة عاملية .متواجد يف:
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/CSE_Global_Review_2015.pdf
 XVIIاليونسكو ( :)2015األدلة املستجدة والدروس واملامرسات يف التعليم الجنيس الشامل .مراجعة عاملية .متواجد يف:
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/CSE_Global_Review_2015.pdf
 XVIIIIاليونسكو ( :)2011برامج التعليم الجنيس يف املدارس تحليل للتكاليف والكفاءة االقتصادية يف ستة بلدان

56

/http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/CostingStudy.pdf
 XIXدوجالس كرييب ٫األجوبة الجديدة  : ٢٠٠٧نتائج البحوث من برامج الحد من حاالت الحمل يف سن املراهقة وحد األمراض املنقولة جنسيا.
(واشنطن العاصمة  :الحملة الوطنية ملكافحة حاالت الحمل يف سن املراهقة والحمل غري املخطط له .)٢٠٠٧ ٫متواجد يف :
https://powertodecide.org/EA2007/EA2007_full.pdf
 XXاليونيسف ( :)2014حالة األطفال يف العامل  :الجداول اإلحصائية ،2014 .نيويورك :منظمة األمم املتحدة للطفولة.
 XXIاليونسكو ( : )2011برامج الرتبية الجنسية يف املدرسة تحليل فعالية التكلفة يف ستة بلدان .متواجد يف :
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/CostingStudy.pdf
ف

ن
التناسل (ند) .متواجد ي� /http://rcrc.org :
الدي� لالختيار
 XXIIاالئتالف
ي
ي

ل� وسيلفيا وونغ ( )2015ما ه المشكلة ف� الصحة الجنسية واإلنجابية عند المر ي ن
 XXIIIفينكاترامان شاندرا-مول وكاثرين ي ن
اهق�  :استعراض األدلة
ي
ي
ي
عىل التدخالت المقبولة عموما كأفضل الممارسات .الصحة العالمية :العلوم والممارسات333-340 :)3( 3 ،؛

http://www.ghspjournal.org/content/3/3/333
ف

 XXIVاليونيسيف (ند) تعليم األقران .متواجد ي� :

https://www.unicef.org/lifeskills/index_12078.html
ف
 XXVاليونسكو ( )2015ت
عالم .متواجد ي� :
ال�بية الجنسية الشاملة :استعراض
ي
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002357/235707e.pdf
ف
 XXVIاليونسكو ( :)2015األدلة المستجدة والدروس والممارسات ف� ت
ال�بية الجنسية الشاملة .مراجعة عالمية ،متواجد ي� :
ي
.https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/CSE_Global_Review_2015.pdf

هاب�الند ،قضية معالجة الجنسانية والسلطة ف� الجنسية بشأن يف�وس نقص المناعة ش
الب�ية :استعراض شامل للتقييم
 XXVIIنيكول .أ ي
ي
الدراسات.

https://www.guttmacher.org/sites/default/files/pdfs/pubs/journals/4103115.pdf

 XXVIIIإيبيد

تم نرشه يف متوز 2017
االتحاد الدويل لتنظيم األرسة
tel +44 (0)20 7939 8200
fax +44 (0)20 7939 8300
املوقعwww.ippf.org :
الربيد اإللكرتوينinfo@ippf.orgUK :
جمعية مسجلة رقم229476 :

