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شكر وتقدير
هذا الدليل التدريبي هو مبادرة مشتركة من مكتب صندوق األمم المتحدة للسكان في البلدان
العربية والمكتب المختص في األوضاع اإلنسانية و الحاالت الهشة  .يقدم هذا األخير جزيل الشكر
والتقدير لجهود رنا حداد ،التي صاغت هذا الدليل بعد إجراء مراجعة مكتبية ومجموعات نقاش
هادفة مع الشباب المتأثرين باألزمات اإلنسانية وادخال التعديالت عليه بعد االختبار الميداني.
شكر كبير لمكاتب صندوق االمم المتحدة للسكان في المنطقة و شبكة تثقيف األقران Y-PEER
في األردن وباكستان وجيبوتي ولبنان واليمن التي سهلت تنظيم مجموعات النقاش الهادفة
والمشاورات مع الشباب .كما نود أن نشكر جميع البلدان التي قدمت تعليقها على اإلصدارات
السابقة لهذا الدليل :الفيليبين ،والسودان ،والصومال ،وباكستان ،وتونس وفلسطين ،باإلضافة إلى
المكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان في آسيا والمحيط الهادئ.
كما يعبر الصندوق عن شكره لشجاعة وصمود الشباب الذين تم تدريبهم خالل االختبار التجريبي
في مخيم شوشة  -جنوب تونس ،وفي هرجيسا  -الصومال.
شكر خاص لالشخاص الذين عملوا بال كلل لتجربة وتعديل وإنهاء الدليل التدريبي ،وتحديدا :منال
إسطمبولي ،ايمان بن عامر ،وجدي بن محمد ،رامي خويلي ،كارال ضاهر ،دارين أبو الليل ،عبد الناصر
ديري ومحمد الجيلي.
وأخيرا ،نود أن نشكر أعضاء صندوق األمم المتحدة للسكان في المكتب اإلقليمي للدول العربية،
وفي المكتب المختص في األوضاع اإلنسانية والحاالت الهشة على دعمهم .ولقد تم تطوير الدليل
تحت إشراف الكسندر بديروزا ،ماتيو أررولت ،جوزيان خوري ونسرين جاليلة من المكتب اإلقليمي
للدول العربية للصندوق ،وذلك بدعم من مولي فير ،سيسيل ماذكراتي ومنى مصطفى.
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لقد تم تطوير هذا الدليل لدعم تخطيط وتنفيذ برامج تثقيف األقران في الظروف اإلنسانية .ويعتبر
هذا الدليل جزءاً من مجموعة األدلة التدريبية لشبكة مثقفي االقران الشباب ودليل الصحة الجنسية
واإلنجابية للمراهقين في االوضاع اإلنسانية من انتاج الصندوق وجمعية إنقاذ الطفل الدولية.
ويحاول هذا الدليل تكييف نهج تثقيف األقران ليتماشى مع التحديات التي من الممكن مواجهتها
في األوضاع اإلنسانية.

ما هي أهداف الدليل؟
هذا الدليل لديه هدفين رئيسيين:
•توفير منهاج ذو نوعية عالية الجودة قائم على المهارات و يتوجه لمدربين تثقيف األقران
ويعنى بالقضايا المتصلة بالمراهقين/اليافعين والشباب في األوضاع اإلنسانية – وتحديداً في
مجال الصحة الجنسية واإلنجابية ومجال المهارات الحياتية وتمكين الشباب.
•دعم تصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج تثقيف األقران في األوضاع اإلنسانية.

كيف تم تطوير الدليل؟
بدأ المشروع بمراجعة الوثائق والتقارير من مختلف البلدان التي تواجه األزمات اإلنسانية .وقد تم
ذلك بمساعدة أعضاء شبكة تثقيف األقران (.)Y-PEER
ويستند هذا الدليل على قصص من واقع الحياة تقاسمها الشباب المتأثرين من األزمات اإلنسانية،
البعض منهم يعيش في مخيمات ،والبعض اآلخر داخل مجتمعهم أو المجتمع المضيف .وأجريت
زيارات ميدانية ومجموعات نقاش هادفة مع الشباب في األردن واليمن وباكستان وجيبوتي ولبنان
وسعت إلى جمع وجهات نظرهم حول دورهم في تثقيف األقران وكذلك في الدليل .وأبرزت هذه
االجتماعات ما يعاني منه الشباب والمراهقين المتأثرين باألزمة اإلنسانية .باإلضافة إلى ذلك ،شكلت
فرصة لتقييم معرفتهم ورأيهم بالصحة الجنسية واإلنجابية.
في حين أن الهدف األساسي لهذا الدليل توفير  منهج لتدريب المدربين من مثقفي
األقران ،لكنه يشمل أيضا جلسات تدريبية وتوجيهات (بما في ذلك نموذج برنامج  ) لتدريب
مثقفي  األقران.
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تم اختبار مسودة الدليل كنموذج لتدريب مثقفي األقران في يوليو/تموز عام  2011في مخيم شوشة
في جنوب تونس ،على الحدود مع ليبيا .اختبر أربعة مدربين من شبكة تثقيف األقران أجزاء من
الدليل مع  22من الشباب الالجئين الذين هربوا من األزمة في ليبيا .وتراوحت اعمار هؤالء الشباب
الالجئين بين  15و  26عاما وكانوا في األصل من إثيوبيا ،و الصومال ،و إريتريا والسودان.
وقد تم االختبار الثاني للدليل في ديسمبر عام  2011في هرجيسا ،أرض الصومال ،حيث خضعت
مجموعة من  18مثقف أقران لتدريب المدربين على الصحة الجنسية واإلنجابية والمهارات الحياتية،
وتمكين الشباب للمراهقين/اليافعين والشباب في األوضاع اإلنسانية.
فضال عن موارد إضافية ،حسب
كما استخدمت عدة مراجع وموارد لتطوير هذا الدليل .يتم سردها،
ً
الترتيب األبجدي في الملحق رقم .1

ما هو محتوى هذا الدليل؟
يركز الدليل بشكل أساسي على الصحة والحقوق الجنسية و اإلنجابية ،والوقاية من انتقال فيروس
نقص المناعة البشري والمهارات الحياتية ،وتمكين المراهقين/اليافعين والشباب المتأثرين باألوضاع
اإلنسانية.

يتألف الدليل من ثالثة أجزاء:
•الجزء األول :تثقيف األقران بين الشباب في االوضاع اإلنسانية :التعاريف والمفاهيم
•الجزء الثاني :التخطيط لتثقيف األقران في االوضاع اإلنسانية
•الجزء الثالث :منهج التدريب

الجزء األول :تثقيف األقران بين الشباب في االوضاع اإلنسانية :التعاريف والمفاهيم
الجزء األول يضع أسس التدريب من خالل تحديد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الدليل،
مثل األوضاع اإلنسانية واألزمات ،والشباب والمراهقة .وهو يلخص أيضا العوامل الرئيسية المسؤولة
عن زيادة تعرض المراهقين/اليافعين والشباب للمخاطر في األزمات اإلنسانية.

الجزء الثاني :التخطيط لتثقيف األقران في األوضاع اإلنسانية
يتضمن هذا القسم توجيهات للمدربين حول الخطوات الواجب اتخاذها قبل إجراء التدريب ،مثل رسم
خارطة الخدمات المتاحة ،وتقييم االحتياجات و جمع الفئة المستهدفة.
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الجزء الثالث :منهج التدريب
يتضمن هذا القسم منهج التدريب وكذلك نصائح للمدربين عن كيفية التحضير للتدريب .وتشمل هذه
األخيرة توصيات بمراجعة بعض المصادر والمقررات المساعدة قبل التدريب؛ حاالت وقضايا محددة
لألخذ بعين االعتبار خالل التدريب؛ ونصائح حول كيفية إدارة الجوانب الصعبة في التدريب .وشملت
عينتين عن برنامج تدريبي:
 .1برنامج تدريب مدربين من مثقفي األقران
 .2برنامج تدريب مثقفي األقران.
ويرافق هذين البرنامجين ،شرحاً
مفصال للجلسات التدريبية .كما جمعت أوراق العمل للجلسات
ً
المختلفة في نهاية هذا الجزء.

من بإمكانه استخدام هذا الدليل؟
تم تصميم الدليل للمدربين العاملين مع مثقفي األقران ذوي الخبرة في القضايا المتعلقة بتصميم
وتنفيذ وتقييم برامج تثقيف األقران في األوضاع اإلنسانية .على الرغم من أن الجمهور الرئيسي
لتدريب شبكة تثقيف األقران هم الشباب بين  ٢٤-١٠سنة ،يمكن إستخدام منهجية تثقيف األقران
مع أي فئة عمرية مهما اختلف الوضع الثقافي .أما المستفيدين النهائيين من الدليل هم الشباب
المتأثرين باألوضاع اإلنسانية .كما أن بعض أجزاء هذا الدليل ذات فائدة لمثقفي األقران.

لماذا هذا الدليل  :فعالية تثقيف االقران
تحدث عملية تثقيف األقران بين الشباب عندما ينفذ شباب مدربين ومندفعين أنشطة تثقيف غير
رسمية أو منظمة مع أقرانهم على مدى فترة من الزمن .وتهدف هذه األنشطة إلى تطوير أو
تغيير المعارف والمواقف والمعتقدات والمهارات الالزمة لتمكين هؤالء الشباب من تحمل مسؤولية
صحتهم وحمايتها.
يمكن أن يحدث تثقيف األقران بين الشباب في أماكن متنوعة  ،من خالل مجموعات صغيرة أوعلى
صعيد فردي .وتشمل هذه األماكن المدارس والجامعات والنوادي والكنائس والمساجد وأماكن
العمل ،ومخيمات النازحين أو مخيمات الالجئين أوالمنظمات غير الحكومية أو الشوارع أو المالجئ ،أو
غيرها من األماكن التي يتجمع فيها الشباب.
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من المؤكد أن مجموعة األقران المحيطة بالشاب أو الشابة لديها تأثير قوي على طريقة تصرفه(ها).
وهذا صحيح لكل من السلوكيات الخطرة واآلمنة معاً  .فليس من المستغرب أن يكتسب الشباب قدراً
كبيراً من المعلومات من أقرانهم حول القضايا التي تعتبر حساسة أو من المحرمات الثقافية .لذلك
تثقيف األقران يجعل تأثير األقران إيجابي.
تعتبر مصداقية مثقفي األقران ضمن الفئة المستهدفة قاعدة هامة يبنى على أساسها تثقيف
األقران بنجاح .يشعر الشباب الذين شاركوا في مبادرات تثقيف األقران باإليجابية حين يتقاسم
مثقفي األقران الخلفية واالهتمامات في مجاالت كالموسيقى ،والشهرة ،واللغة ،وديناميات
األسرة (بما في ذلك عالقات االخوة والكفاح من أجل االستقالل) ،وتغير المتطلبات المرتبطة بأدوار
متنوعة مثل أن يكونوا طالب وأعضاء في فريق ما.
ال ُينظر إلى مثقفي األقران الشباب على أنهم رمز للسلطة ،وأنهم يقومون بالوعظ حول كيف
ينبغي أن يتصرف اآلخرين .بل على عكس ذلك تماماً فعملية تثقيف األقران مماثلة لتلقي
اإلستشارة من صديق لديه المخاوف نفسها ويدرك معنى أن يكون شاباً  .يعتبر األقران عادة مصادر
آمنة وموثوقة للمعلومات؛ وبالتالي ،يمكن لشبكات األقران أن تزيد من احتمال انخراط الشباب في
الحوار وتقييم المخاطر.
تثقيف األقران هو أيضا وسيلة لتمكين الشباب؛ فهو يمنحهم الفرصة للمشاركة في األنشطة التي
تؤثر على حياتهم والتوصول إلى المعلومات والخدمات التي يحتاجون إليها لحماية صحتهم.
وقد أظهرت خبرة البرنامج على مدى أكثر من عشرة سنوات أن برامج تثقيف األقران المصممة جيدا
والمبنية على مناهج تحت إشراف الكبار تكون ناجحة في تحسين المعارف والمواقف والمهارات
المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية ،بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري ،لدى
المراهقين والشباب.

تثقيف األقران كقطعة من اللغز
تثقيف األقران هو جزء واحد من استراتيجية معقدة لتحسين الصحة الجنسية واإلنجابية للشباب من
خالل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري ،واألمراض المنقولة جنسياً واستخدام المخدرات،
ومن المخاوف األخرى المتعلقة بالصحة .يجب تنسيق برامج تثقيف األقران ضمن سياق أوسع من
السياسات  ،وخدمات الرعاية الصحية وغيرها من التدخالت .لن يكون تثقيف األقران وحده له تأثير
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كبير على مواقف الشباب وسلوكياتهم .إن برامج تثقيف األقران الناجحة تتطلب العمل الجاد لبناء
الروابط مع المنظمات األخرى .وبهذه الطريقة ،يصبح تثقيف األقران جزءا من نهج شامل وعلى
مستوى المجتمع .على سبيل المثال ،يمكن لتثقيف األقران أن يكمل الجهود لوضع سياسات أكثر
مالءمة للشباب بما في ذلك الحصول على وسائل مباعدة األحمال/تنظيم األسرة ،التثقيف الصحي
على أساس المهارات ،وبرامج للشباب تشجع على االمتناع عن ممارسة الجنس والحد من تعدد
الشركاء ،والحمالت اإلعالمية المروجة للواقي الذكري و/أو األنثوي ،والعيادات الصحية والعاملين
االجتماعيين مع برامج الوصول لتوعية الشباب المعرضين للخطر.

نموذج تدريب شبكة تثقيف األقران
تستخدم شبكة تثقيف األقران نموذج التدريب الهرمي الذي يمكن الشباب من نقل المعارف
والمهارات والخبرة العملية عند انضمام شباب جدد للبرنامج .يقدم النموذج نظام تدريب مستمر
مع االعتراف أيضا بالتزام و تفوق األفراد .لذلك يعتبر تدريب مثقفي األقران األساس لهذا الهرم.
تجري التدريبات محلياً  ،وغالبا ما تبدأ من خالل تقديم معلومات ومهارات جديدة ضرورية لألقران
في المجتمع وتوعيتهم .على الرغم من أن التدريب قد يبدأ بورشة عمل ،فإنه ال يحدث لمرة واحدة.
فالهدف النهائي هو التدريب واإلشراف المستمر لتحسين قدرة مثقفي األقران لتوفير معلومات
دقيقة والتأثير على أقرانهم بطريقة إيجابية.
أما الخطوة التالية من نموذج الهرم لتدريب المدربين ،تحضير مدربي المستقبل من مثقفي األقران-
أولئك األفراد الذين يظهرون مهارات والتزام بتثقيف األقران .وتوفر هذه الدورات التدريبية مزيد
من المعلومات المعمقة حول نظرية تثقيف األقران وتقنيات تدريب األقران .أنها تمكن المدربين
من استكشاف سبل استقطاب وتعيين مثقفي األقران واإلشراف عليهم ،ومتابعة عملهم وإدارة
مجموعات صغيرة من مثقفين األقران كجزء من برنامج أكبر .هذا الدليل يوفر المنهج لهذا المستوى
من التدريب .هذه التدريبات تعطي مزيد من المعلومات العميقة حول مواضيع مثل مشاركة الشباب،
وكيفية استبقاء مثقفي األقران واحتياجات الشباب المعرضين بشكل خاص للخطر.
وأخيرا الجزء العلوي من الهرم ،يشمل التدريب المتخصص المصمم للمدربين ذوي الخبرة ،أو المدربين
المتمرسين .وهم يتلقون تدريباً إضافيا في المجاالت المذكورة أعاله مع المزيد من التركيز على
تقنيات التدريب .هوالء المدربون المتمرسون يدعمون بدورهم المدربين األقل خبرة ومثقفي
األقران .ويتم تشجيعهم على عقد ندوة تذكيرية لنقل المعلومات والمهارات الجديدة.
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الجزء األول:

تثقيف األقران بين الشباب في
األوضاع اإلنسانية :تعريفات
ومفاهيم
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الشباب والمراهقين في األوضاع اإلنسانية
من هم المراهقون/اليافعون والشباب؟
يتم تعريف المراهقين من قبل صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمات األمم المتحدة األخرى
باالشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  ١٩-١٠سنة .أما الشباب فهم األشخاص الذين تتراوح أعمارهم
بين  ٢٤-١٥سنة .يركز هذا الدليل على بناء قدرات المدربين ومثقفي األقران للعمل مع هذه الفئات
العمرية على الصحة الجنسية واإلنجابية والمهارات الحياتية في األوضاع اإلنسانية ،مع األخذ بعين
االعتبار خصائص كل فئة عمرية .وتشير عباراة «الجيل الشاب» إلى كال المجموعتين.
قد يختلف معنى هذين المصطلحين بين البلدان .في بعض البلدان ،تستخدم عباراة «الشباب» حتى
يبلغ الناس من العمر ما يؤهلهم للزواج .في دول أخرى مثل السودان« ،الشباب» يعني األشخاص
الذين تتراوح أعمارهم بين  ٣٩-١٥سنة.

ما هو الوضع اإلنساني؟
ٌ
حالة اصابتها أزمة إنسانية .في هذا الدليل ،قد يستخدم مصطلح «أزمة
الوضع اإلنساني هو
إنسانية»« ،حالة الطوارئ» و «كارثة» لإلشارة إلى نفس الحالة .يشير كل منها إلى مأساة  -سواء
طبيعية أو ناجمة عن البشر  -ولها تأثير سلبي هائل على سكان المنطقة .الصراع المسلح ،والكوارث
الطبيعية ،واإلبادة الجماعية وتفشي األمراض المعدية تؤدي إلى ظروف تهدد حياة األسر واألفراد،
الذين أجبروا على الخروج من منازلهم وتركوا بحاجة إلى الدعم والخدمات .هكذا أزمة يمكن تعريفها
نواح مختلفة بما في ذلك األمن الغذائي والمائي والضحايا ورحلة دافعها الصراع.
من
ٍ
في هذا الدليل ،سوف نعرف الكارثة على النحو التالي:
وضع يهدد صحة وحياة ،وسالمة ،وأمن ،وسبل عيش ورفاه أعداد
كبيرة من السكان ويؤدي إلى اضطرابات خطيرة في وظيفة
المجتمع ،وانتشار الخسائر البشرية والمادية والبيئية
والتي تتجاوز قدرة مواجهة المجتمع من خالل
استخدام موارده الخاصة.
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يمكن للنزاعات والكوارث الطبيعية أن تدمر المنازل والمجتمعات أو ترحل الناس منها .بعد أن أجبروا
على الفرار إليجاد مأوى ،غالباً مع بعض المالبس على ظهورهم ،فقد تجد األسر ويجد األفراد
أنفسهم فجأة بدون الضروريات األساسية  -كالطعام والماء ولوازم النظافة والرعاية الطبية وغيرها.
وغالبا ما تدمر المستشفيات والعيادات أو يصعب الوصول إليها ،ولكن االحتياجات الصحية تبقى
قائمة أو تتفاقم .كما يفقد األفراد الحصول على المعلومات حول كيفية البقاء في صحة جيدة .يبعد
األفراد عن أسرهم ومجتمعاتهم المحلية في حين ينهار كل من األمن والرقابة وتزداد نسبة التعرض
للمهاجمة .قد يقضون أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات في حالة فرار أو في مستوطنات مؤقتة .قد
يصبح النازحين الذين يعانون من الحرمان من حماية ودعم أسرهم ومجتمعاتهم المحلية أكثر عرضة
للعنف الجنسي وسوء المعاملة واالستغالل.

خصائص األزمة اإلنسانية
•زيادة في خطر التعرض لمشاكل واسعة النطاق مثل األمراض واألوبئة ،واالضطرابات النفسية
والصدمات.
•ارتفاع معدالت الوفاة.
•زيادة العنف.
•نقص المياه.
•نقص الغذاء والجوع.
•أضرار واسعة النطاق في المجتمعات واالقتصادات بما في ذلك خسائر مادية ضخمة.
•نزوح السكان.
•الحاجة إلى مساعدة إنسانية واسعة النطاق ومتعددة األوجه.
يمكن لألزمات اإلنسانية أن تكون قصيرة األمد نسبياً أو أن تكون لها تأثيرات طويلة األمد تؤثر على
السكان لسنوات.

ثالثة سيناريوهات خالل األزمة األنسانية
عند حدوث األزمة ،يقوم األفراد بـ:
البقاء في مجتمعهم.
على سبيل المثال ،عندما وقع الجفاف في جيبوتي في عام  ،2005وهدد أكثر من  ٣٠ألف شخص
بسبب نقص الغذاء .خالل هذه األزمة بقي معظم السكان في المناطق المتضررة من الجفاف على
الرغم من أنهم فقدوا معظم مواشيهم.

دليل تدريب المدربين
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الفرار من منازلهم إلى أماكن أخرى داخل نفس البلد فيصبحون نازحين داخلياً .
ومن األمثلة على ذلك حرب صعدة في اليمن في  ،11-2010والتي أثرت على أكثر من  ٢٥٠ألف شخص،
وحرب لبنان وإسرائيل عام  ،2006وخاللها تم نزوح  750ألف شخص ،أي ما يقرب ربع سكان لبنان.
عبور الحدود الدولية للعثور على ملجأ ،عادة في بلد مجاور.
على سبيل المثال ،الحرب على العراق ،أدت إلى أكثر من  2مليون الجئ فروا إلى سوريا واألردن
ومصر وإيران وأماكن أخرى.
النازحون والالجئون

يتم تعريف الالجئ في
اتفاقية األمم المتحدة
لعام  1951المتعلقة
بوضع الالجئين (يشار اليها
عادة باسم اتفاقية الالجئين) بأنه أي
شخص ،دفع بسبب خوفه المبرر من
التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه
أو جنسيته أو انتمائه لفئة اجتماعية
معينة أو آرائه السياسية ،إلى خارج
بلده األم و هو غير قادر أو غير راغب
في أن يستفد من حماية ذلك البلد .أو
كل شخص ال يملك جنسية ويوجد خارج
بلد إقامته المعتادة السابق ،وغير قادر

النازحون
ويعرف مكتب األمم
المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية
( )OCHAالنازحين باألشخاص أو
المجموعات الذين أجبروا على
الفرار من منازلهم لتجنب الصراع
المسلح والعنف وانتهاكات حقوق
اإلنسان أو الكوارث الطبيعية أو
التي صنعها اإلنسان ،ولكنهم لم
يعبروا حدود الدولة
المعترف بها دوليا.

أو غير راغب في العودة إليه بسبب
هذا الخوف.على الرغم من أن المصطلح
محدد بدقة في اتفاقية الالجئين ،غالبا
ما يتم استخدام كلمة «الجئ» في
اللغة اليومية لإلشارة إلى أي شخص
عبر الحدود الدولية بسبب النزاعات أو
الكوارث الطبيعية أو أي نوع آخر
من األزمات اإلنسانية.
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أيضا ،عندما ينتج عن األزمة اإلنسانية رحيل جماعي ويكون البلد المضيف غير قادر على تحديد هوية
وأهلية األفراد قد يعلن هذا البلد  أن جميع المدنيين الوافدين الجئين ما لم ييثبت عكس ذلك.
ومع ذلك ،ال تزال منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى تستخدم التعريفات األصلية
في اتفاقية الالجئين لتحديد وضع الالجئ.
عندما يفر الناس من بلدهم ،بإمكانهم طلب اللجوء في البلد المضيف أو في بلد ثالث .يتم تعريف
طالب اللجوء بأنه شخص قد فر من بلده إلى بلد آخر خوفاً من المالحقة القضائية ويأمل في أن
يمنح صفة الالجئ في هذا البلد أو توطينه في بلد ثالث.

االستجابة اإلنسانية

االستجابة اإلنسانية هي توفير خدمات الطوارئ والمساعدات
العامة أثناء أو مباشرة بعد وقوع كارثة من أجل إنقاذ
األرواح والحفاظ على الصحة ،وضمان السالمة العامة
وتلبية االحتياجات المعيشية األساسية لألشخاص المتضررين.

يعترف المجتمع اإلنساني عموماً بثالث مراحل رئيسية لالستجابة لحاالت الطوارئ:
1.1مرحلة االستعداد

الفترة الزمنية قبل وقوع كارثة أو نزاع ،والتي قد تكون أو ال تكون
متوقعة.

2.2مرحلة االستجابة

االستجابة اإلنسانية تختلف تبعا لنوع األزمة ،وما إذا كان الوضع حاد
أو مزمن.
•اإلستجابة لحاالت الطوارئ الحادة :المرحلة األولية بعد بداية
حالة طوارئ وعادة ما تتطلب اإلغاثة اإلنسانية العاجلة .قد
تختلف الفترة الزمنية تبعا لألزمة.
•الوضع اإلنساني المزمن:غالباً
ما يميز األزمات الطويلة األمد اضطرابات متكررة مثل الجفاف
السنوي ،والنزوح المتكرر أو تجمعات الالجئين على المدى
الطويل .وغالبا ما يتطلب دعم إنساني فوري ،وأعمال تنمية
واإلستعداد إلى أزمات أكثر حدة.
دليل تدريب المدربين
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3.3المرحلة االنتقالية

تحدث هذه الفترة بعد وصول اإلغاثة الفورية ،وتركز على التحول

وإعادة اإلصالح

نحو التخطيط للتنمية على المدى الطويل .يشير هذا المصطلح عادة

التعافي

بدال من الكوارث.
لحاالت ما بعد الصراع
ً

الفئات األكثر تضررا في األوضاع اإلنسانية
في األزمة اإلنسانية ،يكون األطفال من الفئات األكثر عرضة ،وخاصة أولئك الذين يكونون
وحدهم أو المنفصلين عن أسرهم؛ المراهقين والشباب ،وخاصة الفتيات الصغيرات .الفقراء؛
األميين؛ النساء الحوامل والمرضعات؛ المسنين الفاقدين دعم األسرة؛ األشخاص الذين يعانون
من إعاقة؛ األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري واألمراض المزمنة األخرى؛
ذوي االحتياجات الخاصة؛ واألقليات أو الفئات المهمشة.
الفئات األضعف بين الشباب
األكثر ضعفاً في أوساط الشباب هم المراهقون الشباب ( 14-10سنة) ،واألطفال الجنود (بما
في ذلك الفتيات) ،والمراهقات الحوامل والشباب غير المصحوبين واأليتام والمراهقين الناجين
من العنف الجنسي واالتجار وغيره من أشكال العنف ،وأولئك العاملين في الجنس من أجل
البقاء ،والشباب المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري ،وأولئك الذين يعانون من
إعاقات ،وجماعات السكان األصليين والمهاجرين.
ومع ذلك ،يتاح للشباب المتأثرين باألزمة اإلنسانية فرص جديدة وامتيازات وخبرات ،بما
في ذلك الحصول على رعاية صحية أفضل ،وفرص التعليم والعمل .ويمكن أن تشمل النتائج
اإليجابية األخرى وقفاً للممارسات الضارة حيث تنهار البنى االجتماعية ،واكتساب مهارات
جديدة ولغات ،وبناء عالقات جديدة مع الناس والشباب اآلخرين ،والمشاركة في االستجابة
لألزمة اإلنسانية ،وغيرها من الفرص لتطبيق معارفهم و مهاراتهم.

دور برنامج تثقيف األقران في األوضاع اإلنسانية
يمكن استخدام تثقيف األقران للمساعدة في التحضير ألزمة وشيكة.
ويمكن استخدام تثقيف األقران أيضا  لتلبية احتياجات الشباب في األوضاع اإلنسانية
المستقرة أو في مرحلة ما بعد الصراع أو مرحلة التعافي بعد الكارثة.
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ال ينصح بتثقيف األقران أثناء المرحلة الحادة من األزمة اإلنسانية ألسباب عديدة:
•تعطى األولوية لألنشطة الفورية المنقذة للحياة.
•تتغير طبيعة الوضع بسرعة مما ال يسمح بالتقييم المالئم الحتياجات الشباب.
•يتطلب تثقيف األقران تدريب مصمم تصميماً جيداً ولتعليمات واضحة ومحددة ،ويصعب تحقيق
ذلك في أوقات األزمات الحادة.

لما تثقيف األقران في األوضاع اإلنسانية؟
يخضع األفراد خالل فترة المراهقة والشباب لعدد من التغيرات الجسدية والبيولوجية
والعاطفية الهامة .إنه الوقت الذي يتم فيه تكوين الشخصية حين يتأثر األفراد بسهولة،
وخاصة من قبل أقرانهم.
في الحاالت غير االنسانية ،عادة ما تكون األسرة ،والمدارس ،والمؤسسات القانونية
ومقدمي الخدمات االجتماعية ،وربما ليس دائماَ  ،متواجدة لتقديم الحماية والدعم والتوجيه
للجيل الشاب .أما في أوقات األزمات ،فمن الممكن أن تتعطل شبكة الدعم هذه بأكملها.
باإلضافة إلى ذلك هناك تحديات جديدة قد تواجه الشباب ،مثل البيئة والظروف المعيشة
الجديدة التي تزيد بشكل كبير من تعرضها للمخاطر.
خالل العديد من االستجابات اإلنسانية ،تستهدف معظم التدخالت األطفال (صغار السن).
يعتبر المراهقين والشباب أكثر ثباتاً وبالتالي أقل أولوية.

دليل تدريب المدربين
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يلخص هذا الرسم البياني كيفية تعرض الشباب للمخاطر:

عند حدوث حالة طوارئ ،يتأثر الشباب
والمراهقين بطرق مختلفة وقد يواجهون:
•االنفصال عن األسر واألصدقاء والمعلمين،
وغيرها من الشبكات االجتماعية والمجتمعية.
•التوقف عن التعليم الرسمي وغير الرسمي.
•انهيار الشبكات االجتماعية والمجتمعية.
•فقدان سبل العيش واألمن والحماية.
•تعطل الخدمات الصحية بسبب تدمير البنية
التحتية أو بسب زيادة الطلب على هذه
الخدمات.
•عدم توفر معلومات عن الصحة الجنسية
واإلنجابية ،وخدمات المشورة ،واالختبار،
والعالج ،والوقاية ،وتنظيم األسرة ،وخدمات ما
قبل الوالدة وبعدها.
•االنتقال إلى بيئة جديدة قد تكون عنيفة،
ضاغطة/مرهقة أو غير صحية.
•الحجز في المخيمات.
•تعطل في األنشطة اليومية ،مما يؤدي إلى
المزيد من وقت الفراغ.
•االجبار على تولي دور الكبار من دون أن يكونوا
مستعدين أو بعدم وجود قدوة إيجابية من قبل
الكبار أو شبكات دعم
•التمييز القائم على النوع االجتماعي وخاصة
بالنسبة للفتيات حيث يطلب منهن الخضوع إلى
الرجال ،ورعاية األسرة ،والبقاء في المنزل.
•العنف المبني على النوع االجتماعي ،بما في
ذلك العنف الجنسي ،والعنف المنزلي ،تشويه
أو بتر األعضاء التناسلية لألنثى ،والزواج
القسري المبكر .عند بقاء هؤالء الفتيات والنساء
على قيد الحياة ،يصبحن في خطر إضافي من
المشاكل الصحية والنفسية-االجتماعية وكذلك
من الوصم االجتماعي والتمييز.
•ازدياد االستغالل ،مثل االتجار ،وممارسة
الجنس مقابل المال وغيرها من الضروريات
والزواج القسري المبكر مع المخاطر ذات الصلة
بالصحة الجنسية واإلنجابية (كفيروس نقص
المناعة البشري ،واأللتهابات المنقولة جنسيا،
والحمل المبكر واإلجهاض غير المأمون).
•االستقطاب في القوات أو الجماعات المسلحة،
مما يزيد من تعرض الفتيات والفتيان لالستغالل
الجنسي واالعتداء الجنسي ،والعدوى بفيروس
نقص المناعة البشري وااللتهابات المنقولة
جنسيا األخرى ،واستخدام المخدرات ،والمشاكل
النفسية واالجتماعية .وباإلضافة إلى ذلك،
تواجه الفتيات خطر الحمل غير المرغوب فيه
واإلجهاض غير المأمون.
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وقد يشعرون بالـ :
•إذالل ألنهم أصبحوا يعتمدون على
المساعدات الخارجية.
•الخوف ،التوتر ،الحزن ،الخمول ،والملل.
•الضغط اإلضافي ،وخاصة عند الفتيات
حيث عليهن االلتزام بالقواعد واألدوار
التقليدية.
•اليأس والتشاؤم وفقدان السيطرة
وبالتالي عدم القدرة على تصور مستقبل
إيجابي.
•الغضب ،واالشمئزاز والتوق للشعور أنهم
على قيد الحياة مرة أخرى.
•االحباط.
•أنهم مسجونين ويتم التمييز ضدهم.

وقد يؤدي بهم ذلك بهم إلى :
•ترك المدرسة أو الزواج أو العمل من
أجل تلبية احتياجاتهم من الغذاء
والمأوى أو الحماية.
•التأقلم مع أوضاع جديدة وتعلم كيف
يجدون سبيلهم.
•السرقة وارتكاب جرائم صغيرة أخرى
إلعالة أنفسهم وأسرهم
االنخراط في السلوكيات العنيفة،
وخاصة الفتيان والشبان ،سواء فيما
بينهم أو مع الفتيات.
•بيع الجنس مقابل الغذاء والحماية
والمأوى والمال.
•زيادة في السلوكيات الخطرة كإقامة
العالقات الجنسية غير اآلمنة والعنف
واستخدام المخدرات.

تثقيف األقران عن الصحة الجنسية واإلنجابية للشباب في األوضاع اإلنسانية

تقدم برامج تثقيف األقران للشباب الفرصة لتطوير المعرفة ،ومهارات القيادة والتواصل؛
لتحسين وضعهم وثقتهم بنفسهم داخل مجتمعاتهم .باإلضافة إلى بناء شراكات بين
الشباب والكبار ومع قادة المجتمع المحلي والمشرفين ومشاركة في العمل التطوعي ،مما
يقلل من وقتهم الضائع.
وباإلضافة إلى ذلك ،تساعد هذه البرامج على إعادة بناء شبكاتهم من األصدقاء وتسنح لهم
الفرصة باالجتماع بأقران جدد من خالل الدورات التدريبية وجلسات تثقيف األقران .وأخيراً ،
تمكنهم من الدفاع عن احتياجاتهم والعمل على إحقاق تلك االحتياجات.

مشاركة الشباب في االستجابة اإلنسانية
لما مشاركة الشباب؟
يوضح المثل السواحيلي (لغة سواحل افريقيا الشرقية )« ،سوف تتم تنمية الشباب من قبل الشباب
أنفسهم »،مفهوم أنه فقط من خالل المشاركة الفعالة للشباب ومن خالل تمكينهم سوف يتخذون
قرارات آمنة ،مستنيرة ،ومسؤولة في ما يتعلق بالصحة اإلنجابية ويساهمون بشكل فعال في
البرامج التي تؤثر على حياتهم .وتستخدم عبارة مشاركة الشباب وإشراك الشباب بشكل متبادل.
أما مصطلح الشراكة بين الشباب والكبار فيستخدم في معنى محدد ،مشيراً في المقام األول إلى
التفاعالت التي تحدث بين الشباب والكبار ضمن بيئات احترافية/مهنية.
تستخدم العديد من البرامج استراتيجيات مختلفة إلشراك الشباب .في الماضي ،كانت مشاركة الشباب
تعني عموماً تثقيف األقران ،ومجالس استشارية للشباب ومجموعات النقاش الهادفة/المركزة .أما
في السنوات األخيرة ،فلقد قامت المنظمات بمحاولة إلدماج الشباب في البرامج  ،بما في ذلك
فضايا المناصرة/كسب التأييد واإلدارة والتقييم .وتنصح منظمة الصحة العالمية ( )WHOأنه “ينبغي أن
يشارك الشباب من البداية كشركاء بكل معنى الكلمة وبطريقة فاعلة في جميع المراحل من وضع
المفاهيم والتصميم والتنفيذ ،وإعطاء التغذية الراجعة والمتابعة”.
كما برهنت العديد من البرامج في البيئات التي هي في طور النمو ،أن إشراك الشباب في التصميم
والتنفيذ والمتابعة هو المفتاح لضمان أن البرامج ستكون ناجحة ويمكن الوصول إليها وتلبي
احتياجاتهم .وباإلضافة إلى ذلك ،إن مشاركة المراهقين والشباب في تقييم البرامج يساعد في
توجيه وتطوير البرامج المستقبلية .كما يمكن أن تؤدي مشاركة الشباب في جميع مراحل دورة
البرنامج إلى زيادة في مالئمة البرنامج وتعزيز نتائجه والمساهمة في شراكات هادفة بين الشباب
والكبار.

دليل تدريب المدربين
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مشاركة المراهقين/اليافعين والشباب في األوضاع اإلنسانية
وال تزال مشاركة المراهقين والشباب أساسية في حاالت األزمات ،على الرغم من الظروف
المؤاتية التي تشجع مشاركتهم ،بما في ذلك الوقت والتمويل وااللتزام تبقى محدودة بسبب
الظروف الطارئة .وفي ما يلي أمثلة على كيفية مشاركة المراهقين/اليافعين والشباب خالل
القيام ببرامج للشباب:
•تحديد القضايا التي سيتناولها مثقفي االقران الشباب
•تحديد مكان التدريب وإجراء االتصاالت الالزمة لحجزه.
•دعم العمل التحضيري إلجراء جلسات التثقيف.
•االتصال باألقران وأولياء أمورهم ودعوتهم لالجتماع التمهيدي ونشاطات التوعية.
•نشر الرسائل.
•احالة األقران إلى خدمات الصحة االنجابية.
•متابعة تنفيذ األنشطة.
•تقييم التغيير في المعرفة والمواقف والمهارات لدى أقرانهم.

بالفعل ،فمن المهم أن يشارك المراهقين/اليافعين والشباب في االستجابة الحتياجاتهم
الخاصة .إن هذا الشعور بااللتزام قد يكون له تأثير إيجابي على رفاههم وصحتهم،
فيسترجعون الشعور بالجدارة الذي قد يكونوا خسرونه بسبب الظروف الصعبة .كما تسمح
لهم المشاركة أيضاً بإستخدام وقتهم بشكل أفضل ،فتجنبهم السلوكيات المحفوفة
بالمخاطر المرتبطة بوقت الفراغ.

المراهقون/اليافعون والشباب األكثر عرضة للخطر

يجب تشجيع المراهقون/اليافعون والشباب األكثر عرضة للخطر على المشاركة
في وضع البرامج .إن مشاركة هذه المجموعات التي تتضمن أرباب األسر،
واألطفال المرتبطين بالقوات والجامعات المسلحة ،والصغار
والمهمشين وذوي اإلحتياجات الخاصة ،والمنفصلين عن أسرهم،
مهمة جداً أثناء األزمات االنسانية .تخرق مشاركاتهم الحواجز
أمام الحصول على معلومات وخدمات متعلقة بالصحة الجنسية
واإلنجابية وتضمن تلبية احتياجاتهم.
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تثقيف األقران عن الصحة الجنسية واإلنجابية للشباب في األوضاع اإلنسانية

وتزود «حقيبة االدوات لالوضاع االنسانية حول الصحة الجنسية واالنجابية للمراھقين» عدة
نماذج لبرامج تم استخدامها في بيئات هي في طور النمو ويمكن أقلمتها لالستخدام في
حاالت الطوارىء.
وما يلي وصف الثنان من هذه النماذج التي تم اختبارها ميدانياً :
المعرفة ذات الجودة من أجل الشباب
منهجية الشراكة
ّ

هذا النموذج ،الذي يستخدم من قبل مؤسسة إنقاذ الطفولة ،يشارك الشباب والعاملين
في عملية تحديد احتياجات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين ،ويستكشف سبل التعاون
ويشدد على المسؤولية المتبادلة في حل المشاكل .وتتضمن العملية اإلجتماع مع الشباب
والعاملين في مجال الصحة بشكل منفصل الستكشاف االحتياجات المتوقعة لكل منهما
والمتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية ،ونظرتهم إلى نوعية الرعاية ،ونقاط القوة والضعف
في الخدمات القائمة ،والمسؤوليات وحقوق المستفيدين والعاملين الصحيين .ويلي ذلك
جلسة «سد الفجوة» ،التي يتبادل خاللها الشباب والعاملين الصحيين األفكار ويتوصلون الى
سبل للتعاون على رؤية مشتركة لكيفية تحسين الخدمات المالئمة للمراهقين .في
المرحلة النهائية ،يعمل الشباب والعاملين في مجال الصحة معاً لوضع وتنفيذ خطط العمل،
ويشارك الشباب في متابعة نوعية التحسينات في الخدمات الصحية.
نموذج الشراكات بين الشباب والكبار ()YAP
ويستند هذا النموذج ،الذي تم تطويره من قبل صحة األسرة الدولية وشبكة الشباب،
على مبادئ أن للجيل الشاب الحق في المشاركة في صنع البرامج؛ وأن هذه المشاركة
تجعل البرامج أكثر مالئمة واستدامة .وان المشاركة تزيد من مرونة وتطور الشباب ونموهم.
من خالل هذا النموذج ،ينخرط الكبار والشباب ليس في الحوار فقط ،بل أيضا في العمل
كشركاء على قدم المساواة .ويدمج هذا النموذج وجهات نظر المراهقين ومهاراتهم
مع خبرة الكبار وحكمتهم .ويعطى لكل طرف الفرصة بتقديم االقتراحات واتخاذ القرارات.
ويقدر مساهمات كل طرف .ويسمح للشباب والكبار للعمل في شراكة كاملة لتصور
ويعترف
ّ

وتطوير وتنفيذ وتقييم البرامج .ومن أجل أن يكون هذا النموذج ناجحاً  ،يجب أن يظهر الشباب
والكبار االحترام المتبادل .كما يجب أن يثق الكبار بقدرة الشباب على اتخاذ القرارات ويدركون
قيمة ما يمكن أن يساهموا به لهذه الشراكة؛ ويكونون على استعداد لتزويد الشباب
بتدريب إضافي ،إذا لزم األمر.
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الجزء الثاني:

التخطيط لتثقيف األقران
في األوضاع اإلنسانية

12

تثقيف األقران عن الصحة الجنسية واإلنجابية للشباب في األوضاع اإلنسانية

تختلف األزمات واألوضاع اإلنسانية من بلد آلخر وحالة إلى آخرى ،حتى أنه يمكن مالحظة هذه
االختالفات ضمن البلد الواحد .لهذا السبب ،ال يمكننا التعميم .ونحن بحاجة إلى طرح بعض األسئلة
قبل أن نبدء بالعمل مع أقراننا في هذه األوضاع .يعرض هذا الفصل األسئلة الرئيسية التي يجب
مراعاتها عند التخطيط لبرامج تثقيف األقران حول الصحة الجنسية واإلنجابية ،وتمكين الشباب
والمهارات الحياتية للشباب في األزمات اإلنسانية.

عرف إلى الفئة المستهدفة
َت ّ
1-1العوامل الديموغرافية  /التركيبة السكانية :ما هي الفئة العمرية للشباب؟ كيف
يتوزعون بحسب الجنس؟ ما هو وضعهم العائلي؟ ما هو مستواهم التعليمي؟ ما هي
جنسياتهم؟
2-2أين يعيشون؟ في المخيم؟ في المدارس؟ في مجتمع مضيف؟
•المخيمات
•هيكلية المخيمات :هل يقسم المخيم إلى مقاطع أو مقاطع فرعية/مربعات/أحياء/مناطق؟ هل
المخيم محاط بسور؟ أين يجد سكان المخيم مياه الشرب؟ أين تقع المراحيض؟ أين يستحم
السكان؟ أين يتم جمع القمامة؟ أين تغسل المالبس؟
•تنظيم المخيمات :كيف تتم إدارة المخيم؟ هل تتم إدارته من قبل منظمة واحدة أو عدة
منظمات/مؤسسات؟ ما هي األدوار المختلفة للمنظمة (ات)  /المؤسسة (ات) المعنية؟ ما هو
الهيكل/الهياكل و/أو الشبكة  /الشبكات التي من خاللها يتم تقديم األنشطة؟ ما هو دور
الشباب؟
•قادة المخيم  /المجتمع وضباط االتصال :من هم؟ ما هي أدوار القادة الدينين والزعماء
السياسيين ،والرجال والنساء وكبار السن والشباب؟ كم عدد القادة الموجودين في كل مقطع /
مربع  /حي  /منطقة؟ كيف يتم تنظيمهم؟

•المجتمع المستضيف
•كيف نتواصل معهم؟ من خالل المنظمات المجتمعية؟ المؤسسات الحكومية؟ المراكز الصحية؟
المنظمات غير الحكومية؟ أو وكاالت األمم المتحدة؟
•ما هي المنظمة  /المؤسسة التي تتعامل معهم؟ ما هي أدوارهم؟ ما هو الهيكل/الهياكل
و/أو الشبكة  /الشبكات التي من خاللها يتم تنفيذ األنشطة؟ ما هو دور الشباب؟
•من هم القادة وضباط االتصال؟ القادة الدينين؟ القادة السياسيين؟ الرجال؟ النساء؟ كبار السن
أو الشباب؟
دليل تدريب المدربين
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3-3كيف تعيش الفئة المستهدفة؟
•الظروف المعيشية للشباب :ما هو نوع األماكن التي يعيش فيها الشباب؟ كم عدد األشخاص
 /األسر التي تعيش في المكان؟ هل يعيشون مع أسرهم؟ هل هم مفصلون وفقاً لجنسيتهم،
أو وضعهم العائلي أو جنسهم أو طبقاً لمعايير أخرى؟
•أدوار الشباب ومسؤولياتهم :ما هي أدوار /مسؤوليات كل من األوالد والبنات؟ هل يعملون؟
إذا نعم ،فمن هم أولئك الذين يعملون؟ أين يعملون؟ أي نوع من العمل يمارسون؟ هل يحصل
الفتيان والفتيات على فرص عمل متساوية؟
كيف أقضي يومي؟
فتاة باكستانية ناجية من الفيضانات تقول:
“الفتيات يقضين يومهن داخل خيامهم أو المنازل .ال يوجد أي نشاط إجتماعي جيد
لهن .كل ما تفعلهه هو اإلستيقاظ في الصباح ،والصالة ،وتحضير وجبة اإلفطار مع
أمهاتهن ،وغسل األطباق وتنظيف المكان ،فتشغلن أنفسهن بهذه الطريقة .هن
محتاجات جدا ويائسات لتحقيق الضروريات األساسية للحياة فال يفكرن حتى في اللعب
واللهو مع أقرانهم “.
•أنشطة  الشباب :هل يشارك الشباب في االستجابة لألزمة اإلنسانية؟ إذا لم يكن كذلك ،ما هو
السبب؟ ما هي األنشطة التي يشاركون فيها؟ هل هناك أي أنشطة للفتيات فقط؟ عموماً  ،من
يشارك في هذه األنشطة ،ما هي هذه األنشطة وإلى أي مدى هم معنيين؟ في أي مرحلة
من النشاط يشاركون :في التصميم أوالتنفيذ أوالرصد أو التقييم؟

4-4معلومات أخرى :ما هي اللغات التي ُيتكلم بها؟ هل هناك قاصرين غير مصحوبين أو
منفصلين؟ هل هناك فتيات حامل؟ هل لدى أحد الشباب أطفال؟ ما
المهارات التي يمتلكونها؟
كيف أقضي يومي؟
الجئ صومالي في جيبوتي يقول:
“ليس لدينا شيء نقوم به في المخيم؛ فنحن نستيقظ ،ونقضي بعض الوقت
في الخيمة .البعض يذهب إلى المدرسة .وفي فترة ما بعد الظهر نلعب كرة
القدم ونعود إلى الخيمة للنوم عند الساعة  19:00ألنه ليس لدينا كهرباء “.
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ما هي المؤسسات/

المنظمات التي تتدخل في
األوضاع اإلنسانية؟

هذه المعلومات عامة وقد تتغير بحسب الوضع.
•المؤسسات الحكومية :الوزارات (وزارة الصحة ،وزارة الشؤون االجتماعية،
وزارة التربية ،وزارة الدفاع ،وغيرها) ،الجيش ،مجالس خاصة أو لجان لإلنقاذ.
•المنظمات غير الحكومية الوطنية والعالمية :الهالل األحمر ،تنظيم األسرة ،كاريتاس،
أوكسفام ( ،)Oxfamمنظمة انقاذ الطفولة ( ،)Save the Childrenأطباء بال حدود (Médecins sans
 ،)Frontièresلجنة اإلغاثة العالمية ( ،) International Rescue Committeeوغيرها.
•منظمات األمم المتحدة :صندوق األمم المتحدة للسكان ( ،)UNFPAيونيسف (،)UNICEF
منظمة الصحة العالمية ( ،)WHOبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPمنظمة األغذية
والزراعة ( ،)FAOبرنامج األغذية العالمي ( ،)WFPالمفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين ( ،)UNHCRمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)OCHAو مركز تنسيق
اإلجراءات المتعلقة باأللغام التابع لألمم المتحدة ( )UNMACCوغيرها.
•الحكومات األجنبية.

قبل الشروع في عملية التقييم هذه ،تأكد من االستفسار عن اإلجراءات المحددة في
البلد المعني لجهة دخول المخيمات والوصول إلى النازحين والالجئين في المجتمع
المضيف .تختلف العملية والمؤسسات المسؤولة من بلد إلى آخر .فبإمكان صندوق األمم
المتحدة للسكان أو المنظمات غير الحكومية التي يعمل معها الصندوق اكتشاف هذه
المسألة وتوفير المعلومات لنا لتسهيل وصولنا .ينبغي أن تتضمن عملية المسح/التقييم هذه
جميع الشباب ،مع التركيز بشكل خاص على الفئات األكثر ضعفاً .

حدد خريطة الجهات الفاعلة والخدمات المتاحة
من المهم جدا معرفة الخدمات المتاحة للشباب قبل وضع برنامج تثقيف األقران .وسوف
يساعد ذلك للتأكد من أن البرنامج هو جزء من نظام إحالة حيث بإمكان الشباب الحصول على
الخدمات األساسية والرعاية الصحية األولية.
دليل تدريب المدربين
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قبل البدء في عملية المسح هذه ،قد تحتاج إلى مراجعة التقييمات المتوفرة التي أجرتهاها
الجهات الرئيسية ذات العالقة .قد يساعدك هذا األمر على فهم وضع المراهقين والشباب،
وتصميم برامج أفضل.
وهنا بعض األمثلة عن األسئلة العامة التي ينبغي أن تغطيها عملية المسح .قد يحتاج
البعض منها إلى التعديل ،كما باإلمكان إضافة اسئلة أخرى ،فالقائمة ليست شاملة.
1.1خدمات الشباب:
•الرعاية الصحية األولية :ما هي الخدمات الصحية المتاحة؟ أين تقع؟ ما هي أوقات تقديم
الخدمات؟ من هم مقدمي الخدمة؟
•خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية :هل توجد مثل هذه الخدمات؟ أين؟ هل هي في متناول
الشباب؟ إذا لم تكن كذلك ،لماذا؟ هل يستخدمها الشباب؟ إذا ال ،لماذا؟ هل الخصوصية والسرية
مضمونة؟ هل يعامل الشباب بنزاهة و مهنية؟ هل تستجيب الخدمات إلى أعمار وجنس الفئة
المستهدفة؟ هل مقدمي الخدمات من نفس جنس المستفيدين من الخدمة؟ إذا ال ،هل يكون
هنلك شخص من نفس الجنس حاضراً خالل االستشارة والفحص الطبي؟ هل تقدم الخدمة
المعلومات ،والمشورة واختبار فيروس نقص المناعة البشري السري والطوعي ،ووسائل تنظيم
األسرة وعالج االمراض المنقولة جنسيا؟ هل هناك إحالة إلى خدمات العالج والرعاية لفيروس
نقص المناعة البشري إذا لزم األمر؟
•الخدمات المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي :هل هناك تدابير متخذة لمنع
العنف المبني على النوع االجتماعي في تخطيط المخيم أو من خالل أنشطة التوعية؟ ما هي
الخدمات المقدمة للشباب الذين تعرضوا للعنف المبني على النوع االجتماعي؟ أين وكيف يمكن
للشباب الحصول على هذه الخدمات؟ هل هناك أي إحالة لتقديم الدعم النفسي؟ أين وكيف؟
•التعليم :هل يذهب الجيل الشاب إلى المدرسة؟ هل كل من هم في سن المدرسة يرتادونها؟
إذا ال ،لماذا؟ هل يلتحق الفتيات والفتيان بالمدارس على قدم المساواة؟ إذا ال ،لماذا؟ أين تقع
المدارس  -داخل المخيم أو في المجتمع المضيف؟
•الخدمات التشغيلية الريادية :من هو المسؤول عن هذا النوع من األنشطة؟ هل هناك أي تدريب
مهني مقدم للشباب؟ إذا كان األمر كذلك ،أي نوع من المهارات يتم تدريسها؟ ما هي اإلجراءات
إلحالة الشباب إلى مثل هذه الخدمات والتدريبات؟ هل يمكننا دمج تدخالت تثقيف األقران بين
الشباب في هذه البرامج التدريبية القائمة؟
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2.2أنشطة الشباب:
كيف يقضي الفتيان والفتيات يومهم؟ ما هي األنشطة الترفيهية واالجتماعية المتوفرة للشباب؟
أين تحدث هذه األنشطة؟ من يستفيد من هذه األنشطة؟ ما هو الجدول الزمني لحدوثها؟ هل
يشارك الشباب في تقديم هذه األنشطة؟ إذا نعم ،كيف؟

مالحظة :تتوفر أدوات التقييم التفصيلية على موقع حقيبة أدوات الصحة الجنسية واإلنجابية
للمراهقين
()http://www unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2009/adol_ toolkit_humanitrian.pdf
عينة عن جدول لمسح خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية المتاحة للمراهقين والشباب  
من؟
(المؤسسة /
المنظمة)

ماذا؟
(نوع الخدمات /
اللوازم)

أين؟
(الموقع)

متى؟
(ساعات العمل)

مالحظات
(بما في ذلك الكلفة)

كيف يمكننا جمع المعلومات حول الخدمات واألنشطة
للشباب؟

مقابلة األشخاص الرئيسيين من المنظمات العاملة مع الالجئين و /
أو النازحين ،مثل تلك المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية
الوطنية والدولية ووكاالت األمم المتحدة ،ومديري المخيم ،الخ.
مراجعة التقييمات ذات الصلة التي أجرتها الجماعات والمنظمات داخل
المخيمات ،بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة ،الخ.
اإلجتماع مع الفتيان والفتيات والتحدث معهم بشكل فردي أو من خالل
مناقشات جماعية.

مسح المخيم ومراقبة أثر األزمة على  الشباب وكذلك اثرها على
المجتمع المضيف ،وأين وكيف يعيشون.

دليل تدريب المدربين
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حدد مثقفي األقران الشباب المحتملين
ّ
ينبغي أن تكون عملية تحديد المثقفين المحتملين لألقران الشباب تشاركية وشفافة .وهنا
بعض من التقنيات التي يمكن استخدامها إلبالغ الجمهور المستهدف حول برامج تثقيف
األقران بين الشباب وحشد واستقطاب الشباب.
•طرق غير رسمية :االتصال المباشر مع واحد
أو أكثر من الشباب الذيت بدورهم يعرفونا
على آخرين ،تأثير «كرة الثلج» .نحن بحاجة إلى
بناء عالقة ثقة مع الشباب من خالل إشراكهم،

«كنا نجذب الشباب من خالل دعوتهم
لالنضمام إلينا في الليل ،عندما

كنا نغني وننظم عروض للمواهب

باإلضافة إلى التمثيل والموسيقى.

وإجراء األنشطة الترفيهية واإلصغاء إليهم.

ونتيجة لذلك ،انضم البعض منهم

تنظيم األنشطة حول القضايا التي يعتبرها

التي شكلناها .في النهاية ،أصبح

وإحدى الطرق للقيام بذلك تكون من خالل
الشباب مهمة والتي تحظى باهتمامهم.
•طرق رسمية :من خالل المنظمات غير
الحكومية العاملة مع الالجئين والنازحين،
المنظمات غير الحكومية العاملة في
المجتمع وقادة المجتمع وضباط

إلى مجموعة المتطوعين الشباب
لدينا عدد كبير من النازحين الشباب

الذين انضموا إلى مجموعة المتطوعين.
فساعدونا في األنشطة الضرورية،

والتي شملت في البداية جمع المواد

الغذائية والمالبس وتبرعات األدوية من
الصيدليات ،وتسلية األطفال ،وغيرها-».
شاب من لبنان خالل أزمة عام .2006

االتصال ،ومدراء أو لجان المخيم أو التجمعات.
وكذلك األمر من خالل توزيع معلومات
المطبوعة ضمن أنشطة الشباب وأماكن تقديم
الخدمات ،والمناطق والمجالس.

استقطب الشباب
•في إطار التحضير للتدريب ،شكل مجموعات من  25-15من الشباب .تذكر أنه بحسب المعايير والقيم
الثقافية واالجتماعية ،قد يتم تشكيل بعض المجموعات حصراً من الفتيات أو الفتيان .وباإلضافة
إلى ذلك ،ينصح بشدة النظر في الفئة العمرية ( 19-15أو  )24-20عند تشكيل هذه المجموعات .قد
يتم تطبيق اعتبارات محددة أخرى أيضا تبعا للحالة.
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•أحد االحتماالت هو إنشاء مجموعة مختلطة من األقران مكونة من النازحين و  /أو الالجئين
أنفسهم ،والمجتمع المضيف ،والمتطوعين من المنظمات التي تعمل مع الفئة المستهدفة.
سوف تساعد هذه االستراتيجية في تقليل المسافة بين المجتمع المضيف والالجئين و  /أو
النازحين ،مما يجعل كل طرف على بينة من آراء واحتياجات الطرف اآلخر .وعالوة على ذلك ،يمكن
أن تكون بمثابة نقطة انطالق للتعاون بين الشباب في االستجابة لألزمة.

ممارسة ناجحة :تعيين ضباط اتصال ضمن مجموعات الشباب

يساعدك ضباط االتصال على التواصل مع جمهورك المستهدف.

فبإمكانهم إعالم أو تذكير الشباب بمكان وتوقيت ومدة دورة

تدريبية معينة؛ والمساعدة في إعداد المكان؛ وتقديم التغذية الراجعة

من أقرانهم حول الدورة التدريبية؛ الخ.

يمكن استخدام الخطوات التالية الختيار مجموعة ضباط االتصال:

قدم الموضوع أوال إلى الكبار ،ومن ثم إدعو الشباب للتعرف على المشروع :غاياته
ّ
وأهدافه ،وأنشطته ،ودورهم المحتمل ومسؤولياتهم.

اسأل الشباب النتخاب  /تعيين ضباط االتصال للقيام بالمسؤوليات المذكورة أعاله.
كال من الفتيات والفتيان ومختلف الفئات العمرية ( 19-15و)24-20
تأكد من أن ً

ممثلة على حد سواء .أما للشباب تحت عمر الـ 18عاماً  ،يوصى بالحصول على موافقة

الوالدين أو األوصياء.
لفتة نظر!

إن التناوب الدوري لضباط االتصال يعطي المزيد من الفرص لمختلف أعضاء
المجموعة لتولي المسؤوليات.

يتوقع من ضباط االتصال الذين تم تعيينهم/انتخابهم تنظيم
اجتماعات تشاورية مع أعضاء المجموعة لتوضيح أدوارهم
ومسؤولياتهم.

الدعوة إلى تدخالت شباب ناجحة
باإلضافة إلى الخطوات المذكورة أعاله ،عليك المشاركة في قضايا المناصرة/كسب تأييد
واضحة ومستمرة خالل جميع مراحل العملية من تصميم وتنفيذ ومتاعبة وتقييم برنامج
تثقيف األقران.
ونظرا لحساسية قضايا الصحة الجنسية واإلنجابية وارتباطها بمحرمات ثقافية في بعض
المجتمعات ،والتي قد تعيق وصول المراهقين/اليافعين والشباب إلى المعلومات والخدمات،
فنحن بحاجة إلى:
دليل تدريب المدربين
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•توعية الكبار – األهل وواضعي السياسات وصانعي القرار ومديري البرامج ،وقادة المجتمع،
وغيرهم  -عن أهمية معالجة قضايا الصحة الجنسية واإلنجابية مع الشباب ،بما في ذلك حقهم
في الصحة والخدمات والمعلومات الدقيقة.
•إشراك أفراد المجتمع ،بما في ذلك األهل واألوصياء والقادة الدينين ،في القضايا التي تؤثر
على صحة الشباب وحمايتهم .تعتبر هذه المشاركة أمر في غاية األهمية في كل مرحلة من
مراحل المشروع كي تؤدي إلى المزيد من النتائج الصحية المستدامة واإليجابية.
•تعريف اآلباء واألوصياء على مشروع تثقيف األقران ،غايته ،األهداف واألنشطة والنتائج
المتوقعة .يميل اآلباء واألمهات في األزمات اإلنسانية إلى أن يكونوا أكثر حماية نحو أطفالهم،
وخاصة الفتيات .في الواقع ،قد يمنعوهم من المشاركة في البرنامج .إبدأ من خالل شرح أدوار
ومسؤوليات الشباب المتأثرين باألزمة اإلنسانية والحصول على موافقتهم على مشاركة أبنائهم
وبناتهم في البرنامج .اسأل األهل ما إذا كانوا يرغبون في المشاركة في المشروع وإذا كان
األمر كذلك ،استكشف كيفية تقديم تغذية راجعة من قبلهم وكيفية دعمهم للمشروع والترويج
له ،بما في ذلك توعية أهالي آخرين .استشرهم في القضايا الهامة التي يعتقدون أنه من
شأنها ضمان نجاح المشروع.
•وصف األهداف وأنشطة البرنامج إلى الجهات المعنية ،أطلب تعاونهم وتوقعاتهم
حول مشاركتهم في البرنامج وتقديم الدعم إلى مثقفي األقران .إشرح لهم قيمة البرنامج
لتدخالتهم ،مما قد يساعد في تأمين التزامهم .وستكون توصياتهم ونصائحهم حاسمة في بناء
فعال وكفوء ويسهل الوصول إليه.
برنامج ّ

أدوات للدعوة:
وفر األرقام والحقائق القائمة على األدلة والمتعلقة بالشباب والصحة ،والحماية والمخاطر خالل
• ّ
األزمة اإلنسانية.
•تشارك وناقش مع المعنيين بنتائج التقييم والمسح/خريطة الخدمات واألنشطة بهدف تسليط
الضوء على األساس المنطقي وفوائد البدء بتدخالت ُتركّ ز على الشباب.
•اشرح لماذا يتعرض الشباب في األوضاع اإلنسانية وخاصة الفتيات الصغيرات لخطر فيروس نقص
المناعة البشري  /اإليدز ،واإللتهابات المنقولة جنسيا ،والحمل غير المرغوب فيه ،واإلجهاض غير
اآلمن ،والوصم والتمييز.
•فسر سياسات والتزامات الوكاالت على المستوى العالمي والوطني واإلقليمي( .على سبيل
المثال ،المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( )IASCلتدخالت فيروس نقص
المناعة البشري  /اإليدز في حاالت الطوارئ ،والذي يطلب من األفراد والمنظمات العاملة في
مجال االستجابة للطوارئ تطوير استجابة فيروس نقص المناعة البشري  /اإليدز بمشاركة كاملة
من الشباب).
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•إعقد اجتماعات إحاطة دورية إلبالغ الجهات المعنية عن سير البرنامج .في هذا الوضع ،يمكن أن
تثار المخاوف والتحديات وأن تعالج بشكل جماعي.
•فكر في استخدام األدوات السمعية والبصرية مثل “ Youth Zonesمن قلب المأساة” الستكشاف
تأثير أزمة إنسانية ما على حياة الشباب ،وكذلك لنقل دور الشباب الحاسم كعناصر تغيير في
هكذا حالة.

بعض األرقام التي من الممكن استخدامها في عملية
الدعوة:
•حالياً  ،إن ما ال يقل عن  8ماليين من  40مليون نازح هم من الشباب
الذين تتراوح أعمارهم بين  15و  24سنة .معظم هؤالء الشباب ليسوا في
المدارس؛ العديد منهم لم يلتحق بالمدرسة ابداً ( .مفوضية الالجئات من
النساء)2010 ،
•كل دقيقة ،يصاب ستة أشخاص من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25
عاماً بفيروس نقص المناعة البشري وعموماً أكثر من نصف اإلصابات
الجديدة عالمياً تحدث بين الناس الذين تتراوح أعمارهم بين  24-15عاما.
وعالوة على ذلك ،في العالم يتأثرعلى األقل  15مليون من الجيل الشاب
بفيروس نقص المناعة البشري واإليدز في النزاعات وحاالت الطوارئ ذات
الصلة( .برنامج األمم المتحدة حول اإليدز ومنظمة الصحة العالمية)2006 ،
•ما يقارب واحد من ثالث ناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي
يطور مشاكل في الصحة النفسية( .منظمة الصحة العالمية)2008 ،
•الحمل هو السبب الرئيسي للوفاة بين الفتيات الذين تتراوح أعمارهم
بين  19-15عاما ،في معظم األحيان بسبب مضاعفات اإلجهاض والوالدة
غير اآلمنة( .صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة إنقاذ الطفولة)
•من بين  42مليون شخص الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم بسبب
الحرب ،يشكل النساء واألطفال والشباب  80في المئة من هؤالء ،ويقدر
أنه على األقل  10ماليين شخص هن فتيات ونساء شابات( .مفوضية
االجئات من النساء).2009 ،
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الجزء الثالث:

منهج التدريب
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نظراً إلى البيئة الصعبة المتمثلة في العديد من األوضاع اإلنسانية ،هنالك حاجة إلى دراسة
وافية لخصائص الوضع والبيئة ،وديناميات المجموعة والمسائل األمنية واالعتبارات الثقافية
الميسرين في إطار التحضير للتدريب .وهذا يشمل بذل الميسرين جهداً
والمحرمات من قبل
ُ

لكي يدركوا التوترات المحتملة بين المشاركين (المجتمعات واألعراق واألديان) ،وأي قيود قد
يواجهونها في محاولة إيجاد مساحة مخصصة لتقديم التدريب من دون التعرض للمقاطعات.
وينبغي أن يكونوا مستعدين ومرنين لتخفيف أي محفزات محتملة من شأنها أن تزيد من حدة

التوتر وأن يناقشوا االستراتيجيات في إطار التحضير للتدريب للتعامل مع هذه األمور بشكل
مناسب في حال نشبت.

المبادئ التوجيهية للعمل اإلنساني
التأكد من االلتزام بهذه المبادئ خالل مختلف مراحل البرنامج
1.1اإلنسانية> يجب معالجة المعاناة اإلنسانية أينما وجدت ،مع إيالء اهتمام خاص للفئات األكثر
ضعفاً من السكان ،مثل األطفال والنساء وكبار السن .يجب احترام كرامة وحقوق جميع الضحايا
وحمايتهم.

2.2الحياد> يجب تقديم المساعدة اإلنسانية دون المشاركة في األعمال العدائية أو مواالة جانب في
الخالفات ذات الطابع السياسي أو الديني أو األيديولوجي.
التحيز > يجب تقديم المساعدة اإلنسانية بدون تمييز أو تفرقة بسبب األصل العرقي أو
3.3عدم
ّ
الجنس أو الجنسية أو اآلراء السياسية أو العرق أو المعتقدات الدينية .ويجب أن توجه احتياجات
األفراد عملية تخفيف المعاناة البشرية ،مع إعطاء األولوية ألكثر الحاالت تضرراً .
4.4عدم إحداث ضرر /تقليل الضرر > يجب على المنظمات اإلنسانية أن تسعى جاهدة لـ»عدم إلحاق
الضرر» ،أو لتقليل الضرر الذي قد تسببه عن غير قصد بمجرد تواجدها في مكان معين وتقديمها
المساعدة .ينبغي على الجهات اإلنسانية الفاعلة أن تكون على علم بذلك ،وأن تتخذ خطوات للحد
من الضرر عندما يتم ،على سبيل المثال ،استخدام المساعدات ألغراض حربية من خالل منع وصول
أو مهاجمة اﻟﻘﻮاﻓﻞ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ .فالمساعدات هي جزء غير مباشر من ديناميات الصراع ،ألنها تخلق
فرص عمل ،وتزودنا بمدخول على شكل ضرائب ،وال تترك أو تترك بعض المسؤولية على عاتق
الدولة للرعاية االجتماعية ،وما إلى ذلك؛ أو تؤدي المساعدات إلى تفاقم األسباب الجذرية للصراع
من خالل ضمان أنشطة الثوار.
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تحضير دورات تدريبة وورش عمل وجلسات تثقيف األقران
تحديد المكان والزمان واالتفاق عليهما
•تحديد مكان مناسب للتدريب ويراعى عند إختيار المكان سهولة وصول المشاركين إليه .وطلب
الدعم من المسؤول عن المخيم أو الشخص المسؤول في المؤسسة  /المنظمة غير الحكومية
المشاركة في االستجابة لألزمة اإلنسانية والتنسيق مع الجهة المختصة.
•يمكن أن يكون مكان انعقاد التدريب في الداخل أو في الهواء الطلق ،ولكن يجب النظر إلى ما
يلي:
» »هادئ ،ال يتم االزعاج من الكبار أو غيرهم في المجتمع.
» »سهولة وصول الشباب إليه.
» »خصوصية كافية.
» »آمن.
» »داخل المخيم في المساحة المخصصة للمنظمات غير الحكومية والعاملين في مجال
مقرات المنظمات غير الحكومية.
االستجابة اإلنسانية أو خارج المخيم في
ّ
» »جعله مريحاً قدر اإلمكان ،وذلك في حدود األماكن المتاحة وبأسعار مقبولة.
•من الضروري تحديد الوقت المناسب للجلسات ،مع مراعاة مسؤوليات الشباب األخرى ،مثل العمل،
االصطفاف للحصول على المساعدات واالستحمام ،وفي حالة الالجئين ،المقابالت مع المفوضية،
ومقابالت إعادة التوطين ،إلخ.

تنفيذ التحضيرات الالزمة
•إضمن توفر وعمل المواد الالزمة للجلسات.
•تأكد من أن الطعام والمرطبات التي ستقدم في وقت االستراحة جاهزة وعلى درجة حرارة
مناسبة.
•تأكد من أن المكان مرتب ونظيف وجيد التهوية ،وإذا ما اقتضت الضرورة ،تسخينه أو تبريده.
•حدد الخدمات الصحية المجاورة بما في ذلك خدمات المشورة في حال حدوث أي قضية صحية
طارئة وغيرها ،واالتصال بالمسؤول إلطالعه على توقيت ومدة األنشطة.
مثقفي األقران:
•اختيار فريق التدريب /
ّ
» »بحيث يكون هنالك على األقل أربعة مدربين ،بحسب عدد أيام التدريب وقدرات المدربين ،أو
ليكن هنالك مدرب واحد زائد عن العدد المعتاد.
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» »احرص على احترام التوازن بين الجنسين.
مثال:
» »امنح وقت كاف من الراحة للمدربين ،خاصة إذا كانت ظروف العمل صعبة.
ً
ࣷخطط لحصول كل مدرب على فترات راحة بعد عدد معين من أيام العمل أو جدول إستراحة
ࣷ

بعد ظهر في أحد أيام التدريب للجميع (المدربين والمشاركين)؛
ࣷتجنب إعطاء نفس المدرب جلستين متتاليتين؛
ࣷ

ࣷإختر استراتيجية تدريب مشتركة.
ࣷ

•تأكد من أن الميسرين على استعداد بشكل جيد في المجاالت التالية:
» »محتوى وأساليب جلسات التدريب وكذلك بعض المواد المطلوبة مسبقا مثل:
ࣷمجموعة الخدمات األولية التي تمثل الحد األدنى ( )MISPللصحة اإلنجابية في حاالت
ࣷ

األزمات :وحدة التعلم عن بعد.
ࣷحقيبة ادوات لالوضاع االنسانية حول الصحة الجنسية واالنجابية للمراھقين ،وحدة التعلم
ࣷ

اإللكتروني.
ࣷالعنف على أساس النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ ،وحدة التعلم اإللكتروني.
ࣷ
ࣷ

ࣷ ،CyberPeerأداة تعلم لمثقفي األقران تعتمد على الكمبيوتر/الحاسوب.

» »جسدياً  ،فأحيانا يتم التدريب في ظروف صعبة مثل البرد القارس أو في مساحة محدودة.
يجب أن تكون مالبس المدربين متسمة بإحترام الثقافة ومناسبة للطقس وظروف العمل.
(بعض األمثلة :المالبس مصنوعة من القطن واألكمام الطويلة واستخدام مستحضر الوقاية
من حروق الشمس والقبعات واألحذية المغلقة).
» »عاطفيا ،ألنهم ربما قد يتأثروا بالحاالت التي قد يسمعونها من قبل بعض الشباب المشارك.

دعوة المشاركين
•اطلعهم على توقيت ومكان ومدة الدورة التدريبية .ويمكن القيام بذلك من خالل ضباط االتصال
من األقران أو من قبل المدربين على المستوى الشخصي.
•تأكد من أن األهل أو األوصياء من الكبار قد ابلغوا ووافقوا.
ذكرهم بالحدث في اليوم السابق.
• ّ
•تأكد من أن ضباط االتصال من األقران على استعداد لمتابعة أي شخص لم يحضر في الجلسة
األولى من التدريب.
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تنفيذ دورات تدريبة وورش عمل وجلسات تثقيف األقران  
الترحيب باألقران
بأي طريقة أخرى مقبولة من الناحية الثقافية.
ابتسم ،صافح األيادي أو إستقبل
ّ

مساعدة األقران على الجلوس
ِ
األرضية .وهذا يسمح للشباب بالحفاظ على التواصل
•في دائرة على الكراسي  /األريكة  /السجاد /
بالعين مع المدربين وكذلك مع بعضهم البعض.
•الجلوس على نفس مستوى المدربين ،إال إذا وقفنا الستخدام اللوح أو اللوح القالب.
•الجلوس براحه وليس لفترات طويلة.

التعارف مع األقران
•من المهم جدا أن يشعر األقران باآلمان واإلسترخاء.
•بطريقة رسمية أو باستخدام األلعاب والتمارين.
•من خالل ذكر االسم والبلد أو مكان المنشأ ،الخ.

تحديد توقعات األقران ومخاوفهم
•قبل تقديم أهداف البرنامج التدريبي ،من المهم أن نسأل« ،ماذا تتوقعون من المشاركة في
الدورة التدريبية؟» أو «لماذا أنتم هنا؟» .إن السؤال عن توقعاتهم ،يعتبر الخطوة األولى في
جعلها مشاركة حثيثة .كما يدل كذلك على أنهم مصـدر اهتمام.
•ومن المهم أيضا أن نسأل عن “ما يقلقكم وما هي مخاوفكم إزاء المشاركة في الدورة
التدريبية؟”

إفتتاح الدورة
استخدام كلمات بسيطة ،فنقدم أهداف الدورة والمنهجيات المستخدمة ،ونربطها بتوقعات
المشاركين.
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تحديد القواعد األساسية
•هناك نهجين؛ فمن الممكن أن نطلب من المشاركين التوصل إلى مجموعة من القواعد تمكن
األعضاء من العمل معاً في بيئة آمنة ومنتجة .أو من الممكن تنفيذ عصف ذهني لطرح األفكار
المتعلقة بكيفية معالجة القلق والمخاوف التي قد أعرب عنها أعضاء المجموعة في وقت
سابق.
•يمكن وضع قائمة القواعد التي تم تحديدها مع المشاركين على الحائط ،والطلب من الجميع
توقيعها وااللتزام بها.

ابقاء األقران مهتمين ومشاركين
•استخدم أنشطة كسر الجمود/الجليد وتمارين تحمية وتنشيط في بداية كل جلسة تثقيف أو أثناء
الدورة التدريبية لجعل المجموعة تشعر بالراحة واالستجابة والتلهف للمشاركة.
•عالج القضايا التي تستجيب الحتياجات المشاركين واستخدم الطرق التفاعلية.
•اعطهم فرص للمشاركة في مهام مختلفة خالل الجلسات مثل تنفيذ تمارين التنشيط وحفظ
الوقت وتقييم التدريب.
نظم أنشطة خارج المناهج .ولكن ،يجب ان تدرك أنه قد يكون من الصعب القيام بمثل هذه
• ّ
األنشطة بسبب طبيعة وضع الطوارئ ،األمر الذي يتطلب من المدربين اختيار أنشطة مناسبة
وواقعية.

استخدام تقنيات تدريب تفاعلية:
مثال :هل يتم ذالك من خالل محاضرة أو
•انظر في أفضل طريقة لتعلم المزيد عن موضوع البلوغ
ً
نشاط جماعي أو لعبة تنافسية؟
•تشجع الطرق التفاعلية األقران على المشاركة الناشطة في عملية التعلم :انهم يفكرون،
ينفذون ،يتكلمون ،يتناقشون ،يقنعون ،ويتواصلون مع بعضهم البعض .تؤكد الدراسات أن كون
المشارك متعلم نشط فيعزز ذلك اكتساب المعرفة والمهارات واستخدامها الحقاً  .وباإلضافة إلى
ذلك ،الشباب هم أكثر اقتناعاً عندما يتجادلون ويتناقشون ويربطون المعلومات الجديدة بتجاربهم
الخاصة.
• َيقترح الجزء الثالث من هذا الدليل طرق تفاعلية للعمل مع األقران على قضايا الصحة الجنسية
واإلنجابية ،المهارات الحياتية وقضاية تمكين الشباب.
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استخدام مهارات التواصل واالصغاء الناشط
•حافظ على التواصل بالعين مع األقران .لكن تجنب التحديق واستخدم التواصل بالعين لدعوة
أعضاء المجموعة إلى التحدث أو االلتزام بالهدوء.
•تجنب وضع الحواجز المادية بين المدربين واألقران.
•كن مدركاً للحواجز اللغوية واالختالفات الثقافية اللفظية وغير اللفظية.
•إرتد مالبس تليق بأعضاء المجموعة وثقافة المجتمع.
•اجلس أو قف لكي يتمكن الجميع من رؤيتك.
•ابتسم و إظهر تعابير وجه وإيماءات جسدية بعيدة عن التشنج.
•تجنب استخدام الصوت الرتيب ،وقم بتغيير الوتيرة والمستوى البقاء األقران مهتمين
ومستيقظين.
•استخدام جمل قصيرة تشرح فكرة واحدة تلو األخرى.
•إختر صيغة بسيطة ومالئمة وغير تقنية.
•اطرح أسئلة مفتوحة مثل “ما رأيكم؟” “ كيف تشرح ذلك األمر ؟” “ما الذي تعرفونه؟” و “كيف
يمكنكم القيام بذلك؟”
•اعط أمثلة لشرح المفاهيم أو توضيح القضايا.
ولخص األفكار الرئيسية.
•كرر
ّ
•اطرح األسئلة للتأكد أنه يتم فهم األمور التي تطرح.
•تفادى التحيز والحكم المسبق مهما كان رأيك بما يقوله األقران.
•اصغ باستخدام األساليب التالية:
» »إيالء االهتمام للمتكلم.
» »النظر إليه /إليها ومن حين آلخر النظر إلى اآلخرين من أجل دعوتهم لالصغاء أيضا.
» »حدد األفكار الرئيسية التي يطرحها المتكلم.
» »تجنب مقاطعة أو إكمال جمل المتكلم.
مصغ .وإليك بعض الطرق للقيام بذلك:
» »إثبت للمتكلم أنك
ٍ

ࣷ

ࣷ

ࣷاإليماءة.
ࣷ

ࣷاستخدام عبارات مثل “أنا أفهم” “ ،حسناً
أستمر”“ ،ماذا ايضاً ؟”
ّْ
ࣷاإلنحناء نحو المتكلم.

» »كرر ما قيل مستخدما الكلمات الخاصة بك وذلك للتأكد من أنك تفهم المتكلم جيداً .
» »اطرح أسئلة الستخالص حديث المتكلم أو توضيح ما قيل.
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التعامل مع الطباع المختلفة للمشاركين
•ليس كل الشباب متشابهين .فعلى المدربين أن يتذكروا أن الشباب الذين يجتازون أزمة إنسانية
قد يشعروا باإلحباط والغضب واليأس والحزن .لذلك فمن المهم النظر في ما يجب القيام به في
ظل هذه الظروف.
•تخيل السيناريوهات التالية :يجري مشاركان أحاديث جانبية أو أحد المشاركين يتكلم كثيرا ،أو
ينتقد أفكار اآلخرين أو يتصرف بعدوانية.
•إليك بعض النصائح للتعامل مع مثل هذه الحاالت:
» »اظهر التفهم والتعاطف مع اآلخرين.
» »إبدا بمناقشة ما يزعجهم ،ثم بعد حين ،انتقل إلى متابعة أهداف جلستك.
» » ِعد بمحاولة االستفسار عن ما يزعجهم ولكن امتنع عن وعدهم بأشياء ال يمكن تحقيقها.
» »تجنب االستفزاز أو اإلحراج.
» »استمع لمشاكلهم المرتبطة بالقضايا التي تجري مناقشتها .أو اطلب منهم بلطف مناقشة
هذه المسألة في وقت الحق ،أو وجههم نحو السلطة المختصة عند الضرورة ،والتأكد من
عدم تقديم وعد ال يمكن تحقيقه.
» »عند نشوء مشكلة أو حالة غير مرتبطة ببرنامج التدريب ،اخبرهم أن هذا األمر ال ُيعنى به
التدريب وانه سوف يتم إبالغ األشخاص المناسبين عنها.
» »عندما تجري أحاديث جانبية بين إثنين من المشاركين:
ࣷسر تجاههما دون النظر إليهما أو التحدث معهما.
ࣷ

ࣷتوقف عن الكالم وحافظ على هدوء اآلخرين لجذب انتباههما.
ࣷ

ࣷإذا استمرا بالحديث ،اطلب منهما مباشرة أو بلطف االنضمام إلى المناقشة أو التمرين.
ࣷ

» »ذكّ ر المجموعة بالقواعد األساسية التي تم االتفاق عليها ،بما في ذلك احترام اآلخرين ،ومنح
األقران اآلخرين المساحة الضرورية للمشاركة واالصغاء.
» »عندما يتحدث أحد الزمالء كثيرا:
ࣷتجنب النظر إليه أو إليها.
ࣷ

ࣷقاطع بلطف قائال“ :من لديه فكرة أخرى؟”
ࣷ

ࣷقل شيئا مثل“ ،إن فكرتك مهمة ولكن دعونا نحصل على مالحظات المجموعة”.
ࣷ
ࣷ

ࣷإذا استمر المشارك بالتكلم ،تحدث معه أو معها بشكل منفصل بعد الجلسة.

» »عندما يهاجم أحد األقران اآلخرين أو ينتقدهم:
ࣷ

ࣷذكّ ر الشخص أن كل مشارك له الحق في التعبير عن رأيه أو رأيها باحترام وأنه يتعين على
المجموعة احترام هذه اآلراء حتى لو كانت ال توافق عليها.

دليل تدريب المدربين
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ࣷقاطع بالقول أنه على الرغم من أننا قد ال نتفق حول بعض القضايا ،ينبغي أن نظهر
ࣷ

اعتراضنا بطريقة هادئة ومحترمة.
» »عندما ال يشارك أحد األقران أو يلتزم بالصمت:
بين له ،من خالل اإلنحناء نحوه أو النظر إليه لبضع ثوان ،أنك تتوقع منه الرد على األسئلة.
ࣷ ّ
ࣷ
ࣷ

ࣷأظهر التقدير لجهوده عندما يتحدث.
ࣷ

ࣷأجذب انتباهه عن طريق سؤاله طرح رأيه في إحدى القضايا.
ࣷ

ࣷحاول أن تفهم بتكتم سبب صمته وتصرف وفقاً لذلك.

ࣷ

ࣷاستخدم مجمــوعات عمل صغيرة.
ࣷ

بدال من األسئلة المغلقة التي تتطلب اإلجابة عليها بنعم أو ال.
ࣷاطرح أسئلة مفتوحة
ً

مناقشة قضايا حساسة
•قد ال تكون المناقشة األولى للقضايا الحساسة سهلة ،لكن نحن بحاجة إلى الشجاعة للمواصلة
اذا كنا نعتقد أن هذه القضايا مهمة وتحتاج إلى أن تناقش .إليك بعض النصائح.
•ال تشعر بالخجل .أنت تتحدث عن قضايا علمية هامة.
•إن االستعداد لمواجهة القضايا الحساسة والحاالت الحرجة سيزودك بالثقة للتعامل معها.
•حاول أن تضع جانباً العواطف المرتبطة بهذه القضايا الحساسة.
•تعمد اإلشارة إلى الشباب بشكل عام وليس الشباب المشارك .قل “هم” بدال من “أنتم” عند التحدث
عن مواضيع حساسة.
•في حال ضحك األقران إلخفاء الخجل أو عدم االرتياح ،بإمكانك أن تضحك معهم للحظة ثم
تستئنف المناقشة.
•في حال استخدام األقران كلمات شارع وأوصاف تتعلق باألعضاء التناسلية أو قضايا حساسة
أخرى ،قد تقول”،نعم ،هذه هي الكلمة المستخدمة بين الشباب في الوقت الحاضر ”،معطياً
ومواصال النقاش.
المرادف العلمي المناسب
ً
قسم المشاركين حسب الجنس على أن يقوم مدرب من نفس الجنس لمعالجة القضايا الحساسة
• ّ
مثل البلوغ ،واألعضاء التناسلية ،الخ .مع المجموعات.
•كُ ّن حساسا تجاه التغييرات التي قد تطرأ على لغة الجسد وتعابير وجه المشاركين.
•إذا رفض األقران المشاركة في تمرين ،وخاصة تمارين التقييم الذاتي ،امتنع عن إجبارهم على
ذلك .ولكن ،إستمر في تنفيذ التمرين مع أولئك المستعدين ،وأتمه بإستنتاج النقاط األساسية
والتعاريف.
•تأكد دائما من مناقشة القضايا من منظور الصحة وحقوق اإلنسان .إذا أشار أحد المشاركين إلى
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المنظور الديني ،تجنب هذه المسألة قائال“ :نحن هنا لمناقشة الناحية الصحية .تستطيع مناقشة
وجهات النظر هذه مع مختصيين آخرين”.

تنفيذ التقييم القبلي والبعدي ،وتقييم الدورة التدريبية/الجلسة
التثقيفية

•التقييم القبلي والبعدي:
» »قد يتم التقييم شفهياً وليس خطياً حسب األقران الذين تعمل معهم .إن التقييم الشفهي
يعطينا فكرة عامة عن معرفة ومواقف المجموعة في حين أن التقييم الخطي يعطي فكرة
أكثر تحديدا عن كل مشارك.
» »ينبغي إستخدام التقييم القبلي في بداية الدورة/الجلسة والتقييم البعدي في نهايتها.
والمقارنة بين نتائج االختبار القبلي والبعديُ ،تظهر استفادة االقران من الدورة/الجلسة.
على االختبار أن يكون مجهوال .وبالتالي ،يمكنك إعطاء كل مشارك رقم من الجدير ذكره على
التقييم القبلي والبعدي(.يرجى الرجوع إلى الملحق .)2
•تقييم التدريب /الجلسة:
» »سيساعدنا تقييم الجلسة في قياس آراء األقران بشأن المعلومات المقدمة ،والطرق
التدريبية المستخدمة والخدمات اللوجستية وتفاعل المجموعة.
» »يجب أن يتم تقييم الجلسة دون أن يذكر المشاركين أسمائهم .
» »هناك طرق متعددة للحصول على تعليقات األقران المشاركين( .يرجى الرجوع إلى الملحق رقم
 .)3فمن األفضل عادة الحصول على ردود الفعل بعد كل جلسة ،ويمكنك أن تقوم بذلك بعد
عدة جلسات.

احترام الوقت
•من المهم في هذه األوضاع احترام المدة الزمنية المخصصة للجلسة أو التدريب ،كي يتفرغ
الشباب لمسؤولياتهم األخرى.
•باإلضافة إلى ذالك ،إذا كنت تعمل في مخيم عليك أن تعي وقت إغالق المخيم وااللتزام به.

دليل تدريب المدربين
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ما بعد دورات التدريب وورش العمل وجلسات تثقيف األقران
التخلص من  التوتر
•إن العمل مع السكان المتأثرين باألزمة مثل الالجئين و  /أو النازحين الشباب يسبب كال من
الضغط النفسي والجسدي .لذلك يجب تخفيف الضغط بشكل دوري لتجنب تأثير اإلرهاق.
•التخلص من التوتر باستخدام استراتيجيات مختلفة ،مثل:
» »تنظيم اجتماعات منتظمة مع مدربين آخرين ومثقفي األقران من أجل استخالص معلومات عن
الدورة/الجلسة ،واإلفراج عن التأثير العاطفي لهذا العمل الميداني ومناقشة سبل التغلب
على التوتر.
» »التنزه أو الجلوس في مكان هادئ واالسترخاء.
» »االستماع إلى الموسيقى.
» »كتابة الشعر أو النثر ،أو الرسم ،الخ.
» »تمارين التصورات الموجه التي تساعد األشخاص على استخدام خيالهم لالسترخاء وتخفيف
التوتر .اليكم الخطوات التي يجب اتباعها:
ࣷإجلس أو استلقي في مكان مريح واغمض عينيك.
ࣷ

ࣷخذ نفساً عميقاً عدة مرات.
ࣷ

ࣷتخيل مشهد هادئ ومسالم؛ على سبيل المثال ،الشاطئ ،الجبل أو المروج  ،الخ.
ࣷ

ࣷتمتع بالمشهد وحاول إضافة بعض التفاصيل كنسيم من الهواء وسماء زرقاء صافية
ࣷ

وعصافير تزقزق وصوت أمواج البحر ،الخ.
ࣷتخيل أنك تتبع مسار في هذا المشهد .على سبيل المثال ،أنت متجه نحو الشاطئ،
ࣷ

بالرمل الدافئ  ،الخ
وطريقاً يقودك إلى الماء وأنت تشعر
ِ
ࣷعندما تكون مندمجاً تماماً في هذا المشهد وتشعر بالراحة خذ بضع دقائق للتنفس ببطء
ࣷ

وللشعور بالهدوء.
ࣷما إن تهدأ ،اخ ِرج نفسك ببطء من هذا المشهد وعد إلى الحاضر محدثا نفسك أنك تشعر
ࣷ

بالراحة واالنتعاش ،وهذا سيجلب لك الهدوء.
ࣷ

ࣷعد حتى ثالثة وافتح عينيك.

» »تمارين التنفس العميق .وفي ما يلي مثال سهل وآخر أكثر تعقيداً عن هذه التمارين .اتقن
التمرين البسيط قبل الشروع إلى األكثر تعقيداً :
ࣷ

ࣷتمرين التنفس بالبطن:
- -إجلس في وضع مريح.
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 -ضع يدك على بطنك أسفل الضلوع واليد األخرى على صدرك. -خذ نفساً عميقاً عبر األنف ،واسمح لبطنك دفع يدك نحو الخارج .من دون تحريك صدرك. -تنفس من خالل شفتاك كما لو كنت تصفر .أشعر بهبوط يدك نحو بطنك ثم استخدمهالدفع كل الهواء إلى الخارج( .زفير)
 -كرر هذه الحركة ثالث إلى عشر مرات .خذ وقتك مع كل نفس.ࣷ

ࣷتمرين التنفس  8-7-4وهو تمرين أكثر تعقيدا:
 -إجلس أو استلقي. -ضع يدك على بطنك واليد األخرى على صدرك كما في التمرين األول. -خذ نفسا عميقاً وبطيئا من بطنك وعد بشكل صامت حتى تصل الى العدد أربعة بينماتشهق.
 -احبس أنفاسك ثم عد بشكل صامت حتى تصل إلى العدد سبعة.تعد بشكل صامت حتى تصل إلى الرقم ثمانية .حاول التخلص
 -تنفس زفيراً كامال بينما ّمن كل الهواء في رئتيك بحلول الرقم ثمانية.
- -كرر ذالك ثالث إلى سبع مرات أو حتى تشعر بالهدوء.

متابعة القضايا المتفق عليها مع األقران
1.1ذكّ ر األقران بمكان وتاريخ وتوقيت الجلسة المقبلة.
حدث معلوماتك عن حاالت بعض األقران التي قد تكون احتاجت إحالة إلى المستوصف الصحي أو
ّ 2.2
غيره.
3.3تقاسم المراجع مع المشاركين الذين طلبوا قراءات إضافية.
نفذ مناقشات فردية مع األقران حسب الحاجة أو الطلب.
ّ 4.4

تحليل نتائج التقييم وإدخال التعديالت إلى الجلسة (ات):
•ينبغي أن تساعد التغذية الراجعة ردود فعل األقران على توجيهنا لتعديل الجلسة (ات) القادمة.
•امتنع عن اخذ ردود فعل األقران على محمل شخصي.
•خذ بعين اإلعتبار التعليقات التي وردت من قبل العديد من األقران.
•في بعض األحيان ،ال يمكن تنفيذ االقتراحات .إذً ا ،يمكننا االعتذار من األقران وشرح األسباب
الكامنة وراء الرفض وإشراكهم في إيجاد البدائل.
•قد تلجأ إلى متطوعين من األقران لتجميع نتائج التقييم وتقديمه في بداية الجلسة أو اليوم
التدريبي المقبل .إذا تم استخدام هذا الخيار ،فأنت بحاجة إلى النظر على الفور في إجراء
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تعديالت .وإال يمكنك أن تقول ببساطة“ :سوف نناقش هذه التعديالت و نعمل على تطبيقها بدء
من الجلسة القادمة”.
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نموذج برنامج تدريب المدربين
اليوم األول
افتتاح الدورة التدريبية :كلمة ترحيب؛ تعارف بين أعضاء هيئة التدريب والمشاركين؛ توقعات
المشاركين؛ أهداف التدريب؛ التقييم القبلي؛ اختيار فرق التغذية الراجعة اليومية؛ مقدمة
عن كسر الجمود/الجليد ،التنشيط والتحمية :تمرير اإليقاع وكرة لعبة األسماء؛ وضع القواعد
األساسية( .الرجاء مراجعة حقيبة تثقيف األقران بين الشباب – دليل تدريب المدربين ،شبكة
تثقيف األقران)
موضوع التدريب  :1اكتشاف كيفية تأثر الشباب باألزمة اإلنسانية :الشباب واألزمة اإلنسانية (110
دقيقة)؛ ما هي احتياجات الشباب في األوضاع االنسانية؟ ( 90دقيقة)
موضوع التدريب  :2التواصل الفعال 30 :ثانية من الشهرة ( 50دقيقة)؛ المرسل-المستقبل-التغذية
الراجعة ( 30دقيقة)؛ لغة الجسد! ( 30دقيقة)؛ الدفع و السحب ( 60دقيقة)؛ االصغاء ( 30دقيقة).

اليوم الثاني
موضوع التدريب  :1معرفة المخاطر وحماية أنفسنا :نعرف ونواجه ( 45دقيقة)
موضوع التدريب  :2مناصرو تثقيف األقران ( 90دقيقة)؛ إقامة روابط مع الخدمات ( 60دقيقة)
موضوع التدريب  :3عيش المراهقة في األوضاع اإلنسانية :أنا أكبر ( 120دقيقة)
موضوع التدريب  :4نكتشف أنفسنا :من أنا؟ ( 60دقيقة)؛ تقديري لذاتي ( 60دقيقة)؛ قيمي ال
تتغير ( 45دقيقة)

اليوم الثالث
موضوع التدريب  :1التكيف جيداً  :توتر إيجابي أم سلبي ( 45دقيقة)؛ هل أنا متوتر؟  ...طبعا ال!
( 90دقيقة)
موضوع التدريب  :2نافذة من األمل :التفكير اإليجابي ( 45دقيقة)؛ ال مزيد من األفكار السلبية
( 30دقيقة)؛ إيجابية دائمة ( 45دقيقة) .أهداف ،أهداف ،أهداف ( 60-45دقيقة)
موضوع التدريب  :3الوقت المفيد :ما هو الوقت المفيد؟ ( 60دقيقة)
موضوع التدريب  :4فيروس نقص المناعة البشري واإليدز :اختبر معلوماتي ( 60دقيقة)؛ الوصم
والتمييز ( 60دقيقة)
دليل تدريب المدربين
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اليوم الرابع

AINERS MANUAL

موضوع التدريب  :1اتخاذ القرار :يجب أن أقرر! ( 90دقيقة)
موضوع التدريب  :2السلوك الحازم :نعم ،أستطيع أن أقول ال ( 45( )1دقيقة)؛ أستطيع أن أقول
ال ( 90( )2دقيقة)
عطلة بعد الظهر

اليوم الخامس
موضوع التدريب  :1المخدرات :المخدرات  60( 101دقيقة)؛ المخدرات :األسباب والنتائج ( 60دقيقة)؛
المواجهة :أقول ال للمخدرات! ( 45دقيقة)
موضوع التدريب  :2األمراض المنقولة جنسياً  :كلمة سر الصحة الجنسية واإلنجابية ( 30دقيقة)؛
اكتشاف األمراض المنقولة جنسياً  -بينغو ( 60دقيقة)
موضوع التدريب  :3التمتع بحقوق ومسؤوليات وفرص متساوية :الجنس مقابل النوع االجتماعي
( 45دقيقة)؛ استكشاف المواقف تجاه المساواة واإلنصاف بين الجنسين ( 45دقيقة)
موضوع التدريب  :4العنف المبني على النوع االجتماعي :فهم العنف المبني على النوع
االجتماعي ( 120دقيقة)

اليوم السادس
موضوع التدريب  :1حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية :من حقنا أن نعرف وأن نحمي أنفسنا (60
دقيقة)؛ المدافعة عن حقوقنا ( 120دقيقة)
موضوع التدريب  :2الزواج المبكر :ما معنى أن يتزوج المرء في وقت مبكر؟ ( 45دقيقة) كيف
نقول ال؟ ( 45دقيقة)
موضوع التدريب  :3الحمل المبكر :الحمل قبل بلوغ العشرين ( 90دقيقة)؛ تنظيم األسرة (60
دقيقة)؛ التفاوض! ( 45دقيقة)
موضوع التدريب  :4تدريب المدربين على تثقيف األقران عن صحة الشباب الجنسية واإلنجابية
في األوضاع اإلنسانية :اكتشاف الدليل ( 60دقيقة)
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اليوم السابع
موضوع التدريب  :1تخطيط ومتابعة وتقييم جلسة تثقيف األقران :ما هي خطة جلستنا؟ (120
دقيقة) ،كيفية متابعة وتقييم جلسة تثقيف األقران؟ ( 60دقيقة)
موضوع التدريب  :2محاكاة جلسات تثقيف األقران :اإلعداد لجلسة تثقيف األقران بين الشباب
( 60دقيقة)؛ مرافقة مثقفي األقران ( 30دقيقة) ،أنا مثقف أقران بين الشباب  /مدرب ( 30دقيقة
 /مدرب أو مثقف أقران).

اليوم الثامن
موضوع التدريب :محاكاة جلسات تثقيف األقران  -يتبع :أنا مثقف أقران بين الشباب  /مدرب (30
دقيقة  /مدرب أو مثقف أقران).
الختام؛ التقييم البعدي (الرجاء مراجعة حقيبة تثقيف األقران بين الشباب – دليل تدريب
المدربين ،شبكة تثقيف األقران)

دليل تدريب المدربين
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نموذج عن برنامج تدريب مثقفي األقران
اليوم األول
افتتاح الدورة التدريبية :كلمة ترحيب؛ تعارف بين أعضاء هيئة التدريب والمشاركين؛ توقعات
المشاركين؛ أهداف التدريب؛ التقييم القبلي؛ اختيار فرق التغذية الراجعة اليومية؛ مقدمة
عن كسر الجمود/الجليد ،التنشيط والتحمية :تمرير اإليقاع وكرة لعبة األسماء؛ وضع القواعد
األساسية( .الرجاء مراجعة حقيبة تثقيف األقران بين الشباب – دليل تدريب المدربين ،شبكة
تثقيف األقران)
موضوع التدريب  :1تثقيف األقران :ما هو تثقيف األقران؟ ( 30دقيقة)؛ المعلومات والتحفيز
والمهارات السلوكية والموارد ( 20دقيقة)؛ معايير تثقيف األقران ( )PEومدونة االخالقيات (45
دقيقة).
موضوع التدريب  :2اكتشاف كيفية تأثر الشباب باألزمة اإلنسانية :الشباب واألزمة اإلنسانية (110
دقيقة)؛ ما هي احتياجات الشباب في األوضاع االنسانية؟ ( 90دقيقة)
موضوع التدريب  :3التواصل الفعال 30 :ثانية من الشهرة ( 50دقيقة)؛ المرسل-المستقبل-التغذية
الراجعة ( 30دقيقة)؛ لغة الجسد! ( 30دقيقة)؛ الدفع و السحب ( 60دقيقة)؛ االصغاء ( 30دقيقة).

اليوم الثاني
موضوع التدريب  :1معرفة المخاطر وحماية أنفسنا :نعرف ونواجه ( 45دقيقة)
مثقف األقران عند العمل مع الشباب في األوضاع االنسانية :معركة كرات
موضوع التدريب  :2دور
ّ
الثلج ( 60دقيقة)؛ دورنا فيما يتعلق بجلسة تثقيف األقران ( 150دقيقة)
موضوع التدريب  :3عيش المراهقة في األوضاع اإلنسانية :أنا أكبر ( 120دقيقة)
موضوع التدريب  :4نكتشف أنفسنا :من أنا؟ ( 60دقيقة)؛ تقديري لذاتي ( 60دقيقة)؛ قيمي ال
تتغير ( 45دقيقة)

اليوم الثالث
موضوع التدريب  :1التكيف جيداً  :توتر إيجابي أم سلبي ( 45دقيقة)؛ هل أنا متوتر؟  ...طبعا ال!
( 90دقيقة)
موضوع التدريب  :2نافذة من األمل :التفكير اإليجابي ( 45دقيقة)؛ ال مزيد من األفكار السلبية

38

تثقيف األقران عن الصحة الجنسية واإلنجابية للشباب في األوضاع اإلنسانية

( 30دقيقة)؛ إيجابية دائمة ( 45دقيقة) .أهداف ،أهداف ،أهداف ( 60-45دقيقة)
موضوع التدريب  :3الوقت المفيد :ما هو الوقت المفيد؟ ( 60دقيقة)
موضوع التدريب  :4فيروس نقص المناعة البشري واإليدز :اختبرمعلوماتي ( 60دقيقة)؛ الوصم
والتمييز ( 60دقيقة)

اليوم الرابع
موضوع التدريب  :1اتخاذ القرار :يجب أن أقرر! ( 90دقيقة)
موضوع التدريب  :2السلوك الحازم :نعم ،أستطيع أن أقول ال ( 45( )1دقيقة)؛ أستطيع أن أقول
ال ( 90( )2دقيقة)
عطلة بعد الظهر

اليوم الخامس
موضوع التدريب  :1المخدرات :المخدرات  60( 101دقيقة)؛ المخدرات :األسباب والنتائج ( 60دقيقة)؛
المواجهة :أقول ال للمخدرات! ( 45دقيقة)
موضوع التدريب  :2األمراض المنقولة جنسيا :كلمة سر الصحة الجنسية واإلنجابية ( 30دقيقة)؛
اكتشاف األمراض المنقولة جنسيا  -بينغو ( 60دقيقة)
موضوع التدريب  :3التمتع بحقوق ومسؤوليات وفرص متساوية :الجنس مقابل النوع االجتماعي
( 45دقيقة)؛ استكشاف المواقف تجاه المساواة واإلنصاف بين الجنسين ( 45دقيقة)
موضوع التدريب  :4العنف المبني على النوع االجتماعي :فهم العنف المبني على النوع
االجتماعي ( 120دقيقة)

اليوم السادس
موضوع التدريب  :1حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية :من حقنا أن نعرف وأن نحمي أنفسنا (60
دقيقة)
موضوع التدريب  :2الزواج المبكر :ما معنى أن يتزوج المرء في وقت مبكر؟ ( 45دقيقة) كيف
نقول ال؟ ( 45دقيقة)
موضوع التدريب  :3الحمل المبكر :الحمل قبل بلوغ العشرين ( 90دقيقة)؛ تنظيم األسرة (60
دقيقة)؛ التفاوض! ( 45دقيقة)
دليل تدريب المدربين
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اليوم السابع
موضوع التدريب  :1شراكة الشباب والكبار :مقدمة عن نظرية سلسلة المواقف ( 30دقيقة)؛
تطبيق سلسلة المواقف ( 45دقيقة)
موضوع التدريب  :2تخطيط ومتابعة وتقييم جلسة تثقيف األقران :ما هي خطة جلستنا؟ (120
دقيقة)
موضوع التدريب  :3محاكاة جلسات تثقيف األقران :اإلعداد لجلسة تثقيف األقران بين الشباب (60
دقيقة)؛ أنا مثقف أقران بين الشباب  /مدرب ( 30دقيقة  /مدرب أو مثقف أقران).

اليوم الثامن
موضوع التدريب :محاكاة جلسات تثقيف األقران  -يتبع :أنا مثقف أقران بين الشباب  /مدرب (30
دقيقة  /مدرب أو مثقف أقران).
الختام؛ التقييم البعدي (الرجاء مراجعة حقيبة تثقيف األقران بين الشباب – دليل تدريب
المدربين ،شبكة تثقيف األقران)
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مواضيع التدريب واألنشطة
يغطي هذا القسم الموضوعات التدريبية المختلفة في برنامج تدريب المدربين وبرنامج تدريب
مثقفي األقران ،ويتضمن أنشطة مختلفة
تستخدم طرق التعلّ م التفاعلي.
يتبع تسلسل الموضوعات نظام المنطق الذي قد ال يتفق مع برنامجي التدريب ألنها تتوجه
إلى فئتين مختلفتين؛ المدربين ومثقفي األقران ،على الرغم من بعض الموضوعات تنطبق
على مدربي مثقفي األقران ومثقفي األقران أنفسهم.
أما جزء أوراق العمل فيتبع التسلسل ذاته لموضوعات التدريب.

دليل تدريب المدربين
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اليوم األول
افتتاح الدورة التدريبية :كلمة ترحيب؛ تعارف بين أعضاء هيئة التدريب والمشاركين؛ توقعات
المشاركين؛ أهداف التدريب؛ التقييم القبلي؛ اختيار فرق التغذية الراجعة اليومية؛ مقدمة
عن كسر الجمود/الجليد ،التنشيط والتحمية :تمرير اإليقاع وكرة لعبة األسماء؛ وضع القواعد
األساسية( .الرجاء مراجعة حقيبة تثقيف األقران بين الشباب – دليل تدريب المدربين ،شبكة
تثقيف األقران)
موضوع التدريب  :1تثقيف األقران :ما هو تثقيف األقران؟؛ المعلومات والتحفيز والمهارات
السلوكية والموارد؛ معايير تثقيف األقران ومدونة االخالقيات
موضوع التدريب  :2اكتشاف كيفية تأثر الشباب باألزمة اإلنسانية :الشباب واألزمة اإلنسانية؛ ما
هي احتياجات الشباب في األوضاع االنسانية؟
موضوع التدريب  :3التواصل الفعال 30 :ثانية من الشهرة؛ المرسل-المستقبل-التغذية الراجعة؛
لغة الجسد!؛ الدفع والسحب؛ االصغاء
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يوم 1

موضوع التدريب  :1تثقيف األقران
مثقفي األقران حول مفهوم تثقيف األقران بين الشباب وأهميته
الغاية :زيادة معرفة
ّ
ومكوناته األساسية.
النشاط األول :ما هو تثقيف األقران؟
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعريف مفهوم تثقيف األقران؛
•تحديد فوائد وحدود تثقيف األقران.

الفئة المستهدفة
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 30دقيقة

المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم
•ورقة لوح قالب مكتوب عليها تعريف تثقيف األقران
•ورقة لوح قالب مكتوب عليها جدول مزايا وعيوب تثقيف األقران

خطوات التنفيذ
•إطرح السؤال التالي :ما هو تثقيف األقران؟
دون اإلجابات على اللوح القالب.
• ّ
•حاول التوصل إلى تعريف من خالل اإلجابات المدونة على اللوح القالب.
•إعرض تعريف تثقيف األقران المكتوب على ورقة اللوح القالب.
•نفذ طريقة العصف الذهني حول السؤالين التاليين:
» »ما هي المزايا المحتملة لتثقيف األقران؟
» »ما هي العيوب المحتملة لتثقيف األقران؟
دليل تدريب المدربين
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دون الردود على ورقتين مختلفتين من اللوح القالب.
• ّ
وقدم أفكار إضافية إذا لزم األمر.
•راجع الردود ،صححها
ّ
•اختم بالتأكيد على أن تثقيف األقران ليس الحل لكل مشكلة ،وأحيانا قد يكون من األفضل
استخدام نهج آخر .إن أهداف التدخل وخصائص الفئة المستهدفة أو اإلطار المحدد كلها عناصر
تلعب دوراً في تحديد ما إذا كان تثقيف األقران مالئم أم ال.

أفكار مساعدة!
•عند تقديم تعريف تثقيف األقران ،يمكن استخدام تعريف كتب سابقاً على اللوح الورقي.
•عند مناقشة مزايا وعيوب تثقيف األقران مقابل أشكال أخرى من التثقيف ،قد يكون من المفيد
استخدام جدول المزايا /العيوب إلضافة نقاط أساسية إذا لزم األمر.

رسائل أساسية!
•إن تثقيف األقران عملية يتولى من خاللها شباب مدربين أنشطة تثقيفية غير رسمية أو منظمة
مع اقرانهم (شباب متقاربون في السن والخلفية واإلهتمامات( على مدى فترة من الزمن،
تهدف إلى تطوير معرفتهم مواقفهم ومعتقداتهم ومهاراتهم وتمكينهم من أن يكونوا
مسؤولين عن حماية صحتهم.
•القرين هو شخص ينتمي إلى نفس المجموعة االجتماعية لشخص آخر أو مجموعات أخرى .ويمكن
أن تستند المجموعة االجتماعية على العمر والجنس والميول الجنسية والمهنة والحالة االجتماعية
واالقتصادية و  /أو الوضع الصحي ،الخ .ويشير التثقيف إلى تطور في معارف أو مواقف أو معتقدات
أو السلوك ناتج من عملية التعلم .الدعوة والمشورة ،وتيسير المناقشات والدراما وتوزيع المواد،
واإلحالة إلى الخدمات ،وتقديم الدعم ،وغيرها كلها وسائل وقنوات تثقيف.

•مزايا وعيوب تثقيف األقران:
مزايا
تحمل الشباب المسؤولية.

عيوب
مع تقدمهم في السن ،يتجاوز مثقفي األقران

يتكلم المثقفون والمجموعة المستهدفة نفس

دورهم من هنا الحاجة إلى استقطاب وتدريب

يكتسب مثقفي األقران المهارات التي تعتبر

من الصعب تقييم تأثير تثقيف األقران.

يكمل تثقيف األقران التدخالت التعليمية
ّ
األخرى ،مثل عمل المدرسين واألخصائيين

لتثقيف األقران أن يكون له تأثير ضار كتقديم

اللغة.

مهمة لتطورهم الشخصي.

االجتماعيين ومقدمي الخدمات الصحية.

أشخاص جدد.

إذا لم يتم تدريب مثقفي األقران بشكل جيد ،يمكن
معلومات مضللة أو غير محترفة.

يحدث تثقيف األقران على مستوى المجتمع

المحلي من هنا فهو يمكن أن يوفر صلة وصل
مع الخدمات المجتمعية األخرى.

يصل مثقفي األقران إلى مجموعات يصعب
الوصول إليها.

إن تثقيف األقران فعال من حيث التكلفة.
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النشاط  :2المعلومات والتحفيز والمهارات السلوكية والموارد
الهدف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تحديد المكونات األربعة األساسية لبرنامج تثقيف األقران الناجح :المعلومات والتحفيز والمهارات
السلوكية والموارد.

الفئة المستهدفة
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 20دقيقة

المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم

خطوات التنفيذ
•أرسم أربعة أعمدة (بدون عنوان) على اللوح القالب.
•اطرح السؤال التالي على المشاركين“ ،ما هي برأيكم المكونات األساسية لبرامج تثقيف األقران
الناجحة ؟”
دون الردود على اللوح القالب وفقا للمكونات األربع التالية دون ذكر عناوينها حتى اكتمال
• ّ
القائمة.
» »توفير المعلومات
» »خلق الحافز
» »بناء مهارات سلوكية
» »اإلحالة إلى الموارد
•حين يتم تدوين جميع الردود ،حديد المكونات األربع وناقش الردود.
وضح أن هذه األربع مكونات متكاملة.
• ّ

أفكار مساعدة !
•من األفضل عدم تسمية المكونات مسبقا ،بل تدوين مالحظات المشاركين في األعمدة غير
المعنونة.
•قد ترغب خالل المناقشة إضافة نقاط لتلك التي تقدمها المجموعة.
دليل تدريب المدربين
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رسائل أساسية!
•توفير المعلومات ،وخلق الدافع ،وبناء المهارات السلوكية وإحالة الشباب إلى الموارد المناسبة
هي المكونات األربعة األساسية لبرنامج تثقيف األقران الناجح.

النشاط الثالث :معايير تثقيف األقران ومدونة االخالقيات
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تحديد معايير تثقيف األقران ومدونة االخالقيات.
•فهم أهمية تطبيق معايير تثقيف األقران ومدونة االخالقيات.

الوقت الالزم
• 45دقيقة

الفئة المستهدفة
•مثقفو األقران الشباب

المواد
•لوح قالب  +أوراق  +قلم
•عبارات من ورقة عمل  A3-TT1-D1مكتوبة على بطاقات.

خطوات التنفيذ
•اطرح السؤال التالي على المشاركين« ،ما هي برأيكم المعايير التي يجب أن يتقيد بها برنامج
تثقيف األقران من أجل ضمان الجودة ومن أجل أن يترك أثراً ؟»
•أكتب كل الردود على اللوح القالب.
•حاول تصنيف الردود وفقا لمراحل البرنامج؛ التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
•حدد المعايير المستخدمة في برامج تثقيف األقران وناقش أهميتها.
•أعرض مدونة االخالقيات بالقول أن مثقفي األقران ،بحاجة إلى التصرف بطريقة معينة لضمان
الجودة وتحقيق أهداف البرنامج.
•أطلب من المشاركَ ْين أو الثالث الجالسين بجانب بعضهم البعض تشكيل مجموعة .وأطلب منهم
شرح معنى العبارة التي ستقوم بتوزيعها.
•وزع العبارات ،حيث تأخذ كل مجموعة عبارة مختلفة (ورقة العمل .)A3-TT1-D1
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وفر الوقت الالزم للتفكير.
• ّ
•اجمع وناقش اإلجابات ،وصححها أو أضف معلومات حسب الحاجة.
•اختم بتعداد  10مبادئ أخالقية ينبغي أن يتبعها مثقف األقران.

أفكار مساعدة !
•تأكد من استخدام لغة بسيطة عند مناقشة المعايير ومدونة االخالقيات ،والتفريق بينهما
وربطهما .
•قد ترغب في أن تعمل المجموعات على مدونة االخالقيات فتطلب منهم صياغة قائمة من
المبادئ األخالقية لمثقفي األقران.

رسائل أساسية!
•معايير برنامج تثقيف األقران:
» »تعطي صورة موضوعية لما هو عملي ومفيد وقد تم اختباره في برامج تثقيف األقران
للمبتدئين أو األقران األكثر خبرة.
» »تضمن الجودة في جميع مراحل تطوير البرنامج وتنفيذه وتقييمه.
» »تشرح كيفية تصميم البرامج وتقديمها .إن المعايير مفيدة في مرحلة التخطيط؛ وهي
أيضا مهمة مع تقدم البرنامج ،في حين قد تظهر الكثير من المخاوف ومن الممكن القيام
بتعديالت عملية.
» »تشكل إطاراً للمتابعة والتقييم .فبمقارنة دورية لتقدم البرنامج وفقا للمعاير التي وضعت،
من الممكن قياس نجاح البرنامج وتحديد أين يجب توظيف الموارد للتحسين .يمكن أن تكون
المعايير بمثابة مؤشرات لقياس اإلنجاز واتخاذ التصحيحات خالل مسار المشروع ومقارنة
فعالية االستراتيجيات المختلفة.
» »توفر أساس للحصول على شهادة ألنها توفر معايير معترف بها ويمكن جعلها علنية،
وبالتالي زيادة الوعي في المجتمع حول سالمة البرنامج.
•مدونة االخالقيات تتضمن االعتبارات والمعايير األخالقية التي من المتوقع أن يطبقها مثقفي
األقران أثناء عملهم .يضمن تطبيق هذه المبادئ ،إعتراف الجمهور المستهدف وأعضاء المجتمع
األوسع بسالمة برنامج األقران ونزاهة أولئك الذين ينفذوه.
•من المهم أن نذكر المشاركين أيضا بالمبادئ التوجيهية لالستجابة اإلنسانية :اإلنسانية والحياد
والنزاهة وعدم إلحاق أي ضرر.
•يجب أن يلتزم مثقفي األقران بمعايير تثقيف األقران ومدونة االخالقيات واحترام آليات تنفيذها.
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موضوع التدريب  :2اكتشاف كيفية تأثر الشباب باألزمة
اإلنسانية
الغاية  :بناء قدرات المشاركين لتمكينهن من فهم تأثير األزمة اإلنسانية على الشباب وتقييم
احتياجات هؤالء الشباب.
النشاط  :1الشباب واألزمة اإلنسانية
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•إبداء فهم واضح لألوضاع االنسانية؛
•تحديد تأثير األزمة اإلنسانية على الجيل الشاب.

الفئة المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 110دقيقة

المواد
•لوح قالب  +أوراق  +قلم
•نسخ من دراسات الحالة من ورقة عمل A1-TT2-D1

خطوات التنفيذ
•قبل البدء في النشاط ،اكتب جميع التعاريف ذات العالقة على اللوح القالب.
•اطرح السؤال التالي على المشاركين“ ،ما المقصود باألزمة اإلنسانية؟”
دون اإلجابات على ورقة من اللوح القالب.
• ّ
وعرف األزمة اإلنسانية واشرح أن هذا المصطلح يمكن أن يستخدم بالترادف مع
•راجع األجوبة،
ّ
حاالت الطوارئ واألوضاع االنسانية.
•اشرح للمشاركين أنهم سوف يعملون ضمن مجموعات للرد على أسئلة حول دراسة حالة تنطوي
على قصص لشباب متأثرين بأزمة إنسانية .حدد أنه لديهم  20دقيقة لعمل المجموعات وخمس
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دقائق لعرض نتائج عملهم ضمن فقرة واحدة في الجلسة العامة.
قسم المشاركين إلى  5-4مجموعات بناء على عددهم (خمسة مشاركين كحد أقصى  /مجموعة)
• ّ
وأعطى كل مجموعة دراسة حالة واحدة (ورقة العمل  .)A1-TT2-D1التأكد من أن كل مجموعة لديها
حالة مختلفة.
وقدم تعاريف وتوضيحات عند الحاجة.
•دعهم يعملون لمدة  20دقيقة
ّ
ويسر النقاش عقب كل عرض.
•اطلب من المجموعات عرض اعمالها
ّ
•خالل العرض ،صنف األثر النفسي والجسدي واالجتماعي والعاطفي على الشباب موضوع دراسة
الحالة( .يرجى االستناد إلى الرسم البياني عن كيفية تعرض الشباب للمخاطر في الصفحة .)13
•راجع مختلف القضايا التي أثارتها المجموعات.
•اطلب من المشاركين التوصل إلى تعريف «الالجئين» على أساس المناقشة السابقة مع إعطاء
أمثلة حية.
دون اإلجابات على اللوح القالب.
• ّ
•راجع مختلف اإلجابات.
•كرر نفس العملية لتعريف «النازحين» وطالبي اللجوء مع إعطاء أمثلة حية.

أفكار مساعدة !
•عند تدريب مثقفي األقران من بين الالجئين أو النازحين ،ينبغي أن يطرح السؤال التالي في
بداية هذا النشاط« ،كيف وجدت نفسك في هذا الوضع؟»
•إختر دراسة الحالة التي تناسب الوضع الذي يعاني منه المشاركين في التدريب .تجنب دراسات
الحاالت المؤذية .خالل تدريب المدربين ،استخدام حاالت مختلفة لتمكين المشاركين من التفكير
ملياً في الظروف المختلفة لألزمات اإلنسانية.
•قد ترغب في اختيار دراسة حالة واحدة ومناقشتها مع المجموعة الكبرى بدال من عمل
المجموعات .وثمة خيار آخر يتمثل في اختيار حالتين اثنتين ويتم معالجة الحالة ذاتها من قبل
مجموعتين .ثم ،خالل العروض تعطي المجموعة األولى إجابتها على السؤال األول وتضيف
المجموعة الثانية إذا رغبت في إضافة شيء على اإلجابة .وبعد ذلك يتم عرض السؤال الثاني من
قبل المجموعة الثانية ،وما إلى ذلك.
•أثناء المناقشة:
ميز بين األسباب الكامنة وراء أزمة صحية نتيجة للفيضانات والزالزل والحروب وغيرها ،ونتائج
» » ّ
الكارثة التي تؤدي إلى أزمة إنسانية.
» »تأكد من تغطية القضايا المتعلقة بما قد يواجهه الشباب خالل األزمة اإلنسانية ،مثل
التحرش الجنسي ،الخ
» »أكّ د على حقيقة أن األزمة اإلنسانية قد يكون لها تأثير مختلف على البنين والبنات وكذلك
دليل تدريب المدربين
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على الشباب الذين هم أكثر قابلية للتعرض للمخاطر والتأثر باألزمة.
» »كن يقظاً لدرات فعل المشاركين الذين قد يتماثلون مع الحالة التي تتم دراستها.

رسائل أساسية!
•إن األزمة اإلنسانية لها أسباب كامنة مختلفة ومتعددة.
•يجد الشباب المتأثرين من األزمة اإلنسانية نفسهم نازحين أو الجئين يعيشون في بيئات مختلفة.
•إن األزمة اإلنسانية لها تأثيرات كثيرة على صحة الشباب ومشاعرهم وأفعالهم .فالشباب
ليسوا مجموعة متجانسة ،بعضهم أكثر عرضة من غيرهم ،والجميع لديه آليات مختلفة للتأقلم
والمواجهة فحتى ردود الفعل في نفس السياق قد تختلف.
•تتعدد احتياجات الشباب المتأثرين بأزمة إنسانية وتتنوع وتشمل احتياجات أساسية كالمأوى
والغذاء لتصل إلى التعليم والعالج النفسي ،والترفيه ،والسالمة ،واالحتياجات الصحية (المشورة
المتعلقة بالتحرش الجنسي ،الرعاية قبل الوالدة وبعدها ،وما إلى ذلك) ،والدعم القانوني ،وزيادة
فضال عن غيرها من االحتياجات.
الوعي حول العنف والتحرش الجنسي وغيره من القضايا،
ً
•تتم اإلستجابة على بعض اإلحتياجات من خالل برنامج تثقيف األقران بين الشباب ،في حين أن
غيرها من االحتياجات ينبغي أن تحال إلى المتخصصين المعنيين والمؤسسات والسلطات ذات
العالقة.
•يقدم برنامج تثقيف األقران للشباب فرصة للإلصغاء اليهم ،لبناء قدراتهم وتقديم الدعم لهم
لالستفادة بشكل أفضل من وقتهم ومهاراتهم وطاقاتهم ،الخ

النشاط  :2ما هي احتياجات الشباب في األوضاع االنسانية؟
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعريف الشباب والمراهقة.
•تحديد االحتياجات الضرورية للشباب في الظروف اإلنسانية.
•تعداد السبل الممكنة ضمن منهجية تثقيف األقران للمساعدة في تحقيق هذه االحتياجات
كمثقفي أقران ومدربين.

الفئة المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب
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الوقت الالزم
• 90دقيقة

المواد
•لوح قالب ( +)2أوراق  +أقالم
•لونين من أوراق المالحظات الالصقة

خطوات التنفيذ
دون كافة التعريفات على ورقة لوح قالب قبل الجلسة.
• ّ
•قم بعصف ذهني حول معنى كلمة الشباب.
دون جميع اإلجابات على اللوح القالب.
• ّ
•راجع األجوبة واستنتج منها تعريف إذا أمكن وأعطي التعريف الذي قد كتبته سابقاً على اللوح
وفسره.
القالب
ّ
•قم بعصف ذهني حول معنى المراهقة على لوح قالب آخر.
وفسره.
•اجمع اإلجابات وراجعها ،ثم أعرض التعريف
ّ
•ناقش تعريف “الجيل الشاب” كذلك.
•في هذا النشاط سوف تحتاج إلى االستناد إلى جدول آثار األزمة اإلنسانية الذي أعدته أثناء
النشاط السابق.
•أثناء استرجــاع التمرين السابق ،يعطي الميسر المساعد كل مشارك بضع أوراق الصقة (لونين
مختلفين).
•قم بمراجعة سريعة لألثر  -النفسي والبدني وغيرها  -واطلب من المشاركين كتابة بعض
احتياجات هؤالء الشباب على لون واحد من األوراق الالصقة.
•راجع االحتياجات آخذاً بعين االعتبار اإلختالفات بين الجنسين.
•اطرح السؤال التالي على المشاركين“ :ما هي العوامل التي تساهم في كشف احتياجات هؤالء
الشباب ،وإيجاد السبل لتلبيتها؟” اكتب اإلجابات على اللوح القالب.
•ثم اطلب استخدام لون آخر من األوراق الالصقة لكتابة السبل الممكنة للمساهمة كمثقفين
لألقران ومدربين لتلبية تلك االحتياجات.
•راجع االقتراحات المختلفة ،وناقش ما إذا كان ممكناً تطبيقها في المخيمات أو المجتمع
المضيف وما إذا كانت تناسب قدرات وإمكانات مثقفي األقران والمدربين.
•اختم الجلسة موضحاً أن بعض االحتياجات يمكن أن تتحقق من خالل برنامج تثقيف األقران
الشباب ،في حين أن غيرها من االحتياجات ينبغي أن تحال إلى المتخصصين المناسبين
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والمؤسسات والسلطات.
•استعراض أهداف برنامج تثقيف األقران الشباب :إلتاحة الفرصة للشباب أن يعبروا عن أنفسهم؛
وبناء قدرات الشباب وتقديم الدعم لهم في استخدام وقتهم ومهاراتهم وطاقاتهم بشكل
أفضل.
وضح أهمية هذه الجلسة ألنهم سوف يكونون مسؤولين عن وضع مبادرة في نهاية الدورة
• ّ
التدريبية ترمي إلى تلبية احتياجات الشباب على أساس هذه المعلومات.

رسائل أساسية!
•تؤثر األزمة اإلنسانية على جميع فئات السكان.
•قد يصبح الشباب المتأثرين من األزمة اإلنسانية نازحين أو الجئين يعيشون في أوضاع مختلفة.
•إن األزمة اإلنسانية مصطلح يشير إلى الوضع الذي يهدد صحة وحياة ،وسالمة ،وأمن ،وسبل
عيش ورفاه أعداد كبيرة من السكان ويؤدي إلى اضطراب خطير في سير العمل في المجتمع،
ما يؤدي إلى إنتهاك حقوق االنسان ،وخسائر مادية أو بيئية تتجاوز قدرة المجتمع المتضرر
لمواجهتها باستخدام موارده الخاصة.
•قد يعيش الشباب المتأثرين من األزمة اإلنسانية النازحين أو الالجئين ،في المخيمات أو المدارس
أو في المجتمعات المضيفة أو في العراء أو الحقول ،أو ربما يبقون في بيوتهم.
•إذا كان الشباب يعيشون في مخيم ،نحن بحاجة لالستفسار عن هيكلية المخيم ،وتنظيمه ،وقادة
المجتمعات المحلية وضباط االتصال.
•في حال كان الشباب يعيشون في المجتمع المضيف ،نحن بحاجة لمعرفة كيفية الوصول إليهم.
•عند صياغة استجابة للشباب المتأثرين من األزمة اإلنسانية ،نحن بحاجة إلى فهم ظروفهم
المعيشية واألدوار والمسؤوليات ،والبحث عن كل من أوجه التشابه واالختالف بين الفتيات
والفتيان .نحتاج أيضا إلى فهم الخدمات المتاحة للشباب (التعليم وكذلك الصحة العامة ،والصحة
اإلنجابية ،والعنف المبني على النوع االجتماعي والخدمات التشغيلية الريادية) وأنشطة الشباب.
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موضوع التدريب  :3التواصل الفعال
الغاية :تعزيز مهارات المشاركين في التحدث أمام الجمهور والتيسير من خالل منحهم الفرصة
للتحدث أمام النـاس وجعل هذه التجربة إجابية قدر االمكان من أجل بناء ثقتهم بنفسهم.
النشاط  30 :1ثانية من الشهرة
الهدف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تحديد وممارسة مهاراتهم في التحدث أمام الجمهور والتيسير.

الوقت الالزم
• 50دقيقة

الفئة المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

المواد
•كرسي لكل مشارك
•لوح قالب أو وسائل بصرية معينة أخرى إذا لزم األمر.

خطوات التنفيذ
•ابدأ الجلسة موضحاً ان مثقف األقران قد يخشى التكلم أما الجمهور أو تحت األضواء .لضمان
تنفيذ هذه المهام بنجاح ،يجب عدم الطلب من المثقفين القيام بأنشطة تتجاوز قدراتهم.
وستركز هذه الجلسة وأنشطتها على طرق التحدث أمام الجمهور ومساعدة المشاركين على
اكتساب خبرة التحدث أمام الجمهور ،وتحسين المهارات ذات العالقة.
•ناقش السمات الرئيسية للتحدث الفعال أمام الجمهور ،مثل:
» »استخدام طرق تفاعلية و تحث على االلتزام
» »حركة الدخول نحو الجمهور والخروج
» »استخدام الحركات واإليماءات
» »التواصل بالعين (لمدة مناسبة)
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» »التحكم بنبرات الصوت
» »االستعمال السليم للدعابة
•قم بممارسة وشرح هذه التقنيات واطلب من المشاركين أن يراقبوا عن كثب .فهذا يسمح
للمجموعة معرفة كيفية تطبيق نظرية التحدث أمام الجمهور جيدا .ثم اطرح السؤال التالي
للحصول على التغذية الراجعة“ :كيف تصفون ما أفعله في هذه اللحظة؟” تأكد من ذكر المكونات
الرئيسية للتحدث أما الجمهور بطريقة جيدة.
•بعد هذا ،ابدء نقاش حول العوامل األخرى التي تؤدي إلى التحدث أمام الجمهور بطريقة فعالة.
تأكد من ذكر األمور التالية :
» »استخدام رواية القصص كأسلوب لجذب انتباه
» »الحذر حول االستخدام غير المالئم للمصطلحات العامية أو لغة أخرى غير مقبولة
» »إنشاء بيئة تعلمية آمنة للجمهور والحفاظ عليها
» »استخدام طرق مناسبة للرد على إجابات الجمهور غير الصحيحة.
•اشرح أن كل مشترك سيتحدث إلى المجموعة لمدة  30ثانية عن أي شيء يحبه أو تحبه.
•قل للمشاركين:
» »“في نهاية الـ  30ثانية ،سوف أبدأ بالتصفيق تقديراً لجهودكم .ال تندهشوا إذا كنتم في
منتصف الجملة .إن تصفيقي إشارة ليبدأ اآلخرين بالتصفيق أيضا ،االمر الذي يدل على تقديرنا
لجهدكم اإليجابي.
» »“خالل  30ثانية ،يمكنكم أن تقوموا بما تريدون .وحتى لو توقفتم عن الكالم لن نبدأ بالتصفيق
قبل أن تنتهي الـ 30ثانية .إن مهمة الجميع في المجموعة إعطاء اإلنتباه الكامل واإلهتمام
الحماسي والسعيد لكل متكلم”“ .ويرجى أن ال تتم مقاطعة أي متحدث على اإلطالق ،وال
محاولة إنقاذه بأي شكل من األشكال .ينبغي علينا أن نصفق بصوت عال للشخص األخير كما
فعلنا للشخص األول .ولكل من يتحدث بينهما”.
•أطلب من الشخص األول أن يبدأ .بعد  30ثانية ،إبدأ بالتصفيق حتى لو لم يتموا حديثهم .قد
تضطر في بعض األحيان تذكير المجموعة التزام الصمت عندما يتكلم الشخص وإعطاء كل متحدث
اإلنتباه الكامل .تذكيرهم أيضا باإلنتظار حتى إعطاء إشارة البدء بالتصفيق .
•بعد تكلم الجميع لمدة  30ثانية ،قم بمناقشة جماعية حتى يتسنى للمشاركين أن يعبروا عن
شعورهم أثناء أداء التمرين .أي من التدخالت استخدمت بشكل أفضل مهارات التحدث أمام
الجمهور الفعالة؟ كيف يمكن تطبيق هذه المهارات في تدريب تثقيف األقران ؟

أفكار مساعدة !
•أظهر التفهم أن بعض مثقفي األقران قد يكونوا عصبيين عند التحدث أما الجمهور أو كونهم
تحت االضواء.
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•تجنب الطلب من مثقفي األقران القيام بأنشطة تتجاوز حدودهم من أجل ضمان نجاح تنفيذ
المهام.

رسائل أساسية!
•العوامل والسمات الرئيسية التي تؤثر على الخطابة هي:
» »استخدام طرق تحث على االلتزام وتفاعلية
» »حركة الدخول نحو الجمهور والخروج
» »استخدام الحركات واإليماءات
» »التواصل بالعين (لمدة مناسبة)
» »التحكم بنبرات الصوت
» »االستعمال السليم للدعابة
» »استخدام رواية القصص كأسلوب لجذب انتباه
» »الحذر حول االستخدام غير المالئم للمصطلحات العامية أو لغة أخرى غير مقبولة
» »إنشاء بيئة تعلمية آمنة للجمهور والحفاظ عليها
» »إستخدام طرق مناسبة للرد على إجابات الجمهور غير الصحيحة
•تمر عادة  30ثانية بسرعة .ولكن هذا ليس الحال عندما نكون تحت األضواء .،وبالتالي ،نحن بحاجة
إلى استخدام هذا الوقت بفعالية وكفاءة وخاصة عندما نتوجه إلى الكبار على سبيل المثال
خالل اجتماع اللجنة التنظيمية في المخيم.

النشاط  :2المرسل-المستقبل-التغذية الراجعة
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعريف مراحل عملية التواصل؛
•تحديد خصائص التواصل اللفظي وغير اللفظي الفعال.

الفئات المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 30دقيقة
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المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم

خطوات التنفيذ
•أطلب أن يتطوع مشاركان للعب دور شخصين يتكلمان.
المتطوع ْين على إنفراد التحضير للعب األدوار بما في ذلك اختيار الشخصيات والموضوع.
•أطلب من
َ
امنحهم  3دقائق لالستعداد.
•وفي الوقت نفسه ،اشرح لبقية المجموعة أنهم بحاجة لمراقبة المشهد.
•يقوم المتطوعان بلعب األدوار لمدة  5دقائق .عند انتهائهم أطلب من المجموعة التصفيق
وأشكر العبي األدوار.
•أوضح للمجموعة أنه ستتم مناقشة لعب األدوار؛ والتعليق على الشخصيات وليس على األقران
نفسهم.
•ناقش األسئلة التالية:
» »ما الذي كانا يفعالنه ؟
» »ماذا استخدما للتواصل؟
عرف عناصر ومراحل التواصل وخصائص كل من مكوناته لضمان التواصل الفعال .ثم ،صف التواصل
• ّ
اللفظي وغير اللفظي.

أفكار مساعدة !
نفذوا لعب األدوار بدال من
•كن مستعدا للتدخل إذا تم التعليق على األقران نفسهم الذين ّ
الشخصيات.

رسائل أساسية!
•نحن نتواصل طوال اليوم مع مختلف الناس :أهلنا ،واألقران ،والكبار ،ومعلمي المدارس ،الخ.
فنبعث بالرسائل من خالل الكلمات أو من خالل لغة الجسد.
•إن التواصل الفعال مهارة يمكن اكتسابها .ومثقفي األقران بحاجة إلى إتقان هذه المهارة.
•يجب أن يكون استخدام التواصل اللفظي وغير اللفظي مالئمان لبعضهما البعض.
•الحواجز أمام التواصل الفعال كثيرة :األفكار المسبقة ،وعدم إهتمام المستقبل و  /أو المرسل،
واضطرابات خارجية مثل الضوضاء ،ودخول الناس وخروجهم ،والتفكير التقليدي ،وعدم التمكن
من فهم وجهات نظر الناس اآلخرين وما إلى ذلك .
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النشاط الثالث :لغة الجسد!
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تحديد خصائص التواصل غير اللفظي الفعال.

الفئات المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 30دقيقة

المواد
•لوح قالب +أوراق  +أقالم
•عبارات مختارة مكتوبة على أوراق صغيرة

خطوات التنفيذ
•اشرح للمشاركين أنه سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين .وسيقوم أعضاء المجموعة األولى بإرسال
رسائل إلى المجموعة الثانية بواسطة التواصل غير اللفظي وينبغي عليهم تخمين الرسالة.
زود كل عضو من المجموعة األولى بعبارة واحدة عليه
قسم المشاركين إلى مجموعتينّ .
• ّ
تجسيدها .اطلب من أعضاء المجموعة الثانية المراقبة وتخمين الرسالة.
•مناقشة ما يلي:
» »ماذا استخدم أعضاء المجموعة األولى لتسليم الرسائل؟
» »هل كان من الصعب أو السهل القيام بذلك؟
معرفاً كل واحدة منها ثم اطلب متطوعين لتطبيقها .سلّ ط
•راجع مختلف المهارات غير اللفظية،
ّ
الضوء على الطريقة التي بإمكان هذه المهارات أن تؤثر على عملية التواصل .المهارات غير
اللفظية هي -1 :نبرة صوت؛  -2مستوى الصوت؛  -3التواصل بالعين؛  -4تعابير الوجه؛  -5اإليماءات؛
 -6وضعية الجسد؛  -7المساحة الشخصية؛  -8حركات الجسم؛  -9والمالبس.
•اختم بالقول إنه من المهم جدا إتقان المهارات غير اللفظية ألنها تؤثر على عملية التواصل
سلباً أو إيجاباً  .التأكيد على أهمية معرفة كيفية فك رموز الرسائل المرسلة لنا من خالل مهارات
التواصل غير اللفظية.
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رسائل أساسية!
•تكون الرسائل الناتجة عن التواصل غير اللفظي (استخدام لغة الجسد) أكثر صدقاً من تلك
اللفظية.
•يحتاج مثقف األقران إلى فك رموز الرسائل غير اللفظية بشكل صحيح.

النشاط  :4الدفع والسحب
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تطبيق استراتيجيات «دفع» و «سحب» في التواصل اللفظي.

الفئة المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 60دقيقة

المواد
•لوح قالب +أوراق  +أقالم تخطيط
•قطع ورقية كتب على كل واحدة منها عبارة من ورقة العمل A4-TT3-D1

خطوات التنفيذ
•ذكّ ر المشاركين بتعريف التواصل اللفظي وأهميته .قل إن هناك استراتيجيات مختلفة للتعبير
عن أنفسنا بشكل فعال عند التواصل مع اآلخرين في حياتنا اليومية .تعرف هذه االستراتيجيات
باستراتيجيات «الدفع» .وأضافة إلى ذلك ،هناك استراتيجيات تشجع الناس على التكلم وهي
استراتيجيات «السحب».
•اشرح للمشاركين أنه سيتم تقسيمهم لمجموعتين؛ مجموعة “ الدفع “ ومجموعة “ السحب “.
وسيعطى كل زوج في كل مجموعة استراتيجية عليه أن يمارسها أمام المجموعة .وأن لديهم 10
دقائق للتحضير.
وزع األوراق مع استراتيجية
قسم المشاركين إلى مجموعتين وعلى كل مجموعة أن تشكل أزواجّ .
• ّ
مدونة على كل منها.
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•اطلب من مجموعة “الدفع” أن تبدأ ،ناقش بعد كل عرض.
•كرر العملية ذاتها مع مجموعة “ السحب “.
•اختم الجلسة بتلخيص مختلف استراتيجيات “الدفع” و”السحب”.

أفكار مساعدة !
•إذا كان عدد المشاركين مفرد قد ترغب في وضع ثالثة أشخاص في مجموعة فرعية واحدة على
سبيل المثال.
•تأكد من وضوح توجيهات التمرين من خالل المرور على المشاركين ومراقبة تحضيراتهم.

رسائل أساسية!
•إن طريقة صياغة رسائلنا تؤثر كثيراً على عملية التواصل وتحدد ردة فعل الشخص الذي نتحدث
إليه.
•في األوضاع اإلنسانية يكون الناس أكثر حساسية ،لذلك تساعدنا استراتيجيات الدفع على إبالغ
رسالتنا برفق وسهولة.

النشاط الخامس :االصغاء الناشط
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعريف االصغاء الناشط.
•تحديد استراتيجيات االصغاء الناشط.
•تطبيق االصغاء الناشط.

الفئات المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 30دقيق

المواد
لوح قالب  +أوراق  +أقالم
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خطوات التنفيذ
•اشرح التمرين على النحو التالي :على كل ثنائي أن يتحدث عن مسألة مفيدة ومهمة له.
•اطلب من المشاركين تشكيل مجموعات ثنائية وتسمية أنفسهما “أ” و “ب”.
•خذ جانباً جميع المشاركين “أ” واشرح لهم أنه عليهم االصغاء إلى أعضاء الفريق “ب” حين
يتكلمون .االستراتيجيات التي يمكن استخدامها هي :إعطاء االهتمام الكامل للمتكلم ،النظر إليه/
إليها ،تحريك الرأس ،الميل نحوه /نحوها ،إصدار أصوات مثل ”:اه” ،أو القول “ تابع “ “ ،وبعد ذلك “،
إلخ.
•اطلب من المشاركين العودة إلى المجموعات الثنائية ،واطلب من المشاركين “ب” البدء بالكالم.
•بعد مرور  5دقائق ،اطلب من المشاركين االنضمام إلى المجموعة واسأل المشاركين “ب” عن
شعورهم حين تم االصغاء اليهم.
•اطلب من المجموعة “ب” التجمع والشرح لهم أنه ال ينبغي عليهم االصغاء إلى أعضاء الفريق “أ”
حين يتكلمون.االستراتيجيات التي يمكن استخدامها هي :النظر في جميع أنحاء الغرفة ،والنظر
إلى مالبسكم واألوراق وما إلى ذلك ،إنهاء عباراتهم ،ومقاطعتهم ،االصغاء إلى ما يقوله
األزواج اآلخرون ،الخ.
•شكّ ل مرة أخرى المجموعات الثنائية وأطلب من الفريق “أ” البدء بالكالم.
•بعد مرور  5دقائق ،اطلب من المشاركين االنضمام إلى المجموعة وإسأل الفريق “أ” عن شعوره؟
وضح أنك الشخص الذي طلب من الفريق “ب”عدم االصغاء إلى الفريق “أ”
• ّ
•ناقش األسئلة التالية مع المشاركين:
» »ماذا شعرتم حين لم يتم االصغاء إليكم؟
» »ماذا شعرتم حين تم االصغاء إليكم؟
بين للشخص اآلخر أننا نستمع إليه /إليها؟
» »ما الذي نقوم به لنُ ّ
» »ما هي األفعال التي تبين لنا أن الشخص اآلخر ال يصغي إلينا؟
•اختم الجلسة بتلخيص األفكار الرئيسية التي تمت مناقشتها.

أفكار مساعدة !
•تأكد من أن الفريق «أ» ال يشعر بالسوء حيال تجربة « عدم االصغاء اليه «.
•قد ترغب في تشكيل مجموعة من ثالثة أشخاص ،حيث يكون الشخص األول المتكلم ،والشخص
الثاني المصغي والثالث هو المراقب .امنحهم  5دقائق ومن ثم ينبغي عليهم تبادل األدوار
وطلب من المراقبين تقديم تقرير عن استراتيجيات االصغاء المستخدمة من قبل المستمعين.

رسائل أساسية!
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•إن االصغاء الناشط مهارة يمكن تعلمها.
•من خالل االصغاء الناشط نظهر االحترام للشخص آخر.
•يؤثر االصغاء الناشط بشكل إيجابي على عالقاتنا مع والدينا ،أقراننا ،وغيرهم.
•من خالل االصغاء الناشط ،نشجع الشخص على التحدث حول مشاكله  /اهتماماته (ها).
•ينطوي االصغاء الناشط على االستماع الى كل ما عنده الشخص اآلخر ليقوله (بالكلمات وما ال
تستطيع الكلمات أن تعبر عنه) ،وفهم رسائله (ها) ومن ثم التفكير بالرد.
•لنكون قادرين على االصغاء الناشط ،نحن بحاجة إلى أن نضع جانبا أفكارنا المسبقة واآلراء
والمشاعر ،وغيرها ،والتركيز على المتكلم.
•نحن نستمع بنشاط من خالل تطبيق االستراتيجيات التالية -1 :التواصل باألعين ؛  -2االهتمام
الكامل للمتكلم؛  -3إعادة الصياغة؛  -4تجنب إنهاء عبارات المتحدث؛  -5الميل نحو المتكلم؛  -6طرح
األسئلة لتوضيح الرسالة؛  -7إظهار التعاطف من خالل لغة الجسد وتعابير الوجه؛  -8تحريك الرأس
باإليجاب؛  -9إصدار أصوات مثل”:اه”؛  -10القول “ إستمر “ “ ،وبعد ذلك “ ،إلخ.
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اليوم الثاني
موضوع التدريب  :1معرفة المخاطر وحماية أنفسنا :نعرف ونواجه
مثقف األقران عند العمل مع الشباب في األوضاع االنسانية :معركة
موضوع التدريب  :2دور
ّ
كرات الثلج؛ دورنا فيما يتعلق بجلسة تثقيف األقران؛ مناصرو تثقيف األقران؛ إقامة روابط مع
الخدمات
موضوع التدريب  :3عيش المراهقة في األوضاع اإلنسانية :أنا أكبر
موضوع التدريب  :4نكتشف أنفسنا :من أنا؟؛ تقديري لذاتي؛ قيمي ال تتغير
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موضوع التدريب  :1معرفة المخاطر وحماية أنفسنا
الغاية  :تمكين األقران المتأثرين بأزمة إنسانية ،حماية أنفسهم من المواقف الخطرة التي قد
يواجهونها نتيجة لظروفهم المعيشية.
النشاط  :1المعرفة والمواجهة
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تحديد المواقف الخطرة التي قد يواجهونها نتيجة لألزمة اإلنسانية أو تصرفاتهم وسلوكياتهم
الخاصة.
•تحديد استراتيجيات حماية أنفسهم.

الفئة المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 45دقيقة

المواد
•نسخ عن حاالت مختارة من ورقة العمل A1-TT1-D2
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم
•قائمة من األشخاص  /المؤسسات  /المنظمات التي تقدم الدعم

خطوات التنفيذ
•أعرض الموضوع من خالل تذكير المشاركين بتعريف األزمة اإلنسانية .أذكر أنه خالل حاالت مماثلة
تخضع حياة الناس ورفاههم للكثير من التغييرات ،وأنهم قد يواجهون مجموعة متنوعة من
المخاطر .أطلب منهم سرد بعض هذه المخاطر.
دون االجابات كافة على اللوح القالب .أضف مخاطر أخرى ،إذا لم ُتذكر تلك الرئيسية.
• ّ
•اشرح للمشاركين أنهم سيعملون في مجموعات لمدة  20دقيقة لتحليل الحاالت التي ستعطى
لهم .تحصل كل مجموعة على حالة مختلفة .وينبغي النظر في المسائل التالية:
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» »كيف يحمي الشباب أنفسهم إذا واجهوا حاالت مماثلة؟
» »كيف يمكن أن يمنعوا حصول هذه المخاطر؟
» »إذا تعرض الشباب لهذه المخاطر ،ممن وأين يمكن أن يطلبوا المساعدة؟
•اخبرهم أنه سيكون لديهم ثالث إلى خمس دقائق لعرض أعمالهم بأي شكل أرادوا :من خالل
مسرحية ،أو عرض شفوي أو إيمائي أو رسومات أو شعر ،الخ.
قسم المشاركين إلى مجموعات من أربعة إلى خمسة أشخاص ووزع على كل مجموعة حالة
• ّ
واحدة من ورقة العمل .A1-TT1-D2
حدد أماكن
•بعد عرض كل مجموعة ناقش االستراتيجيات المقترحة وأضف أفكار أخرى إذا لزم األمرّ .
آمنة داخل المجتمع أو المخيم .حدد قائمة محتملة من األشخاص  /المؤسسات  /المنظمات التي
يمكن أن تساعد في تحقيق هذه االستراتيجيات.
•اختتم الجلسة بتلخيص أن الشباب المتأثرين من الوضع اإلنساني يمكنهم في كثير من األحيان
منع أو التغلب على المخاطر باستخدام استراتيجيات مختلفة .باإلضافة إلى ذلك ،ال يجدر بهذه
المخاطر أن تحثهم على القيام بسلوكيات أخطر للتغلب عليها مما قد يؤدي الى تفاقم الوضع.

أفكار مساعدة !
إنتبه إلى أي عالمات لفظية  /غير لفظية تشير إلى إنزعاج األقران بسبب تذكيرهم بحالة خطرة
•
ْ
مر بها أحد اصدقائهم أو اسرتهم .ويجب عليك أو على زميلك البقاء على إستعداد لتقديم الدعم.
•اختيار الحاالت األكثر صلة بالمشاركين.
•ارسم خريطة المنظمات والمؤسسات التي قد تكون قادرة على المساعدة في تلبية احتياجات
الشباب المختلفة في المنطقة حيث يجري التدريب أو جلسات تثقيف األقران.

رسائل أساسية!
•قد تنجم المخاطر التي نواجهها من تصرفاتنا وسلوكنا ،وليس فقط من الظروف الخارجية.
•لدينا دور هام في حماية أنفسنا وأقراننا.
•قد تكون الفتيات المتضررات من حاالت إنسانية أكثر عرضة لحاالت خطرة.
•التعاون بين الفتيات والفتيان قد يحميهم من المواقف الخطرة.
•قد تساعد الهياكل المجتمعية القائمة في تحديد األماكن غير اآلمنة والمخاطر التي قد
يواجهها الشباب.
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موضوع التدريب  :2دور مثقفي األقران عند العمل مع
الشباب في األوضاع اإلنسانية
الغاية :تمكين مثقفي األقران من فهم أن عملية تثقيف األقران قد تكون جزء من االستجابة
لتلبية احتياجات الشباب في الوضع اإلنساني ولها دور فعال لتأدية أدوارهم عند العمل مع
أقرانهم.
النشاط  :1معركة كرات الثلج
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•التمييز بين مفهوم تقديم المعلومات لألقران ،وتثقيف األقران ،ومشورة األقران واإلحالة.
•التأكيد على أهمية مهارات اإلحالة في تثقيف األقران.

الفئة المستهدفة
•مثقفو األقران الشباب

المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم تخطيط
•ورقة مالحظات واحدة لكل مشارك ،وأقالم
•نسخ من ورقة عمل

A1-TT2-D1

الوقت الالزم
• 60دقيقة

خطوات التنفيذ
•اطلب من المشاركين أن يكتبوا على ورقة :ما هي برأيهم االختالفات بين مشورة األقران
وتثقيف األقران .عند االنتهاء ،اطلب من المشاركين تجعيد ورقتهم على شكل كرة ورميها
لآلخرين في جميع أنحاء الغرفة لبضع دقائق-عراك الثلج .ثم يقرأ كل شخص اإلجابة التي
التقطها ،وعلى هذا الشخص ثم المجموعة التعبير عن رأيهم.
•ناقش أدوار كل من مثقف األقران ومقدم مشورة األقران.
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•يطرح المشاركين أفكار لتعريف مشورة األقران للتوصل إلى ما يلي “ :مشورة األقران بين الشباب
هي الحالة التي يستعين فيها الشاب بشخص مدرب من عمره لفهمه وتشجيعه ومساعدته
على التعامل مع مشكلة شخصية“ .
•ثم ،اطلب من المشاركين تبادل األفكار حول هذا النوع من المشاكل أو الحاالت التي قد يحتاج
دون الردود على اللوح القالب .باإلمكان ،إضافة األمثلة التالية
الشباب فيها لدعم من أحد األقرانّ .
إذا لم يتم ذكرها :التعاسة (االكتئاب) ،وصعوبات في العالقات مع األصدقاء أو الكبار مثل اآلباء
واألمهات والمعلمين والمشاكل المتعلقة بالمدرسة أو األوضاع اإلنسانية ،المشاكل المتعلقة
بالسلوك الجنسي ،والحمل غير المرغوب فيه ،واستخدام المخدرات  ،الخ.
•أطلق مناقشة جماعية والقي الضوء على القضايا التالية:
» »هل يتمتع مثقفي األقران في البرنامج بالقدرة لتقديم الدعم المناسب في التعامل مع
المشاكل المذكورة أعاله؟ هل حصلوا على تدريب خاص للقيام بذلك؟
» »ما هي العقبات التي قد تمنعهم من إعطاء الدعم المناسب؟
» »ما قد تكون المخاطر إذا أعطى األقران دعم غير مناسب؟
•وفي نهاية الجلسة ،سلّ ط الضوء على االختالفات بين مقاربات األقران الثالث ،وذلك باستخدام
اللوح القالب .أشر إلى ورقة العمل  A1-TT2-D2وذكّ ر المشاركين بتعاريف تثقيف األقران مقارنة
بمشورة األقران وتقديم المعلومات.

أفكار مساعدة !
وضح أنه خالل برنامج تثقيف األقران ،من الطبيعي أن يطرح أحد المشاركين مشكلة شخصية مع
• ّ
أحد مثقفي األقران ويطلب النصح .في مثل هذه الحالة ،فمن المهم أن:
» »يستمع مثقف األقران بدقة وأن يتمتع بمهارات اإلحالة المطلوبة.
» »يشرف على فريق مثقفي األقران اخصائيون مؤهلون إلعطاء النصائح.

رسائل أساسية!
•قد تكون مقاربة مشورة األقران مربكة للناس في بعض األحيان .ففي بعض حاالت مشورة
األقران  -على سبيل المثال ،إجابة الشباب على الخط الساخن – تتضمن تقديم المعلومات
واإلحالة .على الرغم من محدودية األدلة على فعالية الشباب في العمل كمقدمي مشورة
ألقرانهم ،قد يكون هذا النهج المناسب في الوصول إلى بعض فئات الشباب المعرضين
للخطر بشكل خاص .وكثيرا ما يستخدم هذا األسلوب في فحص فيروس نقص المناعة البشري
والمشورة ودعم الشباب المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري.
•الفرق بين دور مثقف األقران ودور مقدم المشورة لألقران هو:
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دور مثقف األقران

دور مقدم مشورة األقران

يرتكز على المحتوى

مدرب على مهارات المشورة
ّ
يستند إلى عملية تتضمن عدة خطوات

تعزيز المعارف والمواقف والمهارات الالزمة

مفتوح على عدة احتماالت

اإلحالة إلى المختصيين

يعالج الدوافع واإلنكار والمقاومة على المستوى

المدى القصير

موجه نحو هدف

لتسهيل تغيير السلوك

يشمل العمل مع األفكار والمشاعر والسلوك
موجه نحو العالقات

الشخصي

•يتوجب علينا معرفة حدودنا واإلحالة إلى الخدمات األخرى عند الحاجة.

النشاط  :2دورنا في ما يتعلق بجلسة تثقيف األقران
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تحديد دور مثقفي األقران قبل وأثناء وبعد جلسة تثقيف األقران أو النشاط مع الشباب في
األوضاع اإلنسانية.

الفئة المستهدفة
•مثقفو األقران الشباب

المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم
•ثالثة أوراق لوح قالب مكتوب على كل منها“ :قبل الجلسة”“ ،خالل الجلسة” و “بعد الجلسة”.
•بطاقات صغيرة أو متوسطة الحجم مع عبارة كتبت على كل منها من ورقة عمل .W1-A2-TT2-D2
•بطاقات صغيرة أو متوسطة الحجم مع عبارة كتبت على كل منها من ورقة عمل .W2-A2-TT2-D2

الوقت الالزم
• 150دقيقة

خطوات التنفيذ
عرف المشاركين بأهداف النشاط.
• ّ
وزع بطاقة واحدة أو أكثرعلى المشاركين ( ،)W1-A2-TT2-D2واطلب منهم لصقها على إحدى اوراق
• ّ
اللوح القالب؛ المعنونة “قبل الجلسة”“ ،خالل الجلسة” و “بعد الجلسة ”.راجع البطاقات واشرحها
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وعدل مكانها إذا لزم األمر.
•اطلب من المشاركين إضافات جديدة ،إذا لزم األمر.
•اشر إلى بداءة الجزء الثالث من هذا الدليل بشأن كيفية إجراء وإعداد جلسة تثقيف األقران.
•استخلص أن هذه هي المهام الرئيسية لجلسة تثقيف األقران ،وأن المجموعة سوف تستكشف
بعض منها بمزيد من التعمق.
•استخدم ورقة عمل  ،W2-A2-TT2-D2واطلب من المشاركين تخيل أنفسهم في حالة أزمة،
ويخططون لجلسة تثقيف األقران بين الشباب أو لنشاط .إدعو إثنان إلى ثالث أقران الختيار بطاقة
تسرد نشاط تثقيف أقران .ينبغي أن يعملوا لمدة  15دقيقة لتحديد اإلجراءات التي يجب اتخاذها
لتنفيذ األنشطة ومن ثم يعرضوا نتيجة عملهم ( 3دقائق لكل مجموعة).
•يتم اعطاء مالحظات بعد كل عرض.

أفكار مساعدة!
•نشير إلى أن بعض األدوار تبدأ قبل جلسة تثقيف األقران وبإمكانها أن تستمر خالل أو إلى ما
بعد الجلسة .مثال على ذلك :بناء الثقة مع الشباب أو الدعوة/كسب التأييد لتثقيف األقران بين
الشباب حول الصحة الجنسية واإلنجابية وفيروس نقص المناعة البشري.

رسائل أساسية!
•حاول جعل األنشطة ناشطة قدر المستطاع.
•حدد احتياجات الشباب المتأثرين من الوضع اإلنساني وعلى األخص تلك المرتبطة بالصحة
اإلنجابية وفيروس نقص المناعة البشري.
•قم على احالة الشباب إلى خدمات الصحة اإلنجابية وفيروس نقص المناعة البشري المتوفرة.
•تذكر أن كل جلسة قد تقدم مجموعة مختلفة من االحتياجات.
•كلما كنت على استعداد ،ستتداول الجلسة بشكل أفضل وسيكون لها تأثير أكبر على المشاركين
.
•اعطاء اهتمام خاص لهذه التفاصيل خالل جلسة:
» »وضع وبيئة المخيم
» »العمل الورقي
» »األمور اللوجستية
» »كيفية تكيف محتوى جلسة تثقيف األقران مع االحتياجات واألوضاع المحددة
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النشاط الثالث   :مناصرو تثقيف األقران
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•ممارسة الدعم وكذلك مهارات التواصل الالزمة إلقناع الكبار بأهمية وضرورة تثقيف األقران حول
موضوع الصحة اإلنجابية وفيروس نقص المناعة البشري بين الشباب المتأثرين من أزمة إنسانية
•ممارسة التقرب من الشباب المتأثرين من األزمة اإلنسانية وإظهار التعاطف معهم.

الفئة المستهدفة
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 90دقيقة

المواد
•أسئلة مكتوبة على بطاقات لكل لعب أدوار

خطوات التنفيذ
•أعلم المشاركين أنهم سيقومون بلعب أدوار السيناريوهات الثالثة التالية:
» »مثقفي األقران يقومون بالدعوة بالقرب من الكبار (األهل وقادة المجتمع) للموافقة على
تثقيف األقران المتأثرين من أزمة إنسانية حول الصحة اإلنجابية وفيروس نقص المناعة
البشري.
» »مثقفي األقران يتقربون من الشباب المتأثرين من األزمة اإلنسانية.
» »مثقفي األقران يتعاملون مع األقران الذين يشعرون باإلحباط ،والغضب ،اليأس ،والحزن ،الخ.
بسبب الوضع اإلنساني.
•أطلب من ثالثة أو أربعة متطوعين بتنفيذ لعب األدوار األول لمدة  5دقائق.
•ناقش األسئلة التالية:
» »ما هو الغرض من التفاعل ؟
» »هل نجحوا في إقناعهم؟ لما ال؟
» »إذا كان الجواب نعم ،كيف نجحوا؟
» »ما هي المعلومات التي تم توفيرها؟
» »ما هي الحجج التي استخدمت؟
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» »ماذا يمكننا أن نفعل  /نقول للوصول إلى الشباب المتأثرين من األزمة اإلنسانية؟
•اطلب من ثالثة أو أربعة متطوعين آخرين بتنفيذ لعب األدوار الثاني لمدة  5دقائق.
•مناقشة األسئلة التالية:
» »ما كان غرض مثقفي األقران الشباب؟
» »هل نجحوا في التوصل إلى ذلك؟ لما ال؟
» »إذا كانت اإلجابة نعم ،ما هي اإلجراءات او االستراتيجيات التي اتخذت؟
» »ما هي المعلومات التي تم توفيرها؟
» »ماذا يمكننا أن نفعل او نقول للوصول إلى الشباب المتأثرين من األزمة اإلنسانية؟
•اطلب من ثالثة أو أربعة متطوعين لعب الدور الثالث لمدة  5دقائق
•ناقش األسئلة التالية:
» »كيف يمكننا وصف مشاعر وردود أفعال الشباب المتأثرين من األزمة اإلنسانية؟
» »ماذا فعل مثقفي األقران الشباب؟ ماذا قالوا؟
» »كيف شعر الشباب المتأثرين من األزمة اإلنسانية بعد ذلك؟ لماذا؟
» »ماذا يمكننا أن نفعل من أجل إظهار التعاطف لهؤالء الشباب؟
•اختم الجلسة بتعريف قضايا المناصرة /كسب التأييد وتلخيص األفكار الرئيسية والتأكيد على
أهمية امتالك المهارات والحجج لالقتراب من الشباب والتأثير في الكبار.

أفكار مساعدة !
•اربط هذا النشاط بالنشاط أعاله إلظهار عنصر اكتساب المهارات في ما يتعلق ببعض أدوار
مثقفي األقران الشباب.
•اطلب من بعض المشاركين تبادل الخبرات فيما يتعلق بالقضايا المقترحة في هذا النشاط.

رسائل أساسية!
•الدعوة تعني :تحديد التغيير المطلوب والدعوة إليه .التغيير في القوانين والسياسات والممارسات
وذلك للمساعدة في تحسين حياة الناس .ويمكن االتطالع بها على مختلف المستويات:
» »المستوى الدولي (مثل األمم المتحدة والبنك الدولي)
» »المستوى الوطني (مع الحكومات الوطنية ،وزارات معينة ،الخ)
» »المستوى المحلي (المجتمع والحكومة المحلية والشرطة والقادة الدينين والمدارس
والمستشفيات وغيرها)
•تنطوي الدعوة على محاوالت للتأثير على المناخ السياسي والتصورات العامة ،والقرارات
السياسية وقرارات التمويل من أجل تحسين الصحة اإلنجابية والجنسية عند المراهقين والشباب.
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يعمل الدعاة على تشجيع التوصل إلى حل محدد ،ولكن أيضا لمواجهة ورفض اإلقتراحات غير
المقبولة .تأخذ الدعوة أشكاال عديدة.
•الدعوة إلى تثقيف األقران الشباب حول الصحة الجنسية واإلنجابية وفيروس نقص المناعة
البشري من خالل الكبار (الوالدين ،وصانعي السياسات وصانعي القرارات ومديري البرامج ،وقادة
المجتمع ،وما إلى ذلك) التوعية وإشراك أفراد المجتمع ،وتقديم أهداف مشروع تثقيف األقران
واألنشطة؛ والنتائج المتوقعة على الشباب ،والمجتمع ،وغيرها ،ومناقشة معهم مشاركة
الشباب.
أوال وقبل كل شيء على الدعم السياسي للبرنامج عن طريق
•سوف تؤثر حملة الدعوة الشاملة
ً
تثقيف صناع القرار .تبعاً للحالة ،يمكن لواضعي السياسات أن يكونوا مشرعين محليين ،وطنيين،
أو دوليين؛ أعضاء مجلس المدينة أو المقاطعة؛ أعضاء مجلس إدارة المدرسة أو أي شخص آخر
في وضع يمكنه من تعزيز أو رفض المقترحات التي تهمك .هدف آخر مهم لحمالت الدعوة هو
الجمهور ،حيث أن الرغبات العامة تؤثر على القرارات السياسية .حملة تستهدف الجمهور يمكن
أن تستهدف مجتمع عام أو مجموعة معينة مثل األهل في حي معين.
•الدعوة إلى تثقيف األقران الشباب حول الصحة الجنسية واإلنجابية وفيروس نقص المناعة
البشري بفضل توعية الكبار  -اآلباء وواضعي السياسات وصانعي القرار ومديري البرامج،
وقادة المجتمع…،تقديم غاية مشروع تثقيف األقران واألنشطة؛ والنتائج المتوقعة عن الشباب،
والمجتمع .واشراك أفراد المجتمع من خالل الحديث عن مشاركة الشباب.
•من المهم تنويع الحجج واألدوات او الوسائل باستخدام تلك المعرفية  /العقلية والعاطفية.
التقرب من الشباب المتأثر باألزمة اإلنسانية رسمياً و /أو غير رسمياً  ،وبناء عالقات الثقة.
•يجب
ّ

النشاط  :4إقامة روابط مع الخدمات
األهداف:
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تحديد دور مثقفي األقران في مجال مسح /رسم خرايطة الخدمات.
•تحديد ما الذي يجب البحث عنه عند مسح خدمات الصحة اإلنجابية  /فيروس نقص المناعة البشري
 /العنف المبني على النوع اإلجتماعي للشباب المتأثرين من الوضع اإلنساني.
•عرض سبل إقامة روابط مع الخدمات القائمة.

الفئة المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
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المواد
•لوح قالب +أوراق  +أقالم
•نسخ من ورقة عمل A4-TT2-D2

الوقت الالزم
• 60دقيقة

خطوات التنفيذ
•افتتح الجلسة موضحاً أن تثقيف األقران حول الصحة اإلنجابية  /فيروس نقص المناعة البشري /
العنف على أساس النوع اإلجتماعي يهدف إلى تطوير و  /أو تغيير معارف ومواقف ومعتقدات
ومهارات الشباب من أجل تمكينهم من تحمل المسؤولية وحماية صحتهم .وباإلضافة إلى ذلك
 ،فقد أظهرت الدراسات أن الشباب بحاجة إلى الحصول على خدمات صديقة للشباب من أجل
التصرف بمسؤولية وحماية أنفسهم .على سبيل المثال ،كيف يمكن لشاب وشابة نشطان جنسياً
حماية نفسهما من االمراض المنقولة جنسياً إذا لم يستطيعوا الحصول على واقي ذكري؟ أو
كيف يمكن لفتاة متزوجة أن ال تحمل في سن  17إذا ليس لديها أدنى فكرة بشأن أساليب
تبين هذه األمثلة أهمية معرفة الخدمات في مثل هذه األوقات من
وإرشادات تنظيم األسرة؟ ّ
األزمة اإلنسانية واحالة الشباب إليها حسب الحاجة.
•اطرح السؤال التالي على المشاركين »:ما الذي يجب أن تبحث عنه عند مسح خدمات الصحة
اإلنجابية  /فيروس نقص المناعة البشري  /العنف المبني على النوع اإلجتماعي؟»
•اكتب اإلجابات على اللوح القالب.
•راجع االجابات ،صحح ،إذا لزم األمر ،اضف اقتراحات وناقش القائمة مع المشاركين.
•تأكد من ذكر االعتبارات التالية :ما هي الخدمات المتوفرة؟ أين؟ هل هي في متناول الشباب؟
إذا لم تكن كذلك ،لماذا؟ وهل تستخدم من قبل الشباب؟ إذا ال  ،لماذا؟ وهل الخصوصية
والسرية مضمونة؟ هل يعامل الشباب بصدق؟ وهل تتوجه الخدمات لسن معين؟ من الذي يقدم
الخدمات؟ وهل يقدمها مقدمي المشورة أو األطباء من نفس الجنس؟ إذا ال ،هل هناك شخص
حاضر من نفس الجنس أثناء االستشارة الطبية والفحص الطبي؟ هل تقدم الوكالة أو العيادة أو
المستوصف معلومات ،ومشورة ،وإختبار سري وطوعي لفيروس نقص المناعة البشري ووسائل
لتنظيم االسرة وعالج االمراض المنقولة جنسياً ؟ هل هناك إحالة ورعاية لعالج فيروس نقص
المناعة البشري ،إذا لزم األمر؟ لمن يذهب الشباب الذين تعرضوا للعنف لطلب المساعدة؟ هل
تتم إحالتهم للدعم النفسي؟ أين وكيف؟
•اطرح السؤال التالي على المشاركين« »:كيف يمكن أن نحصل على المعلومات المذكورة أعاله؟»
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دون االجابات على ورقة اللوح القالب.
• ّ
•راجع االجوبة ،صحح ،إذا لزم األمر ،أضف المزيد من اإلجابات ،وناقش القائمة مع المشاركين.
•اعرض جدول ورقة عمل  A4-TT2-D2وإسأل المشاركين كيف ستتم تعبئته ،من سيقابلون وماذا
سيقولون.
•أعط المشاركين  15دقيقة للتحضير ،ثم اطلب متطوعين ليشرحوا للمجموعة كيف سيقومون
بمسح ورسم خريطة الخدمات.
لخص األساليب المختلفة وسلّ ط الضوء على أفضل الطرق للمضي قدما.
•بعد عدة عروضّ ،

أفكار مساعدة !
•إذا أمكن ،تنظيم زيارة ميدانية إلى مقدمي الخدمات الصحية للسماح للمشاركين ممارسة جمع
المعلومات.
•اعتماداً على طول ورشة العمل أو طرائق التنفيذ ،إعطاء المجموعة مهام لتطبيق ما تعلموه:
اطلب منهم رسم خريطة الخدمات في المجتمع المحيط .ناقش النتائج وابحث عن مزيد من
المعلومات إذا لزم األمر.

رسائل أساسية!
•في بعض البلدان والمجتمعات ،وخاصة في األوضاع اإلنسانية ،قد ال يكون هناك ما يكفي من
خدمات الصحة اإلنجابية  /فيروس نقص المناعة البشري  /العنف على أساس النوع اإلجتماعي
التي تطابق المعايير أعاله .ومع ذلك ،فمن المهم إحالة الشباب إلى الخدمات عند الحاجة
والدعوة إلى مثل هذه الخدمات والتوجه إلى الوكاالت والمؤسسات المسؤولة من أجل تحسين
وضع األقران.
•ومن المهم أن نسأل الشباب في الوضع اإلنساني حول الخدمات المتوفرة.
•قد يفتقر مقدمي الخدمات إلى المهارات الالزمة لتقديم خدمات صديقة للشباب .تفادى الحكم
المسبق وقم بإحالة الشباب إلى الوكاالت والمؤسسات المناسبة لبناء القدرات ،إذا أمكن.
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موضوع التدريب  :3إكتشاف المراهقة في األوضاع
اإلنسانية
الغاية :تمكين المراهقين الصغار جدا المتأثرين من األزمة اإلنسانية التصرف بإيجابية مع
مختلف التغيرات التي تحدث أثناء فترة المراهقة.
النشاط  :1أنا أنضج
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعريف مرحلة المراهقة.
•تعداد التغييرات المختلفة التي يخضع إليها الشباب خالل هذه الفترة.
•تحديد استراتيجيات للتعامل مع هذه التغييرات التي يمر بها المراهقون/اليافعون المتأثروت
باألوضاع اإلنسانية.

الفئات المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم
•أقالم ملونة

الوقت الالزم
• 120دقيقة

خطوات التنفيذ
•أطلب من كل مشارك أن يرسم جسمه /ها على ورقة من اللوح القالب .ثم اطلب منهم تسجيل
التغييرات التي يختبرونها اآلن أو التي مروا بها منذ عمر  12-10سنوات حتى سن .19
•اطلب منهم لصق االوراق على الحائط أو الجلوس في دائرة بوجه األوراق.
دون على أربعة الواح قالبة أو أربع أوراق مختلفة التغييرات التي يتم
•خالل تقديم عروضهمّ ،
صنفها وفقا لهذه الفئات“ :الجسدية”“ ،العاطفية”“ ،االجتماعية” و “العقلية”.
ذكرهاّ ،
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وضح أن هذه التغييرات هي نتيجة إلفراز هرمونات معينة تؤهل الشباب لدورهم في الصحة
• ّ
اإلنجابية .أنهي هذا الجزء من النقاش بتعريف “مرحلة المراهقة” وتدوين هذا التعريف على اللوح
مييز بين “مرحلة المراهقة” و “مرحلة البلوغ” ،موضحاً أن األولى تشمل المرحلة الثانية.
القالبّ .
وعين مدرب لكل مجموعة .اطلب من كل
قسم المشاركين إلى مجموعات من الفتيان والفتيات،
ّ
• ّ
مجموعة رسم الجهاز التناسلي عند األنثى ،الداخلي والخارجي .عند االنتهاء من ذلك ،يراجع
كل مدرب رسومات مجموعته ويشرح كيفية حدوث الدورة الشهرية .كرر نفس العملية للجهاز
التناسلي الذكري.
•اطلب من المشاركين العودة إلى الرسومات التي رسموها لتجسيد التغييرات التي مر بها
خالل فترة المراهقة والكتابة أو رسم كيف يمكن أن تتأثر هذه التغييرات باألزمة اإلنسانية
مستخدمين اللون األحمر.
•أدعو المشاركين المستعدين لتبادل األفكار مع بقية أعضاء المجموعة.
وضح للمشاركين أنه لبعض األشخاص ،قد يكون أثر هذه األزمة سلبياً في حين أنه بالنسبة
• ّ
للبعض اآلخر ،قد يشكل االنتقال إلى منطقة أخرى تحسناً للوضع المعيشي السابق له .في كلتا
الحالتين ،اشرح أن االضطرابات من أزمة إنسانية من المرجح أن يكون له تأثير على المستوى
النفسي.
•ناقش مع المجموعة ما يمكن عمله للتخفيف من تأثير األزمة اإلنسانية على الشباب خالل فترة
المراهقة وأهمية القيام بذلك.
وضح أن برنامج تثقيف األقران بين الشباب يمكن أن يكون فرصة لمساعدة الشباب المتأثرين من
• ّ
األزمة اإلنسانية لمواجهة هذه المرحلة من حياتهم بطريقة صحية.

أفكار مساعدة !
•قد تحتاج إلى تقسيم المشاركين إلى مجموعات من الفتيان وأخرى من الفتيات وذلك لتجنب
الحرج وتشجيع المشاركة خالل مناقشات البلوغ.
•في بعض الثقافات قد يشعر المراهقون بالخجل في الحديث عن التغيرات الجسدية التي تحدث
خالل فترة البلوغ .من المهم أن نقول إن هذه التغيرات طبيعية وتحدث للجميع ،وأن نشرح ذلك
باستخدام كلمات علمية.
•من المهم ،إحالة الناس الذين يواجهون صعوبات خالل هذه المرحلة إلى الخدمات المتاحة
والمناسبة.
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رسائل أساسية!
•إن المراهقة هي فترة يتخللها العديد مين التحديات والفرص .يحتاج الشباب إلى معلومات ومهارات
دقيقة ومناسبة لخوض هذه المرحلة بطريقة إيجابية وصحية.
•يتم تعريف المراهقة باعتبارها فترة ما بين  10و  19من العمر .إنها سلسلة متشابكة من التغييرات
الجسدية ،والمعرفية ،والسلوكية والنفسية واالجتماعية التي تتسم بزيادة مستويات االستقاللية
الفردية ،والشعور المتنامي بالهوية واحترام الذات واالستقالل التدريجي عن الكبار .ويمكن تقسيم
مرحلة المراهقة إلى:
» »المراهقة األولى ( 10إلى  14سنة) :تبدأ عالمات النضوج الجسدي في الظهور خالل هذه الفترة
ويبدأ المراهقون/اليافعون بإكتشاف هويتهم.
» »المراهقة الوسطى ( 15إلى  16سنة) :حيث يبدأ المراهقون/اليافعون بتحديد مثلهم العليا
وقدواتهم .يكون األقران مهمين جداً بالنسبة للمراهقين/اليافعين في هذه المرحلة العمرية
ويتأثرون بشدة فيهم .يتطور التوجه الجنسي تدريجيا وقد يشعر مثليي الجنس بصراع داخلي،
خاصة خالل هذه المرحلة.
» »المراهقة المتأخرة ( 17إلى  19سنة من العمر) :يبدو المراهقون/اليافعون ويتصرفون مثل الكبار،
على الرغم أنهم لم يبلغوا بعد النضزج على المستوى المعرفي والسلوكي والعاطفي .وفي
حين أنهم قد يأخذون قرارات بشكل مستقل  -قد يتوظفون ،ويوطدون هويتهم الجنسية،
وحتى أنهم قد يتزوجون ويأسسون أسرة -إال أنهم ال يزالوا يستفيدون من تأثير الكبار واألسرة
والهياكل االجتماعية لمساعدتهم على استكمال االنتقال إلى مرحلة البلوغ.
•يشير البلوغ إلى التغيرات الجسدية التي من خاللها يصبح الطفل كبيرا وقادرا على اإلنجاب .تبدأ
هذه العملية من خالل إشارات من الدماغ إلى الغدد الجنسية (الخصيتين والمبيضين) ،إلفراز مجموعة
متنوعة من الهرمونات التي تحفز نمو ووظيفة أجهزة الجسم المختلفة.
•يقع البلوغ في سن المراهقة ويكون محدودا زمنيا .فهو مرتبط بالتغيرات الجسدية في حين تشمل
المراهقة التغيرات النفسية واالجتماعية أيضاً .
•قد تؤثر أزمة إنسانية سلبا على الشباب خالل فترة المراهقة .ومع ذلك ،نحن بحاجة إلى التغلب على
أي أثر سلبي كهذا ونحاول قدر اإلمكان التكيف والتعايش مع الظروف الصعبة.
•قد تؤثر األزمة اإلنسانية على النمو على المستوى االجتماعي خالل فترة المراهقة من خالل تغيير
البيئة االجتماعية للشباب .قد يضع األهل المزيد من القيود على الشباب ،وخاصة الفتيات ،ألنهم
يخشون من البيئة الجديدة .وهذا أمر طبيعي ولكن كأقران للشباب يمكننا طمأنة الكبار من خالل
التصرف بمسؤولية .كما قد يلعب ضغط األقران أيضا دورا أكثر أهمية خالل األزمة اإلنسانية.
•إن اآلثار النفسية ألزمة إنسانية قد تؤثر أيضا على النمو النفسي للمراهقين.
•خالل أزمة إنسانية ،قد يكون الوالدان مشغولين بقضايا أخرى وغير قادرين على دعم المراهقين/
اليافعين أو التحدث معهم حول هذه المرحلة من تطورهم.
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موضوع التدريب  :4اكتشاف أنفسنا
الغاية :تمكين الشباب المتأثرين من األزمة اإلنسانية إكتشاف أنفسهم ورؤيتهم لمستقبلهم.
النشاط  :1من أنا؟
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تحديد خصائصهم ،وإمكاناتهم ومهاراتهم وقيمهم ورغباتهم.
•وصف أحالمهم ورؤيتهم للمستقبل.

الفئات المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 60دقيقة

المواد
•أوراق صغيرة
•نسخ من ورقة العمل A1-TT4-D2

خطوات التنفيذ
•اطلب من المشاركين رسم  /صورتهم الذاتية على ورقة العمل  .A1-TT4-D2قد تحتاج إلى شرح
مصطلحات مختلفة في ورقة العمل وإعطاء األمثلة.
وزع أوراق صغيرة لكل مجموعة .ينبغي أن يحصل كل شخص
قسم المشاركين إلى مجموعاتّ .
• ّ
في المجموعة على أوراق صغيرة بعدد أعضاء المجموعة ولكن ناقص واحد.
•أطلب منهم كتابة اسماء أعضاء المجموعة على وجه الورقة وعلى الجانب اآلخر أمر يحلو لهم عن
هذا الشخص.
ووزعها على المشاركين الذي ترد اسماؤهم على األوراق.
•إجمع األوراق
ّ
•أطلب من المشاركين قراءة ما كتب عنهم بصمت.
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•أطلب منهم مشاركة سمة واحدة جيدة حددها اآلخرون عنهم (مثال :أنا شخص مخلص) وناقش ما
إذا كانت الصفات التي اختارها اآلخرين ال تتطابق مع شخصهم.
وضح أنه في حين أن العديد من الصفات هي مشتركة بين جميع الناس ،كل شخص فريد من
• ّ
نوعه .اشرح أيضا أن الناس تتطور على مر الزمن؛ إذا كان لنا أن نعود خمس سنوات إلى الوراء ،فقد
اكتسبنا الكثير من الصفات .وبالمثل إذا نظرنا كيف سنكون في غضون خمس سنوات ،فمن المؤكد
أنا سنالحظ اننا اكتسبنا صفات جديدة .من المهم أن نعمل دائماً على تعزيز االمور االيجابية فينا
وتحسين األشياء التي ال نحبها والقيام بذلك عن طريق التشارك مع اآلخرين والتعلم منهم.
•
•أفكار مساعدة !
•تأكد من أن جميع المشاركين حصلوا على ردود فعل إيجابية ،وخاصة أولئك الذين يشعرون أنهم
مهملون أو معرضون وضعفاء أو الذين تعرضوا لخسارة خالل األزمة اإلنسانية مثل فقدان أحد
أفراد العائلة.
•تأكد من الحفاظ على السرية أثناء وصف المشاركين لسمات المشاركين األخرين؛ وابقى على
استعداد لحل أي نزاعات قد تنشأ إذا شك بعض المشاركين أن أقرانهم قد كتبوا أشياء سيئة
عنهم.

رسائل أساسية!
•إن كل صورة ذاتية فريدة من نوعها.
•إن كل شخص مهم لما له من خصائص ،ومهارات ،وقيم وإمكانات فريدة من نوعها.
•كل شخص يتطور مع مرور الوقت ويكتسب المزيد من المعرفة والمهارات والمواقف.
•ومن المهم جدا معرفة أنفسنا ألننا عندئذ فقط يمكننا أن نتطور في الحياة.
•إن قيمنا ومواقفنا موروثة من آبائنا والمجتمع أو تم تطويرها بناء على تجاربنا والتقييم الذاتي.
•في بعض األحيان ،نستخف بأنفسنا ،أو نتجاهل مزايانا فيسرنا عندما يقدرنا اآلخرين.
•إن آراء الناس اآلخرين عنا قد ال تكون دائما صحيحة وموضوعية ألنهم قد ال يعرفوننا جيدا .نحن
بحاجة إلى إلقاء نظرة نقدية على آرائهم والنظر فيها.

النشاط  : 2تقديري لذاتي
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تحديد مفهوم تقدير الذات،
•عرض سبل تعزيز تقدير الذات.
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الفئة المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 60دقيقة

المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم

خطوات التنفيذ
•أطلب من المشاركين رسم خط يمثل سيرة حياتهم على ورقة من اللوح القالب .وكتابة األحداث
التي جعلتهم يشعرون بالرضا عن أنفسهم فوق هذا الخط ومن ثم األحداث التي جعلتهم
يشعرون بالسوء تحت هذا الخط .إجعلهم يتكلمون عن األسباب التي أدت إلى شعورهم بهذه
الطريقة.
•أطلب منهم لصق أوراقهم على الحائط ومشاركة خط حياتهم مع المجموعة.
عرف تقدير الذات ،كيف ومتى يتطور ،والعوامل التي يمكن أن تؤثر على ارتفاع أو
• ّ
انخفاض تقدير الذات لدى األشخاص.
•اشرح أن تقدير الذات يتغير حسب الظروف ووفقا لمجاالت الحياة (العمل ،المدرسة ،واألسرة،
والهوايات ،الخ) .أضف أنه في بعض األحيان ،قد يكون السبب ظروف خارجة عن سيطرتنا مثل
أزمة إنسانية وتهديدات (كاالغتصاب والتجنيد ،والعجز عن إنقاذ األرواح وما إلى ذلك) فنشعر
بالسوء عن أنفسنا ونعاني من انخفاض في تقدير الذات .فبفضل مرونة وشجاعة الشباب نحن
بحاجة للتغلب على هذه المشاعر ألن هذه األشياء ليست خطئنا.
وضح للمشاركين أنهم سيعملون في مجموعات لمدة  15دقيقة على كيفية مواجهة األسباب
• ّ
التي تؤدي إلى إنخفاض تقدير الذات.
قسم المشاركين إلى مجموعات من خمسة أشخاص كحد أقصى.
• ّ
•أطلب من المجموعات عرض أعمالها خالل مدة أقصاها خمس دقائق وناقش الحلول ،ثم إعطى
تغذية راجعة وأضف نقاط أخرى إذا لزم األمر.
•اختم الجلسة بتلخيص أسباب ارتفاع أو انخفاض تقدير الذات وما يمكن القيام به لرفع مستوى
تقدير الذات.

دليل تدريب المدربين

79

أفكار مساعدة !
•قد ترغب في رسم مثال على خط سيرة الحياة على اللوح القالب على النحو التالي:

_____________________________________________________________________

العمر في السنوات 0

5

10

15

20

•أطلع المشاركين أنه ينبغي كتابة األحداث التي يرغبون فقط بالكشف عنها.
•كن مستعدا لتقديم الدعم لألقران الذين قد يشعرون بالسوء بعد ممارسة التمرين.

رسائل أساسية!
•يتم بناء تقدير الذات في مرحلة الطفولة المبكرة.
•يلعب اآلباء واألمهات والمعلمين واألقران ،وغيرهم دوراً هاماً في بناء تقدير الذات.
•انخفاض تقدير الذات يقود الناس إلى االنخراط في السلوكيات الخطرة ،التي تهدد صحتهم
ومستقبلهم.
•ما يجري في األوضاع اإلنسانية قد يخفض تقدير الذات .ولكن ،هناك العديد من الطرق لزيادة
تقديرنا لذاتنا .على سبيل المثال ،من خالل المشاركة الفعالة في االستجابة لألزمة ،وذلك
باستخدام مهاراتنا للتعامل بإيجابية مع هذا الوضع ،ومساعدة أقراننا للتعامل معه كذلك.
•نحن بحاجة إلى أن نتعلم كيف نسامح أنفسنا والنظر في أخطائنا باعتبارها فرصة للتعلم.
•يمكننا أن نبني ثقتنا بنفسنا من خالل )1 :معرفة وقبول واحترام أنفسنا )2 .تطوير مهاراتنا )3 .أن
نتصرف بمسؤولية.

النشاط  :3قيمي ال تتغير!
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
التغير بطريقة سلبية.
•إدراك أنه على الرغم من تغير وضعهم ،ليس على قيمهم ومواقفهم
ّ

الفئة المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 45دقيقة
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25

المواد
•ثالث لوائح كتب على كل واحدة منها كلمة من الكلمات التالية« ،اوافق» « ،ال أوافق « و «غير
متأكد» ،تكون معلقة على الحائط.
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم
•ورقة العمل A3-TT4-D2

خطوات التنفيذ
•أعرض القضية بالقول إن حياتنا تغيرت بسبب األزمة اإلنسانية التي نعاني منها .ومع ذلك،
يتغير.
سنكتشف من خالل هذا النشاط أنه ليس على كل شيء أن
ّ
•ضع اللوائح الثالث على الجدار :اوافق  ،ال أوافق  ،غير متأكد .إشرح أنك ستقرأ مجموعة من
العبارات وعلى المجموعة أن تقرر كيف تشعر تجاهها بالموافقة أو عدم الموافقة أو ربما
يكونون غير متأكدين ،وذلك بالوقوف بالقرب من اللوحة المناسبة .بإمكانهم تغيير رأيهم
وبالتالي موقفهم نتيجة للمناقشة ووجهات نظر اآلخرين.
•إقراء العبارات من ورقة العمل  ،A3-TT4-D2معطياً الوقت التخاذ الموقف الذي يريدونه .اسنح
لخص
الفرصة للجدل حول “مع” أو “ضد” كل موقف .ناقش كيف تشير مواقفهم إلى قيمهمّ .
المناقشة وسلّ ط الضوء على القضايا الهامة.
•ناقش األسئلة التالية:
» »ما هي القيم وكيف نكتسبها؟
» »هل نقوم نحن أو أقراننا بالتصرف عكس قيمنا ؟ متى؟
» »هل يمكن لألزمة اإلنسانية التي نمر بها أن تؤدي بنا أو أقراننا للتصرف ضد قيمنا؟ لماذا
نعم؟ لماذا ال؟
» »ما قد تكون النتائج المترتبة إذا قمنا بذلك؟
تغير وضعنا وحياتنا بسبب األزمة ،فقيمنا ال تتغير .إشرح
•اختم بالتأكيد على أنه على الرغم من
ّ
أن مجموعة متينة من القيم تعزز لدينا تقديرنا لذاتنا وثقتنا بنفسنا ،وتؤثر على قراراتنا وتوجه
سلوكنا .إشرح أيضا أنه باإلمكان لحالة الطوارئ أن تجعلنا نقوم بأشياء ضد قيمنا .من غير المفيد
أن نشعر بالذنب تجاه ذلك ،ولكن من ناحية أخرى ،نحن بحاجة أن نبحث عن دعم ومأن نحاول العثور
على اإلجراءات والحلول البديلة التي تناسب أكثر قيمنا.

أفكار مساعدة !
•أطلب من المشاركين أن يتصوروا أنفسهم شباباً مراهقين في وضع انساني في حال لم يكونوا
كذلك.
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•إضمن التواصل السلمي والمبني على االحترام خالل ممارسة تمرين “أوافق – ال أوافق”
•قد تحتاج لكتابة العبارة التي تتم مناقشته على اللوح القالب أمام المجموعة للتذكير.
•تأكد من استخدام عبارات مناسبة من ورقة العمل .A3-TT4 -D2
•يتوقف عدد العبارات التي ستناقشها على الوقت المتوفر لك.
•عند اختيار مواقفهم ،تأكد أنهم واقفين بطريقة تمكنهم من رؤية بعضهم البعض للتسهيل
المناقشة.
•أثناء مناقشة العبارات ،تأكد من تجنب أي اتهامات بالسلوك “السيء” .إشرح أن بعض الناس
يتمسكون بقيمهم بغض النظر عن الضغوط التي تقع عليهم ،حتى في األوضاع اإلنسانية ،بينما
آخرين قد يتخلون عنها وينخرطوا في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر .المسألة ليست للحكم على
أقراننا ولكن لمناقشة عواقب هذه السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وكيفية البحث عن حلول أخرى
وطلب الدعم.
•استخدم أمثلة افتراضية عن الشباب اذا لم يأتي احداً ليدعم الجانب اآلخر من الموقف.
•تأكد من أن المشاركين فهموا عدم وجود إجابات خاطئة للعبارات في تمرين “أوافق – ال أوافق”
فهنالك اختالف ألن الموقف يعتمد على شخصية كل واحد .ومع ذلك ،نحن بحاجة للتأكد من عدم
إستخدام أي وضع إنساني لتبرير السلوك المتهور.

رسائل أساسية!
•إن القيم هامة فهي تؤثرإلى حد كبير على مواقفنا ،ومشاعرنا وسلوكياتنا .على سبيل المثال،
أنا أقدر صحتي ،وأسرتي و صداقاتي ،الخ.
•على الرغم من أن القيم تكون شخصية ،نحن نتعلمها من المجتمع ،والدين ،والثقافة ،الخ
•تختلف القيم باختالف األشخاص.
•بصفتنا مثقفي األقران ،ال يجب الحكم على أقراننا إذا كانت قيمهم مختلفة أو إذا كانوا ملزمين
بالتحرك ضدها .بعكس ذلك ،فإننا بحاجة إلى إظهار التعاطف والدعم والمساعدة لهم.
•قد تغير أزمة إنسانية أنشطتنا اليومية وعاداتنا والطريقة التي نرى فيها األشياء .ولكن ال ينبغي
غير قيمنا.
أن ُت ّ
•فالتصرف ضد قيمنا يعرضنا لخطرالمشاكل والمواقف الصعبة.
•ولكن ،بسبب وضع اإلنساني ،قد نتصرف أحياناً ضد قيمنا .فال يجب أن نشعر بالذنب حيال ذلك،
وخاصة إذا أجبرنا على القيام بذلك .وألننا شبابا لدينا القدرة على الرفض ،والذكاء للعثور على
بدائل أخرى والشجاعة لعدم إلقاء اللوم على قيمنا وسلوكنا في ظل أزمة إنسانية.

82

تثقيف األقران عن الصحة الجنسية واإلنجابية للشباب في األوضاع اإلنسانية

اليوم الثالث
موضوع التدريب  :1التكيف جيداً  :توتر إيجابي أم سلبي؛ هل أنا متوتر؟  ...طبعا ال!
موضوع التدريب  :2نافذة من األمل :التفكير اإليجابي؛ ال مزيد من األفكار السلبية؛ إيجابية
دائمة؛ أهداف ،أهداف ،أهداف
موضوع التدريب  :3الوقت المفيد :ما هو الوقت المفيد؟
موضوع التدريب  :4فيروس نقص المناعة البشري واإليدز :اختبرمعلوماتي؛ الوصم والتمييز
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ً
جيدا
موضوع التدريب  :1التكيف
الغاية :تمكين األقران من التعامل مع وضعهم الجديد والتكيف مع البيئة الجديدة الناجمة عن
األزمة اإلنسانية.
النشاط  :1توتر إيجابي أم سلبي!
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعريف التوتر.
•التمييز بين التوتر السلبي واإليجابي.

الفئة المستهدفة
•مدرب مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 45دقيقة

المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم

خطوات التنفيذ
قسم المشاركين إلى مجموعات من أربعة إلى خمسة أشخاص وأطلب منهم تدوين على ورقة
• ّ
من اللوح القالب كل الكلمات المرتبطة بالتوتر.
•ألصق جميع أوراق اللوح القالب على الحائط ،وأطلب من كل مجموعة تقديم عملها .وبينما تقوم
المجموعات بتقديم اعمالها ارسم خط أحمر تحت الكلمات المتكررة.
•ثم بعد أن تعرض اعمالها ،راجع القوائم وحاول تصنيف اإلجابات في هذه
الفئات :التوتر اإليجابي ،والتوتر السلبي ،عالمات التوترد ،ردود الفعل على التوتر ،الخ.
عرف التوتر .اشرح أن هذه الكلمة لها عادة دالالت سلبية ولكن التوتر المعتدل عند المناسبات
• ّ
(قبل منافسة أو رحلة ،أو قبل االمتحانات ،أو الوقوع في الحب ،وما إلى ذلك) قد يكون إيجابي
ويشجع الناس على التصرف بطرق خالقة وذكية .فهو يعطي الشخص المعني القوة والشجاعة
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ويحفز تصرفاته .من ناحية أخرى ،إن التوتر المرتفع والمزمن (عالقات سيئة مع األهل واألصدقاء
وغيرهم من الكبار ،والضوضاء الصاخبة ،والعيش وسط أوضاع إنسانية ،والوضع االقتصادي
السيئ ،والعالمات السيئة ،وغيرها) قد يكون ضار ،فالضرر بالصحة العقلية يؤدي إلى األمراض
المزمنة .وهذا ما يسمى بالتوتر السلبي.

أفكار مساعدة !
•قد ترغب باستبدال عمل المجموعات بعصف ذهني على السؤال التالي« :ماذا يتبادر إلى ذهنكم
عند سماع كلمة توتر؟»

رسائل أساسية!
•إن التوتر استجابة جسدية وعقلية وعاطفية للتغيرات الحياة ومطالبها.
•قد يكون التوتر المعتدل من وقت آلخر إيجابياً  .أما التوتر المرتفع المزمن له آثارسلبية على صحتنا
النفسية واالجتماعية والجسدية ،والعاطفية.
•يمكننا ،وينبغي إدارة مستويات التوتر لدينا.
•إن كل أزمة إنسانية ،بغض النظر عن نوعها ،هي وضع توتر.
•علينا أال نخجل من أن نعترف أن األزمة اإلنسانية تتسب بالتوتر وال يجدر بنا الخجل لطلب
المساعدة.
• كوننا شباب ،فنحن مرنون للغاية ونستطيع أن نواجه األزمة اإلنسانية.

ً
طبعا ال!
النشاط  :2هل أنا متوتر؟ ...
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعداد مختلف إشارات الجسد المتعلقة بحاالت التوتر.
•تحديد الوسائل لتخفيف التوتر.

الفئات المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 90دقيقة
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المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم
•نسخ من ورقة العمل A2-TT1-D3

خطوات التنفيذ
•ذكّ ر المشاركين بتعريف التوتر مشيرا إلى الفرق بين التوتر اإليجابي والسلبي.
•أطلب من المشاركين إغالق عيونهم وتحديد وضع مثير للتوتر واجهوه ،أطلب منهم تذكر ما
شعروا به لدقائق.
•ثم أطلب من الجميع أن يفتحوا عيونهم واسأل من منهم مستعد لتقاسم خبرته مع المجموعة.
دون األعراض التي مر بها األشخاص على اللوح القالب ،اشرح أنه بعد مواجهة الفرد أي حادث
• ّ
آليم مثل القتال ،والهجمات اإلرهابية ،وجرائم العنف (اإلغتصاب ،واإلعتداء على األطفال أو
اإلعتداء الجسدي) والحوادث الخطيرة ،أو الكوارث الطبيعية ،قد يعاني األشخاص من إضطراب
ما بعد الصدمة .خالل هذا الحدث قد يخافون من فقدان السيطرة وتعرض حياتهم أو حياة
اآلخرين للخطر .بعد وقوع الحادث قد يشعرون بالخوف ،واالرتباك ،والغضب .إذا لم يتم التخلص
من هذه المشاعر أو إذا ازدادت سوءا ،قد يكون لدى هؤالء إضطراب ما بعد الصدمة فيحتاجون
إلى المساعدة .اشرح أنه في بعض الحاالت األقل شدة ،يمكننا اللجوء إلى األنشطة المختلفة
لتخفيف التوتر.
•أطلب من المشاركين التفكير كل على حدا في طرق لتخفيف التوتر بإستخدام ورقة العمل
 A2-TT1-D3ثم عرض أفكارهم داخل مجموعتهم ( 15دقيقة) .فتشكل كل مجموعة الئحة واحدة
لعرضها على جميع المشاركين.
قسم المشاركين إلى مجموعات من أربعة أو ستة أشخاص وامنح كل منهم ورق العمل.
• ّ
•بعد مرور  25دقيقة ،أطلب من المجموعات عرض اعمالها على الجميع ومناقشة ما يلي:
» »ما هي الطرق غير الفعالة في التعامل مع التوتر؟
» »ما هي األنشطة الممكنة وتلك غير الممكنة في التعامل مع التوتر؟
» »ما يمكن القيام به بشكل واقعي لتمكين الشباب في األوضاع اإلنسانية من اللجوء إلى
أنشطة تخفيف التوتر؟
•اختم الجلسة بالتأكيد على أهمية تنفيذ طرق تخفيف التوتر لتجنب تأثير األزمة اإلنسانية على
المدى القصير والبعيد.

أفكار مساعدة!
•كن يقظاً إلى أن الجزء األول من النشاط قد يثير ذكريات صعبة جداً ومؤذية لبعض المشاركين.
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لذلك إبقى على استعداد لتقديم المساعدة.
•قد تود أن تقول للمشاركين بأنهم احرار لإلنضمام أو ال إلى هذا الجزء من النشاط.

رسائل أساسية!
•إن التوتر يؤثر على جسمنا ،وطريقة تفكيرنا ،وتصرفنا ومظهرنا.
•تشمل األعراض الجسدية وعالمات التوتر:
» »سرعة دقات القلب.
» »صداع.
» »تصلب الرقبة و  /أو األكتاف.
» »آالم الظهر.
» »التنفس السريع
» »التصبب عرقاً
الكفين.
وتعرق
ّ
ّ
» »اضطراب في المعدة ،والغثيان واإلسهال.
• إذا استمر التوتر ،فقد يؤثر على الجهاز المناعي والقلب والعضالت والمعدة والجهاز التناسلي
والرئتين والجلد.
•تتضمن األعراض والعالمات النفسية والعقلية:
» »تعكر المزاج وإنعدام القدرة على التعامل مع المشاكل الصغيرة.
» »الشعور باإلحباط ،وفقدان األعصاب في كثير من األحيان والصراخ على اآلخرين بدون أي
سبب.
» »الشعور بالقلق أو التعب كل وقت.
» »الصعوبة في التركيز على المهام.
» »القلق الشديد على أشياء صغيرة.
» »الشعور أنك تفوت أشياء على نفسك بسبب عدم القدرة على التصرف بسرعة.
» »تخيل حدوث أشياء سيئة أو أنها على وشك أن تحدث.
•تشمل أعراض اضطراب ما بعد الصدمة:
» »معاودة عيش هذا الحدث من خالل األحالم (الكوابيس) أو أثناء اليقظة (ذكريات الماضي).
» »عدم القدرة على الشعور أو التعبير عن المشاعر تجاه األسرة واألصدقاء واألحباء.
جنب أي تذكير بهذا الحدث.
» » َت ُّ
» »الغضب بسهولة أو الدهشة بسهولة.
•تدعو أعراض إضطراب ما بعد الصدمة لمتابعة طبية .فيحتاج الشباب الذين يعانون من اضطرابات
ما بعد الصدمة إلى أن ُيحالوا إلى الخدمات المتخصصة.
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•يتأثر الجميع باألزمة اإلنسانية بشكل مختلف .فتلعب الشخصية ،وطرق التعامل والدعم
االجتماعي دوراً في كيفية تأثير التوتر بنا.
•لكن ثمة العديد من الطرق اإليجابية ،وتشمل هذه الطرق« :كسر الدائرة»  -على سبيل المثال،
عندما تشعر بالقلق ،تمشى بوتيرة سريعة أو انغمس في هواية من أجل إعادة التركيز ،أو تحدث
مع أشخاص تحبهم ،وخاصة أفراد العائلة ،وانضم إلى مجموعة دعم .فمن الممكن تخفيف التوتر
حتى في خضم أزمة إنسانية ولذلك فمن المهم إتباع وترويج هذه الطرق بين أقراننا.
•تجنب ما يسمى بالردود السلبية للمواجهة إذ أن لها تأثير سلبي علينا ،وعلى حياتنا ومجتمعاتنا.
وتشمل هذه التحدث سلبا مع أنفسنا ،والقيادة بسرعة ،وأكل األظافر ،العدوانية أو العنف (ضرب
شخص ما ،ورمي أو ركل شيء) ،وتناول الكثير أو القليل جدا من األطعمة أو شرب الكثير من
القهوة أو المنبهات األخرى ،والنوم أكثر من الالزم ،والتدخين أو مضغ التبغ ،وشرب الكحول،
واستخدام المخدرات ،والصراخ بوجه أفراد العائلة ،أو األصدقاء أو الزمالء ،والتخلي عن األصدقاء
والعائلة وعن األنشطة.

موضوع التدريب  :2نافذة من األمل
الغاية :تمكين الشباب الذين يعيشون في أوضاع إنسانية من متابعة حياتهم ،والتعامل مع
وضعهم والسيطرة عليه.
النشاط  :1التفكير اإليجابي
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعريف التفكير اإليجابي.
•تبرير أهمية التفكير اإليجابي.
•تعداد خطوات التفكير االيجابي.

المجموعة المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 45دقيقة
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المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم

خطوات التنفيذ
•اقرأ العبارات التالية بصوت عال ،وأطلب من أعضاء المجموعة وصف شعورهم في حال كانوا
معنيين .إختر العبارات من القائمة أدناه:
» »“قال لي المعلم أني رسبت في امتحان الرياضيات”.
» »“لقد تم للتو رفض طلبك لهذه الوظيفة”.
» »“أنا شاب في أزمة إنسانية”.
» »“لم يتم اختيارك لالنضمام إلى مجموعة من المتطوعين للمساعدة على تنظيم أنشطة
ترفيهية لألطفال في المخيم”.
» »“لم تلتحق بصف الرسم والتصوير”.
•إسأل أولئك الراغبين بتبادل األفكار مع المجموعة.
•ناقش كيف أن بعض اإلجابات تدل على أفكار سلبية عن الذات في حين أن البعض اآلخر يبين
مثال:
تفكير إيجابي .أعط أمثلة عن كيفية النظر إلى نفس العبارة بطريقة سلبية أو إيجابية.
ً
» »عبارة“ :أنا شاب في أزمة إنسانية”.
» »مثال على التفكير السلبي“ :ليس لدي مستقبل وأنا مفروض علي عيش أسوأ حياة من اآلن
فصاعدا”.
» »مثال على التفكير اإليجابي“ :كيف يمكنني أن أجعل هذا الوضع إيجابي؟” أو “سوف ينتهي
هذا الوضع وانها فرصة للقاء أشخاص جدد وتعلم أشياء جديدة”.
عرف التفكير االيجابي والتفكير السلبي.
• ّ
•أخبر المشاركين أنهم سيعملون في مجموعات من أربعة إلى خمسة أشخاص لمدة  10دقائق
للتفكير في أثر التفكير اإليجابي والسلبي على حياة الشخص ،وعلى تقدير الذات ،ومستوى
التوتر ،الخ.
قسمهم إلى مجموعات ،فيعمل النصف األول على أثر التفكير السلبي والنصف الثاني على أثر
• ّ
التفكير اإليجابي.
•ناقش العروض.
•إشرح خطوات التفكير االيجابي.
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أفكار مساعدة!
•في الجزء األول من هذا النشاط ،إنتقد العبارات وليس المشاركين.
•قد تطلب من المشاركين تمثيل ردودههم على العبارات.
عبر المشاركون عن مشاعرهم حيال العبارات.
•قبل عمل المجموعات ،قد ترغب بأن ُي ّ
•تدخل عند رد فعل عاطفي ألحد المشاركين وأطلب مساعدة من المدرب الثاني.

رسائل أساسية!
•يمكننا تغيير طريقة تفكيرنا.
•تؤثر طريقة تفكيرنا على مشاعرنا سلبا؛ عند التفكير السلبي سوف نشعر بالحزن والغضب
واإلحباط ،الخ .وسيؤدي هذا إلى زيادة مستوى التوتر ،وبالتالي إنخفاض في رفاهيتنا.
•التفكير االيجابي له تأثير إيجابي على تقديرنا لذاتنا .عندما نتمتع بتقدير ذات عالي فيكون
بالتالي سلوكنا جدير بالثقة.
•ما نعيشه ال يهم .فما نواسي به أنفسنا يؤثر على مشاعرنا وبالتالي على رفاهيتنا.
•يشمل التفكير السلبي ما يلي:
» »توقعات غير واقعية
» »مبالغة
» »خطأ في فهم األوضاع
» »التركيز على السلبيات
» »استخدام عبارات الهزيمة الذاتية
•يشمل التفكير االيجابي ما يلي:
» »منع أو السيطرة على القلق
» »وقف األفكار السلبية
» »النظر في تفسيرات مختلفة لوضع معين
» »استخدام عبارات الدعم الذاتي
•للتفكير بشكل إيجابي ،نحن بحاجة إلى:
» »تمييز األفكار الالعقالنية عن أنفسنا
» »إيقاف هذه األفكار.
» »استبدال األفكار السلبية بأفكار أكثر إيجابية.
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النشاط  :2ال مزيد من األفكار السلبية
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تطبيق طرق وقف األفكار السلبية.

الفئات المستهدفة
•مدربو مثقفي االقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 30دقيقة

المواد
•جهاز توقيت
•هدوء ،وضع غير رسمي

خطوات التنفيذ
•ذكّ ر المشاركين بأن وقف التفكير السلبي هو إحدى الخطوات لتطوير التفكير اإليجابي.
•إشرح كيفية وقف األفكار السلبية باتباع الخطوات التي ستشرحها.
•أطلب منهم اختيار فكرة سلبية تزعجهم.
•ثم عليهم إغالق عيونهم وتخيل الحالة حيث تواجههم هذه الفكرة السلبية.
•أضبط الوقت لمدة ثالث دقائق وأطلب منهم التركيز على الفكرة.
•عندما ينتهي الوقت ،يصرخ الجميع “توقف” ويمكنهم الوقوف أو التصفيق أو الفرقعة
بأصابعهم عندما يصرخون.
•ثم أطلب منهم تصفية عقولهم لمدة  30ثانية ،والتفكير في فكرة إيجابية أو صورة ال عالقة
لها بالسلبية ما يجعلهم يشعرون بالهدوء.
•أطلب من المشاركين بدء العملية من جديد ،ولكن هذه المرة قاطع التفكير السلبي بالقول
“توقف” بصوت عادي .ثم تكرار نفس العملية ولكن بالهمس “توقف”.
•اخبرهم أنه مع الممارسة ،سوف يتخايلون “توقف” في أذهانهم فيتوقف التفكير السلبي
تلقائياً .
•إدعوهم لتبادل مشاعرهم ونتائج تمرين “إيقاف الفكرة” مع المجموعة.
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أفكار مساعدة!
•إقترح أن يختاروا فكرة سلبية تزعجهم بصورة عامة وليس بوضع معين.
•كن يقظاً إلى أن بعض المشاركين قد يتذكروا تجربة صعبة للغاية ،وصدمة نفسية .وهكذا ،تكون
على استعداد لمساعدتهم من خالل السماح لهم بالتحدث والتركيز على الجوانب اإليجابية لهذا
الوضع.

رسائل أساسية!
•وقف التفكير هو وسيلة للتخلص من األفكار غير المرغوب فيها.
•من السهل تعلم وقف التفكير السلبي ،ولكن يتطلب األمر بعض الممارسة على أساس يومي.
بعد ذلك سوف يصبح األمر تلقائياً .
•قد تؤدي األفكار السلبية وغير المرغوب فيها إلى مشاكل جسدية ونفسية.
التمرن.
•يتبع وقف التفكير السلبي الخطوات التالية )1 :تخيل الفكرة؛  )2التوقف عن التفكير؛ و)3
ّ
•إذا عجزت عن وقف األفكار غير المرغوب فيها ،اطلب مساعدة متخصصة.

النشاط  :3إيجابية دائمة
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تطبيق طرق التفكير اإليجابي.

الفئات المستهدفة
•مدربو مثقفي االقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 45دقيقة

المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم

خطوات التنفيذ
•ذكّ ر المشاركين بخطوات التفكير االيجابي.
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وضح أنهم سيعملون لمدة  15دقيقة في مجموعات من أربعة إلى خمسة أشخاص ،لتحديد فكرة
• ّ
غير مرغوب فيها حول وضعهم الحالي ولعب األدوار لمدة خمس إلى سبع دقائق عن كيفية
استبدال التفكير السلبي باإليجابي .
قسم المشاركين إلى مجموعات وأعطهم الوقت للتحضير.
• ّ
تقدم كل المجموعات عملها واختم بتذكير المشاركين بمختلف طرق التفكير
•ناقش بعد أن
ّ
االيجابي وخطوات تغيير األفكار السلبية غير المرغوب فيها.

أفكار مساعدة!
•تأكد من أن كل مجموعة تختار أفكار سلبية مختلفة لتغيرها أو سلّ ط الضوء على أوجه التشابه
واالختالف إذا تم اختيار نفس الفكرة من قبل أكثر من مجموعة.
•قد تحتاج إلى تدوين قائمة باألفكار السلبية غير المرغوب فيها إلعطائها للمجموعات.
شدد على الحاجة إلى تحديد األفكار السلبية وليس األوضاع السلبية.
• ّ

رسائل أساسية!
•للتمكن من التفكير بشكل إيجابي ،نحن بحاجة إلى أن نتعلم :
» »تحديد األفكار الالعقالنية عن أنفسنا.
» »وقف هذه األفكار.
» »استبدال األفكار السلبية بأفكار أكثر إيجابية.
•إن حياة الشباب في األوضاع اإلنسانية ليست سهلة .ولكن نحن بحاجة للحفاظ على التفكير
االيجابي ونشر هذه الفكرة بين أقراننا .هذه هي الطريقة الوحيدة للتغلب على الوضع الذي ال
بد أن يتغير قريبا والحد من آثاره السلبية في حياتنا.

النشاط  :4أهداف ،أهداف ،أهداف
األهداف:
في نهاية هذا النشاط ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تحديد وضع األهداف كإستراتيجية للنجاة.
•وضع أهداف ألنفسهم.
•تعداد مؤسسات وطرق أخرى لمتابعة تعليمهم ،والعثور على عمل والحفاظ على اهتماماتهم
على كافة أصعدة حياتهم.
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الفئة المستهدفة:
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم:
• 60-45دقيقة

المواد:
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم
•نسخ من ورقة العمل A4-TT2-D3
•نسخ من قائمة المؤسسات والمنظمات لإلحالة

خطوات التنفيذ:
أوضح أن وضع األهداف هي احدى االستراتيجيات للتحكم بالتوتر والتحمل ،خاصة خالل األزمات
• ّ
االنسانية .باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي أن يضع كل شاب وشابة هدفاً ويعمل على تحقيقه حتى
في ظل األوضاع االنسانية .قد تكون األهداف ذات صلة بصحتهم الجسدية أو النفسية ،أو
مشاركتهم في اإلستجابة لألزمة ،أو سلوكهم إلخ.
أوضح أنه سيكون لديهم  15دقيقة لملىء ورقة العمل  A4-TT2-D3بشكل فردي.
• ّ
•راجع ورقة العمل وتأكد من أن جميع األسئلة مفهومة للمشاركين.
وقدم لهم معلومات حول األسئلة المتعلقة بالتعامل مع القيود
•اسمح لهم بتبادل األفكار
ّ
واألشخاص والمؤسسات القادرة على مساعدتهم.
•اختم الجلسة بدعوتهم إلى تحقيق أهدافهم وذكّ رهم أنك موجود للدعم واإلحالة .تشارك
مع الحضور بقائمة المؤسسات والمنظمات التي قد تقدم الدعم لمساعدتهم على تحقيق
اهدافهم.

أفكار مساعدة!
•إشرح مصطلح «الهدف» في البداية لضمان فهم المشاركين للخطوات.
•قد ترغب في تقسيم المشاركين إلى مجموعات للتفكير بشكل جماعي حول االجراءات التي يجب
اتخاذها للتغلب على المعوقات التي تم تحديدها.
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رسائل أساسية!
•عند تحديد أهدافنا ،نشعر اننا نسيطر أكثر على حياتنا .فمن المهم أن نقوم بتحديد أهداف لنا،
وخصوصا في ظل أزمة إنسانية.
•عدم السعي لتحقيق األهداف والخطط أمر غير جيد على اإلطالق ،ويؤثر سلبا على تقديرنا
لذاتنا وعلى مستوى التوتر في الحاضر والمستقبل.
•نحن بحاجة إلى التوقف من وقت إلى آخر وتقييم اهدافنا وخطتنا للسعي إلى تحقيقها،
وبالتالي تطوير خطة أخرى إذا لزم األمر.
•نحن بحاجة لجمع المعلومات لتحقيق اهدافنا ،وطلب الدعم من اآلخرين وتعلم مهارات جديدة.
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موضوع التدريب  :2الوقت المفيد
الغاية :تمكين الشباب في تحسين نوعية وقتهم في ظل أزمة إنسانية
النشاط  :1ما هو الوقت المفيد؟
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعريف الوقت المفيد.
•تحليل كيفية قضاء أيامهم ،وكيف يؤثر هذا عليهم وعلى غيرهم على المدى القصير والبعيد.
•تعداد سبل قضاء الوقت بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
•التأثير على أقرانهم الستخدام أوقاتهم بشكل مفيد على أساس يومي.

الفئة المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 60دقيقة

المواد:
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم
•أوراق  + A4أقالم رصاص

خطوات التنفيذ:
•اشرح أن مهارة إدارة الوقت تعتبر جزء من التأقلم وإدارة التوتر ،وإسأل المشاركين عن آرائهم.
•أطلب من ثالثة إلى أربعة متطوعين لعب دور كيفية قضاء أيامهم وعطالت نهاية األسبوع.
•خذ المتطوعين جانباً وأطلب منهم تمثيل ما يقومون به أو يقوم به الشباب اآلخرون خالل أيام
األسبوع وعطلة نهاية األسبوع العادية (إذا كان هناك فرق) .أعطهم بضع دقائق لالستعداد .في
الوقت نفسه ،أطلب من بقية المجموعة ،مراقبة لعب األدوار واالستعداد للمناقشة بعد ذلك.
•أترك المتطوعين ينفذون لعب األدوار لمدة خمس إلى سبع دقائق .عند انتهائهم ،قم وبقية
المجموعة بالتصفيق لهم وأشكرهم.
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•أطلب من المشاركين مناقشة ما رأوه ،والتعليق على الشخصيات في األداء وليس على األقران
أنفسهم.
•ناقش األسئلة التالية:
» »كيف يقضي الشباب أيامهم؟ ما هي األنشطة التي يقومون بها؟
» »كيف تشعر حيال تمضية أيامك بهذه الطريقة؟
» »هل الحظت الفرق بين أنشطة الفتيات والفتيان؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،ما هو؟
» »كيف تتأثر هذه األنشطة باألوضاع االنسانية؟ هل باإلمكان أن تكون مختلفة؟
» »ما هو نوع األنشطة الذي يستطيع الشباب القيام بها في المخيمات؟
» »هل هناك اختالف بين انشطة الفتيان والفتيات؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،ما هو؟
» »ما رأيك في هذه األنشطة؟
» »هل تعتقد أن هناك طرق لتحسين كيفية تمضية الشباب وقتهم في األوضاع اإلنسانية؟
كيف يمكننا أن نقوم بذلك؟
•تأكد من تدوين الميسر  -المساعد الردود وتصنيفها.
•راجع نتائج النقاش.
وزع ورق  A4وأطلب من أعضاء المجموعة تقسيم الورقة إلى قسمين .أطلب ان يرسموا على
• ّ
النصف األول ساعة وتدوين مختلف األنشطة التي يفعلونها خالل النهار .إمنحهم  3دقائق.
•عند إنتهائهم ،أطلب منهم رسم الساعة مجدداً على القسم الثاني وكتابة ما قد يفعلوه لقضاء
وقتهم بطريقة أفضل .إمنحهم ثالث دقائق أخرى.
•ناقش مثلين أو ثالثة.
•أطلب من المشاركين تقييم خبرتهم بتنفيذ التمرين.
•ناقش أهمية تمضية وقت مفيد ،فهو توازن بين أنشطة تخدم هدف جدي ،وأخرى ترفيهية
واجتماعية ،وأنشطة استرخاء أخرى ،وعدم القيام بأي شيء على اإلطالق .باإلضافة إلى ذلك،
أكد على بعض األمور التي بإمكان الفتية/الصبية القيام بها لتمكين الفتيات أيضا من الحصول
على وقت مفيد.

أفكار مساعدة!
•خالل المناقشة التي أعقبت لعب دور ،حاول تصنيف األنشطة المختلفة التي يتم إعطاؤها على
أنها ترفيهية أو تعليمية أو دعم عائلي ،أو عمل ،أو القيام بال شيء .قم بحساب كم من الوقت
يقضي الشباب في األنشطة المنتجة.
•قد ترغب خالل التمرين الفردي ،إلقاء نظرة على المجموعة ورؤية كيف يخطط المشاركون
الستثمار وقتهم بطريقة أفضل .شجعهم على إيجاد سبل لتنفيذ خططهم.
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•قد ترغب في استبدال لعب االدوار بقراءة إحدى الحاالت في ورقة العمل  A1-TT3-D3ومناقشة
األسئلة التالية:
» »ما رأيك في طريقة قضاء هؤالء الشباب أيامهم؟
» »ماذا  يشعرون؟
» »كيف يؤثر هذا االسلوب بقضاء الوقت على هؤالء الفتيات والفتيان؟
يحسنوا طريقة قضاء اليوم؟
» »كيف يمكن أن
ّ
» »ما هي العوائق المترتبة عن ذلك ،وكيف يمكن التغلب عليها؟

رسائل أساسية!
•إن الوقت المفيد يوازن بين األنشطة اليومية التي تخدم هدف جدي ،ومنها الترفيهية
والممتعة ،وغيرها.
•قد يجد الشباب في األوضاع اإلنسانية صعوبة في تأمين وقت مفيد بسبب االنهيار المفاجئ
لروتين حياتهم السابقة مع العائلة واألصدقاء ،بما في ذلك العمل واألنشطة الترفيهية.
•إن القدرة على تمضية وقت ممتع في ظل األزمة االنسانية هو أسهل بالنسبة لبعض الناس من
غيرهم ،ويعتمد هذا على عدد من العوامل المختلفة مثل النوع االجتماعي والسن واإلعاقة.
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موضوع التدريب  :4فيروس نقص المناعة البشري واإليدز
الغاية :تمكين األقران المتأثرين من األزمة اإلنسانية المشاركة بنشاط في حماية أنفسهم
من فيروس نقص المناعة البشري ودعم األشخاص المتعايشين مع هذا الفيروس.
النشاط  :1اختبر معلوماتي
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعريف فيروس نقص المناعة البشري واإليدز.
•تعداد المراحل المختلفة من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري.
•تحديد عوامل الخطر وطرق العدوى والوقاية منه.
•تحليل كيف تزيد األزمة اإلنسانية من خطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري.
•تحديد كيفية معرفة إصابة شخص ما.
•تعداد ما يجب فعله إذا تم تشخيص الشخص إيجابيا.
•وصف أين ومتى وكيفية الحصول على الخدمات.

الفئة المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 60دقيقة

المواد
•سلسلة بطاقات مكتوب عليها أسئلة وأجوبة حول فيروس نقص المناعة البشري وفقا لورقة
عمل A1-TT4-D3
•لوح قالب لتدوين النتيجة
•جهاز توقيت
•قائمة الخدمات المتاحة لتقديم المشورة والفحص الطوعي وكذلك العالج والرعاية
•بطاقات وأوراق الصقة
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خطوات التنفيذ
•إفتتح الجلسة بالقول أن وباء فيروس نقص المناعة البشري بدأ باإلنتشار منذ ثالثة عقود .وقد
بذلت الكثير من الجهود من قبل األفراد والمؤسسات والمنظمات والحكومات لوقف هذا الوباء .على
الرغم من بعض النجاحات( ،إعطاء أرقام حديثة عن المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري
في جميع أنحاء العالم وإقليميا ووطنيا) ،يصاب الكثير من الشباب يوميا (اعطاء ارقام حديثة)
ألسباب عديدة .فتبقى الوقاية والدعم والرعاية والعالج االستراتيجيات الرئيسية للتغلب على
فيروس نقص المناعة البشري.
عرف المشاركين على اللعبة التالية لرفع الوعي بالقضايا الرئيسية المتعلقة بفيروس نقص
• ّ
المناعة البشري.
قسم المشاركين إلى أربع مجموعات .رقم المجموعات من واحد إلى أربعة.
• ّ
وضح أن هذه اللعبة تعتمد على سلسلة من بطاقات األسئلة المتعلقة بفيروس نقص المناعة
• ّ
البشري .ضع البطاقات في مكان يسهل الوصول إليه للجميع.
•أطلب من المجموعة  1ارسال عضوا من جماعتهم ألخذ بطاقة وتسليمها لشخص في المجموعة
 ،2الذي سوف يطرح السؤال الوارد على البطاقة للمجموعة  .1لدى المجموعة  30ثانية فقط
لإلجابة على السؤال .إذا اعطوا إجابة صحيحة ،فيحصلون على نقطة يتم تدوينها على اللوح
القالب .أما في حال لم يعرفوا الجواب ،فتقرأ المجموعة  2االجابة المكتوبة على البطاقة.
•ثم أطلب من المجموعة  2أن تقوم بالشيء نفسه ولكن بإعطاء البطاقة للمجموعة  .3تكرار
نفس العملية حتى يتم إستخدام كافة بطاقات األسئلة.
•إجمع النقاط لكل مجموعة وأعطي النتائج.
لخص اإلجابات على األسئلة الرئيسية حول عوامل خطر فيروس نقص المناعة البشري ،طرق
• ّ
إنتقال العدوى ،وطرق الوقاية ،واآلثار على الجسم ،واالختبارات والعالج.

أفكار مساعدة!
•كن مستعدا للتدخل إذا أظهرت المجموعات أي قلة احترام لبعضها البعض نتيجة إلجابة خاطئة.
•قد ترغب في تبسيط بعض إجابات أألسئلة في اللعبة أو لتوضيح مفهوم صعب .على سبيل
المثال :يمكن مقارنة نظام المناعة بالجيش الذي يحمي البالد .يتكون الجيش من مختلف األنواع
وصفوف الجنود .كذلك الجهاز المناعي ،والذي يتكون من أنواع مختلفة من الخاليا التي لها أدوار
مختلفة للحفاظ على جسمنا والحماية من الميكروبات.
•قد ترغب في إضافة أسئلة أخرى لمعالجة المشكالت التي قد لحظتها بين الشباب في مجتمع
معين ،والتي ترتبط بفيروس نقص المناعة البشري.
مفصل أدناه:
•قد تحتاج إلى استبدال اللعبة أعاله بلجنة من الخبراء ،كما هو
ّ
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» »أطلب من المجموعات أن تكتب على بطاقات جميع األسئلة حول فيروس نقص المناعة
البشري واإليدز.
» »تختار كل مجموعة شخص لتمثيلها في لجنة الخبراء لإلجابة على األسئلة.
» »يجلس الخبراء أمام المجموعات .إبدأ بقراءة األسئلة .أول من يجيب ويعطي االجابة الصحيحة
ُي ِ
كسب مجموعته نقطة .وإذا كانت اإلجابة خاطئة ،أعط اإلجابة الصحيحة من دون جرح
مشاعر اآلخرين.
» »تابعة المنافسة مع الفريق حتى يتم الرد على جميع األسئلة وإضافة أسئلة أخرى ،إذا لزم
األمر ،لتلبية أهداف النشاط.
•أربط المناقشة بطرق انتقال العدوى والوقاية من اإللتهابات المنقولة جنسيا.

رسائل أساسية!
•يزيد تأثر الشباب بالوضع اإلنساني من تعرضهم لفيروس نقص المناعة البشري .بعض العوامل
التي تسهم هي:
» »الفقر.
» »العنف من جميع األنواع بما في ذلك العنف الجنسي واالستغالل الجنسي.
» »االنتقال إلى سن الرشد.
» »اإلنضمام إلى القوات المسلحة.
» »عدم توافر وصعوبة الوصول إلى معلومات حول الصحة الجنسية واإلنجابية ،وتقديم المشورة،
واالختبار ،والعالج ووسائل الوقاية ،وخدمات ما قبل/بعد الوالدة ،الخ.
» »ترك المدرسة ،والزواج أو العمل من أجل تأمين الغذاء والمأوى والحماية.
» »ممارسة الجنس مقابل المال إلعالة العائلة
» »زيادة في السلوكيات الخطرة؛ ممارسة العالقات الجنسية غير اآلمنة والعنف واستخدام
المخدرات بسبب الشعور باليأس
» »تجارة واستخدام المخدرات
•قد يصاب كل من الرجال والنساء والشباب والكبار ،بفيروس نقص المناعة البشري إذا قاموا
بالممارسات التي تؤدي إلى إنتقال الفيروس .ولكن ،النساء وخاصة الفتيات الصغيرات هن أكثر
ضعفاً اجتماعياً وبيولوجياً وعرضة لخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري.
•ينتقل فيروس نقص المناعة البشري من خالل:
» »االتصال الجنسي غير المحمي (المهبلي ،والشرجي ،وإلى حد أقل الفموي) مع شخص مصاب
» »التشارك بأدوات حقن المخدرات
» »التشارك بأدوات حادة ملوثة
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» »نقل دم ملوث
» »من األم المصابة بفيروس نقص المناعة البشري إلى طفلها أثناء الحمل أو الوالدة أو
الرضاعة الطبيعية
•يستطيع الشباب المتأثرين من الوضع اإلنساني حماية أنفسهم من فيروس نقص المناعة
البشري
•يمكننا أن نحمي أنفسنا من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري من خالل:
» »اإلمتناع عن ممارسة الجنس
» »اإلخالص المتبادل في عالقة مع شريك غير مصاب ومن دون أي سلوك آخر محفوف بالمخاطر
مثل استخدام المخدرات بالحقن
» »استخدام الواقي الذكري أو األنثوي بشكل صحيح عند كل عالقة جنسية.
» »تجنب تبادل اإلبر وأدوات الحقن
» »تجنب تقاسم أدوات الثقب أو الحجامة
» »التأكد من أن الدم المنقول و  /أو األعضاء المزروعة غير ملوثة بفيروس نقص المناعة البشري
» »االمتناع عن ممارسة العالقات الجنسية .هذا فعال بنسبة  100في المئة للوقاية من انتقال
فيروس نقص المناعة البشري عبر العالقات الجنسية .إن االستخدام المنتظم والصحيح للواقي
الذكري هو الوسيلة الفضلى الثانية لتجنب إنتقال العدوى.
•إذا كنت تعتقد بإمكانية اصابتك بفيروس نقص المناعة البشري ،ال تتردد في الحصول على اختبار
فيروس نقص المناعة البشري.
•باتت عدوى فيروس نقص المناعة البشري مرض مزمن بسبب توافر العالج المضاد
للفيروسات (.)ART
•يجب أن يتابع المتعايشون مع الفيروس والذين يتلقون العالج ،وإال فإن المقاومة على العالج
تتطور فيصبح بحاجة إلستكشاف سبل أخرى لمواصلة العالج.
•إذا تعرض شخص لإلغتصاب ،عليه/ها أن يتوجه أثناء  72ساعة إلى الخدمات الصحية وطلب العالج
الوقائي لما بعد التعرض ( .)PEPفالعالج الوقائي لألشخاص المعرضين لإلصابة يشكل االستجابة
الطبية لحالة طارئة .ويتضمن هذا العالج الدواء المضاد لفيروس نقص المناعة البشري،
والفحوصات المخبرية وتقديم المشورة وحبوب منع الحمل في الحاالت الطارئة ( .)ECPيجب البدء
فيه خالل الساعات القليلة بعد التعرض الممكن لفيروس نقص المناعة ،ومتابعته لمدة أربعة
أسابيع تقريبا .أما حبوب منع الحمل فهي أقراص منع الحمل التي يتم اتخاذها لمدة تصل إلى
خمسة أيام ( 120ساعة) بعد ممارسة الجنس دون وقاية.
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النشاط  :2الوصم والتمييز
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعريف الوصم والتمييز.
•تحليل العالقة بين الوصم والتمييز وانتشار فيروس نقص المناعة البشري.
•تحديد مواقفهم تجاه المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري.
•وصف كيفية دعم األقران المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري.

الفئات المستهدفة
•مدربو مثقفو األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 60دقيقة

المواد
•ورقة عمل A2-TT4-D3

خطوات التنفيذ
•ذكّ ر المشاركين عن طرق إنتقال فيروس نقص المناعة البشري والوقاية منه .اشرح أنك سوف
تركز على رد الفعل االجتماعي لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري.
•أطلب من المشاركين الجلوس في دائرة .إشرح أنك سوف تبدأ بقراءة عبارات مرتبطة
بالمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري وينبغي على كل من المشاركين بدوره مواصلة
القصة.
•إقراء العبارات من ورقة العمل  ،A2-TT4-D3وإدعو المشاركين إلى التناوب على بناء القصة.
•وبمجرد أن يضيف آخر شخص الجزء األخير من القصة ،تتم مناقشة األسئلة التالية:
» »كيف كانت ردة فعل الناس على الفتاة أو الفتى ؟
» »لماذا في رأيكم تفاعلوا بهذه الطريقة؟
» »ماذا سيكون تأثير هذا التفاعل على الفتاة أو الفتى؟
» »هل ردود الفعل تكون هي نفسها أو مختلفة إذا كان هذا الشخص من المجتمع وليس الجئاً
أو نازحاً ؟ كيف؟
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•إذا سمح الوقت ،إقرأ المزيد من العبارات ،قارن اإلجابات محاوال العثور على االختالفات بين الردود
على أساس النوع االجتماعي للشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشري ،الحالة االجتماعية،
وطريقة اإلصابة بالعدوى أو ظروف أخرى.
عرف الوصم والتمييز واشرح كيف تلعب كل منها دورا في انتشار فيروس نقص المناعة
• ّ
البشري.
•اختر إحدى الحاالت في ورقة العمل وأطلب متطوعين للعب دور كيفية توفيرهم للدعم اإليجابي.
اعطهم بضع دقائق لالستعداد.
•إترك المتطوعين ينفذون لعب الدور لمدة خمس دقائق.
صفق للمتطوعين واشكرهم.
• ّ
•إعلم المشاركين أنه ستتم مناقشة ما رأوه .ولكن ،ينبغي التعليق على الشخصيات وليس على
األقران نفسهم.
•مناقشة األسئلة التالية:
» »كيف تظهر الشخصيات دعمها لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري؟
» »كيف تشعر هذه الشخصية؟
» »ما هي اإلجراءات األخرى التي يمكننا القيام بها الظهار الدعم؟
» »لماذا يجب علينا اظهار الدعم للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري؟
•اختم الجلسة بتلخيص التصرفات الداعمة للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري.

أفكار مساعدة!
•قد ترغب في حذف لعب األدوار ومعالجة األسئلة أعاله مباشرة بعد مناقشة القصص.
•إربط هذه المناقشة بحقوق األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري.
•إنتبه إلى الكلمات التي قد يستخدمها المشاركون أثناء المناقشة في حال كانت تصم األشخاص
وأطلب منهم بلطف إعادة النظر في كلماتهم.
•بإمكانك دعوة شاب أو شابة متعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري لتقديم شهادة الحياة.
ولكن ،تحتاج إلى إعداد الشخص مسبقاً  .كما تحتاج إلى التأكد من سالمة الشخص أثناء وبعد
الشهادة .و باإلضافة إلى ذلك ،قد تحتاج إلى تقديم الدعم النفسي للشخص أثناء أو مباشرة
بعد تكلمه/ها.

رسائل أساسية!
•إن الوصم والتمييز ضد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري لها أثر سلبي على
حياتهم ووضعهم الصحي .وهي تشجع على انتشار هذا الوباء.

104

تثقيف األقران عن الصحة الجنسية واإلنجابية للشباب في األوضاع اإلنسانية

•قد يواجه الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشري في حالة أزمة إنسانية وصمة
عار مزدوجة.
•نحن نقوم بوصم المتعايش مع فيروس نقص المناعة البشري والمحيطين به ومجتمعه عندما
نحط من قدرهم بسبب إصابته أو إمكانية إصابيه بفيرس نقص المناعة البشري.
•نحن نمييز عندما نتصرف تصرف غرائزي ضد أي شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشري
(فعليا أو افتراضيا) ،أو أي شخص ينتمي إلى جماعة معينة بسبب تصرفاته أو وضعه.
•نحن نمييز عندما نعامل الشخص بشكل غير عادل ونتجاهل حقوقه وذلك بسبب اصابته /ها
بفيروس نقص المناعة البشري.
•يلعب األقران الشباب دوراً هاماً في التخفيف من الوصم والتمييز ضد المصابين بفيروس نقص
المناعة البشري.
•تساهم العديد من األسباب بالوصم والتمييز ضد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري؛
مثل الخوف من اإلصابة بالعدوى والجهل والمحرمات الثقافية ،ومعرفة أنه ليس هنالك من عالج
شاف للفيروس ،والحكم المسبق ،وعدم وجود قوانين لحماية المتعايشين مع فيروس نقص
المناعة البشري.
•نحن بحاجة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري ومن أجل أألشخاص المتعايشين مع فيروس
نقص المناعة البشري.
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اليوم الرابع:
موضوع التدريب  :1اتخاذ القرار :يجب أن أقرر!
موضوع التدريب  :2السلوك الحازم :نعم ،أستطيع أن أقول ال ( )1؛ أستطيع أن أقول ال ()2
عطلة بعد الظهر
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موضوع التدريب  :1إتخاذ القرار
الغاية :تمكين المشاركين من اتخاذ القرارات المناسبة والموضوعية.
النشاط  :1يجب أن أقرر!
األهداف:
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعريف إتخاذ القرار.
•تحليل أهمية اتخاذ القرارات المناسبة وفي الوقت المناسب.
•تعداد وتطبيق خطوات عملية إتخاذ القرار.

الفئات المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 90دقيقة

المواد
•ورقة عمل W1-A1-TT1-D4
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم
•نسخ من الحاالت لدراستها مع المشاركين من ورقة العمل W2-A1-TT1-D4
•خطوات عملية صنع القرار مكتوبة على لوح قالب

خطوات التنفيذ
•إستهل بالقول أنه علينا أن نتخذ في حياتنا قرارات يومية وأطلب من المشاركين تقديم أمثلة.
أضف ان بعض القرارات تكون على أساس متكرر .على سبيل المثال تناول الطعام ،وكيفية
اللباس ...والبعض اآلخر يتكرر بشكل أقل كمجال الدراسة بعد التخرج من المدرسة أو الزواج،
وما إلى ذلك فبعض القرارات هي أسهل وأسرع لإلتخاذ بينما األخرى تتطلب مزيداً من الوقت
والتفكير.
وميز بينه وبين عملية إتخاذ القرار.
عرف “القرار”
• ّ
ّ
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•اقرأ واحدة من القصص من ورقة العمل  W1-A1-TT1-D4وناقش األسئلة التالية:
» »ما القرار الذي اتخذه الفتى أو الفتاة؟
» »ما هي نتائج هذا القرار؟
» »ما هي العوامل التي ساهمت في إتخاذ القرار؟
•اختم أنه في بعض األحيان قد نتخذ قرارات لن نختارها لو كانت الظروف مختلفة .ولكن ،عند
إتخاذ القرار نحن بحاجة دائما أن نختار القرارات التي ال تؤثر على سالمتنا وصحتنا .أضف إلى أن
تقدير الذات المنخفض لدى بعض الشباب قد يؤدي بهم إلى اتخاذ القرارات التي تنطوي على
السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
•أعرض وإشرح عملية إتخاذ القرار من خالل إعطاء مثال ملموس.
•أطلب من المشاركين تطبيق العملية في عمل مجموعات.
ووزع الحاالت من ورقة العمل W2-A1-TT1-D4
قسم المشاركين إلى مجموعات
ّ
• ّ

•علّ ق على عروض المجموعة.

•اختم الجلسة بالقول أن إتخاذ القرار هو المهارة التي يمكن تعلمها من خالل التطبيق والتفكير.

!s
أفكار مساعدة!
•يمكن إستبدال القصة المطروحة في جلسة عامة بعمل المجموعات على عدة قصص .ولكن ،هذا
يتطلب المزيد من الوقت.
•اختار القصص والحاالت األنسب للسياق واألكثر مالئمة للشباب في األوضاع االنسانية والتأكد
من احترام السرية.
•بإمكانك تأليف القصص والحاالت مستندا إلى المالحظات والمعلومات حول شباب مجتمعك.
•بإمكانك إعطاء مالحظات بعد إنتهاء كافة العروض في حال عملت جميع المجموعات على
القضية عينها.

رسائل أساسية!
•لحماية أنفسنا نحن بحاجة إلى اتخاذ القرارات الصائبة.
•“القرار” هو نتيجة لعملية “إتخاذ القرار” التي نتبعها لالنتقال من الوضع  Aإلى الوضع B.
•تقدير الذات المنخفض يؤثر سلبا على قراراتنا .وبالتالي نحن أكثر عرضة للقيام بسلوكيات
محفوفة بالمخاطر.
•معظم قراراتنا يكون لها تأثير علينا وعلى محيطنا.
•تؤثر بعض القرارات على حياتنا على المدى الطويل.
•تتضمن عملية إتخاذ القرار الخطوات التالية -1 :تحديد المشكلة  /الحالة؛  -2تعداد االحتماالت
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والحلول /البدائل المختلفة؛  -3النظر في النتائج اإليجابية والسلبية لك من هذه االحتماالت؛ -4
األخذ في االعتبار قيمك وتطلعاتك لتحديد خيار؛  -5انتقاء الخيار(القرار)؛  -6تنفيذ القرار؛ و -7تقييم
القرار.
•قد يختار اثنين من الشباب قراران مختلفان لنفس المشكلة أو الموقف اعتمادا على القيم
والتطلعات ،والعوامل األخرى ذات الصلة.
•ينبغي أن ترشدنا قيمنا في اختيار الخيار األفضل.
•جمع معلومات من مصادر موثوقة ومتنوعة من أجل إختيار أفضل قرار.
•ال تتردد في مناقشة خيارك مع أشخاص تثق بهم وتحترمهم وذلك قبل تنفيذ القرار.
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موضوع التدريب  :2السلوك الحازم
الغاية :تحسين مهارات تواصل الشباب عندما يريدون التعبير عن رأيهم برفضهم لموقف أو
سلوك محفوف بالمخاطر.
النشاط  :1نعم أستطيع أن أقول ال ()1
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعريف السلوك «الحازم».
•تحليل أهمية السلوك الحازم.

الفئات المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 45دقيقة

المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم
•ورقة عمل A1-TT2-D4

خطوات التنفيذ
•صف سيناريو مالئم للمشاركين من ورقة عمل .A1-TT2-D4
•أطلب منهم التفكير بشكل فردي بمشاعرهم وبماذا سيقولون.
دون اإلجابات على اللوح القالب.
• ّ
ودون االجابات لكل خيار بألوان مختلفة .
•راجع اإلجابات وإطرح األسئلة التالية
ّ
» »ماذا يشعر الشخص اآلخر؟
» »كيف يؤثر التصرف بهذا الشكل على العالقة؟
صنف اإلجابات األولية تحت عنوان «عدواني»« ،سلبي» و «حازم»
• ّ
عرف السلوكيات الثالث والنتائج المترتبة على العالقة بين األفراد.
• ّ
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•إستنتج أن السلوك الحازم هو أفضل سلوك ،ألنه يساعدنا على التعبير عن مشاعرنا مع اإلبقاء
على قنوات التواصل مفتوحة .فهو خيار وليس إجبار.

أفكار مساعدة!
•قد ترغب أن يلعب المشاركين أدوار السلوكيات ثالثة ومن ثم مناقشة نتيجة كل منهم.
•في بعض الثقافات  قد ال يكون السلوك الحازم مألوفا وخاص مع الكبار ،إذ قد يفسر على أنه
تصرف وقح .وبالتالي ،بعض التكيف ضروري.

رسائل أساسية!
•السلوك الحازم هو سلوك نعبر من خالله عن مشاعرنا ورفضنا لبعض السلوكيات بشكل إيجابي
بغض النظر عن مدى قوة أو سلبية هذه المشاعر.
•السلوك الحازم هو التعبير عن قرارنا حول قضية أردنا أن نرفضها.
•السلوك الحازم هو عكس العدوانية .هو وسيلة من التواصل تحترم حقوقنا ومشاعرنا الشخصية،
كذلك حقوق ومشاعر اآلخرين.
•يميل األشخاص ذوي تقدير الذات المرتفع إلى التصرف بحزم أكثر.

النشاط  :2نعم أستطيع أن أقول ال ()2
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعداد الخطوات التي يجب اتباعها عند التصرف بحزم.
•تطبيق التصرف بحزم واستخدام الحجج المناسبة.

الفئات المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 90دقيقة

المواد
•لوح قالب  +أوراق +أقالم
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•ورقة لوح قالب كتب عليها خطوات السلوك الحازم الواردة في  ورقة العمل W1-A2-TT2-D4
•ورقة لوح قالب كتب عليها حجج لمواجهة محاوالت االقناع حسب ورقة العمل W2-A2-TT2-D4

خطوات التنفيذ
عرف المشاركين إلى خطوات السلوك الحازم (ورقة العمل )W1-A2-TT2-D4
• ّ
•مستخدما سيناريوهات النشاط السابق إشرح للمشاركين أنهم سيقومون ضمن مجموعات
بالتحضير لتمثيل خطوات السلوك الحازم.
قسم المشاركين إلى أربع أو خمس مجموعات وأطلب منهم التحضير لمدة  15دقيقة لمشهد
• ّ
تمثيلي.
• ّ
تمثل المجموعات المختلفة  السلوك الحازم.
قدم التعليقات بعد كل دور تمثيلي ،أشكر المشاركين في المجموعات وأطلب منهم التعبير عن
• ّ
مشاعرهم.
•أطلب من المشاركين العودة إلى مجموعاتهم والتفكير في كيفية التصرف في حال تم
مواجهتهم بالترهيب أو التهديد أو تغيير الموضوع ،أو الجدال ،أو الهدوء ،الخ.
•إجمع النتائج من المجموعات وصنفها وفقا لألقسام في ورقة العمل .W2-A2-TT2-D4
•اختم الجلسة بتلخيص خطوات السلوك الحازم والحجج التي من الممكن استخدامها لمواجهة
محاوالت اإلقناع من قبل األقران.

أفكار مساعدة!
•إذا كان لديك وقت ،قد ترغب بأن تطلب من المجموعات تطبيق نتائج عمل المجموعات الثاني من
خالل تمثيلها بدال من مجرد إعطاء األجوبة.
•تأكد من أن التعليقات هي على الشخصيات وليس على المشاركين أنفسهم.

رسائل أساسية!
•نحن بحاجة إلى أن نكون حازمين في جميع الحاالت؛ رغم أن هذا ال يضمن نتائج إيجابية دائماً .
•مواجهة الحجج باستخدام مختلف االستراتيجيات يمكن أن تساعد في جعل الشخص يدرك
موقفكم .ولكن ،في مرحلة ما قد تحتاج إلى التوقف عن إعطاء الحجج والحفاظ على موقفك.
•حين تتصرف بحزم فمن المرجح أن تكون النتيجة أفضل ،دون إلحاق االضرار بالعالقة ،ويمكن حل
النزاع من دون شعور أي فرد بالذنب ،والرفض واألذى.
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اليوم الخامس
موضوع التدريب  :1المخدرات :المخدرات 101؛ المخدرات :األسباب والنتائج؛ المواجهة :أقول ال
للمخدرات!
موضوع التدريب  :2األمراض المنقولة جنسياً  :كلمة سر الصحة الجنسية واإلنجابية؛ اكتشاف
األمراض المنقولة جنسياً  -بينغو
موضوع التدريب  :3التمتع بحقوق ومسؤوليات وفرص متساوية :الجنس مقابل النوع االجتماعي؛
استكشاف المواقف تجاه المساواة واإلنصاف بين الجنسين
موضوع التدريب  :4العنف المبني على النوع االجتماعي :فهم العنف المبني على النوع
االجتماعي
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موضوع التدريب  :1المخدرات
الهدف :تمكين المشاركين من تجنب استخدام المخدرات من خالل تزويدهم بمعلومات عن
المخدرات وإكسابهم المهارات الالزم لذلك.
النشاط  :1المخدرات 101
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعريف المخدرات وأنواع المخدرات.
•تعريف التبعية.
•تحديد آثار استخدام المخدرات المختلفة على الجسم البشري.

الفئات المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 60دقيقة

المواد
•تعريف «المخدرات» مكتوب على ورقة لوح قالب
•بطاقات مكتوب عليخا أنواع المخدرات من ورقة العمل A1-TT1-D5
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم

خطوات التنفيذ
•إطرح على المشاركين السؤال التالي« :ما المقصود بالمخدرات «
دون كل اإلجابات على ورقة من اللوح القالب.
• ّ
•راجع األجوبة وحاول تشكيل تعريف من الكلمات الرئيسية التي قدمها المشاركون .ويمكن أيضا
أن تصنف اإلجابات وفقاً ألنواع المخدرات و  /أو النتائج.
•قبل الجلسة ،إكتب تعريف المخدرات على ورقة من اللوح القالب وإقرأه للمشاركين بعد االنتهاء
من العصف الذهني.
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•اتبع نفس الخطوات لتعريف اإلدمان .إطرح السؤال التالي« :ما الذي تعنيه التبعية؟»
عرف كلمة تبعية.
•بعد مراجعة اإلجاباتّ ،
•أطلب من المشاركين تحديد الطرق المختلفة الستخدام المخدرات بما في ذلك االستنشاق
والحقن ،وعن طريق الفم والشرج.
•إرسم ثالثة أعمدة على اللوح الورقي لفئات المخدرات كالتالي :المهدئات ،المنشطات،
المهلوسات .
•اشرح للمشاركين أنه سيتم توزيع بطاقات مع اسماء أنواع المخدرات مكتوبة عليها .سيكون
عرف كل نوع.
عليهم تصنيفها تحت إحدى األصناف (المهدئات ،المنشطات ،المهلوسات)ّ .
•وزع البطاقات أو األوراق الالصقة مع أسماء أنواع المخدرات مكتوبة عليها لكل فرد من
المجموعة.
•أعط خمس إلى سبع دقائق للمشاركين لوضع البطاقات في العمود المناسب.
صحح أماكن البطاقات إذا لزم األمر ،وأطلب من المجموعة
•إقراء مختلف البطاقات تحت كل صنفّ ،
األسماء العامية أو األسماء الشائعة لكل من هذه المخدرات.

أفكار مساعدة!
•يمكنك استبدال العصف الذهني بكتابة األسئلة على اللوح القالب والطلب من المشاركين الرد
بشكل فردي على دفترهم .ثم إلقاء نظرة على الدفاتر واإلشارة إلى اإلجابات الصحيحة وتصحيح
اآلخرين.

رسائل أساسية!
•المخدرات ( :)Durgsباللغة اإلنكليزية هو مصطلح متنوع االستخدام .في مجال الطب ،فإنه يشير
إلى أي مادة قادرة على منع أو عالج المرض أو تعزيز الرفاه البدني أو العقلي؛ أما في علم
الصيدلة فهو يشير إلى أي عنصر كيماوي يغير العمليات الفسيولوجية الكيميائية الحيوية
لألنسجة أو الكائنات الحية .ومن هنا ،إن المخدرات عبارة عن مادة يمكن أو قد تكون مدرجة في
دستور الصيدلة .أما في االستعمال الشائع ،فإن هذا المصطلح غالبا ما يشير إلى العقاقير ذات
التأثير النفساني ،وغالباً  ،بل وأكثر تحديداً  ،إلى المخدرات غير المشروعة ،التي يمكن إستخدامها
بين أن الكافيين والتبغ والكحول
ألغراض غير طبية أيضاً  .كم أن التصنيفات المتخصصة غالبا ما ُت ّ
وغيرها من المواد الشائعة والمستخدمة ألغراض غير طبية هي أيضاً من المخدرات وذلك جزئيا
بسبب تأثيرها النفساني.
•المخدرات يمكن تصنيفها تحت ثالثة أصناف :المهدئات ،المنشطات ،والمهلوسات.
•المنشطات :أي مادة تنشط ،تعزز ،أو تزيد من النشاط العصبي .وتشمل هذه :األمفيتامينات
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والكوكايين ،والكافيين والنيكوتين وغيرها .في جرعات عالية ،يمكن للمضادات االكتئاب وبعض
المواد األفيونية أن يكون لها تأثير المنشطات .تشمل أعراض استخدام المنشطات :سرعة وعدم
انتظام دقات القلب ،توسع حدقة العين ،ارتفاع ضغط الدم ،سرعة ردود الفعل ،التعرق والرعشة،
الغثيان أو القيء ،وسلوك غير إعتيادي مثل القتال ،العظمة ،إفراط اليقظة واإلثارة ،وضعف في
الحكم .يؤدي االستخدام المزمن عادة إلى تغييرات على مستوى الشخصية والسلوك مثل التهور،
العدوانية ،حدة في الطبع ،واإلرتياب.
•المهدئات :أي مادة تقمع ،تمنع ،أو تقلل بعض جوانب الجهاز العصبي المركزي .األصناف الرئيسية
هي المهدئات  /المنومات ،المواد األفيونية ،ومضادات الذهان .وتشمل األمثلة :الكحول،
الباربيتورات ،ومواد التخدير ،البنزوديازيبينات واألفيون ونظائرها االصطناعية ومضادات االختالج.
وتشمل أعراض استخدامها :االرتباك ،وانخفاض التركيز ،والقلق ،ومشاعر الفرح غير المبررة،
والحكم السيئ ،والخمول ،ونتائج ضارة على الوظائف اإلدراكية مثل الذاكرة والتركيز ،ومشاكل
في التناسق الحركي وردود الفعل على أحداث مفاجئة .باإلضافة إلى مشاكل في الذاكرة ،فإنها
قد تتسبب في الغيبوبة ،والغثيان ،والتقيؤ ،والموت في بعض األحيان بسبب جرعة زائدة.
•المهلوسات :يسبب هذا النوع من المخدرات اضطرابا يتكون من الهلوسة المستمرة أو المتكررة،
وعادة تكون بصرية أو سمعية ،تحدث في الوعي الكامل وقد يدرك أو ال يعي الشخص أنها غير
حقيقية .قد يحدث وضع الوهمية من الهلوسة ،ولكن األوهام ال تشكل فقط عالمات الصورة
السريرية .وتشمل عالمات الهلوسة :تشوهات في اإلدراك الحسي للزمان والمكان ،والهلوسة
البصرية ودمج الحواس مثل «رؤية» األصوات و»سماع» األلوان .مقارنة مع التشوهات الحسية
القوية ،فإن اآلثار الفسيولوجية تعتبر طفيفة نسبياً  ،ولكنها قد تشمل الدوخة ،االرتباك،
والقلق ،واالكتئاب واسترجاع أحداث مؤلمة.
•إن آثار استخدام المخدرات على المدى القصير والطويل تفوق لذتها اآلنية.
•التبعية هو االستخدام المتكرر لمادة أو مواد ذات تأثير نفساني لدرجة أن المستخدم (ويشار إليه
ويظهر إكراه ألخذ المادة أو المواد المفضلة ،ويجد
بالمدمن) هو في حالة تسمم دورية أو مزنةُ ،
صعوبة كبيرة في التوقف الطوعي أو تعديل استخدامه للمخدرات ،ويظهر العزم في الحصول
على المؤثرات النفسانية بأي طريقة ممكنة.

النشاط  :2المخدرات :األسباب والنتائج
أهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تحليل أسباب استخدام المخدرات بين الشباب عموما مقابل أسباب استخدامها بين الشباب
المتأثرين من أزمة إنسانية.
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•تحليل النتائج المختلفة الستخدام المخدرات.

الفئة المستخدمة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت المطلوب
• 60دقيقة

المواد
•نسخ من الحاالت من ورقة العمل A2-TT1-D5
•أربعة أوراق لوح قالب مع رسم لشجرة.

خطوات التنفيذ
•إفتتح الجلسة بالقول أن استخدام المخدرات منتشر على نطاق واسع بين الشباب في جميع أنحاء
العالم .على الرغم من ذلك ،فالبعض اآلخر ال يستخدمها .إشرح أننا بصدد تحليل أسباب استخدام
المخدرات بين الشباب بشكل عام والعوامل المحددة التي يمكن أن تزيد من تعرض الشباب في
الظروف اإلنسانية إلى استخدام المخدرات.
وعين حالة لكل مجموعة من ورقة العمل . A2-TT1-D5
قسم المشاركين إلى ثالث مجموعات
ّ
• ّ
•إشرح أنه سيتم استخدام الحاالت كنقطة انطالق لتحديد األسباب الجذرية والنتائج المترتبة على
استخدام المخدرات .وسيتضمن النقاش إنجاز شجرة األسباب والنتائج.
•الصق على الحائط أربع أوراق لوح قالب وأرسم عليها شجرة.
•أعط خمس إلى سبع دقائق للمشاركين لقراءة الحاالت واإلجابة على السؤالين.
•أطلب من المشاركين الجلوس أو الوقوف إلى جانب اللوح الورقي الكبير المعلق على الحائط.
إدعوهم إلى تقديم حاالتهم وملء جذور الشجرة (أسباب استخدام المخدرات) والفروع (النتائج)
واألوراق (التأثير على المجتمع).
•اقترح أن يتجاوزا المادة المذكورة في الحاالت وإضافة المزيد من األسباب والنتائج واآلثار
المترتبة على استخدام المخدرات حتى تمتلئ الشجرة.
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أفكار مساعدة!
•إذا أمكن قد ترغب في شهادة حياة من شخص لديه تجربة مع المخدرات ونتائجها.

رسائل أساسية!
•تزيد األزمة اإلنسانية من تعرض الشباب إلى سلوكيات محفوفة بالمخاطر ،بما في ذلك استخدام
المخدرات.
•بعض األسباب التي تدفع الشباب إلى استخدام المخدرات في األوضاع اإلنسانية :الملل ،وصورة
سلبية عن الذات وضعف تقدير الذات ،وعدم وجود خطط مستقبلية ،وزيادة ضغط األقران ،والتوتر
واالكتئاب ،وفقدان الدعم والقدوة اإليجابية ونظام أو شبكات الدعم ،وعدم توفر المشورة
الموجه للشباب ،وعدم اكتساب مهارات اتخاذ القرارات والتفاوض والسلوك الحازم ،الخ.
•بحسب المخدرات المستخدمة ،قد ال يصبح المستخدم تابعاً لها مباشرة .ولكن االستخدام
التجريبي أو العرضي (من وقت آلخر) يؤدي إلى نتائج سلبية.
•يختلف تأثير المخدرات من مستخدم آلخر؛ ويعتمد ذلك على حالة المستخدم الصحية ،والجنس،
والوزن  ،وطريقة االستعمال ،ونوع وكمية المخدرات المستخدمة ،وأنواع المخدرات المستخدمة
في آن واحد ،الخ.
•المخدرات لها تأثير سلبي على حياة الشباب ،وصحتهم ،وسالمتهم ،ونموهم الجسدي
والنفسي .يؤدي استخدام المخدرات إلى حوادث محتملة ،جرعة زائدة والتسمم .استخدام
المخدرات لديه أيضا تبعات قانونية ألنه عادة ما يكون غير قانوني بيع ،وشراء ،واستخدام أو
حيازة هذه المواد.
•استخدام المخدرات يمكن أيضا أن يزيد من خطر اعتماد السلوكيات األخرى الخطرة مثل القيادة
المتهورة أو ممارسة عالقات جنسية دون وقاية ،الخ.
•بعض طرق استخدام المخدرات (وخاصة الحقن) قد تعرض الفرد إلى خطر انتقال اإللتهابات
المنقولة جنسياً  ،التهاب الكبد «ب» وفيروس نقص المناعة المكتسب والتهاب الكبد «ج».
•قد تؤدي التبعية إلى المخدرات إلى انخراط الشخص في العمل في مجال الجنس واالتجار و  /أو
أنشطة إجرامية من أجل دفع ثمن المخدرات.
•بعيدا عن تأثير المخدرات على المستخدمين ،يؤثر استخدام المخدرات على األقران ،وأفراد األسرة
والمجتمع  ،ولديه نتائج عقلية وجسدية ونفسية عاطفية واقتصادية.
•قد تكون خدمات إزالة السمية وإعادة التأهيل ،وتقديم المشورة وخدمات الحد من مخاطر
استخدام المخدرات وخدمات الدعم األخرى متوفرة في ظل الظروف العادية ،إال أنها نادراً ما
تكون كذلك في األوضاع اإلنسانية .لهذا السبب من المهم جداً عدم استخدام المخدرات.

النشاط  :3المواجهة :أقول ال للمخدرات!
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األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•إدارك إن استخدام المخدرات ليست حال لمشاكلهم.
•تطوير الحجج واالستراتيجيات لتجنب استخدام المخدرات.

الفئات المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 45دقيقة

خطوات التنفيذ
•إبدأ الجلسة بالقول إن الشباب في بعض األحيان عرضة لضغوط من أقرانهم الستخدام المخدرات.
لذلك سنقوم بتجربة كيفية مقاومة هذه الضغوط بطريقة حازمة.
متطوع ْين للبدء بلعب األدوار وإشرح أنه بإمكان متطوعين آخرين اإلنضمام
•أطلب من المشاركين
َ
للتمثيل إلى أن يصل عدد المشاركين إلى .10
محاوال تشجيع المتطوع رقم  2على استخدام المخدرات.
•أطلب من المتطوع رقم  1تمثيل الدور
ً
انظر في دراسات الحالة من ورقة العمل  A2-TT1-D5للحصول على أمثلة ألوضاع معينة .يعطي
المتطوع رقم  2حجج بعدم رغبته في استخدام المخدرات ،ثم يتجمد .ينضم المتطوع رقم 3
إلى لعب األدوار ،ويعطي المتطوع رقم 1  الحجة المضادة .فيرفض المتطوع رقم  3إستخدام
المخدرات ويعطي الحجج .يستمر لعب األدوار إلى أن يصبح عدد المشاركين في لعب األدوار 10
مشاركين.
لخص الحجج والحجج المضادة وسلّ ط الضوء على أهمية وجود مهارات رفض قوية ،باإلضافة إلى
• ّ
معرفة اآلثار المحتملة؛ إلخ.

أفكار مساعدة!
•يمكن استبدال النشاط بلعب أدوار بين  3-2متطوعيين يليه مناقشة.
•قد ترغب أن تسأل المتطوعين الذين لعبوا دورا حول شعورهم حيال رفض ما طلب منهم اآلخر.
•لتعميق المناقشة بعد لعب األدوار أو المواجهة ،يمكن أن تطلب من المشاركين التفكير في
طرق مختلفة لقول ال.
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رسائل أساسية!
•استخدام المخدرات ليس حال لمشاكلنا .على العكس ذلك ،فإنه سيضيف مشاكل أخرى.
•وليس من السهل دائما أن نقول ال .فمن الطبيعي أن يشعر المرء بالضياع أو اإلغراء .ولكن
يمكنك أن تتعلم طرق مختلفة لرفض القيام بشيء ال تحبه أو ال تريد القيام به ،في حين تبقى
وفيا لنفسك وقيمك.
•على الرغم من أن الموارد قد تكون محدودة ،هناك العديد من االستراتيجيات لتحسين وضع
الشباب في األوضاع االنسانية .وتشمل هذه بناء مهاراتنا ،المشاركة في االستجابة لألزمة،
ومتابعة التعليم ،والمشاركة في األنشطة االجتماعية  /الثقافية  /الترفيهية.
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ً
جنسيا
موضوع التدريب  :2االمراض المنقولة
الغاية :تمكين الشباب في األوضاع اإلنسانية لحماية أنفسهم من االلتهابات المنقولة
جنسياً .
النشاط  :1كلمة سر الصحة الجنسية واإلنجابية
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•استخدام المصطلحات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية بسهولة.

الفئات المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفي األقران الشباب

الوقت الالزم
• 30دقيقة

المواد
•صفين من الكراسي للمشاركين ،مواجهة لبعضها البعض.
•بطاقات كبيرة مكتوب عليها كلمات مرتبطة بالصحة الجنسية واإلنجابية ،كلمة واحدة على كل
بطاقة .أمثلة :األغشية المخاطية ،والقضيب ،فيروس نقص المناعة البشري  /اإليدز ،والمهبل،
والشرج ،والدة ميتة ،المبيض ،وقناتي فالوب ،والعالقة الجنسية ،والجنس عن طريق الفم ،الخ.

خطوات التنفيذ
وضح الهدف من هذا النشاط وهو إتقان مصطلحات الصحة الجنسية واإلنجابية من بواسطة
• ّ
خالل لعبة التخمين حيث يتم إعطاء أدلة لمصطلحات أساسية مكتوبة على بطاقات .إشرح أن
األدلة قد تتألف من كلمة واحدة ولكن قد تكون األجوبة أطول .يجب أن ال تحتوي األدلة على أي
الكلمات من الجواب.
•ضع صفين من الكراسي للمتسابقين للجلوس بوجه بعضهم البعض .قف وراء صف واحد وإطلب
من الجميع النظر إلى األمام .إعرض الكلمة السرية على البطاقة للمتسابقين المواجهين لك.
يعطي أول شخص في الصف دليل عن الكلمة ،ويحاول الشخص الجالس قبالة له أو لها تخمين
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الجواب .إستمرار بعملية التخمينات هذه حتى يحزر شخص ما الجواب .إعرض كلمة أخرى إلى
الشخص الثاني في الخط ،الذي سيقدم دليال للشخص الذي يجلس قبالة له أو لها .يحاول هذا
الشخص تخمين ما يشير إليه .وتستمر المسابقة حتى تستنفذ كل البطاقات.

أفكار مساعدة!
شجع المشاركين على الضحك لمساعدتهم على التخلص من التوتر.
• ّ
•اسمح بأن تصبح اللعبة تنافسية.

رسائل أساسية!
•كمثقفي أقران ،نحن بحاجة إلى إتقان المصطلحات المتعلقة بالقضايا الحساسة واستخدامها
بثقة وسهولة.
•نحن بحاجة إلى لفظ هذه المصطلحات بتكرار حتى نشعر بالراحة عند استخدامها.
•نحن بحاجة إلى إيجاد طرق مبتكرة لتبادل المعلومات مع جمهورنا المستهدف.

ً
جنسيا  -البينغو
النشاط  :2اكتشاف االمراض  المنقولة
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعريف االمراض المنقولة جنسياً .
•تعداد عوامل الخطر وطرق العدوى والوقاية منه.
• تحليل سبب زيادة خطر تعرضهم لألمراض المنقولة جنسياً خالل أزمة إنسانية.
•تعداد الخطوات التي يجب اتباعها اذا تم تشخيص أحد االمراض المنقولة جنسياً لديهم.
• وصف أين ومتى وكيفية الحصول على الخدمات.

الفئات المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 60دقيقة
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المواد
•نسخ من األسئلة من ورقة عمل W1-A2-TT2-D5
•بطاقات مع اإلجابات على األسئلة من ورقة عمل

W2-A2-TT2-D5

•صفارة

خطوات التنفيذ
•إعرض أهداف النشاط.
•إشرح اللعبة للمشاركين على النحو التالي :ستشكلون فرق من ثالثة إلى أربعة أشخاص .عليكم
الرد على قائمة األسئلة وذلك بالبحث عن اإلجابات المكتوبة على بطاقات مخبأة في أماكن
مختلفة من المخيم  /قاعة التدريب .عندما تجدون إجابات مجموعة من األسئلة ،على الفريق
بأكمله أن يعود عند المدرب للحصول على توقيعه للتحقق من أن جميع أعضاء الفريق يعرفون
أوال.
اإلجابات الصحيحة .الفريق الفائز هو الذي ينهي جميع األسئلة
ً
قسم المشاركين إلى فرق وأعط كل فريق ورقة األسئلة .أطلب من كل فريق أن يبدأ بمجموعة
• ّ
مختلفة من األسئلة .عندما يتم الرد بشكل صحيح عليها ،ينقل الفريق إلى مجموعة أخرى من
األسئلة للرد عليها إلى أن تتم اإلجابة على جميع األسئلة.
وقع للفرق عند االنتهاء من كل مجموعة أسئلة بشكل صحيح .إترك ما يكفي من الوقت حتى
• ّ
يتسنى لجميع المجموعات أن تجيب على جميع األسئلة حتى بعد فوز إحدى الفرق.
•بعد إنتهاء اللعبة واإلجابة على األسئلة ومراجعة األجوبة .أطلب من المشاركين إذا كان هنلك
أي سؤال.

أفكار مساعدة!
•قبل بدء اللعبة ،قم بإخفاء بطاقات اإلجابات على األسئلة في أماكن مختلفة في جميع أنحاء
الغرفة أو المخيم ،حاول إختيار مواقع صعبة لجعل اللعبة تنافسية.
•حاول جعل اللعبة ممتعة وتنافسية.
•قد ترغب في إستبدال هذه اللعبة بلعبة البطاقات المطروحة تحت موضوع فيروس نقص المناعة
البشري  /اإليدز .في هذه الحالة ،سيكون عليك تغيير األسئلة لجعلها حول االمراض المنقولة
جنسياً .
•يمكنك أيضا إستخدام التمرين « 2تحديات االمراض المنقولة جنسياً » من اليوم الثاني من رزمة
تثقيف األقران -دليل المدربين ،شبكة تثقيف األقران.
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رسائل أساسية!
•يمكن تشخيص االمراض المنقولة جنسياً عند كل من الرجال والنساء؛ الشباب أو الكبار ،إذا تم
القيام بسلوكيات مرتبطة بانتقال االمراض المنقولة جنسياً  .ومع ذلك ،النساء وخاصة الفتيات
الصغيرات أكثر ضعفا وعرضة اجتماعياً وبيولوجياً لخطر اإلصابة باالمراض المنقولة جنسياَ .
•االمتناع عن ممارسة الجنس هي طريقة فعالة مئة في المئة في منع اإلصابة باالمراض
المنقولة جنسياً من خالل العالقة الجنسية .استخدام الواقي الذكري هو إحدى وسائل الوقاية
األكثر فعالية .ومع ذلك ،فال  يمنع الواقي الذكري من اإلصابة ببعض االمراض المنقولة جنسياً
مثل فيروس الورم الحليمي البشري ( .)HPVإذ يمكن أن ينتقل فيروس الورم الحليمي البشري ،أو
الثآليل التناسلية عن طريق اللمس ،ويمكن لمثل هذه الثآليل أن تكون موجودة على األجزاء من
األعضاء التناسلية التي ال يغطيها الواقي الذكري.
•وعلما أن بعض االمراض المنقولة جنسياً ال تظهر لها أعراض ،لذلك ينبغي على أي شخص يقوم
بسلوك محفوف بالمخاطر أن يقوم باالختبارات.
•إن اإلصابة بااللتهابات المنقولة جنسياً يزيد من خطراإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري.
•التواجد في وضع إنساني يزيد من تعرض الشباب إلى االمراض المنقولة جنسياً  .بسبب:
» »محدودية فرص الحصول وتوافر خدمات الرعاية الصحية وطرق الوقاية.
» »عدم وجود الهياكل االجتماعية التي تؤثر عادة على السلوك ،وإرتفاع تفاوت السلطة بين
الرجال والنساء ،ما قد يؤدي إلى انخراط المراهقين في النشاط الجنسي بالتراضي أو قسرا
في سن مبكرة.
» »المراهقين هم أكثر عرضة لخطر لالستغالل واالعتداء الجنسي ،وعلى الرغم من أن هناك حاجة
إلى مزيد من البحوث حول هذه المسألة ،فإن انعدام األمن المالي قد يؤدي النخراط  الشباب
في العمل في مجال الجنس من أجل تلبية احتياجات البقاء.
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موضوع التدريب  :3التمتع بحقوق ومسؤوليات وفرص
متساوية
الغاية :معالجة قضية النوع االجتماعي والمفاهيم ذات الصلة ،وكيفية مساهمة الفتيان
والفتيات في تحقيق المساواة واإلنصاف بين الجنسين.
النشاط  :1الجنس مقابل النوع االجتماعي
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•التمييز بين الجنس والنوع االجتماعي؛
•تحليل كيف يتم تطبيق مفهوم النوع االجتماعي في مجتمعاتهم وما هو تأثير الوضع اإلنساني
على ذلك.

الفئات المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 45دقيقة

المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم

خطوات التنفيذ
•إطرح األسئلة التالية:
» »ما معنى أن تكون صبي صغير أو رجل في مجتمعك؟ ما هي الصفات الشخصية والقدرات
واألدوار التي غالباً ما ترتبط مع الصبية الصغار  /الرجال في مجتمعك؟
» »ما معنى أن تكونين فتاة أو امرأة في مجتمعك؟ ما هي السمات الشخصية والقدرات
واألدوار التي غالبا ما ترتبط مع الفتيات الصغيرات  /النساء في مجتمعك؟
ودون األجوبة.
قسم ورقة اللوح القالب إلى قسمين
ّ
• ّ
وميز بين تلك المتعلقة بالجنس وتلك المتعلقة بالنوع اإلجتماعي.
•راجع اإلجابات
ّ
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عرف هذين المصطلحين من خالل عصف ذهني مع المشاركين.
• ّ
•ناقش األسئلة التالية:
» »من يقرر أدوار كل من الفتيان والفتيات/الشبان والشابات؟
» »ما الذي يترتب على أن تكون هذه األدوار مسندة إلى الفتيان والفتيات/الشبان والشابات ؟
» »هل تغيرت هذه األدوار بسبب األزمة اإلنسانية؟ كيف؟
» »إذا كان لديك عصا سحرية ،ما الذي قد تغيره للسماح للفتيان والفتيات/الشبان والشابات
تحقيق أنفسهم؟

أفكار مساعدة!
•تأكد من عدم تحول النقاش إلى إصدار أحكام أو اإلساءة إلى المجتمع الذي يأتي منه
المشاركين.

رسائل أساسية!
•الجنس هو الفرق الفيزيائي والبيولوجي بين الرجال والنساء .فإنه يشير إلى السمات التي ال
تعتبر قابلة للتبديل.
•أما النوع االجتماعي فيشير إلى السمات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والفرص المرتبطة
بكون الشخص ذكرا ألم أنثى (المدرسة ،واألسرة ،والمؤسسات الدينية ،وغيرها) .ويشير إلى
توقعات المجتمع من الناس على أساس أنهم ذكور أو إناث .هذه التوقعات (المعايير االجتماعية)
تكشف ما يعتبره المجتمع مقبول ومناسب لكل من الجنسين وترتبط بـ:
» »المظهر واللباس
» »األدوار ،األنشطة وطرق التسلية
» »المسؤوليات
» »السلوك
» »التعبير عن العواطف أمام الناس
» »التثقيف والتعليم
•تتغير األدوار والمعايير االجتماعية مع مرور الزمن والمكان والظروف ،بينما الجنس ال يتغير .
•تؤثر المعايير االجتماعية على النساء وخاصة الفتيات وتجعلهن أكثر عرضة لمشاكل صحية
معينة وأقل قدرة على معالجة هذه المشاكل ،مما يزيد من شدة العواقب ،خاصة في األوضاع
اإلنسانية .على سبيل المثال ،رفض تقديم رعاية ما قبل الوالدة للفتيات ألنهن ليست متزوجات
سيدفع بهن إلى عدم طلب الرعاية الصحية أو اللجوء إلى الرعاية الصحية غير المهنية .ما يمكن
أن يؤدي إلى مضاعفات في الحمل والوالدة أو اإلجهاض .ومثال آخر هو الزواج المبكر والحمل
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للفتيات الصغيرات ،الذي من شأنه أن يؤدي إلى سحبهم من المدارس .وهذا ،بدوره ،يؤثر في
قدرتهم على تعلم المهارات الالزمة لرعاية صحتهم وصحة الوليد وأفراد عائالتهم .يعاني الصبية
الصغار أيضا من األثر السلبي للمعايير االجتماعية .على سبيل المثال ،تشجيع األوالد على القيام
بالعالقات الجنسية قد يعرضهم لخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري واالمراض المنقولة
جنسياً األخرى.

النشاط  :2استكشاف المواقف تجاه المساواة واإلنصاف بين الجنسين
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعريف المساواة واإلنصاف بين الجنسين؛
•تحليل النتائج المترتبة على التمييز القائم على النوع االجتماعي.
•تحديد دور الشباب لتعزيز المساواة في الحقوق والمسؤوليات والفرص للبنين والبنات والرجال
والنساء.

الفئات المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 45دقيقة

المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم
•ثالث بطاقات كبيرة كتب على كل واحدة منها إحدى الكلمات التالية« ،أوافق»« ،ال أوافق» و «غير
متأكد» ،ومعلقة على الحائط.
•عبارات من ورقة العمل A2-TT3-D5

خطوات التنفيذ
•اشرح للمشاركين أنك ستقوم بقراءة عبارات ويجب اختيار إحدى المواقف التالية« :أوافق»« ،ال
أوافق» أو «غير متأكد» .قل لهم أنهم يستطيعوا أن يغيروا رأيهم بعد سماع وجهات النظر
األخرى.
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•إقرأ العبارات من عن ورقة العمل  A2-TT3-D5وأمهل المشاركين الوقت للتجمع بالقرب من
وفر الفرص لهم لتقديم الحجج فيما يتعلق بالمواقف المختلفة.
البطاقة التي تعبر عن موقفهمّ .
لخص المناقشة وسلّ ط الضوء على القضايا الهامة.
ّ
عرف المساواة واإلنصاف بين الجنسين باستخدام أمثلة ذات صلة باألوضاع اإلنسانية.
• ّ
•اختم الجلسة بالقول أن كل شخص له دور في تعزيز المساواة بين الجنسين واإلنصاف بينهما.
نحن بحاجة للبدء بأنفسنا .فإكتشاف قدراتنا الخاصة يساعدنا على تعزيز المساواة واإلنصاف بين
الجنسين.

أفكار مساعدة!
•تحتاج إلى ضمان التواصل بإحترام وبطريقة سلمية خالل نشاط أوافق – ال أوافق.
•تأكد من مالئمة عبارات تمرين أوافق – ال أوافق أو حاول مالئمتها ،إذا لزم األمر.
•بحسب الوقت المتوفر لك ،قد تريد استخدام عدد قليل من العبارات خالل تمرين أوافق  -ال
أوافق.
•قد تحتاج إلى كتابة العبارات التي يتم اتخاذ موقفاً بصددها ومناقشتها على اللوح القالب أمام
الجميع للتذكير.

رسائل أساسية!
•تعني المساواة بين الجنسين عدم وجود تمييز على أساس الجنس والمساواة في المعاملة
والحقوق بين الرجل والمرأة على المستويات االجتماعية واالقتصادية والمدنية والسياسية .على
سبيل المثال ،يمكن للفتيات وكذلك األوالد أن يذهبوا إلى المدرسة ،والتمتع بالخدمات الصحية
المناسبة ،وممارسة أنشطة ترفيهية وثقافية.
•اإلنصاف بين الجنسين يعني العدالة في توزيع المنافع والمسؤوليات بين المرأة والرجل،
وحصولهم على الموارد وادارتها.على سبيل المثال ،لنفترض أنه يتم تشكيل لجنة المخيم من
عدد متساوي من الرجال والنساء  -وهذه هي المساواة بين الجنسين .وتناقش اللجنة الخطة
الشهرية لمواجهة األزمة اإلنسانية؛ إن مشاركة المرأة في هذه المناقشات ستؤثر على ما هي
الموارد التي سيتم استخدامها ،وكيف ومن هو المسئول عن النفقات والفوائد .إذا تم تخصيص
الموارد المناسبة لإلستجابة إلى االحتياجات الحقيقية للرجال والنساء ،سيتم التعامل مع كل من
الرجال والنساء بإنصاف.
•يلعب الفتيان والفتيات دوراً هاماً في تعزيز المساواة واإلنصاف بين الجنسين.
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موضوع التدريب  :4العنف المبني على النوع االجتماعي

()GBV

الغاية :فهم أسباب العنف المبني على النوع االجتماعي ونتائجه.
النشاط  :1فهم العنف المبني على النوع االجتماعي
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعريف مختلف أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي.
•فهم أسباب ونتائج العنف المبني على النوع االجتماعي.
•ادراك أن عدم المساواة بين الجنسين هو السبب الجذري للعنف القائم على النوع االجتماعي.
•فهم أن العنف المبني على النوع االجتماعي يزيد خالل األزمات اإلنسانية.
•تحديد دور مثقفي األقران في منع العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له.

الفئات المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 120دقيقة

المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم
•نسخ عن ورقة العمل A1-TT4-D5

خطوات التنفيذ
•إسأل المشاركين ماذا نعني عندما نقول “العنف المبني على النوع االجتماعي .إشرح أن العنف
المبني على النوع االجتماعي هو اإلعتداء الجسدي أو النفسي أو االجتماعي الموجه ضد شخص
على أساس الجنس أو النوع االجتماعي.
•أطلب من المشاركين تحديد بعض أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي .إرسم شجرة
بسيطة على اللوح القالب .استخدم فقط الثلث األعلى للصفحة وأترك الثلث السفلي لتدوين
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العوامل  /األسباب ،في وقت الحق .اكتب مختلف أشكال العنف التي يحددها المشاركون على
جذع الشجرة.
•إشرح أن نتائج العنف المبني على النوع االجتماعي يمكن تصنيفه في أربع مجاالت عامة)1 :
الصحي )2 .العاطفي واالجتماعي والنفسي )3 .النظام القانوني  /العدالة المجتمعية)4 .السالمة
الجسدية واألمن.
قسم المشاركين إلى  4مجموعات تمثل كل مجال من المجاالت  4وأطلب من المجموعات:
• ّ
» »مراجعة مختلف أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي المكتوبة على الشجرة.
» »تحديد ومناقشة كل من نتائج العنف المبني على النوع االجتماعي في مجالهم .وتضمين
النتائج على المستوى الفردي للضحية ولآلخرين (المجتمع واألسرة ،والحكومة ،وغيرها)
حضر ورقة لوح قالب لتدوين النتائج.
• ّ
•تقرأ كل مجموعة قائمتها بصوت عال ،إكتب األمثلة في أعلى الشجرة ،لتشكّ ل الفروع.
صحح وأضف إذا لزم األمر.
• ّ
•أطلب من المجموعة تحديد األسباب والعوامل المساهمة في العنف المبني على النوع
االجتماعي .استخدم الثلث السفلي من رسم الشجرة ،األسباب والعوامل المساهمة عند ذكرها.
صحح وأضف إذا لزم األمر.
• ّ
نفذ عصف ذهني مع المشاركين في ما يتعلق بدور مثقفي األقران لمنع العنف المبني على
• ّ
النوع االجتماعي في األوضاع اإلنسانية واالستجابة له.
•أكّ د أن دور مثقفي األقران محدود .وينبغي أن تؤخذ القضايا المرتبطة بالعنف المبني على النوع
االجتماعي للرعاية من قبل مختصيين مدربين تدريباً جيداً وذوي خبرة .ومع ذلك ،فإن دور مثقفي
األقران مهم عندما يتعلق األمر بإعالم أقرانهم حول العنف الجنسي على سبيل المثال ،وتوافر
الخدمات.
وزع ورقة العمل  A1-TT4-D5كمادة إضافية للقراءة من قبل المشاركين.
• ّ

أفكار مساعدة!
شجع جميع األفكار واألمثلة .تأكد من تغطية جميع أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي.
• ّ
ومن المهم أيضاً أن تشرح أن الرجال والفتيان يمكن أيضا أن يكونوا عرضة لالعتداء الجنسي
المرتكب عادة من قبل رجال آخرين ،ولكن تتأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب.
•راقب وكن مستعدا للتدخل في حال تأثر أحد المشاركين خالل النشاط بسبب ذكريات سيئة.
•تأكد من أن معظم األسباب المحتملة  /العوامل المساهمة قد تم ابرازها.
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رسائل أساسية!
•يشمل العنف المبني على النوع االجتماعي أي اعتداء جسدي أو نفسي أو اجتماعي موجه ضد
شخص على أساس النوع االجتماعي أو الجنس ،وله جذوره في عدم المساواة بين الجنسين.
•أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي هي :االعتداء الجنسي ،واالغتصاب ،ومحاولة
االغتصاب ،واالتجار ،والعمل في دعارة ،والتحرش الجنسي ،والعنف المنزلي ،والضرب ،والحبس،
واالعتداء العاطفي ،والممارسات التقليدية الضارة (تشويه األعضاء التناسلية لألنثى) ،الزواج
المبكر/القسري ،والعقوبات الموجهة إلى النساء لتحديها المعايير الثقافية ،والحرمان من
التعليم والغذاء والمالبس للفتيات /النساء بحكم جنسهم.
•العنف واالعتداء ال يحدثا دائماً في العلن؛ التهديد واإلكراه هما أيضا أشكال من العنف.
•األسباب المحتملة  /العوامل المساهمة في العنف المبني على النوع االجتماعي هي :عدم
المساواة وعدم توازن السلطة بين الرجل والمرأة؛ مواقف عدم احترام الذكور المرأة بما في ذلك
عدم احترام حقوق اإلنسان للنساء والفتيات؛ االفتراضات التي ال جدال فيها عن سلوك الذكور
واإلناث المناسب؛ الرغبة في السلطة والسيطرة؛ الدوافع السياسية ،بما في ذلك كسالح في
الحرب لغرس الخوف؛ انهيار دعم المجتمع واألسرة التقليدي؛ الممارسات والمعتقدات الثقافية
والتقليدية؛ الفقر؛ اإلسراف في تناول الكحول واستخدام المخدرات؛ الملل ونقص الخدمات
واألنشطة والبرامج؛ فقدان سلطة/دور الذكور في األسرة والمجتمع؛ الرغبة في استعادة
السلطة والتمسك بها؛ تغاضي النظام القانوني  /العدالة بصمت عن العنف ضد النساء والفتيات
وعدم كفاية القوانين ضد العنف المبني على النوع االجتماعي؛ وعدم معاقبة مرتكبي الجرائم.
•إن أثر العنف المبني على النوع االجتماعي واسع النطاق سواء بالنسبة للضحية وللمجتمع ككل.
فتتأثر أربعة مجاالت عامة:
» »الصحي:
ࣷ

ࣷالنتائج على مستوى األفراد (الضحايا) :اإلصابة أو العجز أو الوفاة؛ اإلصابة باالمراض
المنقولة جنسياً واإليدز؛ إصابة الجهاز التناسلي بما في ذلك اضطرابات الدورة الشهرية
ومشاكل اإلنجاب؛ وااللتهابات؛ اإلجهاض؛ والحمل غير المرغوب فيه واإلجهاض غير
المأمون؛ وصعوبة في الحمل والوالدة؛ واأللم المزمن؛ والعقم .كما يؤدي ختان اإلناث
إلى الصدمة ،والعدوى ،والنزيف القوي أو الموت ،واآلثار على المدى الطويل مثل
اإلضطراب العاطفي بما في ذلك الغضب ،والخوف ،واالستياء ،والكراهية الذاتية
واالرتباك ،وفقدان الرغبة في ممارسة الجنس والعالقة الجنسية المؤلمة.
ࣷ

ࣷالتأثير على المجتمع األوسع يتضمن ضغطاً على النظام الطبي.

» »العاطفي  /النفسي:
ࣷ

ࣷالنتائج على مستوى األفراد (الضحايا) :اإلضطراب العاطفي بما في ذلك الغضب ،والخوف،
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والشعور بالعار ،وانعدام األمن ،واالستياء والكراهية الذاتية؛ فقدان القدرة على العمل
والقيام باألنشطة اليومية؛ االكتئاب الذي يؤدي إلى األمراض الجسدية المزمنة والعزلة؛
مشاكل في النوم واألكل؛ اإلصابة بأمراض نفسية أخرى وأفكار اليأس واالنتحار؛ المعاناة
من القيل والقال واألحكام ضد المعتدى عليه ولومه ومعاملته كالمنبوذ اجتماعياً .
ࣷ

ࣷالتأثير على المجتمع األوسع :استنزاف مكلف لموارد المجتمع بما في ذلك األسرة،
والجيران ،واألصدقاء ،والمدارس ،وقادة المجتمع ،والمنظمات التي تقدم الخدمة
االجتماعية ،وما إلى ذلك .فقدان مساهمة المعتدى عليه في المجتمع؛ فالضحية غير
قادرة على المساهمة كعضو فعال في المجتمع ،ومواكبة رعاية أطفالها أو كسب الدخل.
كما إنه قد ينجم تسوية للسلوك إذا لم يتم القبض على مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم مما
يرسل رسالة قوية مغزاها أن العنف على أساس النوع االجتماعي أمر مقبول مما سيؤدي
إلى حوادث أخرى من العنف.

» »النظام القانوني /العدلي :عدم تمكن الضحايا من الوصول إلى النظام القانوني؛ عدم معرفة
القوانين القائمة؛ االرتباك بشأن القنوات األنسب لتحقيق العدالة ،أي اإلجرامية أو التقليدية،
الخ ؛ تردد الضحايا في اإلبالغ بسبب شدة الوصم المتعلقة باالعتداء الجنسي مثال؛ الضغط
على موارد الشرطة والمحكمة والتي بدورها تواجه التحديات ومثقلة باألعباء؛ نقص في
تفهم األمور التي يعبر عنها القضاة والتكاليف المترتبة على المعتدى عليهم.
» »المجتمع والسالمة الجسدية واألمن :يشعر المعتدى عليهم بعدم األمان والتهديد والخوف؛
كما أن سيطرة مناخ من الخوف وانعدام األمن يؤثر حرية المرأة ومفهوم السالمة الشخصية؛
عدم مشاركة المرأة في الحياة المجتمعية ،والخوف من التنقل إلى المدرسة والعمل.
•على الرغم من أنه كثيرا ما تستخدم الثقافة لتبرير استخدام العنف تجاه المرأة ،فالحق في
التحرر من سوء المعاملة هو حق أساسي وعالمي.
•في ظل األزمة واألوضاع اإلنسانية ،تضعف القواعد التي تنظم السلوك االجتماعي وغالباً ما
تنهار النظم االجتماعية التقليدية .وقد ينفصل النساء والشباب واألطفال عن األسرة ودعم
المجتمع ،مما يجعلهم أكثر عرضة لإلساءة واالستغالل بسبب النوع االجتماعي أو سنهم أو
اعتمادهم على اآلخرين للحصول على المساعدة والمرور اآلمن.
•خالل األزمة اإلنسانية ،من المرجح أن تزيد حوادث العنف الجنسي ،بما في ذلك االغتصاب
واالعتداء الجنسي واالستغالل الجنسي .ويكون المراهقون الذين يواجهون الفقر والضائقة
االقتصادية ،أو االنفصال عن أسرهم أو مجتمعاتهم معرضون لخطر العنف الجنسي .وقد
يتعرضون لالغتصاب أو اإلكراه على ممارسة الجنس مقابل الحصول على الغذاء والكساء واألمن
أو غيرها من الضروريات ،أو يجبرون على الزواج المبكر أو االتجار من قبل أسرهم ،أو قد يبيعون
الجنس لكسب المال لسد احتياجاتهم واحتياجات أسرهم .المراهقات/اليافعات ،ال سيما إذا كن
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غير مصحوبات من قبل ذويهم أو لديهن مسؤولية رعاية اخوتهن الصغار ،هم األكثر عرضة للخطر
بسبب  -1االعتماد على اآلخرين من أجل البقاء؛  -2محدودية سلطة اتخاذ القرار؛ و -3محدودية
القدرة على حماية أنفسهم.
•وعلى الرغم من االضطرابات االجتماعية التي تحدث أثناء األزمة ،قد يكون من المتوقع من
المراهقات التوافق مع المعايير الثقافية ،مثل التواضع والمحافظة على العذرية .فإذا ما فشلت
في القيام بذلك ،فتصبحن عرضة للعنف من الرجال في األسرة أو المجتمع.
•تعتبر الفتيات المراهقات والنساء معرضات بشكل خاص للعنف الجنسي :أثناء الصراع ،عندما
يستخدم االغتصاب كوسيلة من وسائل الحرب أو عندما يجبرن على التجنيد كأطفال أو تصبحن
مستعبدات جنسياً ؛ أثناء النزوح من ديارهن األصلية؛ عند جمعهن الماء أو الحطب؛ عند
استخدامهن الصرف الصحي أو مرافق االستحمام غير اآلمنة أو غير المحمية .وتتعرضن لهذا
العنف على أيدي الجيش وقوات حفظ السالم وعمال اإلغاثة اإلنسانية أو أعضاء المجتمع
المحلي( .وهذا يشمل كال من االعتداء الجنسي واالستغالل الجنسي).
•على الرغم من أن غالبية الناجين من العنف على المبني على النوع االجتماعي هم من النساء
والفتيات ،إال أن الرجال والفتيان يمكن أيضاً أن يتعرضوا للعنف الجنسي .ويكون المراهقون
المهمشون كالذين يعانون من إعاقات ،والمهاجرين والمراهقين من السكان األصليين ،وغيرهم
عرضة أيضا لخطر االستغالل واالعتداء الجنسي.
•يمكن أن يلعب الشباب دورا هاما في توعية أقرانهم حول العنف المبني على النوع االجتماعي
والخدمات المتواجدة للناجين من هذا العنف .كما بإمكانهم الدعوة لتحسين الوقاية واالستجابة
للعنف المبني على النوع االجتماعي.
•وينبغي أن يكون مثقفي األقران على بينة من الخدمات متعددة القطاعات المتاحة للناجين
من العنف المبني على النوع االجتماعي من خالل الحصول على نسخ من مسارات اإلحالة التي
ينبغي تطويرها من قبل الجهات الفاعلة في هذا المجال أو من خالل اللجان الفرعية أو فريق
العمل المتخصص.
•كما ينبغي أيضا أن يكون مثقفي األقران على علم بأن هناك مبادئ توجيهية محددة موجودة
لدعم الناجين من العنف على المبني على النوع االجتماعي ،وبخاصة األطفال والمراهقين
الناجين .وينبغي أن يكون دور مثقف األقران إحالة الناجين على الخدمات المناسبة ومرافقتهم
وفقا لتفضيالتهم ولكن عدم محاولة تقديم الخدمات والدعم المباشر بنفسه  /نفسها.
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اليوم السادس
موضوع التدريب  :1حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية :من حقنا أن نعرف وأن نحمي أنفسنا؛
المدافعة عن حقوقنا
موضوع التدريب  :2الزواج المبكر :ما معنى الزواج في وقت مبكر؟؛ كيف نقول ال؟
موضوع التدريب  :3الحمل المبكر :الحمل قبل بلوغ سن العشرين؛ تنظيم األسرة؛ التفاوض!
موضوع التدريب  :4تدريب المدربين على تثقيف األقران عن صحة الشباب الجنسية واإلنجابية
في األوضاع اإلنسانية :اكتشاف الدليل
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موضوع التدريب األول :حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية
الغاية :تمكين الشباب المتأثرين من األزمة اإلنسانية في طلب احترام وحماية وتعزيز
حقوقهم وحقوق أقرانهم.
النشاط  :1من حقنا أن نعرف وأن نحمي أنفسنا
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعريف الصحة الجنسية واإلنجابية؛
•تحديد حقوقهم بما في ذلك حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية.
•إدراك أهمية إحقاق هذه الحقوق.

الفئة المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 60دقيقة

المواد
•نسخ من ورقة العمل W1-A1-TT1-D6
•بطاقات  A4مكتوب عليها مختلف الحقوق من ورقة العمل W2-A1-TT1-D6
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم

خطوات التنفيذ
عرف المشاركين بأهداف النشاط.
• ّ
•أطلب من ثمانية مشاركين قبل الجلسة ،التطوع ألداء مسرحية .وزع السيناريو عليهم )
ورقة العمل ،)W2-A1-TT1-D6إقرأ السيناريو وأطلب منهم التدرب على تمثيله .ينبغي أن ال يستغرق
هذا أكثر من  20-15دقيقة.
•أطلب من المتطوعين تقديم المسرحية إلى المجموعة بأكملها.
•عند إنتهاء المسرحية ،اشكر المتطوعين وصفق لهم مع المجموعة .ذكّ ر بقية المشاركين أنه يجب
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أن تكون تعليقاتهم على األدوار والموضوع وليس على المتطوعين أنفسهم.
•ناقش األسئلة التالية:
» »ما هو موضوع المسرحية؟ ما هي القضايا التي تم تسليط الضوء عليها في المسرحية؟
» »ما الذي واجهته عايدة؟ كيف أثر ذلك عليها؟
» »ما الذي واجهته حميدة؟ كيف أثر ذلك عليها؟
» »ماذا عن زوج عايدة :ماذا يفعل؟ كيف يمكن أن يؤثر هذا عليه ،اآلن وعلى المدى الطويل؟
» »لماذا في رأيك كان على الشباب في هذه المسرحية تحمل كل هذا؟
» »كيف يمكن للمجتمع حمايتهم؟
وقدم موضوع حقوق المراهقين والشباب .أعرض البطاقات
عرف الصحة الجنسية واإلنجابية
ّ
• ّ
وإشرح مختلف الحقوق وكيفية ترابطها .أعط أمثلة عن الحقوق التي لم تحترم في المسرحية.
•قل للمجموعة أن معظم البلدان قد صدقت على اتفاقية حقوق الطفل( )CRCووافقت على تنفيذ
برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ( ، )ICPDالذي يلزمهم بدعم حقوق الصحة اإلنجابية
وتعزيز المساواة بين الجنسين حتى في ظل األزمة اإلنسانية.

أفكار مساعدة!
•تأكد من أن األسماء المستخدمة في المسرحية ليست هي نفس أسماء المشاركين .وإذا كانت،
من األفضل تغييرها.
•يمكنك تغيير السيناريو واستخدام قصة حقيقية للشباب المتأثرين من أزمة إنسانية إذ كانت تبين
موضوع حقوق اإلنسان األساسية وحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية .تأكد من الحفاظ على سرية
إسم الشباب الحقيقي وتفاصيل اإلتصال به.

رسائل أساسية!
•انتهاكات حقوق اإلنسان شائعة في كل حاالت األزمات الطبيعية أو التي هي من صنع اإلنسان.
تكون الدول مسؤولة عن حماية حقوق اإلنسان لمواطنيها ،ولكن خالل األزمات ،قد تكون الدول
غير قادرة مؤقتا لتوفير الحماية (في حالة وقوع كارثة طبيعية ،على سبيل المثال) أو قد تفشل
في القيام بذلك (في حالة الصراع المسلح) .ولكن في حالة الطوارئ ،فمن مسؤولية الدول
ضمان لهؤالء المهمشين أو األشخاص األكثر عرضة للخطر الوصول اآلمن إلى المأوى والمياه
والغذاء والوقود للطبخ  -الحق في الصحة  -بما في ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية والرعاية
الصحية.
•الصحة الجنسية واإلنجابية هي حالة من اكتمال السالمة بدنياً وعقلياً والرفاه االجتماعي (وليس
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مجرد غياب المرض والعجز) في جميع المسائل المتعلقة بالجهاز الجنسي واإلنجابي ووظائفه
وعملياته (المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ،القاهرة  .)1994وهذا يعني حق الرجال والنساء في
الحصول على المعلومات والحصول على وسائل آمنة وفعالة وبأسعار معقولة ومقبولة اجتماعياً
لتنظيم األسرة التي يختارونها ،فضال عن أساليب أخرى ليست ضد القانون يختارونها لتنظيم
الخصوبة ،والحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة التي تتيح للمرأة أن تجتاز
فترة الحمل والوالدة بأمان وتتيح للزوجين أفضل فرصة إلنجاب طفل يتمتع بالصحة الكاملة.
•بموجب القانون الدولي ،يتمتع المراهقون بالحقوق من خالل اتفاقية حقوق الطفل حتى يبلغوا
الثامنة عشر من العمر .وتشمل هذه الحقوق الحق في المعلومات وخدمات الصحة اإلنجابية
والحماية من التمييز وسوء المعاملة واالستغالل .ينبغي أن يكون العاملين في مجال الصحة
والمراهقين وأفراد المجتمع (بما في ذلك اآلباء واألمهات) والعاملين في المجال اإلنساني على
بينة من حقوق المراهقين وأن يعملوا معاً لضمان حماية هذه الحقوق حتى في أوقات األزمات.

النشاط  :2المدافعة عن حقوقنا
األهداف:
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تحديد خطوات عملية الدعوة للدفاع عن حقوقهم.
•تطوير خطة عمل للدفاع عن حقوقهم.

الفئة المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب

المواد
•لوح قالب  +أقالم ألوان مختلفة
•أوراق الصقة  +بطاقات
•صحف ومجالت وملصقات
•نسخ من ورقة العمل A2-TT1-D6

الوقت الالزم
• 120دقيقة
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خطوات التنفيذ
•ذكّ ر المشاركين بتعريف قضايا المناصرة/كسب التأييد.
•اشرح للمشاركين أن جزء التخطيط للدعوة سيستمر لمدة ساعة ونصف.
•أطلب من المشاركين القيام بقضايا المناصرة/كسب التأييد لحق يفتقده الشباب في مخيمات
النزوح/اللجوء .إطرح أفكار عن كيفية القيام بذلك .قرر مع المجموعة من خالل التصويت على حق
واحد للعمل به.
قسم المشاركين إلى أربع مجموعات مختلفة؛ على كل مجموعة العمل على تطوير عملية
• ّ
الدعوة (ورقة العمل )A2-TT1-D6  خالل  45دقيقة لتقديم عرض ،وذلك باستخدام القصص والصور
والرسومات من المجالت والملصقات والصحف أو الرسومات الخاصة بها مستندة إلى المعلومات
في ورقة العمل.
•يجب أن تستند الخطة على مواردهم والوقت والطاقات في المجتمع .استخدم أمثلة ملموسة.
•يجب أن يركز كل عمل على الدعوة إلى الحق الذي اختاره المشاركون.
•أعط كل مجموعة  15-10دقيقة لتقديم خطتها.
•اختم الجلسة بالتركيز على أهمية عملية الدعوة في األوضاع اإلنسانية.

أفكار مساعدة!
•أربط هذا النشاط بنشاط «مناصرو تثقيف األقران» إلظهار عنصر اكتساب المهارات المرتبطة
بأدوار مثقفي األقران الشباب.
•إسمح لبعض المشاركين بتبادل الخبرات المتعلقة بالقضايا المقترحة في هذا النشاط.

رسائل أساسية!
•قد تكون عملية الدعوة إلحقاق الحقوق طويلة ونحن بحاجة إلى أن نكون واقعيين بشأن ما نريد
تحقيقه.
•يمكن أن يشارك الشباب في مختلف مراحل عملية الدعوة.
•على الرغم من أنه في األزمة اإلنسانية ،تعطى األولوية إلى تأمين االحتياجات األساسية ،علينا
أن نعمل على تحديد الحقوق غير الملباة وتحقيقها.
•ينبغي أن تشمل خطة العمل الهدف (األهداف) التي يجب تحقيقها ،واألنشطة ،واألشخاص /
المؤسسات  /المنظمات المستهدفة ،والمهام ،واألشخاص  /المنظمات  /المؤسسات التي ينبغي
أن تشارك ،والموارد الالزمة ،واإلطار الزمني ،الخ.
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موضوع التدريب  :2الزواج المبكر
الغاية :تمكين األقران الشباب وخاصة الفتيات إلى إعادة النظر في الزواج المبكر.
النشاط  :1ما معنى الزواج المبكر؟
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعريف الزواج المبكر؛
•تحليل النتائج المترتبة على الزواج المبكر.

الفئات المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 45دقيقة

المواد
•قصص من ورقة العمل A1-TT2-D6
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم
•كرة

خطوات التنفيذ
•أطلب من المشاركين الوقوف في دائرة .قل لهم أنك سترمي الكرة إلى واحد منهم ،وعليه
اإلجابة على هذا السؤال« :ماذا يعني لك الزواج المبكر؟» .ثم بدوره عليه/ها رمي الكرة إلى
شخص آخر ،ويستمر التمرين حتى يعرب الجميع عن رأيه.
•إبدأ اللعبة.
عرف الزواج المبكر باعتباره زواج الفتى
•راجع إجابات المشاركين دون ذكر من قال ماذا ،ومن ثم ّ
أو الفتاة قبل سن ( 18سن الرشد في معظم البلدان) .أذكر أنه في بعض البلدان يتم دفع الشباب
إلى الزواج في وقت مبكر قبل سن العاشرة من العمر .بعض الدول لديها قوانين تحدد السن
القانوني للزواج .وعلى الرغم من أن هذه القوانين موجودة ،إال أنها ال تطبق أحياناً .
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•إشرح للمشاركين أنهم سيعملون في مجموعات من أربعة إلى خمسة أشخاص لمدة  10دقائق
إلنهاء القصص التي سوف توزع لهم (ورقة عمل.)A1-TT2-D6  
قسمهم إلى مجموعات معطياً الوقت للمناقشات.
• ّ
•إطلب من المجموعات عرض أعمالها ومن ثم ناقش العروض.
وصنف النتائج المترتبة على الزواج المبكر على المستوى
دون اإلجابات على اللوح القالب
ّ
• ّ
الشخصي أو على مستوى المجتمع المحلي أو المستوى الوطني .ويمكن تقسيم النتائج
الشخصية وفقاً للفئات التالية :الصحة البدنية ،والصحة النفسية ،والصحة العقلية والصحة
االجتماعية والنمو والوضع االقتصادي أو التعلمي.
•ناقش األسئلة التالية:
» »ما هو سن الزواج في مجتمعك؟ هل هناك فرق في السن المقبول بين األوالد والبنات؟
لماذا؟ وهل تغيير ذلك في ظل األزمة اإلنسانية؟
تغيرت هذه األسباب بسبب األزمة
» » لماذا برأيك يتزوج الناس باكرا في مجتمعك؟ هل
ّ
اإلنسانية؟
» »ماذا يشعر الشباب المتأثرين من الوضع اإلنساني إذا عليهم التزوج في وقت مبكر؟ كيف
ستكون ردة فعلهم؟
» »متى ترغب في الزواج؟ لماذا؟
•اختم الجلسة بتذكير المشاركين باآلثار السلبية للزواج المبكر على مراحل مختلفة من نمو
الشخص ،وحقيقة أن الوضع اإلنساني قد يضيف إلى المشاكل .إشرح أن الزواج المبكر ال يرتبط
فقط بالسن ولكن بمستوى نضج الفتى والفتاة ونظرتهم للحياة .إشرح أيضا أن الحياة ليست
فقط عن الزواج ،وتربية األطفال والمهام ذات الصلة.

أفكار مساعدة!
•إطلب من زميل لك تدوين ردود المشاركين على السؤال« :ماذا يعني لكم الزواج المبكر؟» على
اللوح القالب .سيساعد ذلك المجموعة على تذكر األجوبة مما يسهل المناقشة بعد ذلك.
•قد ترغب في االستفسار عن السن القانونية للزواج في البلد المنحدر منه المشاركين.
•أثناء المناقشة ،تأكد من تغطية نتائج الزواج المبكر المختلفة ،وخاصة بالنسبة للفتيات.

رسائل أساسية!
•الزواج المبكر له العديد من المخاطر الصحية على الشباب.
•لنا الحق في أن نقرر بحرية متى ومن نتزوج .ففي بعض المجتمعات ،ارتفع سن الزواج بسبب
لتغير أهداف ومعتقدات الشباب والمجتمع.
الوضع االقتصادي ونتيجة
ّ
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•في بعض الثقافات ،تجبر فتاة على الزواج المبكر ألنها خطفت واغتُ ِصبت ،ثم أجبرت على الزواج
من الشخص الذي قام بذلك.
حامال.
•يصبح الزواج المبكر خطراً عندما تصبح الفتاة الشابة
ً
•إن الزواج المبكر يعرض استمرارية دراسة الشباب للخطر ،وخاصة الفتيات ،مما سيكون له تأثير
سلبي على مستقبلهم .إن العواقب على المدى الطويل تؤثر على رفاه األسرة ،والموارد ،وصحة
وتعليم األبناء.
•إن الزواج المبكر يحرم الشباب ،وخاصة الفتيات ،من فرصة االستفادة من طفولتهم واستكشاف
كل إمكاناتهم.
•ينظر بعض الناس إلى الزواج المبكر باعتباره وسيلة لحماية الشباب ،وخاصة الفتيات .ولكن هل
هو حقا كذلك؟
•تفرض األزمة اإلنسانية الضغوط على المجتمع ،وقد تضيف تعقيدات على الزواج المبكر.

النشاط  :2كيف نقول ال؟
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•ممارسة استراتيجيات التواصل لتجنب الزواج المبكر.

الفئة المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت االزم
• 45دقيقة

المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم

خطوات التنفيذ
•استعرض القضايا التي قدمت خالل األنشطة السابقة.
•إشرح أنه سيتم العمل ضمن مجموعات من ثالثة لممارسة مهارات التواصل لتجنب الزواج المبكر.
ٍ
لشخص من أصل ثالثة في المجموعة لعب دور فتاة أو فتى سيتزوج في سن مبكرة .أما
ينبغي

دليل تدريب المدربين
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المشارك الثاني فيلعب دور األب  /األم  /زوج المستقبل والشخص الثالث يراقب عملية التواصل.
•يستمر لعب األدوار لمدة  7-5دقائق.
•أوقف لعب األدوار واطلب من المجموعات تبادل الخبرات.
•إطلب من المشاركين الذين لعبوا األدوارا التعبير عن مشاعرهم.
•إطلب من المراقبين ان يتكلموا عن ما رأوه ،وأن يحددوا الحجج التي سمعوها ومدى قدرتها
على اإلقناع.
•إطلب من المشاركين تبادل األدوار.
•إستمر بلعب األدوار حتى تسنح الفرصة لكل فتى/شاب أو فتاة/شابة أن يشاركوا.
لخص مختلف الحجج التي باإلمكان استخدامها ضد الزواج المبكر .اكّ د على ضرورة إعتماد السلوك
• ّ
الحازم واستخدام مهارات التواصل غير اللفظي دون اللجوء إلى العدوانية أو السلبية.

أفكار مساعدة
•استخدام قصص النشاط السابق وإطلب متطوعين للعب دور التواصل بين أفراد األسرة ،ومن ثم
يسر النقاش.
ّ
•إذا كانت المجموعة مختلطة ،إقترح أن تلعب الفتيات دور الشباب المجبرين على الزواج المبكر
والفتيان دور اآلباء .ثم إطلب أن تلعب الفتيات دور األمهات التي تجبرن أوالدهن على الزواج
المبكر .كما من الممكن ترك الفتيان يلعبون األدوار معاً مجسدين دور اآلباء الذين يجبرون الفتيان
على الزواج المبكر .

رسائل أساسية!
•نحن بحاجة إلى الشجاعة و مهارات التواصل لمواجهة الكبار الذين يجبرونا على الزواج المبكر.
•من حقنا أن نقرر متى ومن نتزوج .
•الزواج هو قضية شخصية.
•بصفتنا شباب ،نحن بحاجة قبل أن نتزوج إلى معرفة أنفسنا وتطوير وجهات نظرنا والقيم
والتوقعات بشأن الزواج.
•على الرغم من أن الوضع اإلنساني يضع األسر تحت الضغط ،يمكننا استخدام الوضع لصالحنا
ومناقشة أهمية تأخير الزواج في مثل هذه الظروف.
•سوف تقنع الشخص اآلخر بقضيتك إذا كنت حازماً  .سوف تخسر قضيتك إذا كنت عدوانيا وقد
تلحق الضرر بالعالقة .هدفنا هو وضع فائز – فائز.
•يمكن الطلب من شخص كبير آخر مؤمن بأهمية عدم الزواج المبكر وذات مصداقية لدى األب
واألم أو العم لمساعدتنا في إقناعهم.
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موضوع التدريب  :3الحمل المبكر
الهدف :تمكين األقران الشباب ،وخاصة الفتيات ،إلى إعادة النظر في الحمل المبكر.
النشاط  :1الحمل قبل بلوغ سن العشرين
األهداف:
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعريف الحمل المبكر؛
•وصف كيفية حدوث الحمل؛
•تحديد اآلثار الصحية واالقتصادية واالجتماعية والعاطفية والنفسية والثقافية لحاالت الحمل
المبكر على الفتيات والفتيان ،وكذلك على المجتمع نفسه؛
•تحليل كيفية تأثيرالوضع اإلنساني على الحمل المبكر.

الفئة المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت االزم
• 90دقيقة

المواد
•شبكة األسئلة من ورقة العمل  W1-A1-TT3-D6على ورقة اللوح القالب أو لوح عريض
•ورقة العمل W2-A1-TT3-D6
•ورقة العمل W3-A1-TT3-D6
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم

خطوات التنفيذ
•إبدأ الجلسة بالقول أنه في معظم حاالت الزواج  ،يبدأ األزواج بإنجاب األطفال في السنة األولى.
عندما تتزوج الفتيات في وقت مبكر وتحمل قبل بلوغ سن العشرين ،وهذا ما يسمى بالحمل
المبكر .في بعض الحاالت ،يمكن أن تحمل الفتيات المتأثرات بأزمة إنسانية خارج إطار الزواج
ألسباب مختلفة :التعرض لالغتصاب أثناء الهروب ،عالقة جنسية دون استخدام وسائل منع الحمل
أو االضطرار بسبب الوضع لبيع الجنس.
دليل تدريب المدربين
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•إشرح للمشاركين أنهم سينقسمون إلى فريقين .على كل شخص من الفريق إختيار سؤال من
إحدى المواضيع المدرجة في الجزء العلوي من الشبكة ومن ثم اإلجابة عليه .إذا كانت اإلجابة
صحيحة يحرز عدد النقاط المدون في الشبكة .وإذا ال ،يطرح السؤال على عضو من أعضاء الفريق
الثاني .في حال كانت إجابته صحيحة يحرز الفريق المنافس النقاط .في حال ،لم تتم اإلجابة بشكل
صحيح من أحد الفريقينُ ،تعطي اإلجابة حينها.
دون أسمي
قسم المشاركين إلى فريقين بشكل متساوي وإطلب منهم اختيار اسم لفريقهمّ .
• ّ
الفريقين على اللوح القالب لتسجيل النتيجة لكل منهما الحقا.
•إدعو الالعب األول وإطلب منه اختيار الموضوع والسؤال ،ثم إشطب السؤال عن الشبكة بحيث لن
يتم اختياره مرة أخرى.
•إطرح السؤال واستمر على هذا المنوال حتى يتم الرد على جميع األسئلة.
•إجمع النقاط التي حصل عليها كل فريق ،وإعلن الفائز .على الفريق الفائز الجلوس معا في
نهاية الجلسة وإتخاذ قرار بفعل شيء جميل للفريق اآلخر ،يعلنون عنه خالل فترة الصباح في
اليوم التالي.
•استعرض جميع األسئلة للتأكد من معرفة المشاركين حول الحمل المبكر.

أفكار مساعدة
•قد ترغب في تدوين اإلجابات الصحيحة على أوراق اللوح القالب قبل الجلسة ،وعرضها
للمشاركين بعد اإلجابة على السؤال.
•إذا كانت متوفرة ومسموحة ثقافيا ،قد ترغب في استخدام رسومات  /صور للجهاز التناسلي
للذكور واإلناث وغيرها لتوضيح جوانب عملية الحمل.
•سيتمتع المشاركون أكثر إذا اعتمدت موقف حيوي وداعم خالل المباراة.
•تأكد من أن المنافسة ال تزال ودية من خالل التأكيد على الطابع اإليجابي للنشاط وتذكير
المجموعة بالقواعد األساسية للجلسة/الدورة التدريبية.

رسائل أساسية!
•الحمل المبكر هو الحمل الذي يحدث قبل بلوغ الفتيات سن العشرين .
•عالمياً  ،الحمل هو السبب الرئيسي للوفاة بين النساء الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين خمسة
عشر وتسعة عشر عاماً  ،وتعتبر مضاعفات الوالدة واإلجهاض غير المأمون العوامل الرئيسية .تواجه
الفتيات اللواتي لم يكتملن جسدياً صعوبات في ممارسة الجنس والحمل والعمل.
•الحمل المبكر قد يكون له عواقب سلبية لمدى الحياة على الصحة الجسدية ،والعاطفية للشباب،
وخاصة عند الفتيات.
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•قد يحدث الحمل خارج إطار الزواج .بسبب المحرمات االجتماعية بما في ذلك الوصم والتمييز
والرفض ،قد ال تحصل األم الشابة على الرعاية الصحية والعالج الذي تحتاجه ،ما يعرضها والطفل
للخطر.
•الحمل خارج إطار الزواج غالبا ما يدفع الفتاة إلى اإلجهاض ،والذي في حال لم يتم في بيئة
طبية جيدة ،يعرض حياتها وصحتها للخطر.
•إن أقراص منع الحمل في حاالت الطوارئ تستخدم لمنع الحمل لمدة تصل إلى خمسة أيام (120
ساعة) بعد العالقة الجنسية دون وقاية.
•الحمل ،وخصوصاً عند الفتيات ،يحتاج لمتابعة الرعاية ،والتي قد ال تكون ممكنة دائماً في وضع
األزمة اإلنسانية.
•إن المواليد الجدد بحاجة إلى قدر كبير من العناية ،بما في ذلك بيئة آمنة ،هادئة وسلمية .قد ال
تكون هذه الخدمات متاحة خالل األزمة اإلنسانية.
•الصحة اإلنجابية هي حالة من اكتمال السالمة بدنياً وعقلياً واجتماعياً في جميع األمور المتعلقة
بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته.
•إن الصحة اإلنجابية لديها العديد من المكونات؛ على الشكل التالي -1 :التثقيف والتوعية والمشورة
المتعلقة بتنظيم األسرة بجودة عالية؛  -2التثقيف والخدمات المتعلقة برعاية قبل وبعد الوالدة؛
 -3عالج مضاعفات الوالدة والحاالت الطارئة؛  -4خدمات اإلجهاض بما في ذلك الوقاية والعالج من
مضاعفات ما بعد اإلجهاض؛  -5الوقاية من أمراض الجهاز اإلنجابي واالمراض المنقولة جنسياً بما
فيها اإليدز؛  - 6خدمات منع ومعالجة العنف القائم على أساس النوع االجتماعي؛  -7إشراك الرجال
في قضايا الصحة اإلنجابية ؛  -8التثقيف عن الرضاعة الطبيعية والتشجيع لممارستها؛  -9توفير
المعلومات ،والتثقيف ،وتقديم المشورة والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية واألبوة
واألمومة المسؤولة لحماية وتعزيز صحة ورفاه األسر؛  -10منع العقم وعالجه؛  -11الكشف المبكر
عن سرطان الثدي والسرطانات المتعلقة بالجهاز التناسلي عند الذكور واإلناث -12 .الصحة الجنسية
واإلنجابية للمراهقين؛  -13حملة فعالة ضد الممارسات الضارة مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛
و -13التثقيف والتوعية حول انقطاع الطمث.

النشاط  :2تنظيم األسرة
األهداف:
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعريف تنظيم األسرة؛
•تحليل أهمية تنظيم األسرة؛
•تعداد طرق تنظيم األسرة المتاحة محليا.

دليل تدريب المدربين
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الفئة  المستهدفة :
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت االزم
• 60دقيقة

المواد
•ورقة عمل W1-A2-TT3-D6
•شريط آلصق ،حبال ،وحجارة
•عينات من وسائل تنظيم األسرة
•ورقة عمل W2-A2-TT3-D6
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم
•عناوين خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة المتوفرة

خطوات التنفيذ :
•ذكّ ر المشاركين مفهوم الصحة اإلنجابية ومكوناتها.
•إشرح للمشاركين أنهم سيقومون بتمثيل قصة زوجين .إسألهم من يرغب بالتطوع للقيام بذلك.
•إطلب من المتطوعين استخدام الشريط الالصق والحجارة والحبال ،لبناء منزلين من نفس الحجم
لتناسب أربعة أشخاص في كل منهما.
•إطلب من  4متطوعين آخرين؛ صبيان وبنتان في حال كانت المجموعة مختلطة ،وإال يقوم الشخص
األول من كل ثنائي بلعب دور األم والشخص الثاني بلعب دور األب .إطلب من كل ثنائي أن يقف
في أحد المنازل وأن يختار أسماء األزواج.
•إبدأ بسرد القصة بقراءة ورقة العملA2-TT3-D6 W1-
•عندما تنتهي القصة ،أعط األب أو األم (رب األسرة) ،رغيفاً من الخبز أو جزء مماثل من الطعام.
وأطلب منهم توزيعها على أفراد األسرة ،واسمح للجميع برؤية الكمية التي حصل عليها كل فرد
من أفراد األسرة.
•أشكر المتطوعين وصفق لهم مع بقية المشاركين.
•ناقش األسئلة التالية:
» »كم هوعدد األطفال في كل أسرة ؟
» »أطلب من المتطوعين التحدث عن ما إختبروه خالل تجسيدهم للقصة .ماذا شعروا؟ إومدى
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رضاهم عن عدد أطفالهم؟
» »إطرح سؤال على بقية المشاركين “كيف ستشعرون لو كنتم الزوجين مع عدد كبير من
األطفال؟”
» »ناقش ما يلي:
ࣷلنفترض أن رغيف الخبز أو الطعام كان كل ما تملكه األسرة من موارد ،ما هو الدرس
ࣷ

الذي نتعلمه من رؤية كمية الطعام التي حصل عليها كل فرد من أفراد األسرة في
نهاية القصة؟ هل كانت كمية الطعام هذه كافية ألسرة مع عدد كبير من األطفال؟ ماذا
ستكون العواقب اذا لم يكن لدى أعضاء المجتمع ما يكفي من الغذاء والملبس والتعليم،
والرعاية الطبية ،وما إلى ذلك؟
ࣷ

ࣷما الذي يمكن عمله لتجنب هذا؟
ࣷ

ࣷبرأيكم ،هل يجب أن يقرر الناس عدد األطفال الذين يرغبون بإنجابه وعدد السنين بين الولد
واآلخر ؟
ࣷ

ࣷكيف باإلمكان التحكم بمسألة الخصوبة؟
ࣷ

ࣷكيف تتأثر قرارات الشباب هذه باألزمة اإلنسانية؟

•راجع مبادئ الصحة اإلنجابية وأدخل مفهوم تنظيم األسرة.
•إطرح السؤال التالي على المشاركين“ :ما هي وسائل تنظيم األسرة التي تعرفونها؟ «
•إشرح بإيجاز الطرق المختلفة لتنظيم األسرة (ورقة العمل  )W2-A2-TT3-D6وأعرض الوسائل
المتوفرة في المجتمع و  /أو في مستوصف المخيم أو المراكز الصحية القريبة منهم.
•اختم الجلسة بالقول أن كل زوجين يحتاجان لتحديد وسائل تنظيم األسرة األنسب بالنسبة لهما
وذلك بعد التشاور مع أخصائي الرعاية الصحية.

افكار مساعدة !
•تأكد من أن تعليقات المشاركين تستهدف األدوار التي يلعبها المشاركين وليس المتطوعين
أنفسهم.
•قد ترغب في تقسيم المجموعة إلى فتية وفتيات ،إذا كانت الجلسة مختلطة ،من أجل تجنب
اإلحراج لهم أثناء المناقشة المتعلقة بتنظيم األسرة.
•قد ترغب باستضافة أخصائي في الصحة للتحدث عن وسائل تنظيم األسرة .ومع ذلك ،تحتاج إلى
أن تطلعه(ها) مسبقاً لضمان أن المعلومات التي ستقدم مناسبة للمجموعة.

رسائل أساسية!
•إن الوضع في بلدنا المنشأ هو عامل مهم للتأثيرعلى توقعاتنا واحتياجاتنا الفعلية ولطلباتنا
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في مجال تنظيم األسرة .إن القوانين والبنية التحتية والقيم الدينية واألخالقية والخلفيات
الثقافية وتدريب مقدمي الرعاية الصحية من البلد المضيف أيضا لها تأثير هام على الخدمات
التي يتم تقديمها .قد نرغب في االستمرار في استخدام وسائل تنظيم الحمل التي كنا
نستخدمها قبل النزوح.
•تنظيم األسرة هو أحد مكونات الصحة اإلنجابية.
•تنظيم األسرة ال يعني بالضرورة الحد من عدد األطفال إلى واحد أو اثنين أو عدم وجود أطفال.
فهو يعني تباعد العدد المرغوب فيه من األطفال من سنتين إلى ثالث سنوات ،اعتمادا على
رغبات الزوجين والظروف الصحية والمعيشية.
•يحتاج كل زوجين الختيار وسيلة تنظيم األسرة األنسب لهما وذلك بعد التشاور مع إختصاصي
في الصحة.
•من حقنا أن نقرر كم هوعدد األطفال الذي نرغب به.
•من حقنا الحصول على المعلومات والمشورة والخدمات المتعلقة بتنظيم األسرة.
•هناك مجموعة متنوعة من وسائل تنظيم األسرة؛ ومع ذلك ،قد ال تكون جميعها متوفرة بسبب
الوضع اإلنساني.
•عندما يزيد عدد األطفال في األسرة ،هناك حاجة إلى المزيد من الموارد لضمان التعليم المناسب
والرعاية الصحية باإلضافة إلى تخصيص الوقت لهم وغيرها من األمور.
•حاالت الحمل المتكررة التي يفصل بينها فترات زمنية قصيرة تؤثر على صحة األم وبالتالي على
الجنين والمواليد الجدد.
•يجب أن يضع الرجل  /الفتيان أنفسهم مكان المرأة  /الفتاة وتخيل كيف سيشعرون إذا مروا
بفترة حمل لمدة تسعة أشهر ،وذلك بعد ثالثة أشه ٍر من حمل سابق .
•إن الفتيان والشبان هم شركاء أساسيون في تنظيم األسرة.
•البت في طريقة تنظيم األسرة ينبغي أن تكون مسؤولية مشتركة بين النساء  /الفتيات والرجال /
الفتيان ،على الرغم من إن معظم الطرق موجهة إلى النساء فقط.

النشاط  : 3التفاوض!
أهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•التفاوض حول تأخير الحمل؛
•تحليل الدور الذي يمكن أن يقوم به الفتيان والرجال في تأخير الحمل المبكر؛
•إدراك أهمية مناقشة موضوع الحمل وتنظيم األسرة مع الشريك/الزوج/الزوجة.
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الفئة المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت االزم
• 45دقيقة

المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم

خطوات التنفيذ
•إسأل المشاركين حول عواقب الحمل المبكر واكتب اإلجابات على اللوح القالب.
•إطلب متطوعين للعب أدوار حول نقاش يدور بين زوجة وزوجها بشأن إنجاب طفل .إشرح أنه خالل
لعب األدوار سوف تنضم شخصيات إضافية ،واطلب من المتطوعين الجدد االنضمام الى لعب دور
بعد ألن تعلن عن كل دور جديد.
•إبتعد عن المجموعة الكبرى وإطلب من المتطوعين تمثيل وضع حيث يريد الزوج من زوجته البالغة
خمسة عشر سنة اإلنجاب .تحاول الزوجة تأجيل ذلك .إعطهم بضع دقائق لالستعداد .وفي الوقت
عينه ،إطلب من بقية المشاركين اإلستعداد لالنضمام إلى لعب األدوار في الوقت المناسب.
•يلعب الزوج والزوجة أدوارهم لمدة دقيقتين .ثم أطلب من متطوع آخر االنضمام ولعب دور الحماة
وإطلب من الثالثة التفاعل لمدة دقيقتين.
صفق للمتطوعين واشكرهم على عملهم.
• ّ
•أخبر المجموعة أنك ستقوم بمناقشة لعب األدوار؛ ولكن عليهم التعليق على الشخصيات وليس
على األقران أنفسهم.
•ناقش األسئلة التالية:
» »ماذا يريد الزوج؟
» »ماذا كان رد الزوجة الشابة؟
» »ما هي الحجج التي إستخدمتها ؟
» »من هو الشخص الذي دعمته الحماة ؟
» »ماذا كان رد فعل الشخص الذي لم يتم دعمه؟ هل قدم  /قدمت أي حجج؟ إذا ال ،لماذا؟ إذا
كانت اإلجابة نعم ،فما هي ؟
» »ماذا ستكون برأيكم النتيجة النهائية؟
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» »ما هي الحجج اإلضافية التي يمكن استخدامها؟
•تابع لعب االدوار؛ ولكن إطلب متطوعين آخرين وحث الزوجة على أن تكون أكثر إقناعاً هذه المرة
وأن تفسر سبب رفضها لإلنجاب .وأطلب من الزوج أن يكون أكثر دعماً لزوجته واالصغاء أكثر إليها
.
•أوقف لعب األدوار بعد خمس دقائق وناقش األسئلة التالية:
» »لماذاغير الزوج موقفه؟
» »كيف شعرت الزوجة؟
مثال؟
» »ما هي الحجج األخرى التي يمكن أن تستخدم إلقناع أشخاص آخرين ،الحماة
ً
» »ما رأيك في الدور الداعم للزوج؟
•اختم الجلسة بتلخيص مختلف الحجج التي يمكن أن تستخدم لتأخير الحمل والتأكيد على أهمية
الدور الداعم للزوج.

أفكار مساعدة !
•قد ترغب في استخدام شهادة حياة إلظهار اآلثار السلبية لحاالت الحمل المبكر أو اآلثار اإليجابية
عندما تنجح الفتيات في إقناع أزواجهن أو أهل الزوج بتأجيل الحمل حتى تكبرن وتكون األزمة
اإلنسانية قد انتهت .إذا استخدمت شهادة الحياة ،ال تزال تحتاج إلى تدريب المشاركين على
استخدام الحجج وتعريفهم متى وكيفية استخدامها.
•قد ترغب باستبدال لعب األدوار بمسرحية .إذا قمت بذلك ،حضر السيناريو بناء على مالحظاتك عن
النازحين /الالجئين أو القصص التي سمعتها في المجتمع حول الزواج المبكر والحمل.

رسائل أساسية!
أوال.
•إذا أردنا إقناع شخص آخر ،نحن بحاجة إلى إقناع أنفسنا
ً
•علينا جمع المعلومات والحقائق التي تدعم موقفنا .يمكننا أن نسأل المختصيين الصحيين،
وغيرهم من الكبار ،واإلستناد إلى الكتب وغيرها.
•باإلمكان استخدام الوضع اإلنساني لمصالحتنا.
•حاول البقاء مهذبا وهادئ ومتفاعال خالل المناقشة .تجنب اتهام الطرف اآلخر واستخدم عبارات
الـ”أنا”.
•أطلب المساعدة من شخص كبير آخر على أن يدعم موقفكم للمساعدة في إقناع الشريك
بأهمية تأخير الحمل.
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موضوع تدريب  :4تدريب المدربين على تثقيف األقران عن
صحة الشباب الجنسية واإلنجابية في األوضاع اإلنسانية
الغاية :تمكين المشاركين من استخدام دليل تدريب المدربين بكفاءة.
النشاط  :1اكتشاف الدليل
أألهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•التمييز بين األجزاء المختلفة من الدليل؛
•تعداد مختلف مواضيع التدريب التي يجري تناولها؛
•تعداد عناوين خطط الجلسات.

الفئات المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت االزم
• 60دقيقة

المواد
•نسخ من ورقة العمل A1-TT4-D6
•نسخ من دليل تدريب المدربين

خطوات التنفيذ
•إشرح الغرض من هذا النشاط.
•أطلب من المشاركين تشكيل مجموعات من  4أعضاء لإلجابة على األسئلة من ورقة العمل-D6
.A1-TT4
•بعد  30دقيقة ،أطلب من المجموعات تقديم نتائج عملها.
•اضف المزيد من التفاصيل إذا لزم األمر.اختم الجلسة بالقول أن على المشاركين االطالع على
الدليل على إنفراد بعد اليوم التدريبي .إعلمهم أنك ستخصص وقتا إضافيا لمزيد من األسئلة
وحدد الوقت.
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أفكار مساعدة !
•خالل العروض ،أطلب من كل مجموعة أن تجيب على مجموعة مختلفة من األسئلة من ورقة
العمل .A1-TT4-D6

رسائل أساسية!
•ينقسم الدليل إلى ثالثة أجزاء.
•بعض األنشطة يمكن تطبيقها مع كل من مدربي مثقفي األقران ومثقفي األقران أنفسهم.
•مواضيع التدريب هي كما يلي -1 :تثقيف األقران؛  -2اكتشاف كيفية تأثر الشباب باألزمة
مثقف األقران عند العمل
اإلنسانية؛  -3التواصل الفعال؛  -4معرفة المخاطر وحماية أنفسنا؛  -5دور
ّ
مع الشباب في األوضاع االنسانية؛  -6عيش المراهقة في األوضاع اإلنسانية؛  -7نكتشف أنفسنا؛
 -8التكيف جيداً ؛  -9نافذة من األمل؛  -10الوقت المفيد؛  -11فيروس نقص المناعة البشري واإليدز؛
 -12اتخاذ القرار؛  -13السلوك الحازم؛  -14المخدرات؛  -15االمراض المنقولة جنسياً ؛  -16التمتع بحقوق
ومسؤوليات وفرص متساوية؛  -17العنف المبني على النوع االجتماعي؛  -18حقوق الصحة الجنسية
واإلنجابية؛  -19الزواج المبكر؛  -20الحمل المبكر؛  -21شراكة الشباب والكبار؛  -22تخطيط ومتابعة
وتقييم جلسة تثقيف األقران؛ و -23محاكاة جلسات تثقيف األقران.
•تتضمن كل جلسة العناصر التالية -1 :األهداف؛  -2الفئات المستهدفة؛  -3الوقت الالزم؛  -4المواد؛
 -5خطوات التنفيذ؛  -6أفكار مساعدة؛ و  -7رسائل أساسية!
•تم جمع أوراق العمل لمختلف األنشطة تحت قسم واحد بعنوان «أوراق العمل»
•يتضمن الملحق  1الوثائق المرجعية للمراجعة قبل التدريب أو التثقيف.
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اليوم السابع
موضوع التدريب  :1شراكة الشباب والكبار :مقدمة عن نظرية سلسلة المواقف؛ تطبيق سلسلة
المواقف
موضوع التدريب  :2تخطيط ومتابعة وتقييم جلسة تثقيف األقران :ما هي خطة جلستنا؟؛ كيفية
متابعة وتقييم جلسة تثقيف األقران؟
موضوع التدريب  :3محاكاة جلسات تثقيف األقران :اإلعداد لجلسة تثقيف األقران بين الشباب؛
مرافقة مثقفو األقران؛ أنا مثقف أقران بين الشباب  /مدرب
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موضوع التدريب األول  :شراكة الشباب والكبار
الغاية  :تعزيز المواقف التي تزيد من قدرة المشاركين على العمل كشركاء مع كل من
الشباب والكبار في جهود مشتركة لتعزيز صحة الشباب ونموهم.
النشاط  :1مقدمة عن  نظرية سلسلة المواقف
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تحديد مفهوم الشراكات بين الكبار الشباب.
•تحديد اإلطار النظري للتغيير الجوهري في المواقف إلقامة شراكات فعالة بين الشباب والكبار.

الفئة المستهدفة
•مثقفي األقران الشباب

الوقت الالزم
• 30دقيقة

المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم
•ثالث أوراق لوح قالب مكتوب على كل منها سؤال واحد من ورقة العمل .A1-TT1-D7
•أوراق لوح قالب كُ تب عليها تعريف “الشباب كأشياء”“ ،الشباب كمتلقين” و “الشباب كشركاء “.

خطوات التنفيذ
عرف مفهوم الشراكة بين الشباب والكبار بـ «تعاون بين الكبار والشباب حيث يعمل ضمنه الكبار
• ّ
بشراكة كاملة مع الشباب حول القضايا التي يواجهها الشباب و  /أو على البرامج والسياسات
التي تؤثر بالشباب».
شدد على أنه كي تكون هذه الشراكة فعالة تماماً هنالك ضرورة إلى توفر بعض
• ّ
المهارات (مثل مهارات التواصل.واألهم من ذلك ،هي مواقف األشخاص .إشرح أن الباحث
وليام لوفتكوست ،طور نظرية سلسلة المواقف والتي تحدد ما إذا كانت الشراكات بين الشباب
والكبار ستكون ناجحة .هذه المواقف هي “الشباب كأشياء”“ ،الشباب كمتلقين” و “الشباب
كشركاء».
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•إشرح للمشاركين أنه قد تم وضع ثالث أوراق لوح قالب على الحائط في أماكن مختلفة من
الغرفة .وعليهم المرور على هذه األوراق وكتابة إجاباتهم على األسئلة (بشكل فردي ودون
مناقشة مع أقرانهم(.
إجمع األوراق بالتسلسل.
•بعد  10دقائقّ ،
•ابدأ في قراءة اإلجابات عن كل سؤال على حدا (إذا كنت قد استخدمت أكثر من ورقة لوح قالب
للسؤال الواحد نظراً لوجود عدد كبير من المشاركين) ،ناقش مع المشاركين ،واشرح مختلف
المواقف بالتسلسل“ :الشباب كأشياء”“ ،الشباب كمتلقين” و “الشباب كشركاء “ معطيا أمثلة.
•أكّ د على حقيقة أن هذه المواقف تؤثر على قدرة الكبار في اإليمان بأن الشباب يمكنهم اتخاذ
تحدد أيضا مدى إستعداد الكبار إلشراك الشباب كشركاء في القرارات حول
قرارات جيدة كما
ّ
تصميم البرامج وتطويرها وتنفيذها وتقييمها.

أفكار مساعدة!
•ضاعف عدد أوراق اللوح القالب لكل من األسئلة إذا لزم األمر بحيث يكون لكل  6-5مشاركين
ورقة واحدة.

رسائل أساسية!
•الشباب هم أشخاص مهتمة وقادرة.
•إن الشباب يتمتعون بالقدرة على تقديم مساهمات إيجابية واسعة النطاق عندما يتلقون الدعم
والفرصة لتطوير مهاراتهم.
•تكون البرامج أكثر استدامة وفعالية عندما يشارك الشباب في تصميمها وتطويرها وتنفيذها
ويؤكدون أن نتائج التقييم هي أكثر صدقا وواقعية عندما يساعد الشباب في جمع وتوفير
البيانات التي يستند إليها التقييم.
•ضمن برامج تثقيف األقران ،يعطى الشباب الفرصة لتحمل مسؤولية صحتهم وفقا لقدراتهم.
وضمن الشراكات مع الكبار ،يتولى الشباب زمام أمور العمل الذي يجري إنجازه وملكيته.
•التي تقدم لهم العمل يجري انجازه.
•تحدد مواقف البالغين من الشباب إحتمال نجاح الشراكات ما بينهم .هذه المواقف هي “الشباب
كأشياء”“ ،الشباب كمتلقين” و “الشباب كشركاء».
•سلسلة المواقف :وفقا لنظرية “سلسلة المواقف” ،قد يتخذ البالغون موقفا من ثالثة أنواع
من المواقف حول قدرة الشباب على اتخاذ القرارات السليمة .وتحدد هذه المواقف مدى
استعداد الكبار على إشراك الشباب كشركاء ذي ثقل في القرارات حول تصميم البرامج وتطويره
وتنفيذها ،وتقييمها.
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•الشباب كأشياء :يعتقد الكبار الذين لديهم هذا الموقف أنهم يعرفون ما هو األفضل بالنسبة
تخص الشباب ،معتقدين أن الشباب لديهم
للشباب ،فيحاولون السيطرة على األوضاع التي
ّ
القليل ليقدموه .غالباً  ،ما يسمح هؤالء الكبار للشباب بالمشاركة الرمزية فقط .على سبيل المثال،
يرسل احد الكبار رسالة إلى أحد المسؤولين حول قضية ذات صلة بالشباب مستخدما اسم
وتوقيع أحد الشباب للتأثير .يشعر الكبار بالحاجة إلى حماية الشباب من عواقب األخطاء المحتملة.
التكيف
•الشباب كمتلقين :يعتقد الكبار الذين لديهم هذا الموقف أنه يجب مساعدة الشباب على
ّ
مع مجتمع الكبار .يسمحون للشباب بالمشاركة في اتخاذ القرارات معتقدين أن التجربة ستكون
جيدة بالنسبة لهؤالء ،لكنهم يفترضون بالوقت نفسه أن الشباب ليسوا بعد مكتفيين ذاتيا
التمرس على كيفية التفكير مثل الكبار .هؤالء الكبار عادة ما يفوضون للشباب
وبحاجة إلى
ّ
المسؤوليات والمهام التي ال يريدون القيام بها بأنفسهم .وعادة ما يملون على الشباب
كيفية مشاركتهم متوقعين إلتزام الشباب بها .وقد يحتفظ الكبار عمدا بالسلطة والسيطرة.
على سبيل المثال ،الكبار الذين ينظرون الى الشباب كمتلقين قد يرسلون دعوة لفرد واحد من
الشباب لالنضمام إلى مجلس اإلدارة الذي يتكون فقط من الكبار .في مثل هذه الحاالت ،نادرا ما
ُيثار صوت هذا الشاب(ة) وقليال ما ُيسمع – الكبار ال يتوقعون مساهمة من قبل هذا الشاب(ة)،
والشاب(ة) يعرف ذلك.
•الشباب كشركاء :يحترم الكبار الذين لديهم هذا الموقف الشباب ويعتقدون أن لديهم مساهمات
كبيرة .يشجع هؤالء الكبار الشباب على االنخراط ويؤمنون إيمانا راسخا بأن مشاركة الشباب أمر
بالغ األهمية لنجاح البرنامج .يقبل هؤالء الكبار بأن يكون للشباب صوت متساو في العديد من
القرارات .وهم يدركون أن كال الشباب والكبار لديهم قدرات ونقاط قوة وخبرة للمساهمة .يشعر
هؤالء الكبار بالراحة بالعمل مع الشباب كما هو الحال مع الكبار ويستمتعون بالبيئة حيث يعمل
الشباب والكبار معا .يؤمن هؤالء الكبار أن المشاركة الحقيقية من قبل الشباب ُتغني الطرفين.
على سبيل المثال ،الكبار الذين ينظرون الى الشباب كشركاء يوظفون أحد الشباب للمشاركة منذ
البداية في تصميم أحد البرامج.

النشاط  :2تطبيق سلسلة المواقف
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،وينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•ممارسة بعض المواقف نحو بناء المهارات حول الشراكة.

الفئة المستهدفة
•مثقفو األقران الشباب
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الوقت الالزم
• 45دقيقة

المواد
مدون عليها عبارات من ورقة العمل A2-TT1-D7
•بطاقات
ّ
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم

خطوات التنفيذ
•إبدأ هذه الجلسة باإلشارة إلى نظرية سلسلة المواقف ،وكيف يتعثر الكثير من الكبار والشباب
في المواقف التي تحول دون جهودهم للعمل معا.
وضح أنهم سوف يختبرون القليل من هذه المواقف من خالل تجسيد/تمثيل هذه المواقف
• ّ
المختلفة .أضف أنه على كل مجموعة وضع خطة لتنظيم حملة كبيرة تنطوي على أنشطة
تثقيف األقران.
•أطلب منهم تشكيل  4-2مجموعات يحدد عدد أعضائها وفقاً لعدد المجموعة الكبرى .بعد تشكيل
عدة مسبقا بشكل عشوائي على المشاركين.
المجموعاتّ ،
وزع البطاقات ُ
الم ّ
المدونة على البطاقة ومن ثم يلصقون البطاقة على صدرهم  ،بحيث
•يقرأ المشاركون التعليمات
ّ
يظهر الجانب المكتوب عليه “شباب أو كبار” ،واطلب منهم بدء لعب األدوار.
ٍ
فكرة متوافق عليها من قبل الجميع
•امهل المشاركين مدة  10دقائق لطرح األفكار والتوصل إلى
لعرضها.
•رغم أن الدقائق العشر غير كافية لوضع اللمسات األخيرة على الخطة ،اطلب من المشاركين عرض
خطتهم أمام المجموعة كاملة .تأكد من أن كل أعضاء المجموعة موافقين على الخطة.
•عند االنتهاء ،أطلب من الشباب اإلفصاح عن أدوارهم ألعضاء المجموعة الصغرى.
•اطلب من عدة أشخاص من كل مجموعة وصف العملية/الخطوات التي اتبعتها المجموعة .بعد
مداخلة كل مجموعة ناقض األسئلة التالية مع المجموعة الكبرى:
» »من هو الشخص الذي كان العمل معه صعب؟
» »كيف تعاملت المجموعة مع هذا الشخص؟
» »من قام بعملية الهيمنة :الكبار أو الشباب؟
» »كيف شعرت حين لعبت دورك؟
» »لعب بعض المشاركين الدور نفسه .هل الحظتم إختالف في ردود فعلكم ،كونكم شباب أو
كبار؟
» »ما هي االستراتيجيات األكثر فعالية للعمل معا من أجل التوصل إلى خطة جديدة؟

دليل تدريب المدربين
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أفكار مساعدة!
•تأكد من أن المجموعات متساوية قدر اإلمكان من حيث العدد  ،العمر والجنس ،الخ.
•قم بإعداد البطاقات مسبقاً .

رسائل أساسية!
ما زال يعتقد بعض الكبار أن آراء الشباب غير مهمة ،وأن الشباب ليسوا قادرين على
قيمة ،وأن الكبار ليس لديهم ما يتعلموه من الشباب .هذه األنواع من
المساهمة بطريقة ّ

نظر إليها من منظور التنوع الثقافي ،حيث ممكن أن تكون
المواقف حول الشباب يمكن أن ُي ّ
التجربة المباشرة استراتيجية فعالة لتغيير المواقف .على سبيل المثال ،إشراك الشباب في

مستويات عالية من المسؤولية وصنع القرار تمكن الكبار من إدراك أن الشباب يمكنهم
تقديم مساهمات هامة .عندما يرى شخص مجموعة غير متمايزة سابقا أصبحت متنوعة ،يصبح
هذا الشخص أكثر قدرة على تقدير األفراد داخل المجموعة تاركا القوالب النمطية وراءه .أن
نهج التعليم السابق غالبا ما يلقن الشباب أن الكبار يملكون األجوبة كافة ويتجاهلون أفكار
شكل ديناميكيات السلطة المتجذرة عادة في
الشباب أو يسخرون منها أو يعارضونها .قد ُت ّ
المعايير الثقافية تحديا للشراكات بين الشباب والكبار .كثيرا ما يقلل الكبار من شأن معرفة
وإبداع الشباب وقد يكونوا اعتادوا على اتخاذ القرارات دون مساهمة من الشباب ،حتى عندما
يتأثر الشباب مباشرة بهذه القرارات .لذلك ،تتطلب الشراكات الناجحة جهدا متعمدا من جانب
كل من الكبار والشباب.
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موضوع التدريب  :2تخطيط ومتابعة وتقييم جلسة تثقيف
األقران
الهدف :التخطيط لجلسة تثقيف األقران للشباب المتأثرين بأزمة إنسانية.
النشاط  :1ما هي خطة جلستنا؟
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،وينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•التخطيط لجلسة تثقيف األقران الشباب.

الفئة المستهدفة
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 120دقيقة

المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم
•نسخ من ورقة العمل A1-TT2-D7

خطوات التنفيذ
تعرفنا على الفئة المستهدفة واحتياجاتها ومهاراتها ،سوف
•إبدأ الجلسة بالقول« :واآلن بعد أن ّ
تعملون ضمن مجموعات لوضع خطة لجلسة تثقيف أقران».
ووزع ورقة العمل A1-TT2-D7واشرحها.
قسم المشاركين إلى مجموعات
ّ
• ّ
•اعط المشاركين مدة  60دقيقة للعمل.
•أطلب منهم تدوين خطة جلستهم على ورقة اللوح القالب ولصقها على الحائط.
•علّ ق على خطط عمل المجموعات مقترحا تغييرات إذا لزم األمر.

دليل تدريب المدربين
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أفكار مساعدة!
قدم قائمة من القضايا التي يحتاج إليها الشباب المتأثرين بأزمة إنسانية أو التي قد تهمهم.
• ّ
وينبغي أن تستند هذه القائمة على احتياجات الشباب.

رسائل أساسية!
الفعالة ألن تكون مبنية على احتياجات الفئات المستهدفة من قبلنا.
•تحتاج خطة الجلسة
ّ
•يمكن أن تشمل الجلسة أكثر من نشاط واحد يخدم الموضوع نفسه.

النشاط  :2كيفية متابعة وتقييم جلسة تثقيف األقران؟
أهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعريف المبادئ األساسية للمتابعة والتقييم.
•تحديد االستراتيجيات إلجراء المتابعة والتقييم لجلسات تثقيف األقران في األوضاع اإلنسانية.

الفئة المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب

الوقت الالزم
• 60دقيقة

المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم
•نسخ من ورقة العمل A2-TT2-D7

خطوات التنفيذ
•ذكّ ر المشاركين بتعاريف ومبادئ المتابعة والتقييم.
•اشرح للمشاركين أنهم سوف يعملون في مجموعات من أربعة إلى خمسة أشخاص لتحديد
االستراتيجيات إلجراء متابعة وتقييم لبرامج تثقيف األقران في األوضاع اإلنسانية .وسيتم ذلك
من خالل المناقشة والرد على األسئلة في ورقة عمل . A2-TT2-D7
قسم المشاركين إلى مجموعات وامهلهم مدة  20دقيقة لعمل المجموعات.
• ّ
•استعرض األسئلة وناقش ردود المجموعات عليها.
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لخص الجلسة موضحا بعض النقاط اإلضافية ،إذا لزم األمر.
• ّ
•اختم الجلسة بالتأكيد على أن إجراء التقييم بشكل جيد يحدث فرق كبير من خالل األمور التالية:
» »فعال من حيث التكلفة :يسمح لصانعي القرارات مواصلة البرامج الناجحة وتحسين أو التخلي
عن تلك غير ناجحة.
» »يوفر الدعم لطلبات التمويل في المستقبل.
» »يساهم في تطوير برامج جديدة.
» »يساعد في تفسير سبب فشل برنامج في تلبية أهدافه .على سبيل المثال ،سوء تصميم
المشروع وسوء في التنفيذ أو توقعات غير معقولة.

أفكار مساعدة!
•قد تحتاج خطة المتابعة والتقييم أن تكون مصممة لالوضاع اإلنسانية.
•يمكنك استبدال العمل في مجموعات بطرح أفكار عامة تليها مناقشة.

رسائل أساسية!
•المتابعة/الرصد :عملية روتينية ومنهجية لجمع البيانات وقياس التقدم نحو أهداف البرنامج.
تسعى أنشطة الرصد لإلجابة على ما يلي :هل تتم األنشطة كما هو مخطط لها؟ هل تتوفر
الخدمات المقدمة كما هو مخطط لها؟ وهل يتم تحقيق األهداف؟ المتابعة تدعم التقييم،
فاإلثنان متقاربان جدا.
•التقييم :عملية تقييم منهجي لجدارة المشروع ،قيمته أو فعاليته .في هذه العملية ،يتم تقييم
أهمية البرنامج وأداءه وإنجازاته .تتناول عملية التقييم السؤال التالي  :هل يحدث البرنامج فرقاً ؟
ويشمل التقييم األنواع الشائعة التالية :تقييم العملية ،وتقييم النتائج وتقييم األثر.
» »تقييم العملية :يتكون من التقييم الكمي والنوعي لتوفير البيانات على نقاط القوة والضعف
في مكونات برنامج أو مشروع ما .ويجيب على األسئلة التالية :هل يتم تنفيذ البرنامج كما
هو مخطط له؟ ما هي أوجه القوة في البرنامج؟ وما هي نقاط الضعف؟ هل يصل البرنامج
إلى الفئة المستهدفة؟ ما الذي يمكننا القيام به لتعزيز البرنامج؟ هل نواجه مشاكل غير
متوقعة؟ وهل تم تطوير إجراءات عالجية؟ وهل تم تنفيذ تلك اإلجراءات؟
» »تقييم النتائج :يتكون من التقييم الكمي والنوعي لمدى تحقيق نتائج أو أهداف البرنامج
 /المشروع المحددة .عادة ما يجرى هذا النوع على مستوى المشروع ،ويهدف إلى تقييم
تم تحقيقها؟ إذا لم يتم
نتائجه .ويتناول األسئلة مثل:هل تحققت النتائج (المحصالت)؟ كيف َ
تحقيقها فما هو السبب؟ ما هي العوامل التي ساهمت في تحقيق النتائج؟ كيف تأثرت
الفئات المستهدفة ومجتمعاتها المحلية بالمشروع؟ هل هناك أي عواقب غير مقصودة؟
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ما هي التوصيات التي يمكن تقديمها لتحسين تنفيذ المشروع في المستقبل؟ ما هي
الدروس المستفادة؟
» »تقييم األثر :تحديد المنهجي لتأثيرالبرنامج  -إيجابية كانت أو سلبية ،مقصودة أو غير مقصودة
 على األفراد واألسر والمؤسسات والبيئة .خالفاً لتقييم النتائج ،يركز هذا النوع من التقييمعادة على مستوى السكان ويشير إلى التأثير على المدى الطويل.
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موضوع التدريب  :3محاكاة جلسات تثقيف األقران
الغاية :تمكين المشاركين من تقديم جلسات تثقيف أقران ذات نوعية جيدة.
النشاط  :1اإلعداد لجلسة تثقيف األقران بين الشباب
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•محاكاة جلسات تثقيف األقران بين الشباب.

الفئات  المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 60دقيقة

المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم
•نسخ من بعض جلسات/أنشطة دليل تدريب المدربين.
•غيرها من المواد الالزمة لتنفيذ الجلسات/األنشطة المعينة التي تم اختيارها.

خطوات التنفيذ
•إشرح للمشاركين أنهم سيقومون بإختيار األنشطة من الدليل وإعدادها لتقديمها ألقرانهم.
•حدد المهلة الزمنية بـ  30دقيقة للتحضير و  15دقيقة لتطبيق الجلسة من خالل لعب دور مثقف
األقران بين الشباب.
•دعهم يعدون جلستهم/نشاطهم وقدم الدعم والتوجيه.

أفكار مساعدة!
•من المهم أن تلق نظرة على المشاركين للتأكد من أنهم يستعدون لنشاطاتهم بشكل صحيح.
•تأكّ د من أن المشاركين إختاروا مجموعة متنوعة من األنشطة.
•قد ترغب بتحديد مواضيع التدريب وقضايا العروض مسبقاً .
•أطلب من المشاركين تقصير النشاط بحيث ال يستغرق سوى  15دقيقة.
دليل تدريب المدربين
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رسائل أساسية!
•التحضير الجيد أمر ضروري.
•خالل عملية التحضير قد ترغبون بالقيام بقراءات إضافية حول موضوع جلسة التدريب/التثقيف.

النشاط  :2مرافقة مثقفو األقران
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تعريف التوجيه/المرافقة.
•تطبيق أداة تقييم مثقفي األقران “خالل أنشطة التوجيه.

الوقت الالزم
• 30دقيقة

الفئة  المستهدفة
•مدربو مثقفي األقران الشباب

المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم
•نسخ عن ورقة العمل A2-TT3-D7

خطوات التنفيذ
•إطرح على المشاركين السؤال التالي« ،ما هي المرافقة/ما هو التوجيه؟»
عرف المصطلح وناقش من بإمكانه القيام بذلك وكيف.
• ّ
وزع على كل مشارك نسخة من ورقة العمل A2-TT3-D7وراجع معهم جميع أقسام بطاقة مراقبة
• ّ
تقييم األداء.
•اختم بالقول إن أداة تقييم األداء يمكن استخدامها لقياس معارف ومواقف ومهارات مثقفي
األقران خالل جلسة تثقيف األقران.
•أكّ د على أهمية إعطاء ردود فعل إيجابية لمثقف األقران ،فنبدأ دائما بقول األمور االيجابية ومن
ثم ننتقل إلى البنود التي يجب تحسينها.
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أفكار مساعدة!
•قد تحتاج إلى تفصيل خطة المرافقة/التوجيه لتتالئم مع الوضع اإلنساني.
•يمكنك اسخدام عمل المجموعات في حال توفر الوقت لديك.

رسائل أساسية!
•توفر المرافقة/التوجيه الدعم والمتابعة لمثقفي األقران الجدد من قبل أولئك األكثر خبرة .فذلك
يضمن تقديم تثقيف األقران بجودة عالية ويسمح لمثقفي األقران ببناء المهارات والقدرات
الخاصة بهم.
•تتطلب المرافقة/التوجيه مهارات التواصل الجيد لدى مثقف األقران المرافق وكذلك اإليجابية
والتشجيع تجاه مثقفي األقران الجدد.

النشاط  : 3أنا مثقف أقران بين الشباب  /مدرب
األهداف
في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:
•تحديد مواطن القوة لديهم كمثقفي أقران بين الشباب أو كمدربين والمهارات التي ال تزال في
حاجة إلى تحسين.

الفئة  المستهدفة
•مدربو مثقفو األقران
•مثقفو األقران الشباب

الوقت الالزم
• 30دقيقة للشخص الواحد

المواد
•لوح قالب  +أوراق  +أقالم

خطوات التنفيذ
•اشرح للمشاركين كيف ستتم عملية المحاكاة/تطبيق الجلسات ،على النحو التالي:
» »سيقوم كل مشارك بتطبيق دور مثقف األقران “ مدرب مثقفي األقران بين الشباب لمدة 15
دقيقة.

دليل تدريب المدربين

165

» »سيجري كل منكم بعد ذلك التقييم الذاتي.
» »يلي ذلك تعليق من يرغب من الحضور على أداء مثقف األقران ،مشيرا الى أمرا ايجابيا واحدا
وإلى أمرا واحدا ال يزال بحاجة الى التحسين
•ثم يقدم المدرب اقتراحات إيجابية لتحسين األداء.
•يقوم كل مشارك بتنفيذ جلسته والحصول على تغذية راجعة.
•أنهي مختلف جلسات المحاكاة بتهنئة مثقفو األقران الشباب واالعتراف بجهودهم.

أفكار مساعدة!
•تأكد خالل التقييم الذاتي ،أن يذكر المشاركون أمرا إيجابيا واحدا على األقل حول أدائهم وأمرا
آخرا يحتاح للتحسين.
•تأكد من استخدام المشاركين لغة إيجابية عند إعطاء تغذية راجعة حول أداء أقرانهم.
•يجب التعليق على مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي للمشاركين ،وخطوات تنفيذ النشاط
فضال عن المحتوى.

رسائل أساسية!
•تقييم األدائ هو خطوة مهمة جدا في تحسين مهاراتنا.
•إبدأوا بتحديد نقاط القوة الخاصة بكم ومن ثم األمور التي يجب تحسينها .طوروا خطة خاصة
بكم لتحسين أدائكم.
•خذوا بعين االعتبار آراء اآلخرين من دون ان يتسبب لكم ذلك باالحباط .الجميع قادر على تحسين
أدائه ،بالتأكيد إذا كانوا على استعداد للقيام بذلك.
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اليوم الثامن
موضوع التدريب :محاكاة جلسات تثقيف األقران  -يتبع :أنا مثقف أقران بين الشباب  /مدرب
الختام؛ التقييم البعدي (الرجاء مراجعة حقيبة تثقيف األقران بين الشباب – دليل تدريب المدربين،
شبكة تثقيف األقران)
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أوراق العمــــــــــل
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يوم 1
D1-TT1-A3
يوم 1

موضوع التدريب  :1تثقيف األقران
ورقة عمل النشاط  :3معايير تثقيف األقران ومدونة األخالقيات
 .1احترام وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.
 .2مراعاة النواحي الثقافية.
 .3احترام التنوع.
 .4تعزيز المساواة بين الجنسين واإلنصاف.
 5ضمان وحماية السرية.
 .6تشجيع الفحص الذاتي للقيم؛ ال تفرض القيم.
 .7تجنب تقديم األدعاء الشخصي ضمن حدود الكشف عن أمور شخصية.
 .8توفير معلومات محدثة وصحيحة وغير متحيزة.
 .9كن على بينة من الحدود الفردية وكيفية تأثر األقران بسلوكك.
 .10االمتناع عن استغالل موقف احد األقران أو برنامج تثقيف األقران.
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D1-TT2-A1

موضوع التدريب  :2اكتشاف كيفية تأثر الشباب باألزمة
اإلنسانية
ورقة عمل النشاط  :1الشباب واألزمة اإلنسانية
دراسة حالة1-
إضطرت فتاة شابة في سن الدراسة إلى الفرار من مجتمعها بسبب الحرب .وكانت هذه
الفتاة قد فقدت والديها ،واضطرت إلى السفر مع عمها وعائلته .كان عليها االعتناء
بشقيقيها األصغر منها وأخواتها الثالث .كان عليهم المشي لعدة أيام لعبور الحدود بحثا
عن ملجأ في بلد آخر .وفي أحد الليالي وهم على الطريق ،تعرضت الفتاة لالغتصاب من
قبل ابن عمها .لم تذكر شيئا مما حدث خشية أن يتخلى عنها عمها .وصلت هذه العائلة
والفتاة إلى إحد المجتمعات وتم توجيههم إلى المدرسة ليسكنوا فيها مؤقتا إلى حين
إيجاد مكان آخر للسكن فيه .وكان في المدرسة ،أعداد كبيرة من الناس يعيشون في غرف
صغيرة .أحضرت إحدى المنظمات غير الحكومية لهم الطعام والمالبس .بعد أسبوع واحد من
وصولهم ،طلب العم من الفتاة ان تبحث عن وظيفة لها ألنه ال يستطيع أن يؤمن معيشة
عمال كخادمة .فكانت تترك أخواتها وإخوتها وحدهم خالل
األسرتين .وبعد شهر ،وجدت الفتاة
ً
النهار لتذهب إلى عملها .كانوا هؤالء بحاجة إلى اإللتحاق بالمدرسة ،ولكن لم يكن لديها
ما يكفي من الوقت والمال لتأمين التعليم لهم .ذات يوم ،مرضت فذهبت إلى المستوصف
الصحي واكتشفت أنها حامل .طلب منها الطبيب إحضار زوجها حتى تتمكن من الحصول
حامال ألنها تعرضت لالغتصاب
على الخدمات .لكنها لم تكن متزوجة .فلقد أصبحت هذه الفتاة
ً
مرتين من قبل ابن عمها ومن ثم من قبل صاحب العمل ،والذي كانت تقيم معه عالقة
جنسية قسرية .فكرت في ترك وظيفتها ولكن لم تستطع القيام بذلك ألنه كان عليها إعالة
إخوتها وأخواتها الصغار.
كان أشقاؤها يعانون من االكتئاب من التسكع بجوار المدرسة .وكانوا ينضمون في بعض
األحيان للعب كرة القدم مع أقرانهم .وفي اآلونة األخيرة ،اقترب شاب من أحد اشقائها
قائال أنها ستجعله يشعر بالراحة.
وأعطاه سيجارة
ً
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أسئلة للمناقشة:
تم وصفها في هذه الحالة؟
 .1ما هي األزمة اإلنسانية التي ّ
 .2كيف ّ
تأثر الشباب باألزمة اإلنسانية؟

ردة فعل الشباب تجاه األزمة؟
 .3كيف كانت ّ

دراسة حالة 2-
هربنا من بيوتنا إلى مدينة مجاورة بسبب وقوع زلزال .نحن نعيش في معسكر كبير
يستضيف مئات األسر .هنالك العديد من المنظمات لرعاية المخيم .أحضروا الخيام وخزانات
المياه والمراحيض التي شيدت على الجانب اآلخر من المخيم .أسسوا مستوصف صحي
يديره طبيب وتساعده ممرضة .يقع المخيم خارج المدينة وليس لديه أسوار آمنة .إلتحق
األطفال والفتيات واألوالد بالمدرسة داخل المخيم .أما الشباب اآلخرون فال يستطيعون ذلك
ألن التعليم الثانوي غير متوفر .كشابات علينا الذهاب يومياً الحضار الحطب .نحن نخاف من
الخطف ألن نشاهد الكثير من الناس المسلحة عندما نذهب الحضار الحطب .في إحدى المرات
رجال مسلّ حاً إقترب منها ،فبدأت بالركض نحو المخيم .أما في المخيم
أن
ً
أخبرتنا إحدى الفتيات ّ
فمعظم الرجال ال يعملون فترة بعد الظهر .وتهتم النساء بالشباب واألطفال ،والتنظيف
نساعدهن في فترة ما بعد الظهر.
والطبخ .ونحن
ّ
تم تزويجها من قبل والدها مقابل أن يتزوج هو من
سمعنا أن فتاة تبلغ من العمر  12عاما ّ
أخت العريس .أما بالنسبة لألوالدُ ،يستخدم العديد منهم كمهربين على الحدود مع الدول

المجاورة .في بعض األحيان يتم القبض عليهم ووضعهم في السجن .وأما الشبان فيذهب

البعض منهم الى المدينة لممارسة الجنس أو شراء القات.
أسئلة للمناقشة:
تم وصفها في هذه الحالة؟
 .1ما هي األزمة اإلنسانية التي ّ

 .2كيف تأثرالشباب باألزمة اإلنسانية وعلى أي مستوى؟
 .3كيف تصرفوا؟
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دراسة حالة3-
خالل الفيضانات تم نقل الناس في المجتمعات المتضررة إلى المدارس لتوفير المأوى
المؤقت .وكانت كل أربع أو خمس عائالت تتقاسم غرفة واحدة ،حيث يعيش الرجال والنساء
في الغرفة نفسها .مما جعل المرأة في وضع حرج للغاية .فلم تتمكن النساء والفتيات من
النوم بشكل صحيح بسبب هذا الترتيب .أما األشخاص اآلخرين فبقوا في منازلهم ،ونصبوا
الخيام على السطح أو في غرفة صالحة .واجه الناس الكثير من الصعوبات .وعلى مر الشهور،
لم يحصلوا من الحكومة على ما يكفي من الطعام والمواد األساسية األخرى .وأتى فصل
الشتاء وكان الطقس باردا جدا .لم يكن هناك ما يكفي من المالبس الدافئة والبطانيات.
وأصبح الناس عدائيين ،وأصيبوا باألكتئاب واإلحباط ،مما أدى إلى زيادة العنف ضد النساء
وبين الرجال والفتيان .في المخيمات ،لم يكن هناك مأوى مناسب  -ال سقوف وجدران أو
مراحيض مناسبة .شعرت الفتيات بعدم األرتياح ،وخاصة أثناء حدوث العادة الشهرية .إذ لم
وكن
يكن لديهم الفوط الصحية المناسبة والسراويل .وعالوة على ذلك ،لم تشعرن باألمان،
ّ
عرضة لخطر االغتصاب أو االعتداء الجنسي في أي وقت .أمضوا أيامهم ولياليهم في العراء.
لم تتوفر لهم المستوصفات الصحية وال مؤسسات أخرى كالمدارس واألسواق وما إلى
ذلك  .كما أن العديد من النساء الشابات كن حوامل والبعض منهن ستلد قريبا.
أسئلة للمناقشة:
 .1ما هي األزمة اإلنسانية التي تم وصفها في هذه الحالة؟
 .2كيف تأثر الشباب باألزمة اإلنسانية وعلى أي مستوى؟
 .3كيف تصرفوا؟

دراسة حالة4-
غادرت شابة تبلغ من العمر  20عاماً  ،بالدها بسبب الحرب وكان تعيش مع عائلة زوجها في
مكان صغير جدا .وتقول« :ننام أنا وزوجي في المطبخ؛ حالتنا المالية ال تسمح لنا على أن
نتحمل نفقات أكبر .فهذه هي المشكلة الرئيسية  -فرص العمل غير متوفرة ،ال يمكننا
أن نعود إلى بالدنا بسبب الحرب .يعيش الالجئون في جميع أنحاء البلد المضيف .وزمالئي
يواجهون صعوبات في الحصول على تصاريح العمل  ...لديهم الكثير من وقت الفراغ دون
االستفادة من مهاراتهم .لديهم أيضا مشاكل نفسية نابعة من القمع والروتين القاتل،
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الحنين إلى الماضي ،المستقبل المجهول ،كل ذلك يؤدي إلى اإلدمان على الكحول ،والشعور
بالوحدة والسلوك العدواني بين الالجئين.
فيسكر الشباب كل ليلة ،ثم يذهبون إلى النوم .البعض منهم أصبح رب ألسرة  .والالجئون
الشباب اآلخرون تابعوا دراستهم في جو تسوده حرية محدودة؛ وخاصة عند الفتيات .الفتيات
التكيف مع المجتمع المحيط بهن .والبعض اآلخر يمضي
ال تشعرن باألمان وتجدن صعوبة في
ّ

وقته دون القيام بأي شي؛ لقد وعدوا بالسفر إلى الخارج وما زالوا ينتظرون .تعمل معظم
النساء الشابات كخادمات أو في مراكز صحية أو محالت تجارية .في بعض األحيان تتعرضن
للمضايقة من أرباب العمل وال تستطعن الدفاع عن حقوقهن بسبب وضع عملهم غير
القانوني.
أسئلة للمناقشة:
تم وصفها في هذه الحالة؟
 .1ما هي األزمة اإلنسانية التي ّ
 .2كيف ّ
تأثر الشباب باألزمة اإلنسانية وعلى أي مستوى؟
 .3كيف تصرفوا؟
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D1-TT3-A4

موضوع التدريب  :3التواصل الفعال
ورقة عمل النشاط :4الدفع والسحب
مجموعة «الدفع»
أ.أالكلمات السحرية :استخدام كلمات إيجابية وجيدة
ب.بفرز الكلمات :التخلص من كلمات التهديد والكلمات المهينة
ت.تعبارات ذات هدف :إظهار األسباب الخاصة بك والنوايا وراء طلبك .مثال :أطالب هذا  ....ألن  ....أو
ألن ....
لدي النية في فعل ذلك ّ
ث.ثعبارات «األنا» :التعبير عن شعورك باإلحباط من سلوك اآلخرين أو عن مشاعرك السلبية بطريقة
واضحة من دون إلقاء اللوم والتهديد من خالل استخدام «أنا» بدال من «أنت» .إظهارالعواطف
نتيجة لتصرفات الشخص اآلخر ،وتأثير ذلك عليك .مثال :شعرت باإلهانة عندما (السلوك الذي قام
به الشخص) ألن (التأثير أو القيمة التي تأثرت).
ج.جحقائق بدال من التعميمات :استخدام الحقائق في حججك وليس التعميمات .مثال :بدال من أن
مشغوال بتنظيف
إلي” ،قل “أمس عندما كنت أتحدث إليك ،كنت
تقول “أنت دوما ال تصغي
ً
ّ

غرفتك ،ولم تكن مصغيا إلي”.

مجموعة «السحب»
أ.أاالصغاء الفعال :إظهر كيفية االصغاء للمتحدث
ب.بإعادة الصياغة :إعادة صياغة ما قيل مستخدماً الكلمات الخاصة بك وذلك للتأكد من أنك تفهم
الشخص اآلخر بشكل صحيح متجنباً أي سوء فهم.
ت.تأسئلة للتحقيق  :استخدام األسئلة المفتوحة للحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات ،الخ.
ث.ثعبارات الموافقة :األعتراف بالتوافق في وسط خالف .مثال“ :أنا أتفق معك في أن ”...
ج.جالتشجيع :إستعمال كلمات أو التواصل غير اللفظي لتشجيع الشخص على مواصلة الحديث.
ح.حالبدائل :سؤال األشخاص عن اقتراحات أو خيارات أخرى.
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يوم 2
D2-TT1-A1
اليوم 2

موضوع التدريب  :1معرفة المخاطر وحماية أنفسنا
ورقة عمل النشاط  :1نعرف ونواجه
حاالت عن فتيان وفتيات مشاركين في سلوكيات محفوفة بالمخاطر و  /أو في
مواقف خطرة
•«كانت في الثانية عشرة من عمرها  ،عندما استبدلها والدها بأخت الرجل الذي أصبح زوجها- ».
فتاة يمنية تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً .
وعدوهن بالزواج وبحياة أفضل ...
•“كثير منا تقبل القيام بعالقات جنسية غير محمية مع رجال
ّ
فالحياة في المخيم بائسة ‘’  -امرأة شابة صومالية في مخيم في جيبوتي.
ثم أخلد للنوم” -الجئ عراقي في لبنان يبلغ من العمر تسعة عشر عاما.
•“أسكركل ليلة ّ
•“يشارك بعض الشباب في االتجار بالمخدرات وأحياناً يتم القبض عليهم و وضعهم في السجن
في المملكة العربية السعودية - ”.نازح يمني.
•“كان علينا الفرار من منزلنا بسبب الحرب .كنت أركض مع أخواتي األصغر سناً  ،تاركين وراءنا جثث
والدي .انضممنا إلى قافلة ،وكان علينا المشي لمسافات طويلة لعدة أيام  ...كان علي رعاية
كلتا أخواتي .ألنني كنت مسؤوال بالنسبة لهم « -شاب لبناني نازح.
•«استخدموا العديد من الفتية كمهربين على الحدود ».شاب يمني يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً
تزوجت فتاة عمرها إثنا عشر عاما لفتى يبلغ من العمر خمسةعشر عاما في مقابل
•«في المخيمّ ،
شقيقة الصبي ،التي تزوجها أب الفتاة - ».فتاة يمنية.
•«لم يستطع الشباب الفرار فشاركوا في القتال للدفاع عن أنفسهم ومجتمعاتهم - ».عاملة
اجتماعية في لبنان.
•«هنا في المخيم ،أصبحت العديد من الفتيات أمهات عازبات؛ فقد تعرضن لالغتصاب على الطريق
كن يلجأن إلى مكان أكثر أماناً » -الجئ صومالي شاب في جيبوتي.
بينما ّ
•«يدفع األهل بناتهم للذهاب الى العمل في العاصمة كخادمات ،وهناك يتعرضن لالغتصاب من
قبل أرباب عملهن - ».شابة يمنية.
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حامال .أنا تعرضت لالغتصاب في طريقي إلى مكان أكثر أماناً «-
•«عائلتي رفضتني ألنني أصبحت
ً
الجئة صومالية شابة في جيبوتي.
•« بات الناس عدوانيين ومضطربين ومحبطين ،مما أدى إلى زيادة العنف ضد النساء وبين الرجال
والفتيان» – شابة باكستانية ناجية من الفيضانات.
•«الفتيات كن متضايقات وخصوصاً خالل الدورة الشهرية ،عندما لم يكن لديهن الفوط الصحية
المناسبة والسراويل – ».ناجية من الفيضانات الباكستانية.
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D2-TT2-A1  

مثقف األقران عند العمل مع
موضوع التدريب :دور
ّ
الشباب في األوضاع اإلنسانية
ورقة عمل النشاط  :1معركة كرات الثلج
اعطاء المعلومات

تثقيف األقران

مشورة األقران

توعية

توعية

معلومات

لألقران

األهداف

معلومات

تغيير مواقف

معلومات

مهارات وقائية

تغيير مواقف

تغيير مواقف

التغطية

مرتفعة

متوسطة

منخفضة

الكثافة

منخفضة

متوسطة /مرتفعة

مرتفعة

السرية

ال شيء

مهمة

ضرورية

التركيز على

مجتمع

مجموعات صغيرة

فردي

التدريب المطلوب

موجز

حلقات تدريبية منظمة

عميق ومطول

أمثلة عن األنشطة

توزيع المواد في

مهارات حل المشاكل

بناء المهارات

مهارات التكييف

مهارات تقدير الذات
دعم نفسي

مجموعات كبيرة

المناسبات العامة

(مناسبات رياضية،
حفالت غنائية

للشباب) ،اليوم

العالمي لأليدز

ودورات تذكيرية

مناسبات جماعية

متكررة وفقاً لمناهج

مشورة الشباب

المتعايشين مع

فيروس نقص المناعة
البشري

مشورة في العيادة

للشباب حول الصحة
االنجابية

دليل تدريب المدربين
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D2-TT2-A2-W1

موضوع التدريب  :2دور مثقفي األقران عند العمل مع
الشباب في األوضاع اإلنسانية
ورقة عمل  1النشاط  :2دورنا فيما يتعلق بجلسة تثقيف األقران
قبل:
1.1التقرب من الشباب المتأثر باألزمة اإلنسانية
2.2تحديد أو مسح أو رسم خريطة للخدمات المتاحة واالتصال بها وإنشاء الروابط
3.3تحضير المواد الالزمة للجلسات والتأكد منها.
4.4تحديد المكان واالتفاق عليه
5.5التأكد من أن المكان مرتب ونظيف
6.6التأكد من أن المحتوى جاهز وذات نوعية جيدة
7.7إحضار المرطبات
8.8دعوة المشاركين
9.9تحديد مواضيع الصحة االنجابية وفيروس نقص المناعة البشري ذات األولوية
1010إنشاء مجموعة من األقران

خالل:
1.1بناء عالقات الثقة مع الشباب
2.2تشكيل مجموعة من ضباط االتصال من بين األقران
3.3الترحيب باألقران
4.4التأكد من جلوس األقران
5.5التعارف
6.6توقعات األقران ومخاوفهم
7.7تقديم الدورة واألهداف وطرق العمل
8.8إعداد الئحة القواعد األساسية
9.9إبقاء األقران مهتمين ومشاركين/نشطين
1010استخدام الطرق التفاعلية
1111استخدام مهارات التواصل
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1212التعامل مع مختلف االطباع في المجموعة
1313مناقشة القضايا الحساسة
1414ملئ التقييم القبلي والبعدي وكذلك تقييم الجلسة

بعد:
1.1تحليل نتائج التقييم وإدخال التعديالت على الجلسات
2.2قضايا المناصرة/كسب التأييد إلى تثقيف األقران الشباب حول الصحة الجنسية واإلنجابية
وفيروس نقص المناعة البشري
3.3متابعة بعض القضايا المتفق عليها مع األقران
4.4تذكير األقران بمكان وموعد وتوقيت عقد الجلسة القادمة
5.5متابعة وتحديث المعلومات المرتبطة بإحالة األقران
6.6مشاركة المراجع والقراءات اإلضافية مع األقران
7.7القيام بمناقشات فردية مع األقران
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D2-TT2-A2-W2

موضوع التدريب  :2دور مثقفي األقران عند العمل مع
الشباب في األوضاع اإلنسانية
ورقة عمل  2النشاط  :2دورنا فيما يتعلق بجلسة تثقيف األقران
 .11.1قضايا المناصرة/كسب التأييد حول تثقيف األقران بين الشباب حول الصحة الجنسية واإلنجابية
وفيروس نقص المناعة البشري
 .22.2التقرب من الشباب المتأثرين باألزمة اإلنسانية
 .33.3بناء عالقات الثقة مع الشباب
 .44.4تشكيل مجموعة من ضباط االتصال من األقران
 .55.5إنشاء مجموعة من األقران
 .66.6استخدام مهارات التواصل
 .77.7التعامل مع مختلف الطباع في المجموعة
 .88.8مناقشة القضايا الحساسة
9.9متابعة وتحديث المعلومات المرتبطة بإحالة األقران
 .101010التشارك مع األقران بالمراجع والقراءات اإلضافية
 .111111تحليل نتائج التقييم وإدخال التعديالت إلى الجلسة (ات)
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D2-TT2-A4

موضوع التدريب  :2دور مثقفي األقران عند العمل مع
الشباب في األوضاع اإلنسانية
ورقة عمل النشاط  :4إقامة روابط مع الخدمات
قائمة عينة لمسح خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والشباب المتاحة
من

ماذا

(المؤسسة /

(نوع الخدمات/

المنظمة)

اإلمدادات)

اين
(الموقع)

متى

(ساعات العمل)

مالحظات

(التكاليف،

وفريق العمل،
وغيرها)
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D2-TT4-A1

موضوع تدريب  :4نكتشف أنفسنا
ورقة عمل النشاط  :1من أنا؟
مظهري

طباعي

مهاراتي

هوايتي المفضلة  /اهتماماتي

قيمي (عامة)

تمنياتي  /أحالمي

أشياء تعجبنى

أشياء ال تعجبني
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D2-TT4-A3

موضوع التدريب  :4نكتشف أنفسنا
تتغير!
ورقة عمل النشاط  :3قيمي ال
ّ
عبارات «أوافق-ال أوافق»
كشخص شاب(ة) متأثر من األزمة اإلنسانية:
•سوف استمر بالمحافظة على صحتي.
•سوف استمر برعاية عائلتي.
•سأستمر في تقدير الصداقة.
•سوف أقوم بعالقة جنسية مع عاملة جنس.
•سوف اقتل إلطعام عائلتي ،إذا لم يكن هناك من وسيلة أخرى للقيام بذلك.
•سأوافق على إقامة عالقة جنسية مقابل المال.
•سوف انخرط في تهريب المخدرات للحصول على المال.
•سأقوم بأي شيء للحصول على الطعام.

دليل تدريب المدربين
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يوم 3
D3-TT1-A2
اليوم 3

ً
جيدا
التكيف
موضوع التدريب :1
ّ
ورقة عمل النشاط  :2هل أنا متوتر؟  ...طبعا ال!
الرجاء تحديد طرق تخفيف التوتر التي استخدمتها في الماضي أو تلك التي تستخدمها
التكيف
اآلن .قد ترغب في إضافة طرق أخرى ،بما في ذلك التي نجحت في مساعدتك على
ّ

مع األزمة اإلنسانية .

االستماع إلى الموسيقى

الضحك أو البكاء للتعبير عن

قراءة الكتب

التحدث مع األصدقاء المقربين

الغضب والحزن واإلحباط

وأفراد األسرة ،ومقدم الشورة،

اللعب مع الحيوانات االليفة
ورعايتها

كتابة القصص  /الشعر

والطبيب ،والقائد الديني ،الخ
الكتابة عن أشياء تزعجك

ممارسة تمارين االسترخاء

ممارسة الرياضة ضمن

أخذ حمام أو دش

استخدام التخيل الموجه

التفكير بشكل إيجابي

(تخيل نفسك في أي مكان

مجموعات/فرق

يساعدك على الشعور بالهدوء
واالسترخاء)

الصالة

ممارسة تمارين التنفس

ممارسة الرياضة

ممارسة التأمل

االستمتاع بالطبيعة في الهواء

العمل التطوعي

الزراعة أو إجراء اإلصالحات

ممارسة هواية أو نشاط

الطلق

العميق

إدارة الوقت

إبداعي (الحرف اليدوية،
والرسم ،الخ)
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D3-TT2-A4

موضوع التدريب  :2نافذة من األمل
ورقة عمل آخر  :4أهداف ،أهداف ،أهداف
يرجى قراءة األسئلة بدقة واإلجابة بشكل فردي وطلب توضيحات إذا لزم األمر.
 .1ماذا أريد على المدى القصير؟
_____________________________________________________________________
 .2متى أريد أن ُأحقق ذلك؟
_____________________________________________________________________
 .3ما الذي يجب تغييره للحصول على ما أريد؟
_____________________________________________________________________
 .4ما هي األمور التي يسهل تغييرها ،وتلك التي يصعب القيام بها؟
_____________________________________________________________________
 .5ما هي القيود المفروضة للوصول إلى ما أريد؟
_____________________________________________________________________
 .6ما هي اإلجراءات التي ينبغي القيام بها للتغلب على هذه القيود؟ متى يجب القيام بها
؟
_____________________________________________________________________
 .7من هم األشخاص ومن هي المؤسسات  /المنظمات التي يمكن أن تساعد؟
_____________________________________________________________________

دليل تدريب المدربين
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D3-TT3-A1

موضوع التدريب  :3الوقت المفيد
ورقة عمل النشاط ::1ما هو الوقت المفيد؟
•«الفتيات تقضين أيامهن داخل الخيم أو المنازل .ال يوجد أي نشاط لهن .كل ما تفعله هو
اإلستيقاظ في الصباح ،والصالة ،وتحضير وجبة اإلفطار مع أمهاتهن ،وغسل األطباق وتنظيف
المكان ،فتشغلن أنفسهن بهذه الطريقة  .هن محتاجات جدا ويائسات لتحقيق الضروريات
األساسية للحياة فال تفكرن حتى في اللعب واللهو مع أقرانهن « .شابة باكستانية ناجية من
الفيضانات.
•«معظمنا ال يعمل« ».أنا أنام أثناء النهار واستيقظ في الليل لمشاهدة التلفزيون أو لتدخين النرجيلة
أو قضاء الوقت على اإلنترنت“ ».أنا أعمل من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الرابعة من
بعد الظهر وأدرس في مركز “مؤسسة عامل» .شباب عراقيين الجئين في لبنان
•«ال نقوم بشيء؛ فإننا نتسكع في المخيم ،نستيقظ ،ونقضي بعض الوقت في الخيمة ،والبعض
اآلخر يذهب إلى المدرسة .في فترة ما بعد الظهر نلعب كرة القدم ونعود إلى الخيمة للنوم في
الساعة السابعة ألن ليس لدينا كهرباء ”.الجئ صومالي في جيبوتي.
•«أقوم بتنظيف وغسل المالبس ،واجمع الخشب والمياه ،اهتم بأخواتي واخوتي األصغر سناً ».
“ليس هنالك شيء للقيام به ”.الجئة صومالية في جيبوتي.
•«أذهب في الصباح إلى الجامعة وأعود حول الساعة الثالثة وال يسمح لي بالخروج في المساء ألن
أهلي خائفون ”.شابة عراقية يبلغ عمرها عشرين عاماً .
•«لم تكن السنوات الخمس الماضية منذ أن غادرت بلدي مثمرة بالنسبة لي .أنا ال أتعلم وال أعمل
...أنا ال أتعلم ألن وعدنا بالسفر إلى الخارج ”.إمرأة عراقية يبلغ عمرها عشرين عاما.
•«شبابنا يواجهون صعوبات في الحصول على تصاريح العمل  ...ولديهم الكثير من وقت الفراغ
واستخدام غير بناء لمواهبهم ،يوجهون أيضاً مشاكل نفسية بسبب القمع ،والروتينية ،والحنين
إلى الماضي ،والمستقبل المجهول  ”...والد عراقي.
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D3-TT4-A1

موضوع تدريب  :4فيروس نقص المناعة البشري واإليدز
ورقة عمل النشاط  :1اختبر معلوماتي
أسئلة لعبة بطاقات فيروس نقص المناعة البشري واإليدز
1.1ماذا يعني فيروس نقص المناعة
البشري؟

فيروس نقص المناعة البشري هو فيروس يصيب خاليا

الجهاز المناعي البشري ويدمر أو يعطل وظيفتها.

تؤدي اإلصابة بهذا الفيروس إلى تدهور تدريجي لنظام
المناعة ،مما يؤدي إلى نقص المناعة.

2.2ماذا يعني اإليدز؟

متالزمة نقص المناعة المكتسبة.

وهو يشير إلى العالمات ،واألعراض ،وااللتهابات

والسرطانات المرتبطة بنقص المناعة نتيجة لإلصابة
بفيروس نقص المناعة البشري.

 3.3صح أو خطأ :يمكننا اإلصابة بفيروس

نقص المناعة البشري من البعوض أو
الحشرات الماصة

خطأ.

حتى اذا تواجد الفيروس داخل البعوض أو داخل حشرات
قارضة أو ماصة أخرى ،فال يمكن أن ينتقل النه من غير

الممكن أن يتكاثر داخلها .

بما أنه من غير الممكن أن تصاب هذه الحشرات بفيروس

نقص المناعة البشري ،فال يمكنها نقله إلى اإلنسان من
خالل العض أو اللدغ.

4.4صح أو خطأ :ال يمكن اإلصابة بفيروس
نقص المناعة البشري منخالل

المصافحة أو غيرها من أشكال
التواصل االجتماعي.

صح.

ال ينتقل فيروس نقص المناعة البشري عن طريق

العالقات اإلجتماعية اليومية .فال يمكنك أن تصاب بسبب:
•مصافحة شخص ما
•معانقة شخص ما

•استخدام نفس المرحاض

•الشرب من نفس الكوب لشخص متعايش مع فيروس
نقص المناعة البشري

•ال ينتقل فيروس نقص المناعة البشري عن طريق
السعال أو العطس مثل بعض األمراض األخرى.

دليل تدريب المدربين
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5.5كيف يمكن أن ينتقل فيروس نقص
المناعة البشري؟

(يرجى تحديد ثالثة طرق على األقل)

•االتصال الجنسي غير المحمي (المهبلي ،والشرجي،
وإلى حد أقل الجنس عن طريق الفم) مع شخص
مصاب

•التشارك بأدوات الحقن

•تقاسم أدوات حادة ملوثة
•نقل دم ملوث

•زرع أعضاء مصابة

•من األم المصابة بفيروس نقص المناعة البشري إلى
طفلها أثناء الحمل أو الوالدة أو الرضاعة الطبيعية

6.6عرض خمس طرق لحماية نفسك ضد
فيروس نقص المناعة البشري

•االمتناع عن ممارسة الجنس

•اإلخالص المتبادل بين شريكين غير مصابين وليس لدى
أي منهما سلوك آخر محفوف بالمخاطر مثل استخدام
المخدرات بالحقن

•استخدام الواقي األنثوي أو الذكري بشكل صحيح
وبانتظام.

•عدم تشارك اإلبر وأدوات الحقن

•عدم تشارك معدات ثقب أو حجامة

7.7صح أو خطأ :يستطيع شخصين

خطأ

متعايشان مع فيروس نقص المناعة

ويمكن إصابة احدهما اآلخر بساللة أخرى من فيروس

حماية

تؤثر على استجابتهم للعالج.

البشري على ممارسة الجنس دون

8.8صح أو خطأ :يمكن ألي شخص أن يكون
مصاب بفيروس نقص المناعة البشري
من دون علمه.

9.9صح أو خطأ :يمكن الشفاء من فيروس
نقص المناعة البشري.

نقص المناعة البشري ،التي من شأنها أن تخلق مضاعفات

صح.

يستغرق األمر عدة سنوات لظهور األعراض.

خطاء.

يمكن إبطاء الفيروس أو إيقافه تقريباً في حال االلتزام

دون انقطاع بالعالج .على نحو متزايد ،يعيش المصابين

بفيروس نقص المناعة البشري في أي مكان في العالم
بشكل جيد ومنتج لفترات طويلة جدا.

1010بأي سرعة يتطور األيدز عند األشخاص
المصابين بفيروس نقص المناعة
البشري؟

يتفاوت هذا األمر على نطاق واسع بين األفراد .إن أغلبية

األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ،إذا لم
يتم معالجتهم ،يطورون عالمات المرض في غضون 10-5
سنوات .لكن الوقت بين اإلصابة بفيروس نقص المناعة

البشري وتشخيص المصابين بمرض اإليدز قد يمتد من 10
إلى  15سنة ،وأحيانا لفترة أطول.
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1111ما هي أعراض اإلصابة بفيروس نقص

يصيب فيروس نقص المناعة البشري الجهاز المناعي،

(يرجى إعطاء  3على األقل)

الجسم من اإلصابة باألمراض المعدية المختلفة ،بما في

المناعة البشري؟

وبمرور الوقت ال يعود بإمكان هذا األخير الدفاع عن
ذلك تلك االنتهازية.

1.1مرحلة البداية ( :)Primary Infectionدون ظهور عوارض عند
أغلبية المصابين لسنوات عديدة أو ظهور عوارض
رشح.

2.2المرحلة السريرية األولى ( :)1 Clinical stageدون ظهور
عوارض أيضاً أو تضخم في الغدد الليمفاوية.

3.3المرحلة الثانية ( :)2 Clinical stageتتضمن فقدان وزن

بشكل خفيف ،وإصابة طفيفة لألغشية المخاطية

وأمراض جهاز تنفسي بشكل متكرر.

4.4المرحلة السريرية الثالثة ( :)3 Clinical stageيعاني المصاب
من إسهال مزمن وغير مبرر ،وحرارة مرتفعة مستمرة

غير مبررة وسل رئوي وفطريات والتهابات فموية

حادة وبقع بيضاء في الفم ،وعدوى بكتيرية قوية.

في هذه المرحلة بعض األشخاص يصبح لديهم
اإليدز.

5.5المرحلة السريرية الرابعة ( :)4 Clinical stageتتدنى المناعة
كثيراً  .وتشمل هذه المرحلة  22عدوى إنتهازية أو

سرطانات متعلقة بفيروس نقص المناعة البشري.

يعاني جميع المصابين في هذه المرحلة من اإليدز.

1212لماذا ينبغي على الشخص القيام

باختبار فيروس نقص المناعة البشري؟

إذا تم تشخيص فيروس نقص المناعة البشري ،يمكنه/ها

إتخاذ :الخطوات الالزمة قبل ظهور األعراض للحصول على

خدمات العالج والرعاية والدعم ،واحتمال إطالة حياته/ها
لسنوات عديدة.

واتخاذ جميع االحتياطات الالزمة لمنع انتشار الفيروس إلى

أشخاص آخرين.

 1313كم من الوقت بعد التعرض المحتمل

لفيروس نقص المناعة البشري يجب
اإلنتظار إلجراء اختبار الفيروس؟

 3أشهر بعد التعرض المحتمل قبل إجراء اختبار فيروس

نقص المناعة البشري .على الرغم من أن اختبارات األجسام

المضادة لفيروس نقص المناعة البشري حساسة للغاية،

هناك “الفترة الشباكية/فترة النافذة” من  3إلى  12أسبوع

حيث يمكن أن تعطي الفحوص نتائج سلبية خاطئة .وفي

حال استخدام االختبارات األكثر حساسية الموصى به حاليا،
فتكون فترة النافذة حوالي ثالثة أسابيع .وقد تكون هذه
الفترة أطول إذا تم استخدام اختبارات أقل حساسية.
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1414ماذا يعني إذا كانت نتيجة إختبار

فيروس نقص المناعة البشري سلبية؟

هذا يعني أنه ال يوجد أي أجسام مضادة للفيروس في

الدم .إذا كان سلبيا ،تأكد من البقاء على هذا النحو .ومع

ذلك ،نظراً إلى الفترة النافذة ،فإنه من المستحسن أن

يتم معاودة االختبار في وقت الحق ،واتخاذ االحتياطات

المناسبة في هذه األثناء .خالل الفترة النافذة ،يكون

الشخص شديد العدوى ،وبالتالي يجب أن يتخذ تدابير لمنع
أي انتقال محتمل.

1515صح أو خطأ :فترة النافذة هي المدة
الزمنية بين اإلصابة بفيروس نقص
المناعة البشري وظهور األجسام

المضادة للفيروس والتي من الممكن
الكشف عنها

1616صح أم خطأ :من الممكن معرفة شخص
مصاب بفيروس نقص المناعة البشري

بمجرد النظر إليه.

صح.

يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشري إلى شخص
آخر خالل فترة النافذة على الرغم من ان نتيجة اختباره
قد التظهر أنه مصاب.

خطأ.

يمكن لشخص متعايش مع الفيروس أن يبدو بصحة جيدة

مثلك كأي شخص آخر .إن فحص الدم هو الطريقة الوحيدة

التي يمكن للشخص معرفة ما إذا كان مصاب بفيروس

نقص المناعة البشري.

1717صح أو خطأ :أستطيع أن أعرف فقط

صح.

إذا أنا مصابة بفيروس نقص المناعة

يكشف اختبار فيروس نقص المناعة البشري ما إذا كان

فيروس نقص المناعة البشري.

عادة تكشف عن األجسام المضادة التي ينتجها جهاز

البشري عن طريق القيام اختبار

الفيروس موجودا في الجسم .االختبارات المستخدمة

المناعة في االستجابة لفيروس نقص المناعة البشري.

بالنسبة لمعظم الناس ،تأخد هذه األجسام حوالي ثالثة
أشهر للتطور .وفي بعض الحاالت النادرة ،يمكن أن

يستغرق ذلك فترة تصل إلى ستة أشهر.

1818صح أو خطأ :يتواجد فيروس نقص

المناعة البشري في سوائل الجسم

صح.

لشخص قد أصيب بالعدوى :الدم،

المني ،السوائل المهبلية وحليب
الثدي.

1919صح أو خطأ  :يصيب فيروس نقص

المناعة البشري فقط فئات معرضة
للخطر مثل الرجال الذين يمارسون
الجنس مع الرجال ،ومستخدموا

المخدرات والعاملين في مجال الجنس.

خطأ .هذه المجموعات معرضة للخطر:

•أي شخص يمارس الجنس بدون وقاية مع شخص

مصاب بفيروس نقص المناعة البشري يمكن أن يصاب
أيضاً .

•كل من يشارك أدوات الحقن الملوثة مع شخص مصاب
بفيروس نقص المناعة البشري.

•كل من ُينقل إليه دم ملوث بالفيروس.
•يمكن أن يصاب االطفال من أمهاتهم المصابات
بالفيروس خالل فترة الحمل ،أو الوالدة أو بعد
الوالدة عن طريق الرضاعة الطبيعية.
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2020ماذا يجب ان يفعل الشخص إذا كان
يعتقد أنه تعرض لفيروس نقص

المناعة البشري؟

2121ما هو خطر اإلصابة بفيروس نقص

المناعة البشري من خالل ثقب الجسم
أو من الوشم؟

2222عدد  3طرق لمنع انتقال العدوى من
األم إلى الطفل.

السعي فورا للحصول على المشورة من أحد مقدمي
الرعاية الصحية المحليين.

هنالك خطر انتقال الفيروس إذا تم استخدام األدوات

غير المعقمة .يجب أن تكون األدوات التي تخترق الجلد
معقمة ،وتستخدم مرة واحدة ،ثم التخلص منها أو

تعقيمها مرة أخرى.

•عالج قصير من األدوية المضادة للفيروسات يعطى
لألم الحامل قبل الوالدة وللطفل بعد الوالدة.

•الجراحة القيصرية

•السعي للمشورة من أحد مقدمي الرعاية الصحية حول
الرضاعة الطبيعية وتجنب ذلك إذا تم تأمين تغذية

بديلة مقبولة وممكنة وميسورة التكلفة ومستدامة

وآمنة.

2323أعط  3طرق للتقليل من خطر إنتقال
فيروس نقص المناعة البشري عند
استخدام المخدرات بالحقن.

•التوقف عن استخدام المخدرات تماما .إذا لم يكن

ذلك ممكنا ،تغيير طريقة استخدام المخدرات إلى غير
الحقن (مثل تدخينها ،أو تناولها عن طريق الفم)

•عدم إعادة استخدام اإلبر والحقن وأدوات إعداد

المخدرات وحقنها وعدم تشارك األدوات مع أشخاص
آخرين.

•استخدام ،حقنة وإبرة معقمة جديدة في كل مرة.
•استخدم السبيرتو لتنظيف الجلد قبل الحقن.

2424عدد اثنين من اآلثار الجانبية لعالج
فيروس نقص المناعة البشري.

•الغثيان والقيء أو الصداع.

•عادة معظم اآلثار الجانبية ليست خطيرة وتتحسن ما
أن يعتاد المريض على األدوية.

•وكما هو الحال مع جميع األدوية ،تظهر أحياناً آثار

جانبية غير سارة أو خطرة .بعض العالجات المضادة

للفيروسات القهقرية

( )ARVتسبب تغيرات طويلة

األجل في شكل الجسم وتوزيع الدهون داخل الجسم،
والتي يمكن أن تكون مزعجة للمريض.

•عادة تغيير األدوية المضادة للفيروسات القهقرية
تؤدي إلى تحسن في رفاهية المريض.

2525إشرح كيف يعمل عالج فيروس نقص
المناعة البشري أو العالج المضاد
للفيروسات.

مضادات الفيروسات القهقرية تمنع:
•تكاثر الفيروس.

•دخول الفيروس إلى الخاليا.

•اآللية التي يتحول فيها الحمض النووي  RNAإلى

الحمض النووي  DNAليتوافق مع الجسم البشري.
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2626ماذا يحتاج التعايشين مع الفيروس
باإلضافة إلى األدوية المضادة

للفيروسات القهقرية للبقاء في صحة
جيدة؟

2727ماذا يجب أن يقوم به المتعايش مع

فيروس نقص المناعة البشري الذي

يتناول العالج في حال إنتهاء مخزون

األدوية خالل األزمة اإلنسانية؟

باإلضافة إلى عالج مضادات الفيروسات القهقرية ،فإنه
يحتاج إلى:

• التغذية الجيدة والمياه النقية والنظافة األساسية
•الدعم النفسي والمشورة

•أنواع أخرى من الرعاية الطبية

ال ينبغي أبدا وقف هذا العالج ،وإال سيصبح لديهم
مقاومة للدواء وبالتالي ،يجب:

•السعي للحصول على األدوية المضادة للفيروسات
القهقرية من المستوصفات أو نقاط اإلمداد.

•الطلب من الجيران إحضار العالج لهم إذا لم تكن
لديهم القدرة على الحركة.

•اطلب من المتعايشين اآلخرين مشاركة أو تقسيم

العالج المتبقي إلى أن يتمكنوا من الحصول على
إمدادات جديدة.

•احتفظ دائما بجرعات إضافية من مضادات الفيروسات
القهقرية.
2828أعط  5أسباب لزيادة تعرض الشباب
لإلصابة بفيروس نقص المناعة

البشري خالل أزمة إنسانية.

•الفقر

•العنف على جميع أنواعه بما في ذلك العنف الجنسي؛
االستغالل الجنسي

•لعب دور الكبار في وقت سابق ألوانه بسبب ظروف
األزمة.

•االستقطاب في القوات المسلحة.

•عدم توفر معلومات حول الصحة الجنسية واإلنجابية،
وتقديم المشورة ،واالختبار ،والعالج ،والوقاية،

وخدمات ما قبل /بعد الوالدة.

•قد يضطر الشباب إلى ترك المدرسة والزواج أو العمل
من أجل تلبية احتياجاتهم من الغذاء والمأوى أو
الحماية.

•يلجأ البعض إلى االتجار بالجنس لتلبية احتياجاتهم
الخاصة أو احتياجات أسرهم.

•يمكن أن يزيدالشباب من السلوكيات الخطرة مثل
العالقات الجنسية غير اآلمنة والعنف واستخدام

المخدرات ،وما إلى ذلك ألنهم فقدوا األمل في حياة
أفضل.

•يمكن ان ينخرط الشباب في تهريب المخدرات
واستخدامها.
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D3-TT4-A2

موضوع التدريب :فيروس نقص المناعة البشري واإليدز
ورقة عمل النشاط  : 2الوصم والتمييز

		ثمة فتاة شابة مصابة بفيروس نقص المناعة البشري تعيش في
عبارة :1
الخيمة بالقرب من خيمتك ...
عبارة 	:2ثمة صبي مصاب بفيروس نقص المناعة البشري يلتحق بمدرسة المدينة حيث
التجأ هو وعائلته ...
عبارة 	:3ثمة فتاة شابة تعرضت لالغتصاب من قبل الجيش عند هروبها من قريتها
فتخبرها العاملة الصحية أنها مصابة بفيروس نقص المناعة البشري...

عبارة 	:4ثمة فتاة شابة متزوجة اصيبت بفيروس نقص المناعة البشري من زوجها
ونقلت العدوى لوليدها .أخبر الطبيب الزوج ...
عبارة 	:5ثمة صبي صغير يعمل في تهريب المخدرات واستخدامها و اكتشف اصابته
بفيروس نقص المناعة البشري...
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يوم 4
D4-TT1-A1-W1
اليوم 4

موضوع التدريب  : 1إتخاذ القرار
ورقة عمل  1النشاط  :1يجب أن أقرر!
قصة  أ
شاب يبلغ من العمر  20سنة يعيش في المخيم منذ عامين .يواجه هذا الشاب مشاكل مالية
كما انه غير قادر على العثور على عمل .انه مسؤول عن والدته ،وأختان ،وأخ .توفي والده
في الفيضانات .اقترح عليه أحد أصدقائه المتاجرة بالمخدرات .ففكر باقتراح صديقه وقرر
ٍ
شيء على ما يرام .ولكن ،في يوم
قبوله وبدأ في االتجار بالمخدرات .في البداية كان كل
من األيام تم توقيفه وإرساله إلى السجن .ولم تكن عائلته قادرة على اخراجه من السجن.
فبدأت شقيقته البالغة  16سنة في العمل في تنظيف المنازل في المدينة بسبب حاجتها
الى المال .وفي إحدى الليالي عادت باكية وإعترفت بأن صاحب عملها اغتصبها.
قصة  ب
قرر الجئ يبلغ من العمر  13سنة يعيش في المجتمع المضيف أن يترك المدرسة من أجل
العمل .لقد تجاهل تماما إصرار عائلته إلنهاء تعليمه .يبدأ عمله في الساعة  5صباحا ويعود
إلى المنزل عند الساعة السابعة مساء .خسر الكثير من وزنه ،وكان غالباً مريض  .قلقت والدته
عليه وطلبت منه اإلستقالة من عمله دون جدوى .وبعد بضعة أشهر ،خسر عمله .ومنذ تلك
اللحظة ،أمضى أيامه بالنوم وشرب الكحول والعودة إلى المنزل في حالة سكر.
قصة ج
وقعت فتاة شابة نازحة بالغة من العمر ست عشرة سنة بحب صبي من عمرها .رفض والدها
أن يزوجها له .فقررت الهرب مع حبيبها .وجدا مكاناً بعيداً عن مكان إقامة عائلتها في
المجتمع المضيف .وبعد بضعة أشهر حملت هذه الفتاة .ذات يوم ،استيقظت فوجدت رسالة
ورد فيها أن الشاب يطلب منها العودة إلى أهلها.
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قصة د
قبلت شابة الجئة بالغة من العمر تسع عشرة سنة بالقيام بعالقة جنسية غير محمية مع
رجل من المجتمع المضيف ،وعد أن يتزوجها ويقدم لها حياة أفضل .ذات يوم إكتشفت أنها
أصيبت بالتهاب منقول جنسياً  .فأطلعت رجلها على ذلك لكنه هددها إن تكلمت سيفضح
عالقتهما أمام الجميع .هذه الفتاة فقيرة ال يمكنها الحصول على عالج.
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D4-TT1-A1-W2

موضع التدريب  :1اتخاذ القرار
ورقة عمل النشاط  :2يجب أن أقرر!
		تعرف شاب بالغ من العمر ثماني عشرة سنة على فتاة بعمر السادسة عشرة
 :حالة 1
وألح عليها لتقيم معه عالقة جنسية .فماذا تقرر؟
ّ
حالة 	 :2فتى صغير يتعرض لضغط من أقرانه للبدء بممارسة الجنس .فماذا يقرر؟
	يحاول شاب إقناع صديق له يبلغ من العمر خمس عشرة سنة بتناول
حالة :3
المخدرات أو مضغ القات .قائال له ان هذا سيساعده على التغلب على
الصعوبات والحزن بسبب األزمة األنسانية .فماذا يقرر؟
حالة 	 :4تضغط شابة على صديقتها لتدخن السجاير والنارجيلة قائلة لها أن هذا
سوف يساعدها على التغلب على حزنها بسبب األزمة األنسانية  .فماذا تقرر؟
حالة 	 :5شابة بالغة من العمر ست عشرة سنة تتعرض للضغط من قبل زوجها وأهله
ألن تنجب طفال .فماذا تقرر؟
		يحاول الوالد تزويج ابنته المراهقة بعمر األربع عشرة سنة من شقيق زوجته
حالة :6
الوالد المستقبلية .أي قرار عليها أن تتخذ؟
حالة 	:7يطلب فتى من صديقه الهروب من المدرسة للبحث عن عمل لمساعدة
أسرتهما المتأثرتان باألزمة األنسانية دون علم أهله  .أي قرار يجب أن يتخذ؟
حالة 	:8يتم تطوير برنامج تثقيف األقران بين الشباب للشباب المتأثرين بالوضع
اإلنساني في بلد ما .يقوم البرنامج حاليا باستقطاب الشباب لتدريبهم كي
يصبحوا مثقفي األقران .ما ينبغي أن يكون قرار فتاة شابة تعيش في
المخيم حيث سيتم تنفيذ هذا البرنامج؟
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D4-TT2-A1

موضوع التدريب  :2السلوك الحازم
ورقة عمل النشاط  :2نعم أستطيع أن أقول ال ()1
السيناريو 	:1صديقك يخبر أصدقائك اآلخرين أن والدك يحرمك من الذهاب الى المدرسة
في المجتمع المضيف .ما سيكون شعورك؟ ما الذي ستقوله؟
السيناريو 	:2األقران يسخرون منك ألنك رفضت تدخين السجاير .قررت عدم التدخين .ما
سيكون شعورك؟ ما الذي ستقوله؟
السيناريو 	:3يصر اقرانك عليك لمضغ القات .لقد قررت أن ال تستخدم القات .ما سيكون
شعورك؟ ما الذي ستقوله؟
قائال أنه
بدال عنك .يعود بعد ساعات إلى البيت
السيناريو 	:4طلبت من أخيك إحضار الحطب
ً
ً
نسي .طلبت منك والدتك تحضير طعام الغذاء .ما سيكون شعورك؟ ما الذي
ستقولينه؟
السيناريو 	:5وصلت صديقتك متأخرة ساعة .كنت بانتظارها لكي تحضر زجاجات ليتم مألها
بالماء الصالح للشرب .ما سيكون شعورك؟ ما الذي ستقولينه؟
أوال.
السيناريو 	:6والدك يضغط عليك للزواج من إبن صديقه وانت تريدين إكمال دراستك
ً
ما سيكون شعورك؟ ما الذي ستقولينه؟
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D4-TT2-A2-W1

موضوع التدريب  :2السلوك الحازم
ورقة عمل  1النشاط  :2نعم أستطيع أن أقول ل2
خطوات السلوك الحازم
1.1نصف التصرف أو الوضع الذي أدى إلى النزاع أو الرفض« :عندما حاولت الضغط علي لتدخين
سيجارة “الماريجونا””
2.2أخبرالشخص كيف جعلك ذلك تشعر دون إلقاء اللوم (عبارات الـ”أنا”)“ :شعرت بالغضب الشديد بسبب
الضغط واالستهزاء ألنك ال تحترم قراري بعدم استخدام المخدرات”
قدم اقتراح للطريقة التي كنت ترغب فيها أن يتصرف الشخص أو لحل المشكلة مظهراً النتائج
ّ 3.3
اإليجابية القتراحك “مستقبال ،أكون شاكرا لك أن ال تضغط علي أو تسخر مني للقيام بسلوك
خطر ،ألنه حينها سنبقى أصدقاء كما إن استخدام المخدرات سيضعنا أمام مخاطر عديدة
باإلضافة إلى التبعية لها”.
4.4أطلب من الشخص ردا على اقتراحك “ :ما هو رأيك؟” أو “ماذا تعتقد؟”
5.5أشكره إذا وافق.
6.6أبقى حازماً إذا رفض:
» »بقول “كال”
» »المساومة“ :لماذا ال نناقش هذا في الخارج ونقررما يجب القيام به”
» »التأجيل“ :أنا لست على استعداد اليوم”
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D4-TT2-A2-W2

موضوع التدريب  :2السلوك الحازم
ورقة عمل  2النشاط  :2نعم أستطيع أن أقول ال2-
مواجهة المقاومة
1.1الرفض:
أ.أال ،شكرا لك
ب.بال ،سأرحل
ت.تال ،أنا حقا أعني ما أقوله
2.2المساومة:
أ.أدعونا نقوم بـ ....بدال من ...
ب.بلن أفعل  ...ولكن ماذا لو قمنا بـ ....
ت.تدعونا نبحث عن فكرة أو حل نتفق عليه جميعاً
3.3التأجيل:
أ.أال ،لن أفعل هذا ،لست على استعداد
ب.بأنا أفضل أن نستعين برأي شخص آخر
ت.تدعونا نناقش هذه المسألة ونقرر الحقاً
4.4العودة إلى الموضوع:
أ.أمن فضلك ،اسمح لي أن أنهي ما أود أن أقوله
ب.بمن فضلك ال تقاطعني
ت.تأنا أحترم ما تقوله ولكن اآلن دوري ألشرح وجهة نظري
ث.ثلقد استمعت إليك لذا يرجى منك االصغاء الى ما لدي ألقوله.
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يوم 5
D5-TT1-A1
اليوم 5

موضوع التدريب  :1المخدرات
ورقة عمل النشاط  :1المخدرات 101
أسماء المخدرات:
الكودايين
الحشيش
الهيروين
كوكايين
األكستاسي
الماريجوانا
الميثادون
أفيون
كافيين
مورفين
األمفيتامينات
LSD
كبتاجون
النيكوتين
الكحول
القات
الغراء
المواد المتطايرة

200

تثقيف األقران عن الصحة الجنسية واإلنجابية للشباب في األوضاع اإلنسانية

D5-TT1-A2

موضوع التدريب  :1المخدرات
ورقة عمل النشاط  :2المخدرات :األسباب والنتائج
الحالة 1
صبي صغير ،الجئ بسبب الحرب في بالده ،يصف حياته على النحو التالي« :استيقظ عند
الساعة  2:00من بعد الظهر ،ليس لدي ما أقوم به؛ ال عمل ،ال مدرسة .أخرج لرؤية أقراني.
نلعب كرة القدم في فترة بعد الظهر .في المساء ،أبقى في الخارج لساعة متأخرة .نشرب
الكحول وأحياناً يرافقني اصدقائي إلى البيت ألنني ال أستطيع المشي .الكحول تساعدني
على نسيان مشاكلي »...
أ.أما هو برأيك السبب وراء استخدام المخدرات في هذه الحالة؟
ب.بما هي النتائج المحتملة الستخدام المخدرات في هذه الحالة (على الشخص واألسرة
والمجتمع)؟

الحالة 2
فتاة شابة تعيش في مخيم لالجئين تقول :نحن ال نأكل جيداً ألن والدي يبيع جزءاً من معونة
الطعام الشهري لشراء القات .انه ال يعمل ونحن خمسة أشخاص نعيش في خيمة صغيرة مع
جدتي وجدي.
أ.أما هو برأيك السبب وراء استخدام المخدرات في هذه الحالة؟
ب.بما هي النتائج المحتملة الستخدام المخدرات في هذه الحالة (على الشخص واألسرة
والمجتمع)؟

الحالة 3
نحن ندخن الماريجوانا ألنها تساعدنا على تقبل مأساتنا .ليس هناك أي مدرسة للشباب
بعمرنا .هناك مدارس ابتدائية فقط .ال يوجد فرص عمل ،وال نفعل شيئا طوال اليوم.
الماريجوانا متاحة وبأسعارمعقولة .البعض يمزجها مع الكحول المصنوعة محلياً .
أ.أما هو برأيك السبب وراء استخدام المخدرات في هذه الحالة؟
ب.بما هي النتائج المحتملة الستخدام المخدرات في هذه الحالة (على الشخص واألسرة
والمجتمع)؟
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D5-TT2-A2W1

ً
جنسيا
موضوع التدريب  :2االمراض المنقولة
ً
جنسيا – بينغو
ورقة عمل النشاط  :2اكتشاف االمراض المنقولة
األسئلة

التوقيع

مجموعة 1
1

ما هي االمراض المنقولة جنسياً ؟

2

ما هوعدد االمراض المنقولة جنسياً ؟

3

اعط أمثلة عن االمراض المنقولة جنسياً

4

كيف تنتقل االمراض جنسياً ؟

مجموعة 2
5

عدد  3سلوكيات خطرة تعرض لالمراض المنقولة جنسياً

6

حدد  5طرق للوقاية من اإلصابة باالمراض المنقولة جنسياً عبر النشاط
ّ

7

حدد  3طرق أخرى لمنع االصابة باالمراض المنقولة جنسياً
ّ

الجنسي

مجموعة 3
8

اشرح كيف أن اإلصابة باألمراض منقول جنسياً يزيد من خطر اإلصابة

9

من يعتبر أكثرعرضة لخطر االصابة باالمراض المنقولة جنسياً من خالل

10

ما هي أعراض االمراض المنقولة جنسياً ؟

11

ما هي الحماية األكثر فعالية ضد االمراض المنقولة جنسيا؟

بفيروس نقص المناعة البشري

العالقة الجنسية :الرجال أو النساء؟ لماذا؟

مجموعة 4
12

ما الذي يجب على الشخص القيام به إذا كان مصاب(ة) بأحد االمراض

13

هل يمكن الشفاء من االمراض المنقولة جنسيا؟

14

هل كافة وسائل تنظيم األسرة تحمي من االمراض المنقولة جنسيا؟
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D5-TT2-A2W2

ً
جنسيا
موضوع التدريب  :2االمراض المنقولة
ً
جنسيا  -بينغو
ورقة عمل النشاط  :2اكتشاف االمراض المنقولة
إجابات األسئلة
1.1ما هي االمراض المنقولة جنسياً ؟

االمراض المنقولة جنسياً هي عدوى تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق االتصال الحميم.
ويمكن أن تؤثر على الفتيان والفتيات الذين يمارسون الجنس على اختالف أعمارهم
وخلفياتهم  -ال يهم اذا كانوا أغنياء أو فقراء .هذه مشاكل صحية خطيرة .وإذا لم تعالج،
يمكن لبعض االمرض المنقولة جنسياً أن تتسبب في ضرر دائم ،مثل العقم (عدم القدرة على
انجاب طفل) او حتى الموت (في حالة من فيروس نقص المناعة البشري  /اإليدز).
2.2كم عدد االمراض المنقولة جنسياً ؟

نوع لهذه االتهابات التي تسببها البكتيريا والفيروسات والطفيليات.
هناك أكثر من 30
ٍ
3.3أعط أمثلة عن االمراض المنقولة جنسياَ .

االمراض األكثر شيوعا هي السيالن والكالميديا ،والسفلس ،والتراخوما (داء المشعرات)،
القريح ،والهربس التناسلي ،والثآليل التناسلية ،وعدوى فيروس نقص المناعة البشري
والتهاب الكبد “ب”.
4.4كيف تنتقل االمراض المنقولة جنسياً ؟
» »الطريقة الرئيسية هي عبر العالقات الجنسية غير المحمية (المهبلية ،والشرجية ،وإلى حد
أقل الجنس عن طريق الفم) مع شخص مصاب.
» »أما الطرق األخرى فهي :عن طريق الدم ،أو من األم المصابة إلى وليدها.
5.5عدد ثالث سلوكيات خطرة تعرض لالمراض المنقولة جنسياً
» »العالقات الجنسية غير المحمية مع العاملين في مجال الجنس.
» »االتصال الجنسي  -وليس فقط المجامعة ،ولكن أي شكل من أشكال النشاط الحميم  -مع
عدة شركاء بدال من الشريك نفسه.
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» »lلنشاط الجنسي في سن مبكرة؛ أي أن الشخص يبدأ بممارسة الجنس في سن مبكرة،
فيكون أكثر عرضة لإلصابة باالمراض المنقولة جنسياً .
» »التشارك بأدوات حقن المخدرات (عوامل خطر لفيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد
“ب”.
» »التشارك بأدوات ملوثة حادة.
» »عملية نقل دم ملوث أو زرع أعضاء ملوثة.
6.6حدد  5طرق للوقاية من االصابة باالمراض  المنقولة جنسياً عبر النشاط الجنسي
» »االمتناع عن ممارسة الجنس عن طريق الفم ،المهبل أو الشرج( .هذه هي الطريقة األكثر
فعالية).
» »اإلخالص المتبادل في العالقة مع شريك غير مصاب وليس لديه أي عوامل خطر أخرى مثل
استخدام المخدرات بالحقن.
» »إستخدام الواقي الذكري واألنثوي بانتظام وبشكل صحيح عند ممارسة الجنس.
» »تجنب ممارسة الجنس إذا كان الشريك يعاني من الحكة أو اإلفرازات أو القرح التناسلية و  /أو
ألم في أسفل البطن.
» »تجنب تقاسم المالبس الداخلية والمناشف و  /أو أغطية األسرة.
7.7حدد ثالث طرق أخرى لمنع االصابة باالمراض المنقولة جنسياً
» »عدم التشارك باإلبر وأدوات الحقن.
» »عدم التشارك باألدوات الثاقبة أو أدوات الحجامة .
» »تجنب تقاسم أدوات النظافة الشخصية مثل معدات الحالقة وفرشاة األسنان.
» »تأكد من أن الدم واألعضاء المزروعة غير ملوثين.
» »تخضع النساء الحوامل إلى االختبارات المناسبة.
8.8اشرح كيف أن االصابة باالمراض المنقولة جنسياً يزيد من خطر اإلصابة بفيروس نقص
المناعة البشري

إن وجود امراض منقولة جنسياً غير معالجة يزيد من خطر انتقال فيروس نقص المناعة
البشري بـ  10مرات .من المهم الخضوع لعالج فوري لألمراض المنقولة جنسياً للحد من خطر
اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري .السيطرة على االمراض المنقولة جنسياً مهمة لمنع
عدوى فيروس نقص المناعة البشري ،وخاصة عند األشخاص الذين يعانون من سلوكيات
جنسية عالية الخطورة.
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9.9من هو أكثر عرضة لخطر اإلصابة باالمراض المنقولة جنسياً  :الرجال أو النساء؟ لماذا؟

تعتبر النساء أكثر عرضة لخطر االمراض المنقولة جنسياً من خالل العالقة الجنسية ألن منطقة
األغشية المخاطية أكبر وأكثر حساسية.
 1010ما هي أعراض االمراض المنقولة جنسيا؟

األشخاص الذين يعانون من االمراض المنقولة جنسياً قد ال يعرفون انهم مصابون لعدم
وجود أعراض في بعض األحيان .ولكن من الممكن حمل الجراثيم التي تسبب هذه االمراض
ونقلها .على سبيل المثال ،تصاب ما يصل إلى  70في المئة من النساء ونسبة كبيرة من
الرجال بالسيالن والكالميديا دون ظهور أية أعراض على اإلطالق .لكن كال اإلصابات (مع
أعراض أو من دون أعراض) يمكن أن تؤدي إلى تطور مضاعفات خطيرة.
األعراض والمضاعفات الرئيسية لالمراض المنقولة جنسيا:
لدى الرجال
أعراض  /عالمات

لدى الفتيات  /النساء

لدى المواليد

اإلفرازات المهبلية

رمد في العيون

من القضيب أو الشرج

غير عادية مع أو بدون

مشاكل في النمو

احمرار في القضيب

ألم في أسفل البطن

مختلفة من الجسم

إفرازات من القضيب

إفراز قيحي غير عادي
قذف المؤلم

وتورم الصفن

تقرحات األعضاء

اإلفرازات المهبلية
رائحة كريهة

ألم عند المجامعة

التناسلية و  /أو
تبول مؤلم

التناسلية الخارجية

حكة في األعضاء
التناسلية

تقرحات على أجزاء

حريق واأللم عند
التبول

الشرج

لحديثي الوالدة

حكة في األعضاء

اضطرابات في الحيض

ألم في أسفل الظهر

قرحة مؤلمة واحمرار
على األعضاء

التناسلية أو محيطها

مضاعفات االلتهابات

المنقولة جنسيا إذا لم
تعالج

العقم

اإلجهاض العفوي

العمى لحديثي

تلف شرايين القلب

الوالدات المبكرة

وفاة

(الحمل خارج الرحم)

الزهري أو السيالن

سرطان عنق الرحم

األطفال حديثي

واألعصاب

الحمل خارج الرحم
العقم
وفاة

الوالدة في حالة

إصابة األم بمرض

موت الجنين أو وفاة
الوالدة

اإلصابة بفيروس نقص
المناعة البشري

دليل تدريب المدربين
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 1111ما هي الحماية األكثر فعالية ضد االمراض المنقولة جنسياَ ؟

أكثر الوسائل فعالية لتجنب اإلصابة باالمراض المنقولة جنسياَ هي االمتناع عن ممارسة
الجنس (عن طريق الفم ،الجنس المهبلي أو الشرجي) أو أن تكون ممارسة الجنس فقط
ضمن العالقة الزوجية حيث االخالص متبادل بين الشريكين غير المصابين.
1212ما الذي يجب على الشخص القيام به إذا كان مصاب(ة) بأحد االمراض المنقولة جنسياً ؟
» »التماس الرعاية الطبية.
» »استخدام الواقي الذكري.
» »تقديم النصح للشريك للحصول على الرعاية الطبية حتى لو لم تظهر لديه(ها) عالمات وأعراض.
1313هل يمكن الشفاء من كافة االمراض المنقولة جنسياً ؟

جميع االمراض المنقولة جنسياً قابلة للعالج ومعظمها قابل للشفاء باستثناء عدوى
فيروس نقص المناعة البشري والهربس .لكن يمكن السيطرة عليهما .فمن المهم أثناء
العالج االمتثال بكمية الدواء التي تم وصفها ومدة العالج .وباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي نصح
الشركاء الجنسيين بالحصول على تشخيص وعالج ألن أي مرض منقول جنسياً إذا لم يتم
معالجته ،قد يصبح مصدراً للعدوى من جديد وقد يؤدي إلى فشل العالج.
1414هل كافة وسائل تنظيم األسرة تحمي من االمراض المنقولة جنسياً ؟

الواقيات الذكرية واألنثوية هي الوسيلة الوحيدة من وسائل تنظيم األسرة التي تقلل
من خطر االصابة باالمراض المنقولة جنسياً  ،ولكن يجب استخدامها في كل عالق جنسية.
المبيدات المنوية والحواجز المهبلية وغيرها من وسائل تنظيم األسرة األخرى قد يساعد في
منع الحمل ،لكنها ال تحمي الشخص ضد االمراض المنقولة جنسياً .
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D5-TT3-A2

موضوع التدريب  :التمتع بحقوق ومسؤوليات وفرص
متساوية
ورقة عمل النشاط  :2استكشاف المواقف تجاه المساواة واإلنصاف
بين الجنسين

عبارات «أوافق -ال أوافق»
•يجب أن تتزوج الفتيات في وقت مبكر ،خاصة في وقت األزمات اإلنسانية.
•خالل األزمة االنسانية ،يجب أن تبقى الفتيات داخل الخيم  /المنازل للحفاظ على سالمتهن.
•من الطبيعي أن تجلب الفتيات الماء والحطب بينما يبقى الفتيان في المنزل من دون القيام
بشيء.
•خالل األزمة االنسانية ،ليس هناك حاجة للذكور لمواصلة تعليمهم إذ يجب أن يعملو لدعم
األسرة اقتصاديا .تعليمهم ليس أولوي في هذه األوضاع.
•خالل األزمة االنسانية ،ال يحق للفتاة أن تشارك في اإلستجابة لألزمة في مجتمعها.
•من المقبول أن يقوم الشبان/الفتية بممارسة عالقات جنسية بعكس الفتيات/الشابات.
•يحق للصبي األصغر من أخته التدخل في حياتها وحمايتها.
•ال يحق للنساء التعبير عن رأيهن حول كيفية إنفاق الدخل الشهري لألسرة.

دليل تدريب المدربين
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D5-TT4-A1

موضوع التدريب  :4العنف المبني على النوع االجتماعي
ورقة عمل النشاط  :1فهم العنف المبني على النوع االجتماعي
المبادئ التوجيهية والمهارات التي تركز على الناجين
لقد تم تطوير مجموعة من المهارات التي تركز على الناجين على أساس المبادئ التوجيهية
األربعة التي وضعتها مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين (.)UNHCR
مبادئ توجيهية
ضمان السالمة الجسدية

للضحية/الضحايا  /الناجي/الناجين

مهارات مركزة على الناجين
خذ بعين االعتبار سالمة الناجي:

كن دائما متيقظاً للمخاطر األمنية التي قد يتعرض لها أحد الناجين

من العنف الجنسي .نفذ جميع النقاشات والتقييمات والمقابالت في
مكان آمن .حاول بقدر ما يسمح لك مركز أو البيئة ،تقييم سالمة

الناجي (هل الناجي لديه مكان آمن للذهاب إليه؟ هل سيواجه

الناجي المعتدي؟  .)...كن على علم بجميع الخيارات المتاحة للناجي
لإلحالة .إذا كان ذلك ممكنا ،اتخذ اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة
الناجي.

ضمان السرية

اضمان السرية:

امتنع عن التشارك بقصة الناجي مع اآلخرين .إذا كنت بحاجة إلى
تقاسم المعلومات مع المختصيين ،على سبيل المثال لتنظيم

اإلحالة ،يمكنك أن تقوم بذلك لكن بعد أن يفهم الناجي ذلك وأن
يعطي موافقته  /موافقتها مسبقاً .

احترام رغبات وحقوق وكرامة

احترم رغبات واحتياجات وقدرات الناجي:

الضحية/الضحايا والناجي/الناجيين

ينبغي أن يوجه كل تصرف تقوم بها رغبات واحتياجات وقدرات

للطفل ،عند اتخاذ أي قرار حول

االحتياجات الطبية والنفسية واالجتماعية وكذلك االحتياجات المادية

للرد على حادث عنف مبني على

لها  /له .وبعد إبالغ الناجي عن كل الخيارات للحصول على الدعم

والنظر في المصالح الفضلى

المسار األكثر مالئمة لمنع أو
النوع االجتماعي

الناجي .تأكد من إعطاء االهتمام لجميع احتياجات الناجي :تلبية

والحاجة إلى العدالة .احترم قوة وقدرات الناجي للتعامل مع ما حدث

واإلحالة ،لديه الحق في اتخاذ الخيارات التي يريدها

أما بالنسبة لألطفال ،ينبغي النظر في المقام األول في المصلحة
الفضلى للطفل ويجب أن يتمكن الطفل من المشاركة في اتخاذ

القرارات المتعلقة بحياته .ولكن ،يأخذ البالغين في عين االعتبار عمر

وقدرات الطفل عند تحديد الثقل الذي يجب أن يعطى لرغباته.
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مبادئ توجيهية

مهارات مركزة على الناجين

عامل الناجي بكرامة:

بين أنك تصدق الناجي ،أنك ال تشك في القصة وال تلقي اللوم عليه
ّ
وأنك تحترم خصوصياته/ها.

قدم موقفا داعماً :

وفر الدعم العاطفي للناجي .كن حساساً ومتفهماً ومستعداً
ّ
لالستماع إلى هموم الناجي وقصته .أظهر أنك مهتماً بغض النظر

عن طريقة التدخل التي ستقوم بها.

وفر المعلومات وقم بإدارة التوقعات:
ّ

قدم للناجي معلومات عن الخدمات المتاحة وجودتها لتمكينه/ها من

اتخاذ خيار عن الرعاية والدعم الذي يريدهما .تحقق ما إذا كان الناجي

يفهم تماماً كل المعلومات ،وإذا لزم األمر كيف عرض المعلومات

لتناسب قدرة الناجي في ذلك الوقت.

كن على علم أنه عندما يكشف أحد الناجين قصتهمها لك ،فذلك
يعني انه يثق بك ،ولديه توقعات عالية حول ما يمكنك القيام

به للمساعدة .كن دائماً واضحاً وصريحاً فال تعد بشيء ال تسطيع

تحقيقه .دائما قم بإحالة الناجي إلى الخدمات المناسبة .واحترم أيضا

الحدود المفروضة على ما يمكنك القيام به.
اضمن اإلحالة والمرافقة:

تأكد من أنك مطلع على جميع خيارات اإلحالة (النفسية  -االجتماعية
واالقتصادية والقضائية والطبية )،والخدمات المتاحة ،جنباً إلى جنب

مع جودتها وأمانها .أبلغ الناجي حول هذه الخيارات .تأكد من أن

الناجي قادراً على الوصول إلى الخدمات المناسبة  /التي يريدها.

انظر في إمكانية مرافقة/متابعة الناجي في جميع مراحل العملية -

وذلك بوجود شخص داعم وموثوق به ومتطلع يقوم بمرافقة الناجي
في الخدمات المختلفة.

ضمان عدم التمييز

عامل كافة الناجين بطريقة تحفظ كرامتهم وال تمييز على أساس
الجنس والخلفية ،أو العنصر أو العرق أو مالبسات الحادث.

المساواة في معاملة جميع الناجين وعدم وضع افتراضات حول تاريخ
أو خلفية الناجين .إنتبه من أحكامك و أرائك المسبقة حول العنف

الجنسي وال تسمح لها بالتأثير على الطريقة معاملتك للناجي.

دليل تدريب المدربين
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يوم 6
D6-TT1-A1-W1
اليوم 6

موضوع اللتدريب  : 1حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية
ورقة عمل  1النشاط  :1من حقنا أن نعرف وأن نحمي أنفسنا
سيناريو
مشهد  :1في المرحلة الثانوية من مدرسة للبنات ،تشرح المعلمة عن الجهاز التناسلي
األنثوي.
سألت إحدى البنات« :وماذا عن الجهاز التناسلي الذكري؟»
الجميع في الصف يضحك.
وسألت فتاة أخرى« :كيف يتم الحمل؟»
المزيد من الضحك  ...إحمرار وجه المعلمة التي تقول بصوت غاضب« :هذا ليس من شأنك».
مشهد  :2عايدة ،فتاة تبلغ من العمر  16عاماً  ،وهي في طريق عودتها من المدرسة برفقة
صديقتها حميدة.
عايدة« :توقفي عن رؤيته ،وإال ستقعي في متاعب .واألسوأ من ذلك ،لن يتزوجك .هل
يستطيع ذلك؟ ونحن في هذه األزمة اإلنسانية ،فهو ال يعمل وحتى أنه ترك المدرسة».
حميدة« :ال أستطيع أن أتركه .أنا أصدقه عندما يقول انه سيأخذني بعيداً عن هذه الفوضى «.
مشهد  :3حين دخول عايدة إلى خيمتها (شقتها) ،ناداها والدها.
األب“ :عايدة ،تعالي إلى هنا ،أريد أن أقول لك شيء».
عايدة« :نعم يا والدي» والدتها جالسة في الجزء الخلفي من الخيمة (الغرفة) وهي تبكي
عايدة« :ماذا حدث؟» وتركض إلى والدتها ،التي تدفعها نحو والدها وتخرج من الخيمة /
الغرفة.
األب« :أمور جيدة سوف تحدث لك ولنا ،يا فتاتي .لقد تحدثت اليوم مع جارتنا أم مالك .لديها
فتى وسيم أكبر منك بسنتين واتفقنا على أن تتزوجي منه .وسوف يكون لي أيضا الفتاة
األكبر سناً  .سيتم الزواج االسبوع المقبل فتوقفي عن الذهاب إلى المدرسة واستعدي.
عايدة ،تبكي« :ولكن ابي أنا صغيرة جداً على الزواج .كيف يجوز لي الزواج في هذا الوضع؟
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فنحن ال نملك شيئا « ...
األب« :أنا ال أريد أن أسمع أي شيء  -استعدي!» يغادر الخيمة  /الغرفة.
مشهد  :4عايدة جالسة مع حماتها وزوجها.
حامال بعد .ال بد أن هناك مشكلة «.
الحماة« :مر ثالثة أشهر على زواجكما وأنت لست
ً
تنظر عايدة إلى زوجها ،الذي يبدو في حيرة وغير متأكد مما سيقول.
الحماة« :تأكد من أن تحمل زوجتك بسرعة ».وتغادر الغرفة.
الزوج« :دعينا ننجب طفل لها».
عايدة« :ولكن أنت عاطل عن العمل ،وأنا صغيرة جدا  ...لنؤجل هذا».
حال «.
الزوج« :ال ،ال .أنا ال أريد أي مشاكل معها  ...سوف أجد ً
مشهد  :5تزور عايدة والدتها .وفجأة تدخل إحدى صديقاتها الخيمة وتبدأ بالبكاء.
الصديقة« :هل تعلمون أن حميدة توفيت أمس؟»
عايدة (يصرخ)« :ماذا ؟! لماذا ؟! «
الصديقة« :أنت على علم أنها كانت على عالقة بهذا الرجل .فحملت منه وذهبت إلى
مستوصف المخيم ولكنهم رفضوا تقديم الخدمات لها ألنها لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها.
على أية حال ،طلب منها التخلص من الطفل ،وإال سيتركها .فوجدنا سيدة في قرية بالقرب
من المخيم ووافقت على إجهاضها .لم تكن على ما يرام بعد ذلك ،وكانت تنزف كثيراً « ...
مشهد  :6يقف جميع الممثلين الشباب ويقولون« :لماذا هذه األشياء تحدث لنا ؟؟؟ هذا
ليس مقبول لدينا حقوق «.
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D6-TT1-A1-W2

موضوع التدريب  :1حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية
ورقة عمل  2النشاط  :1من حقنا أن نعرف وأن نحمي أنفسنا
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D6-TT1-A2

موضوع التدريب  :1حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية
ً
حقوقنا
ورقة عمل النشاط  :2المدافعة عن
حق بحاجة إلى أن يحقق:
األسباب المنطقية :لماذا هذا الحق غير محقق:
األشخاص المعنيين :من هم المتضررين؟ من هو المسؤول؟ من هم الحلفاء؟
الهدف /
النتائج:
األنشطة
(ماذا؟)

المجموعة

المستهدفة (لمن؟)

الوقت
(متى؟)

الشركاء

(من يستطيع

الموارد المطلوبة
(ماذا وكم؟)

المساعدة؟)

الهدف /
النتائج:
األنشطة
(ماذا؟)

المجموعة

المستهدفة (لمن؟)

الوقت
(متى؟)

الشركاء

(من يستطيع

الموارد المطلوبة
(ماذا وكم؟)

المساعدة؟)
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D6-TT2-A1

موضوع التدريب  :2الزواج المبكر
ورقة عمل النشاط  :1ما معنى أن يتزوج المرء في وقت مبكر؟
الرجاء انهاء القصص من خالل وصف النتائج:
القصة 	:1تفر فتاة شابة تبلغ من العمر  12عاماً من مجتمعها إلى بلد آخر بسبب الحرب
وتصل مع عائلتها إلى مخيم .والدها يريد أن يزوجها لرجل يبلغ من العمر 50
عاماً ويعيش في الخيمة المقابلة مقابل ابنة الرجل التي ستصبح زوجته .ماذا
ستكون في رأيك النتائج؟ أكمل القصة ...
القصة 	:2تنتقل فتاة شابة تبلغ من العمر  13عاما إلى مجتمع آخر بسبب الزلزال الذي
حدث في منطقتها .تقع في حب فتى يبلغ من العمل  16سنة .يقررا الهرب
والزواج .ماذا ستكون في رأيك النتائج؟ أكمل القصة ...
القصة 	:3شاب الجئ يبلغ سبعة عشر عاماً  ،ليس لديه ما يقوم به ؛ فينام طيلة النهار
ويخرج مع صديقه في الليل .تريد أمه أن تزوجه ألنها تعتقد أن هذا سوف
يحميه من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر .ماذا ستكون في رأيك النتائج؟
أكمل القصة ...
القصة 	:4فتاة جميلة عمرها خمسة عشر عاماً  ،يبلغها والدها أنها ستتوقف عن
الذهاب إلى المدرسة في نهاية األسبوع ألنه يريد تزويجها لرجل ثري
من المدينة حيث انتقلوا للهروب من الجفاف .ويوضح لها أنه عاطل عن
العمل وأسرتها بحاجة ماسة إلى المال لتأمين معيشة شقيقاتها الخمس
وشقيقها .ماذا ستكون في رأيك النتائج؟ أكمل القصة ...
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D6-TT3-A1-W1

موضوع التدريب  :3الحمل المبكر
ورقة عمل  1النشاط  : 1الحمل قبل بلوغ العشرين
شبكة النقاط
الصحة االنجابية

األعضاء

 10نقاط

 10نقاط

 10نقاط

 20نقطة

 20نقطة

 20نقطة

 20نقطة

 30نقطة

 30نقطة

 30نقطة

 30نقطة

 30نقطة

 40نقطة

 40نقطة

 40نقطة

 40نقطة

 40نقطة

 50نقطة

 50نقطة

 50نقطة

 50نقطة

 50نقطة

 60نقطة

 60نقطة

 60نقطة

 60نقطة

 60نقطة

وظائفها

الحمل

األمومة اآلمنة

تأثير الحمل

 10نقاط

 10نقاط
 20نقطة

المبكر

دليل تدريب المدربين
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D6-TT3-A1-W2

موضوع التدريب  :3الحمل المبكر
ورقة عمل  2النشاط  :1الحمل قبل بلوغ العشرين
أسئلة الميسر *
الصحة االنجابية

األعضاء

ما هي الصحة

أعط كافة

 10نقاط

الخارجية للجهاز

االنجابية؟

ووظائفها

أسماء األعضاء

الحمل

األمومة اآلمنة

تأثير الحمل

ما هو الحمل؟

كم مرة يجب أن

كيف تؤثر األزمة

عيادة ما قبل

الحمل المبكر؟

 10نقاط

التناسلي

الوالدة؟

األنثوي 10 .نقاط
مكافأة

 20نقطة

أعط كافة

أسماء األعضاء

الداخلية للجهاز
التناسلي

 10نقطة

حدد ثالث حقوق
 30نقطة

الجهاز التناسلي

للصحة االنجابية.

الذكري.

 30نقطة
هل يحق

لفتاة شابة أن

ترفض العالقة

الجنسية؟
 40نقطة

ما هي مكونات

الصحة االنجابية؟
 50نقطة

أين يتم إنتاج

أين ينمو
 20نقطة

الحامل أن

على الصحة

الطفل؟

أين يجري

سم  6أمور على

أعط  2من نتائج

البويضة؟

القيام بها خالل

على صحة

تخصيب

 30نقطة

ما هي أسماء

 40نقطة

بالحمل؟

أين يتم إنتاج

ماذا يحدث

 50نقطة

البويضة؟

الشابة الحامل
فترة الحمل.
 30نقطة

أين يجب أن

تجري الوالدة؟
 40نقطة

المؤتمر الدولي

للسكان

والتنمية في

القاهرة ،مصر؟
 60نقطة
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النفسية للشابة.
 30نقطة

أعط  2من نتائج

الحمل المبكر
على الصحة

النفسية للشاب.
 40نقطة

أين يجب أت

بعد تخصيب

تجري عملية

 50نقطة

حال يجب القيام

االجهاض ،في
بها؟

 50نقطة

أي عام عقد

البدنية للشابة.

 20نقطة

 40نقطة

ماذا نسمي

الحمل المبكر

 20نقطة

المني (السائل

البويضة؟

على الشابة
تتجنبها.

الخاليا المعنية

الذكري) ؟

 10نقاط

سم  5أشياء

األنثوي.

أعط كافة

اإلنسانية على

أعط  2من نتائج

 20نقطة

أسماء أعضاء

تزور فتاة حامل

المبكر

أعط  2من نتائج

للحمل المبكر

على المستوى
االقتصادي

للزوجين.

 50نقطة

ما هو الجهاز

متى يوصى

أعط  2من نتائج

ينتج المبيض

للبويضة

القيصرية؟

لدى الشباب

 60نقطة

الالزمة لنموها؟

 60نقطة

المجتمع.

العملية حين
البويضة؟

الذي يوفر

المخصبة المواد
 60نقطة

بالعملية

الحمل المبكر

على تنمية

 60نقطة
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D6-TT3-A1-W3

موضوع التدريب  :3الحمل المبكر
ورقة عمل  3النشاط  :1الحمل قبل بلوغ العشرين
إجابات ااألسئلة
الصحة الجنسية واالنجابية
س :ما هي الصحة اإلنجابية؟
ج :الصحة اإلنجابية هي حالة من اكتمال السالمة بدنياً وعقلياً واجتماعياً في جميع األمور
المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته.
س :حدد ثالث حقوق للصحة االنجابية
ج :الحقوق هي:
•الحق في الحياة والبقاء
•الحق في الزواج طوعاً وتكوين أسرة
•الحق لجميع األزواج واألفراد في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد ،ومدة تباعد وتوقيت إنجاب
أطفالهم وأن تكون لديهم المعلومات والوسائل للقيام بذلك.
•الحق في بلوغ على مستوى من الصحة الجنسية واإلنجابية في جميع مراحل الحياة ،لكل من
الرجال والنساء.
•الحق في األمان بما يتعلق بالصحة الجنسية واإلنجابية ،بما في ذلك التعرض للعنف الجنسي
واإلكراه ،والحق في الخصوصية.
•الحق في اتخاذ القرارات الحرة والمستنيرة المتعلقة باإلنجاب دون تمييز على أساس النوع
االجتماعي ،واإلكراه والعنف ،كما وردت في وثائق حقوق اإلنسان.
•الحق في االستفادة من التقدم العلمي فيما يتعلق بوسائل تنظيم األسرة والرعاية.
•الحق في عدم التمييز والمساواة في التعليم والعمل.

س :هل يحق لفتاة شابة أن ترفض العالقة الجنسية؟
ج :نعم .االنخراط في عالقات جنسية هو قرار شخصي يتم على أساس القيم ،االحتياجات،
والتوقعات ،الخ .الجميع ،بمن فيهم الفتيات والنساء ،لديه الحق في تقرير ما إذا كان سيقوم
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عمال من أعمال
بالعالقات الجنسية أم ال .إجبار شخص ما ،لفظياً أو جسدياً أو نفسياً  ،يعتبر
ً
العنف الجنسي.
س :ما هي مكونات الصحة االنجابية؟
ج :مكونات الصحة واالنجابية هي:
1.1التثقيف والمشورة والخدمات ذات النوعية الجيدة والمتعلقة بتنظيم األسرة.
2.2التثقيف والخدمات المتعلقة بالرعاية ما قبل الوالدة ،الوالدة اآلمنة ورعاية ما بعد الوالدة.
3.3معالجة المضاعفات المتعلقة بالوالدة والمواليد الجدد والحاالت الطارئة.
4.4الوقاية من اإلجهاض ومعالجة مضاعفاته وتأمين عناية ما بعد اإلجهاض.
5.5الوقاية من أمراض الجهاز التناسلي واإللتهابات المنقولة جنسياً بما في ذلك اإليدز.
6.6الوقاية من العنف المبني على أساس النوع االجتماعي ومعالجته.
7.7مشاركة الرجال في قضايا الصحة اإلنجابية.
8.8التثقيف عن الرضاعة الحصرية من الثدي ودعمها وتعزيزها.
9.9توفير المعلومات والتثقيف والمشورة والخدمات بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية والتوليد
المسؤولة عن حماية األسر والحفاظ على صحتها ورفاها.
1010الوقاية من العقم ومعالجته بطريقة مناسبة.
1111الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطانات الجهاز اإلنجابي لدى المرأة والرجل.
1212الصحة اإلنجابية والجنسية لليافعين واليافعات.
الفعالة للممارسات المؤذية كبتر األعضاء التناسلية لألنثى (الختان).
1313المحاربة
ّ
1414التثقيف والتوعية حول سن األمل.

س :أي عام عقد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة ،مصر؟
ج١٩٩٤ :
األعضاء ووظائفها
س :أعط كافة أسماء األعضاء الخارجية للجهاز التناسلي األنثوي.
ج :تشمل أعضاء الجهاز التناسلي الخارجي لألنثى ،ما يلي:
•العانة :المنطقة التي تقع مباشرة فوق الجزء العلوي من فتحة المهبل ،وهي مغطاة بالشعر
عندما تصل الفتاة إلى سن البلوغ
•الشفران الكبيران (الخارجي) :زوج خارجي من الجلد يحيط بالفتحة المهبلية
•الشفران الصغيران (الداخلي) :زوج داخلي من الجلد يحيط بالفتحة المهبلية
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•البظر :عضو حساس صغير يقع في الجزء االمامي من الفرج حيث يلتقي الشفرين
•فتحة مجرى البول :فتحة القناة التي تحمل البول من المثانة إلى خارج الجسم
•فتحة المهبل

س :أعط كافة أسماء األعضاء الداخلية للجهاز التناسلي األنثوي.
ج :تشمل األعضاء الداخلية للجهاز التناسلي لألنثى ما يلي:
•المبيضان :عضو بيضاوي الشكل ويقع في الجزء العلوي األيمن واأليسر من الرحم .مهمتها إنتاج
وتخزين واالفراج عن البويضات في قناة فالوب من خالل عملية تسمى اإلباضة .كما أنها تنتج
الهرمونات الجنسية األنثوية مثل هرمون االستروجين والبروجستيرون.
•قناتي فالوب :أنبوبين ،يقعان على جانبي الرحم ،ويربطان الرحم إلى المبيض .عندما تنبثق
البويضة من المبيض ،فإنها تدخل في قناة فالوب .وتقوم شعيرات صغيرة في بطانة قناة
فالوب بدفع البويضة داخل األنبوب إلى أسفل الممر الضيق نحو الرحم.
•الرحم :عضو مجوف على شكل ثمرة الكمثرى (اإلجاص) ولكن رأسا على عقب ،مع بطانة سميكة
وجدران عضلية قادرة على توسيع الرحم الستيعاب الجنين المتنامي ومن ثم تقليصه للمساعدة
في دفع الطفل خارجا أثناء المخاض.
•عنق الرحم :يربط المهبل بالرحم .لديه جدران قوية وسميكة .إن فتحة عنق الرحم صغيرة جدا ولكن
تتوسع أثناء الوالدة للسماح للجنين بالمرور.
•المهبل :أنبوب عضلي مجوف يمتد من فتحة المهبل إلى الرحم ،بإمكانه التوسع والتقلص
وتغطيه أغشية مخاطية تبقيه محمي ورطب .له عدة وظائف:
» »حدوث العالقة الجنسية
» »المسار الذي يتخذه الجنين أثناء الوالدة
» »الطريق الذي يتخذها دم الحيض لمغادرة الجسم من الرحم.
•غشاء البكارة :غشاء رقيق من األنسجة مع ثقب أو عدة ثقوب .يختلف من شخص آلخر ،ويغطي
جزئيا فتحة المهبل .تجد معظم الفتيات والنساء أن غشاء البكارة قد تمدد أو تمزق بعد العالقة
الجنسية األولى .قد تختبر بعض الفتيات/النساء القليل من النزيف وبعض األلم .أما فتيان أو نساء
أخريات فقد ال تشهدن الكثير من التغيير في غشاء البكارة بعد تجربتهم الجنسية األولى.

س :أعط كافة أسماء أعضاء الجهاز التناسلي الذكري.
ج :يتألف الجهاز التناسلي الذكري من األعضاء التالي:
•القضيب :عضو جنسي مصنوع من النسيج اإلسفنجي الذي يمكنه التوسع والتقلص .يتألف من
قسمين :رمح وحشفة .الرمح وهو الجزء الرئيسي من القضيب والحشفة وهي رأس القضيب .في
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نهاية الحشفة هناك فتحة صغيرة مما يسمح للمني والبول الخروج من الجسم عن طريق مجرى
البول .يولد جميع األوالد مع القلفة ،وهي قطعة من الجلد في نهاية القضيب تغطي الحشفة.
بعض األوالد يقومون بما يسمى الختان ،حيث يتم قطع القلفة .
•البربخ واألسهر يشكلون مجاري الجهاز التناسلي الذكري:
» »األسهر هو أنبوب عضلي يمر إلى األعلى جنبا إلى جنب مع الخصيتين وينقل السائل الذي
يحتوي المني ويعرف بالسائل المنوي.
» »البربخ عبارة عن مجموعة من األنابيب الملتفة (واحد لكل الخصية) والتي تصل إلى األسهر.
» »البربخ والخصيتان معلقين في كيس خارج الحوض يسمى بالصفن.
•اإلحليل هو قناة لديها وظيفة مزدوجة :فهو يحمل السائل المنوي إلى خارج الجسم عن طريق
القضيب ويحمل البول الذي يخرج من المثانة إلى خارج الجسم.
•الخصيتان :عبارة عن غدد جنسية بيضاوية الشكل تنتج وتخزن ماليين الخاليا المنوية الصغيرة
عندما يصل الفتى إلى النضج الجنسي .كما أنها تنتج هرمونات ،بما في ذلك التستوستيرون،
الذي يلعب دورا رئيسيا خالل مرحلة البلوغ لدى الفتية .وهو هرمون يسبب الصوت العميق
والخشن للشاب وتكبير العضالت ،ونمو الجسم والوجه والشعر .وهو يحفز أيضا إنتاج الحيوانات
المنوية.
•كيس الصفن :كيس من الجلد خارج الجسم يحتوي على البربخ والخصيتين .انه يساعد على تنظيم
درجة حرارة الخصيتين ،والتي تحتاج إلى أن تبقى أكثر برودة من درجة حرارة الجسم للتتمكن من
إنتاج الحيوانات المنوية .يتغير حجم كيس الصفن للحفاظ على درجة الحرارة المناسبة .عندما يكون
الجسم باردا ،ينكمش كيس الصفن ويصبح أكثر إحكاما للمحافظة على حرارة الجسم .عندما يكون
الجسم دافئا ،يصبح كيس الصفن مرن ويكبر حجمه للتخلص من الحرارة الزائدة .يحدث هذا األمر
دون أن يحتاج الشخص إلى التفكير به أو القيام بأي جهد إذ يعطي الدماغ والجهاز العصبي
كيس الصفن التعليمات لتغيير الحجم.
•الغدد الملحقة :بما في ذلك الحويصالت المنوية وغدة البروستات ،مهمتها توفير السوائل التي
تعمل على تليين القنوات وتغذية الحيوانات المنوية .الحويصالت المنوية على شكل أكياس
ملتصقة باألسهر على جانبي المثانة .أما غدة البروستات ،فتساعد على إنتاج السائل المنوي،
وتحيط بأقنية القذف في قاعدة مجرى البول ،مباشرة تحت المثانة.
•

س :أين يتم إنتاج المني (السائل الذكري) ؟
ج :في الخصيتين وغدة البروستات
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س :أين يتم إنتاج البويضة؟
ج :في المبايض
س :ماذا نسمي العملية حين  ينتج المبيض البويضة؟
ج :اإلباضة
فترة الحمل
س :ما هو الحمل؟
ج :عادة تطلق البويضة من مبيض المرأة أو الفتاة (اإلباضة) خالل األسبوعين األولين من
الدورة الشهرية .ويحدث هذا بعد فترة الحيض ،والتي تستمر عادة  7-3أيام .بعد ذلك ،تنضج
الهرمونات البويضات في المبيضين ،وتصبح بطانة الرحم سميكة .وتحدث اإلباضة في منتصف
الدورة ،حوالي اسبوعين قبل أن يحدث الحيض التالي .تدخل البويضة في قناة فالوب وتبدأ
بالتحرك نحو الرحم.
بعد الجماع المهبلي أو أنواع أخرى من التلقيح ،تدخل عدة مئات من السائل المنوية إلى
عنق الرحم إلى الرحم ومن ثم إلى قنوات فالوب .في حال وجود بويضة في أحد األنابيب ،قد
تخصبها الحيوانات المنوية .تعرف عملية التحام البويضة والحيوان المنوي تسمى باإلخصاب.
ومن األكثر احتماال أن يحدث اإلخصاب من الجماع الجنسي الذي يحصل خالل األيام الخمسة
قبل أن يتم اطالق البويضة أو في يوم اإلباضة .يبدأ الحمل عندما تلتصق البويضة المخصبة
بالرحم وتبدأ في النمو  -وهذا ما يسمى بالغرس.
ومن الممكن أيضا  -ولكن أقل احتماال ،أن تصبح المرأة أو الفتاة حامال من خالل أي نوع من
الجنس حيث يكون هنالك احتكاك بين المني والفرج.
س :أين ينمو الطفل؟
ج :في الرحم
س :أين يجري تخصيب البويضة؟
ج :في قناتي فالوب
س :ما هي أسماء الخاليا المعنية بالحمل؟
ج :البويضة (األمشاج اإلنثوي) ،والحيوانات المنوية (األمشاج الذكوري)
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س :ماذا يحدث بعد تخصيب البويضة؟
ج :تتحرك البويضة المخصبة إلى أسفل قناة فالوب وتنقسم إلى مزيد من الخاليا التي تشكل
كرة تصل الرحم وتنغرس في بطانة الرحم .وهذا ما يسمى باالنغراس.
س :ما هو العضو الذي يوفر للبويضة المخصبة المواد الالزمة لنموها؟
ج :الحبل السري
األمومة اآلمنة
س :كم مرة يجب أن تزور فتاة حامل عيادة ما قبل الوالدة؟
ج :في أقرب وقت ممكن بعد أن تكتشف أنها حامل .فكلما بكرت بالحصول على الرعاية
الطبية ،كلما كانت فرصها أفضل للتمتع بصحة جيدة هي وجنينها.
ومن الناحية المثالية ،مرة واحدة كل شهر خالل الـ 28أسبوعا من بداية الحمل ،ثم كل
أسبوعين حتى  36أسبوعا ،ثم مرة كل أسبوع حتى الوالدة .في حال كان للشابة وضع طبي
معين قد ُيطلب منها زيارة الطبيب أكثر.
س :عدد  5أشياء على الشابة الحامل أن تتجنبها.
ج:
•تناول اللحوم النيئة ألنها قد تنقل جرثومة أي كوالي ،السالمونيال أو داء المقوسات (القطط)
•المشروبات الكحولية ألن الكحول سوف تؤثر على النمو السليم للجنين ،وتعرض الطفل إلى خطر
الوالدة مع عيوب خلقية ومشاكل عقلية.
•استخدام المخدرات مثل الكوكايين أو الماريجوانا خالل فترة الحمل يمكن أن يسبب اإلجهاض،
والوالدة المبكرة ومشاكل طبية أخرى .ويمكن أيضا أن يولد طفل مدمنا على بعض األدوية.
•التدخين :تتضمن مخاطر التدخين خالل فترة الحمل :وفاة الجنين داخل الرحم ،وانخفاض وزن الوليد
عند الوالدة مما يجعله أكثر عرضة الحقا للمشاكل الصحية ،الوالدة المبكرة أي الطفل يولد في
وقت سابق لألسبوع  ،37متالزمة موت الرضيع المفاجئ وهي الموت المفاجئ غير المبرر للرضيع
الذي لك يبلغ عمر السنة.
•ممارسة الجنس غير اآلمن ألنه يجعل الشابة الحامل عرضة لخطر االلتهابات المنقولة عن طريق
االتصال الجنسي .ويمكن أن تتسبب بعض االلتهابات المنقولة جنسيا بالعمى وااللتهاب الرئوي
أو التهاب السحايا في األطفال حديثي الوالدة ،لذلك فمن المهم استخدام الوقاية .يمكن
لألطباء نصح المرأة/الشابة الحامل بشأن كيفية ممارسة الجنس وحماية نفسها.

س :عدد  6أمور على الشابة الحامل القيام بها خالل فترة الحمل
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ج:
•الفحوص الطبية الدورية والفحوص الطبية العادية
•تناول الغذاء الصحي والمتنوع
•شرب كميات كافية من الماء
•الحركة والنشاط من خالل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل المشي في حال لم يكن
الحمل معقدا
•تجنب رفع األشياء الثقيلة
•النوم كفاية
•مراجعة الطبيب فوراً إذا الحظت:
» »عدم زيادة في الوزن أو زيادة مفرطة في الوزن
» »إفرازات مهبلية غير عادية أو ذات رائحة كريهة
» »نزيف مهبلي
» »صداع ،وتعب وصعوبة في التنفس
» »تورم اليدين والقدمين والوجه
» »مخاض مبكر

س :أين يجب أن تجري الوالدة؟
ج :في بيئة الرعاية الصحية المناسبة ومن قبل مقدم الرعاية الصحية
س :أين يجب أن تجري عملية االجهاض ،في حال يجب القيام بها؟
ج :في بيئة الرعاية الصحية المناسبة ومن قبل مقدم الرعاية الصحية
س :متى يوصى بالعملية القيصرية؟
ج :عادة ،بعد حوالي  280يوماً من آخر عادة شهرية للمرأة ،عندما يكون الطفل على استعداد
للوالدة ،فيضغط رأسه على عنق الرحم .يبدأ عنق الرحم باالسترخاء واالتساع لتحضير خروج
الطفل عن طريق المهبل .في بعض الحاالت ،ال تتغير وضعية الجنين ،وحينها يوصى بإجراء
عملية قيصرية .كذلك األمر ،إذا كانت األم متعايشة مع فيروس نقص المناعة البشري ،وذلك
للحد من فرصة انتقال الفيروس الى المولود.
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تأثير الحمل المبكر
س :كيف تؤثر األزمة اإلنسانية على الحمل المبكر؟
ج :بعض األسباب لتأثير األزمة اإلنسانية على الحمل المبكر:
•الخدمات الضرورية غير متوفرة ،على األقل في بداية األزمة
•التوتر اإلضافي بسبب األزمة
•فقدان أو نقص في الدعم العائلي
•عدم القدرة على رعاية شخص لنفسه واالستجابة بشكل مالئم لألزمة
•االفتقار إلى الموارد المالية لدفع المصاريف المتعلقة بالحمل واألطفال حديثي الوالدة

س :أعط  2من نتائج الحمل المبكر على الصحة البدنية للشابة.
ج :عدم اكتمال نمو أعضاء الجهاز التناسلي عند الفتيات الشابات .وبالتالي ،هن أكثر عرضة
لخطر:
• مواجهة صعوبات أثناء المخاض والوالدة
•مضاعفات مثل فقر الدم ،وارتفاع ضغط الدم وغيرها
•مضاعفات أثناء الوالدة التي قد تؤدي إلى الوفاة أو مشاكل صحية مزمنة
•الوالدة المبكرة

س :أعط  2من نتائج الحمل المبكر على صحة النفسية للشابة.
ج :من الشائع بالنسبة للفتيات الحوامل أن يختبرن مشاعر مثل الخوف والغضب ،والشعور
بالذنب ،واالرتباك والحزن والقلق عن كونها قادرة على التعامل مع المسؤوليات الجديدة.
وترتبط هذه المشاعر بالدعم الذي تتلقاه من والد الطفل ،والديها وغيرهم ،باالضافة إلى
تقبلها واقع أنها ستنجب طفل رضيع.
يختلف وضع كل فتاة؛ فقد تحتاج إلى طلب المزيد من الدعم من أشخاص من خارج إطار
األسرة مثل الطبيب ،الممرضة ،مقدم المشورة ،الخ.
س :أعط  2من نتائج الحمل المبكر على الصحة النفسية للشاب.
ج :قد يشعر الصبي بالتوتر والقلق حول المسؤوليات الجديدة .كما أنه من الممكن أن يشعر
بالذنب ،والغضب ،واالرتباك ،وغيرها تبعا للظروف التي وقع فيها الحمل.
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س :أعط  2من نتائج الحمل المبكر على المستوى االقتصادي للزوجين.
ج:
•ستترتب نفقات إضافية مرتبطة بالحمل واألطفال حديثي الوالدة.
•على المدى الطويل ،قد يترك كال الوالدين المدرسة ،األمر الذي قد يقلل دخلهما.

س :أعط  2من نتائج الحمل المبكر عند الشباب على تنمية المجتمع
ج :قد يواجه المجتمع:
•المعوقات االقتصادية بسبب زيادة عدد سكانها مقارنة بالموارد المتاحة.
•زيادة الطلب على الخدمات الصحية المتخصصة لالستجابة الحتياجات األطفال حديثي الوالدة
المرضى.
•انخفاض في المستوى التعليمي للمواطنين.
•المزيد من االستنزاف السريع لموارد المجتمع.
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D6-TT3-A2-W1

موضع التدريب  :3الحمل المبكر
ورقة عمل  1النشاط  :2تنظيم األسرة
قصة عائلتين
تزوج إثنين من األزواج في اليوم نفسه( .قم بمناداة الزوج والزوجة في كل من الزوجين
وأطلب منهم اإلحتفال داخل منزلهم).
متطوع ْين من قبل
خالل السنة األولى من الزواج ،أنجب كال الزوجين طفلهما األول( .أطلب
َ
المشاركين للتوجه داخل كل بيت لتمثيل هذا الطفل).

انجب أول زوجين خالل السنة الثانية من الزواج – (قل أسمائهما بصوت عال)  -طفلهما الثاني.
(أطلب من متطوع آخرالتوجه داخل المنزل األول لتمثيل هذا الطفل).
في السنة الثالثة من الزواج ،انجب أول زوجين – (قل أسمائهما)  -الطفل الثالث .أطلب من
متطوع آخرالتوجه داخل منزلهما.
في السنة الرابعة من الزواج ،انجب كال الزوجين طفل( .أطلب من متطوعان آخران التوجه داخل
منزلهما) .قل أن هذا هو الطفل الرابع ألول زوجين (حدد أسمائهما) ،والثاني للثنائي الثاني
(حدد أسمائهما).
في السنة الخامسة من الزواج ،انجب أول زوجين (قل أسمائهما) طفلهما الخامس( .أطلب من
متطوع آخرالتوجه داخل منزلهما).
في العام السادس على الزواج ،انجب أول زوجين (قل أسمائهما) طفلهما السادس( .أطلب
من متطوع آخرالتوجه داخل منزلهما).
بعد سبع سنوات من الزواج ،انجب كال الزوجين طفل( .أطلب من متطوعان آخران التوجه داخل
منزلهما) .قل هذا هو الطفل السابع ألول زوجين (حدد أسمائهما) والثالث للثنائي الثاني (قل
أسمائهما).
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D6-TT3-A2-W2

موضوع التدريب  :3الحمل المبكر
ورقة عمل  2النشاط  :2تنظيم األسرة
أمثلة لطرق تنظيم األسرة  التي يمكن تقديمها في أوضاع األزمات اإلنسانية
يجب أن يكون مقدمي الخدمات ومستخدمي وسائل تنظيم األسرة على بينة من خصوصيات
كل طريقة ،وتأثيرها وفعاليتها والتأثيرات الجانبية .وينبغي أيضا أن يعرفوا تأثيرها على
خطر انتقال االلتهابات المنقولة جنسياً  ،مدى مالءمتها للنساء المرضعات والمدة الزمنية
بين االنقطاع عن استعمال الطريقة والعودة إلى الخصوبة الطبيعية .ما يلي معلومات عن
األساليب األكثر شيوعا .كما أنه «ال ينبغي تشجيع اإلجهاض كوسيلة من وسائل تنظيم
األسرة في أي من الحاالت»( .الفقرة  8.25من المؤتمر الدولي للسكان والتنمية)
وسائل موضعية
في معظم األوضاع اإلنسانية ،يكون الواقي الذكري من مادة الالتكس الطريقة األهم.
فاالستخدام المنتظم والصحيح للواقي الذكري يمكن أن يلعب دور مزدوج في الحماية من
اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري وااللتهابات المنقولة جنسياً والوقاية من الحمل.
ويمكن استخدامه وحده أو مع طريقة أخرى لزيادة الفعالية .وينبغي استخدام مواد ملينة
أساسها مائي مع الواقي الذكري.
أما الطرق الموضعية األخرى ،مثل المبيدات المنوية والواقيات األنثوية ،قد يطلبها الالجئون
والنازحون اللذين هم على دراية بهذه الوسائل من بلدهم األصلي .إذا طلب ذلك ،ينبغي بذل
كل جهد ممكن لتوفير هذه األساليب.
وسائل هرمونية
ينبغي أن تتضمن حبوب منع الحمل على األقل:
•حبوب منع الحمل المركبة :إثنيل استراديول ( )ethinyl oestradiolأقل من

 0.035ملغ والليفونورجستري

ل( 0.15 )levonorgestrelملغ.
•حبوب منع الحمل فقط من البروجستيرون :الليفونورجستريل  0.03ملغ أو نوريثيستيرون
( 0.35 )norethisteroneملغ.
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وتشمل وسائل منع الحمل عن طريق الحقن ديبو-مدروكسي بروجسترون اسيتات (depot-
 )medroxyprogesterone acetateديبو بروفيرا ،حقنة واحدة كل ثالثة أشهر؛  enatharemنوريثيستيرون
إناثاريم ( )norethisterone enatharemحقنة واحدة كل  2أشهر؛ أو سيكلوفم (  )Cyclofemحقنة واحدة
في الشهر .ينبغي على المختصيين الصحيين المدربين إعطاء الحقن .ويوصى أن يستخدم
طريقة واحدة من الحقن لتفادي االلتباس في الجدول الزمني إلعادة الحقن.
كما إن تقديم المشورة خالل زيارات المتابعة تدعم وتساعد المستفيدات على تحمل اآلثار
الجانبية الشائعة ،مثل تغير أنماط الطمث.
ينبغي للسياسات الوطنية وطلبات المستفيدين المطلعين أن توجه استخدام هذه
الوسائالت في األوضاع اإلنسانية.
اللوالب النحاسية (وسائل موضعية داخل الرحم)
إن وضع اللولب داخل الرحم ،مثل ربط قنوات فالوب وقطع القنوات المنوية والغرسات،
يتطلب تدريب خاص وتوفر مرافق ومعدات معينة.
ال ينبغي أن تستخدم النساء المصابات بأحد االلتهابات المنقولة جنسيا ،بما في ذلك فيروس
نقص المناعة البشري ،أو المعرضات لها اللولب .كذلك األمر بالنسبة للنساء اللواتي لم ينجبن
من قبل ،فيجب أن ال يكون اللولب الطريقة األفضل لهن.
طرق تنظيم األسرة الطبيعية
وتشمل وسائل تنظيم األسرة الطبيعية طريقة درجة حرارة الجسم ،ومخاط عنق الرحم أو
العد وطريقة االعراض الحرارية .تعتبر هذه الطرق مناسبة بشكل خاص
اإلباضة وطريقة
ّ

لألشخاص الذين ال يرغبون في استخدام وسائل أخرى ألسباب طبية أو بسبب المعتقدات
الدينية أو الشخصية .حينها يحتاج كال الشريكين إلى المشورة عند اختيار الطريقة والتدرب
عليها .تتطلب هذه الطرق التدريب والمتابعة المنتظمة حتى يتأكد الشركاء من تمكنهم من
الكشف عن عالمات الخصوبة .تدريس هذه األساليب إلى المستخدمين المحتملين يستغرق
وقتا طويال ويتطلب جلسات منفصلة ألولئك الالجئين/النازحين الذين يرغبون في استخدامها.
الرضاعة الطبيعية
تعتبر الرضاعة الطبيعية وسيلة فعالة من وسائل تنظيم األسرة إذا توفرت الشروط التالية:
المرأة ترضع بشكل حصري وبحسب الطلب من طفلها الرضيع  -وهذا يعني أن الطفل ال
يتناول إي مواد غذائية أخرى – وأن تكون لم تحض بعد وطفلها الرضيع يبلغ أقل من  6أشهر
من العمر .إذا لم تتوفر أي من هذه الشروط الثالثة ،حينها ينصح بطريقة إضافية لمنع الحمل.
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وسائل تنظيم األسرة الموصى بها لألمهات المرضعات:
•من االنجاب حتى مدة تصل إلى ستة أسابيع بعد الوالدة :الوسائل الموضعية ،اللولب ،وقطع أو
ربط األنابيب.
•من ستة أسابيع إلى ستة أشهر بعد الوالدة :الوسائل الموضعية ،وسائل تعتمد على
البروجستين فقط (حبوب منع الحمل والحقن والغرسات) ،اللولب وقطع أو ربط األنابيب.
•بعد ستة أشهر من الوالدة ،حبوب منع الحمل الفموية المركبة والحقن.

الغرسات الهرمونية
الغرسات الهرمونية هي وسيلة منع حمل طويلة األمد تعتمد فقط على البروجستيرون .أما
الغرسات األكثر استخداما على نطاق واسع فهي غرسات نوربالنت ونوربالنت  2والتي تتكون،
على التوالي ،من ستة أو اثنين كبسوالت من السيالستيك )البالستيك اللين) والتي تحتوي
على البروجستيرون الليفونورغيستريل .وهذه الكبسوالت يتم غرسها تحت الجلد في الذراع،
وتطلق هرمون البروجستيرون ببطء .هذه الغرسات فعالة لمدة خمس سنوات .وينبغي فقط
أن يتم غرسها أو إزالتها من قبل مختصين مدربين بشكل صحيح.
قبل وصف أي وسائل منع الحمل على المدى الطويل في الوضع اإلنساني ،يجب أن يكون
مقدمي الخدمات على يقين من أن هناك مرافق ومختصين ماهرين في بلد المنشأ لعكس
أو إزالة هذه الوسائل حين يرجع الالجئين أو النازحين إلى بلدهم أو منزلهم .وفي حال لم
تتوفر هذه المرافق في بلد المنشأ ،ال ينبغي استخدام هذه الوسائل إذا.
وسائل منع الحمل الجراحية الطوعية
قد يفضل بعض المستفيدين من الخدمات ،وسائل دائمة لتنظيم األسرة كقطع القناة
الدافقة (المنوية) لدى الرجال وربط قناتي فالوب (ربط األنابيب) لدى النساء .كطرق جراحية،
يجب أن يقوم بها فريق عمل مدرب وفي ظروف آمنة حيث تتوفر المعدات الالزمة وبموافقة
رسمية من المستفيد .وتعتبر هذه الوسائل خيارا في حال كانت مألوفة لدى األشخاص
المتأثرين باألزمة اإلنسانية في بلدهم األصلي ويسمح بها داخل البلد المضيف.
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D6-TT4-A1

موضوع تدريب  :4تدريب المدربين على تثقيف األقران عن
صحة الشباب الجنسية واإلنجابية في األوضاع اإلنسانية
ورقة عمل النشاط  :1اكتشاف الدليل
1.1كم عدد أجزاء الدليل؟ يرجى تحديد عناوين هذه األجزاء
2.2ما هي القضايا التي يغطيها الجزء األول؟
3.3ما هي العناوين الفرعية لخطة الجلسة/النشاط؟
4.4يرجى ذكر مواضيع التدريب التي يتناولها الدليل.
5.5كم عدد أنشطة موضوع التدريب “فيروس نقص المناعة البشري  /اإليدز” ؟
6.6أعط رسالتين أساسيتين عن العنف المبني على النوع االجتماعي.
7.7من هي الفئة المستهدفة من النشاط  ،5موضوع التدريب  3في اليوم 1؟
8.8ماذا تتضمن ورقة العمل  A2-TT1-D3؟
9.9ماذا تتضمن ورقة العمل  W1-A2-TT2-D2؟
1010ما هو الغرض من فقرة “أفكار مساعدة” في مختلف خطط الجلسات؟
1111يرجى إعطاء أحد أهداف موضوع التدريب “اتخاذ القرار”
1212ما هي المبادئ اإلنسانية األربعة التي تحدث عنها الدليل؟ يرجى تحديد مكانها في الدليل
(عنوان الجزء ذات الصلة ،ورقم الصفحة).
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يوم 7
D7-TT1-A1
اليوم 6

موضوع التدريب  :1شراكة الشباب والكبار
ورقة عمل النشاط  :1مقدمة عن نظرية سلسلة المواقف
1.1ماذا يعني لك «الشباب كأشياء»؟
2.2ماذا يعني لك “الشباب كمتلقين”؟
3.3ماذا يعني لك “الشباب كشركاء «؟
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D7-TT1-A2

موضوع التدريب  :1شراكة الشباب والكبار
ورقة عمل النشاط  :2تطبيق سلسلة المواقف
•اكتب كلمة «الشباب» أو كلمة «الكبار» على أحد جانبي كل من البطاقات .على الجانب اآلخر من
البطاقات ،أكتب إحدى العبارات التالية:
•على بطاقات الكبار إختيار إحدى العبارات التالية
» »أنت تريد السيطرة على كل شيء.
» »أنت قائد ملتزم يهتم بهذا األمر ويريد أن يكون ناجحا.
» »أنت متعال على الشباب.
» »أنت تتجاهل الشباب.
•أما على بطاقات الشباب:
» »أنت تريد السيطرة على كل شيء.
» »أنت قائد ملتزم يهتم بهذا األمر ويريد أن يكون ناجحاً .
» »أنت سلبي بشأن كل ما هو مقترح.
» »أنت تشعر بالملل وال تريد التواجد هنا.
تأكد أن لديك  4-3مجموعات من هذه البطاقات ،اعتمادا على عدد المشاركين االجمالي.
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  D7-TT2-A1

موضوع التدريب  :2تخطيط ومتابعة وتقييم جلسة تثقيف
األقران
ورقة عمل النشاط  :1ما هي خطة جلستنا؟
نموذج عن خطة الجلسة
ما الموضوع الذي نتناوله؟

من نستهدف؟

ماذا نريد تحقيقه؟

في نهاية هذا النشاط ،ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على:

كم من الوقت يلزم؟

_______ دقيقة

ما هي المواد التي نحتاجهاا؟

لوح قالب  +أوراق  +أقالم

ما الخطوات التي يجب اتباعها؟

أفكار مساعدة!

ما هي الرسائل األساسية

التي ينبغي تذكرها؟

ماذا سنقيم وكيف؟
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D7-TT2-A2

موضوع التدريب  :2تخطيط ومتابعة وتقييم جلسة تثقيف
األقران
ورقة عمل النشاط  :2كيفية متابعة وتقييم جلسة تثقيف األقران؟
األسئلة:
1.1ما الذي يجب أن نرصده/نتابعه في تدخلنا (تنفيذ دورات تثقيف األقران من قبل مثقفو األقران
الشباب)؟ لماذا؟ كيف؟ أين؟ متى؟
2.2ما الذي يجب أن نقيمه في تدخلنا (تنفيذ دورات تثقيف األقران من قبل مثقفو األقران الشباب)؟
لماذا؟ كيف؟ أين؟ متى؟ مع من نقيم؟ ولمن نقيم؟
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D7-TT3-A2

موضوع التدريب :محاكاة جلسات تثقيف األقران
ورقة عمل النشاط  :2مرافقة مثقفو األقران
بطاقة تقييم األداء
							
عنوان الجلسة:

تاريخ الجلسة:

مكان انعقاد الجلسة:
اسم مثقف األقران:
مهارات  /معلومات /

المالحظات

مهارات التواصل

ضعيف

المواقف

متوسط

جيد

للتحسين

الكلمات المستخدمة
مفهومة

العبارات قصيرة
توضيح األمور/المواضيع
استخدام كلمات تشجيع
إيجابية

مهارات التواصل غير

اللفظي

التواصل بالعين
طريقة الوقوف أو

الجلوس

تردد الحركة
تعابير الوجه
حركات الجسم
صوت
النبرة
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المستوى
مهارات االصغاء
التركيز
طرح األسئلة

لالستفهام أو توضيح
األمور

استخدام التواصل غير

اللفظي

عدم المقاطعة
المعلومات
صحيحة
واضحة
مترابطة
إدارة المشاركون
خلق بيئة تعلمية آمنة
تنظيم المناقشة
التعامل مع مختلف

الطباع بين المشاركين
فريق العمل
التعاون بين الميسرين
المساعدة العملية
التشارك بمساحة
التدريب

االحترام لبعضهم
البعض

طرق ووسائل التدريب
شرح هدف النشاط/

التمرين وخطواته
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تنفيذ النشاط/التمرين
استخدام الوسائل

البصرية ،مثال اللوح
القالب

مواقف مثقف األقران
تحفيز المشاركين
إعطاء تغذية راجعة

وتقدير المشاركة

احترام المشاركين
االستجابة إلى مخاوف

المشاركين
متحمس

مكان التدريب
طريقة جلوس

المشاركين

حجم الغرفة يناسب
األنشطة التدريبية

حجم الغرفة مناسبة
لعدد المشاركين

المتطلبات المادية

(التهوية ،واإلضاءة،
والسالمة ،وغيرها)
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ملحق  :2نموذج استمارة تقييم قبلي  /بعدي
عزيزي المشارك(ة)،
بهدف تقييم التدريب ،نود منك ملء هذه االستمارة في بداية ونهاية التدريب .لست بحاجة
إلى إعطاء اسمك أو عنوانك .يرجى تسجيل الرقم الذي حصلت عليه ألن هذا سوف يمكننا من
تتبع مستوى التحسن لكل مشارك .كذلك األمر اختر الخانة المناسبة تبعا إذا كنت تجيب على
التقييم القبلي أو البعدي .شكرا!
تقييم قبلي

تقييم بعدي

التاريخ :

مكان التدريب:

1.1الرجاء اإلجابة بـ»صح» أو «خطأ» على العبارات التالية:
صح

1

قد تتسبب الحروب أو الحوادث أو الفيضانات أو الزالزل أو الهزات األرضية

2

األزمة اإلنسانية هي وضع يهدد حياة عدد كبير من الناس ،وصحتهم،

3

التحيز
تشمل المبادئ التوجيهية للعمل اإلنساني على اإلنسانية ،الحياد ،عدم
ّ

4

تثقيف األقران هو عملية تقوم خاللها مجموعة مدربة ومتحمسة من الشباب

5

يكون دور مثقف األقران موجه نحو العالقات ،ويعالج الدوافع واإلنكار

6

يكون دور مقدم مشورة األقران موجه نحو هدف ويسعى إلى تعزيز المعارف

7

يمكن الرد على احتياجات الشباب المتأثر بأزمة انسانية المتنوعة والمتعددة

خطأ

بأزمات إنسانية

وأمنهم ،وسالمتهم ،ومعيشتهم ورفاههم.

وعدم إحداث ضرر /تقليل الضرر

بأنشطة تثقيفية منظمة أو غير رسمية مع األهل

والمقاومة على المستوى الشخصي

والمواقف والمهارات الالزمة لتسهيل تغيير السلوك

من خالل برامج تثقيف األقران بين الشباب
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الرجاء وضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة.
2.2يتضمن برنامج تثقيف األقران الناجح:
أ.أتقديم المعلومات وبناء المهارات السلوكية
ب.بالتحفيز
ت.تإحالة الشباب إلى الموارد المالئمة
ث.ثأ  +ج
ج.جكل ما ذكر أعاله
3.3كي نتمكن من القيام ببرامج تثقيف األقران مع الشباب المتأثرين بأزمة إنسانية ،نحتاج إلى:
أ.أنحدد مكان إقامة هؤالء؛ مجتمع مضيف أو مخيم لالجئين أو النازحين أو غيرها
ب.بنتصل بالمنظمات التي لها وصول إلى الشباب
ت.تنتعرف على الظروف الحياتية لهؤالء الشباب
ث.ثنحدد الخدمات المتوفرة لهم
ج.جكل ما ذكر أعاله
4.4عند القيام بإعداد الئحة عن الخدمات المتوفرة للشباب المتأثرين بأزمة إنسانية:
أ.أنحدد اسم المؤسسة أو المنظمة وعنوانها
ب.بنحدد الخدمات المتوفرة
ت.تنحدد أوقات تقديم الخدمات
ث.ثنحدد من هم مقدمي الخدمات باإلضافة إلى بعض المالحظات ذات األهمية
ج.جكل ما ذكر أعاله
5.5الرجاء اإلجابة بـ»صح» أو «خطأ» على العبارات التالية:
صح

1

يتواجد فيروس نقص المناعة البشري في الدم ،السوائل الجنسية والعرق

2

عندما يكون الشخص بمرحلة اإليدز ال يتمكن جسمه من مواجهة االلتهابات

3

يمكن الشفاء من اإليدز إذا تمت المعالجة باكرا

4

في حال كانت المرأة الحامل مصابها من الممكن أن تنقل العدوى إلى جنينها

5

قد يصاب الشخص من خالل تشارك الحقن عند استخدام المخدرات
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خطأ

6

العديد من األشخاص المصابين بااللتهابات المنقولة جنسيا بما فيه فيروس

7

فعال لحماية األشخاص من اإلصابة بفيروس نقص المناعة
هنالك لقاح ّ
البشري

8

يمكن أي يكون الشخص متعايشا مع فيروس نقص المناعة البشري دون أن

9

باإلمكان اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري من خالل التقبيل على الخد

10

يمكن أن يصاب الشخص بفيروس نقص المناعة البشري عند التبرع بالدم في

11

من طرق اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري الوشم وثقب األذن بأدوات

12

يمكن أن يصاب الشخص بفيروس نقص المناعة البشري من خالل لدغة

13

يمكن أن يتفادى الشخص اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري من خالل

14

يمكن معرفة إذا كان الشخص مصابا بفيروس نقص المناعة البشري من خالل

نقص المناعة المكتسب ال تظهر عليهم عوارض

يصل إلى مرحلة اإليدز

منشأة صحية معتمدة

غير معقمة

البعوض

التغذية الجيدة والقيام بالتمارين الرياضية بشكل منتظم

النظر إلى شكله الخارجي

6.6يمكن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري من خالل:
أ.أاالمتناع عن العالقات الجنسية
ب.باإلخالص المتبادل بين شريكين غير مصابين
ت.تاستخدام الواقي بانتظام وبالطريقة الصحيحة
ث.ثاالمتناع عن تشارك األدوات الواخزة والقاطعة
ج.جكل ما ذكر أعاله
7.7تزيد إمكانية اإلصابة بفيروص نقص المناعة البشري في حال:
أ.أاإلصابة باالمراض المنقولة جنسياً
ب.بالشرب من الكوب نفسه الذي شرب منه الشخص المصاب
ت.تمصافحة شخص مصاب
ث.ثكل ما ذكر أعاله
ج.جب  +ج
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8.8الرجاء اإلجابة بـ»صح» أو «خطأ» على العبارات التالية:
صح

1

المخدرات هي أي مواد طبيعية أو مصنعة والتي عندما يتم تناولها تؤثر على

2

المنشطات أي مادة تقمع ،تمنع ،أو تقلل بعض جوانب الجهاز العصبي

خطأ

مشاعر الشخص وأداءه وسلوكه

المركزي.

3

المهلوسات هي مخدرات تنشط ،تعزز ،أو تزيد من النشاط العصبي.

4

المهدئات هي مواد تسبب اضطرابا يتكون من الهلوسة المستمرة أو

المتكررة ،وعادة تكون بصرية أو سمعية ،تحدث في الوعي الكامل وقد يدرك
أو ال يعي الشخص أنها غير حقيقية.

التبعية هو االستخدام المتكرر لمادة ذات تأثير نفساني لدرجة أن المستخدم

5

ويظهر إكراه ألخذ المادة أو المواد
هو في حالة تسمم دورية أو مزمنةُ ،
المفضلة ،ويجد صعوبة كبيرة في التوقف الطوعي أو تعديل استخدامه

للمخدرات ،ويظهر العزم في الحصول على المؤثرات النفسانية بأي طريقة
ممكنة.

9.9العالمات الجسدية للضغط واإلجهاد هي:
أ.أدقات قلب سريعة ونفس سريع
ب.بوجع رأس
ت.تتصلب في الرقبة وأكتاف متشنجة
ث.ثألم في المعدة وغثيان وإسهال
ج.جكل ما ذكر أعاله
1010العالمات النفسية للضغط واإلجهاد هي:
أ.أتعكر المزاج وعدم القدرة على التعامل مع المشاكل حتى الصغيرة منها
ب.بالشعور باالحباط ،وفقدان األعصاب في كثير من األحيان والصراخ على اآلخرين بدون أي
سبب
ت.تسرعة الغضب ألتفه األمور
ث.ثالقلق أو التعب معظم الوقت
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ج.جعدم القدرة على التركيز على مهمة واحدة
ح.حكل ما ذكر أعاله
1111األدوار االجتماعية (الجندر):
أ.أهو أن يكون الشخص ذكر أم أنثى
ب.بيتم تعليمها منذ الصغر
ت.تتتغير مع الوقت وتختلف من مجتمع إلى مجتمع
ث.ثيشير إلى السمات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والفرص المرتبطة كون الشخص
ذكرا وأنثى
ج.جب  +ج  +د
1212الرجاء اإلجابة بـ”صح” أو “خطأ” على العبارات التالية:
صح

1

تؤثر المعايير االجتماعية على النساء وخاصة الفتيات وتجعلهن أكثر عرضة

2

تعني المساواة بين الجنسين عدم وجود تمييز على أساس الجنس والمساواة

خطأ

لمشاكل صحية معينة وأقل قدرة على معالجة هذه المشاكل

في المعاملة والحقوق بين الرجل والمرأة على المستويات االجتماعية
واالقتصادية والمدنية والسياسية

3

اإلنصاف بين الجنسين يعني العدالة في توزيع المنافع والمسؤوليات بين

4

يعتبر الزواج المبكر/القسري نوعا من أنواع العنف على اساس النوع االجتماعي

المرأة والرجل ،وحصولهم على الموارد وادارتها

1313يشمل العنف المبني على النوع االجتماعي أي اعتداء جسدي ،أو ______________ أو اجتماعي
موجه ضد شخص على أساس ______________ أو ______________ ،وله جذوره في عدم
المساواة بين الجنسين.
1414يؤثر العنف المبني على النوع االجتماعي على:
أ.أالصحة الجسدية والنفسية للشخص
ب.بالجهاز الطبي في المجتمع
ت.تالمجتمع ألن الضحايا غير قادرين على االستمرار كأشخاص فاعلين
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ث.ثالمجتمع والسالمة األمن الجسدي
ج.جكل ما ذكر أعاله
 1515رتب خطوات اتخاذ القرار التالية بالتسلسل:
أ.أتقييم القرار
ب.بتعداد الخيارات/الحلول الممكنة
ت.تالتفكير بالقيم
ث.ثتحديد المشكلة/الوضع
ج.جتنفيذ القرار
ح.حاختيار االحتمال األكثر مناسبة
خ.ختحليل ايجابيات وسلبيات كل خيار
1616عدد  4أمور عليك القيام بها في كل مرحلة من المراحل:
قبل جلسة تثقيف األقران

خالل جلسة تثقيف األقران

بعد جلسة تثقيف
األقران

1717عدد أسماء  4أمراض منقولة جنسياً :
أ.أ
ب.ب
ت.ت
ث.ث
1818الرجاء اإلجابة بـ”صح” أو “خطأ” على العبارات التالية:
صح

1

يمكن أن يصاب كل من الرجال والنساء والشباب والكبار بااللتهابات المنقولة

2

النساء وخاصة الفتيات الصغيرات أكثر ضعفا وعرضة اجتماعيا وبيولوجيا لخطر
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خطأ

3

االمتناع عن ممارسة الجنس هي طريقة فعالة  %50في منع اإلصابة

4

بعض االلتهابات المنقولة جنسيا ليس لديها عوارض

5

الصحة اإلنجابية تعني تقليل عدد األطفال

6

تنظيم األسرة هي حالة من اكتمال السالمة بدنيا وعقليا والرفاه االجتماعي

بااللتهابات المنقولة جنسيا من خالل العالقة الجنسية

(وليس مجرد غياب المرض والعجز) في جميع المسائل المتعلقة بالجهاز

الجنسي واإلنجابي ووظائفه وعملياته

7

يكون الحمل مبكرا عندما يحدث قبل أن تبلغ الفتاة عمر 19

8

قد ينتج عن الحمل المبكر مشاكل نفسية وجسدية على المدى البعيد
وخصوصا لدى الفتيات

1919عدد  4من حقوق الصحة اإلنجابية للشباب:
أ.أ
ب.ب
ت.ت
ث.ث
2020حدد موقفك باختيار اإلجابة التي تناسبك «أوافق» ،أو «غير متأكد» أو «غير موافق»:
أرفض

غير

متأكد

أوافق

تقدير الذات المنخفض قد يدفع الشباب إلى اعتماد سلوكيات
خطرة تؤثر على حياتهم ومستقبلهم

من الطبيعي أن تتغير قيم الشباب ألنهم يعيشون أزمة إنسانية
الفتيات والنساء هن مسؤوالت عن انتشار فيروس نقص المناعة
البشري

عزل المصاب بفيروس نقص المناعة البشري يكفل عدم انتشار
العدوى

اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري هي عقاب من هللا
من الطبيعي أن يقرر أهلنا في أي عمر نتزوج وننجب األطفال
بإمكان الشباب المتأثرين بأزمة إنسانية أن يحموا أنفسهم من
التعرض للمخاطر

يجب أن تتزوج الفتيات في عمر باكر حتى لو لم تتم تعليمهن
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يجب أن يتزوج الفتيان في عمر باكر حتى لو لم ينهوا تعليمهم
الزواج المبكر يحرم الفتيان والفتيات من عيش مرحلة المراهقة
بطريقة صحية واكتشاف قدراتهم ورغباتهم

أعتقد أن البرامج الموجهة إلى الشباب تصبح أفضل عندما يكون
الشباب شركاء في تطويرها ،تصميمها ،تنفيذها وتقييمها
تعتبر آراء اآلخرين حولنا دائماً صحيحة
بإمكان الكبار أن يضربوا الصغار أو أن يطلقون عليهم صفات

معينة كطريقة لتأديبهم

يمكن أن يكون استخدام المخدرات حل لمشاكل الشباب المتأثرين
بأزمة إنسانية

يجب أن يجري كل من قام بسلوك خطر اختبار ألن معظم

االلتهابات المنقولة جنسيا ليس لها عوارض

يمكن أن يلعب الفتية والفتيات دورا مهما في تعزيز المساواة
واالنصاف بين الجنسين

يمكن أن يلعب الشباب دورا مهما في تثقيف أقرانهم حول

العنف المبني على النوع االجتماعي والخدمات المتوفرة للناجين
والناجيات

2121لبناء تقديرنا لذاتنا ،نحن نحتاج إلى:
أ.أنعرف ،نتقبل ،ونحترم ذاتنا
ب.بنبني مهاراتنا
ت.تنتصرف بمسؤولية
ث.ثال شيء مما ذكر أعاله
ج.جكل ما ذكر أعاله
2222السلوك الحازم هو:
أ.أسلوك ال نعبر خالله عن مشاعرنا السلبية
ب.بسلوك نعبر من خالله بطريقة سلبية عن رفضنا للقيام بسلوكيات معينة
ت.تمطابق للسلوك العدواني
ث.ثطريقة تواصل تحترم حقوقنا الشخصية ومشاعرنا وحقوق ومشاعر اآلخرين في الوقت
نفسه
2323التفكير اإليجابي يشمل:
أ.أالوقاية أو السيطرة على القلق
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ب.بالنظر إلى عدة تفسيرات لوضع معين
ت.تتوقعات غير واقعية وتضخيم لألمور
ث.ثاستخدام عبارات الهزيمة الذاتية
ج.جأ+ب
2424لنتمكن من التفكير بطريقة إيجابية ،علينا أن نعرف كيف:
أ.أنحدد األفكار غير العقالنية حول أنفسنا
ب.بنوقف هذه األفكار
ت.تنستبدل األفكار السلبية بأفكار أكثر إيجابية
ث.ثكل ما ذكر أعاله
ج.جأ+ج
2525المتابعة:
أ.أعملية روتينية ومنهجية لجمع البيانات
ب.بقياس التقدم نحو أهداف البرنامج
ت.تتطرح أسئلة «هل تتم األنشطة كما هو مخطط لها؟»
ث.ثتدعم التقييم
ج.جكل ما ذكر أعاله
2626التقييم:
أ.أتشمل فقط على التقييم الكمي إلعطاء بيانات حول نقاط القوة في برنامج أو مشروع ما
ب.بتطرح أسئلة مثل ما هي أوجه القوة وما هي نقاط الضعف في البرنامج ؟
ت.تتعالج اسئلة مثل كيف تأثرت الفئات المستهدفة بالمشروع وما هي التوصيات التي
يمكن تقديمها لتحسين تنفيذ المشروع في المستقبل
ث.ثتقيس أثر البرنامج – اإليجابي والسلبي ،المقصود وغير المقصود – على األفراد واألسر
والمؤسسات والبيئة
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ملحق  :3نموذج عن استمارة تقييم دورة تدريبية/جلسة
تثقيف
عزيزي المشارك(ة)،
بهدف تقييم عملية التدريب ،نود منك ملء هذه االستمارة .لست بحاجة إلعطاء اسمك أو
عنوانك.
نحن نشجعك للتعبير عن نفسك بصدق قدر المستطاع .شكرا!
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1.1رجاء ضع عالمة ‘‘ ’’üفي الخانة المناسبة:
قليال
ً

1

تحققت أهداف الدورة التدريبية/جلسة التثقيف

2

تطورت معارفي نتيجة لهذه الدورة التدريبية/جلسة التثقيف

3

تعززت مهاراتي نتيجة لهذه الدورة التدريبية/جلسة التثقيف

4

الطرق التدريبية المستخدمة مناسبة

5

العالقات بين المشاركين/ات جيدة

6

العالقات بين المشاركين/ات والميسرين جيدة

7

فترة الدورة التدريبية/جلسة التثقيف مناسبة

8

أوصي أقراني بالمشاركة في دورة تدريبية  /جلسة تثقيف

9

سيساعدني هذا التدريب كمدرب  /مثقف أقران

10

تمكنت من المشاركة والتعبير خالل الدورة التدريبية  /جلسة

ال بأس

مشابهة

التثقيف

2.2ما هي الجلسات أو المواضيع التي وجدتها أكثر إفادة؟ لماذا؟
3.3ما هي الجلسات أو المواضيع التي وجدتها قليلة الفائدة؟ لماذا؟
4.4ما هو أكثر شيء جذبك في هذه الدورة التدريبية  /جلسة التثقيف ؟
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كثيراً

5.5ما هو أكثر شيء أزعجك في هذه الدورة التدريبية  /جلسة التثقيف ؟
6.6ضع دائرة حول  3كلمات تناسب رأيك بالدورة التدريبية  /جلسة التثقيف:
عملية

مثيرة لالهتمام

ُمملة

نظرية

سهلة

صعبة

شاملة

مفيدة

مضيعة للوقت

غير مكتملة

غير واقعية

واقعية

مربكة

مبدعة

تقليدية

7.7هل واجهتك صعوبات في المشاركة في هذه الدورة التدريبية  /جلسة التثقيف؟
					
 نعم

		

 ال

إذا نعم ،حدد:

8.8كيف تقييم األمور التالية؟
سيء

وسط

التهوئة
اإلضاءة
الهدوء
طريقة الجلوس
مساحة القاعة
السالمة واألمان
االستراحات

 9.9ما هي اقتراحاتك لتحسين الدورات التدريبية /جلسات التثقيف القادمة؟
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