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لماذا نستخدم منهجية تثقيف األقران؟
إن األصدقاء والزمالء واألقران عامة لديهم تأثير قوي على سلوك واتجاهات الشباب والمراهقين ،وينطبق هذا على ك ّل من
السلوكيات الخطرة واآلمنة.
فمن المعروف أن الشباب يحصلون على قدر كبير من المعلومات المتعلقة بالموضوعات الخاصة والحساسة أوالمحظورة ثقافيًا من
أقرانهم .وبنا ًء على ذلك تم االستعانة بمنهجية تثقيف األقران لنشر المعلومات الصحيحة ولالستفادة من تأثير األقران بشكل إيجابي.
بذلك يعتبر تثقيف األقران طريقة لتمكين الشباب؛ فهو يقدم لهم فرصة المشاركة في أنشطة تؤثر فيهم ،والوصول للمعلومات
والخدمات التي يحتاجونها لحماية صحتهم.
يمكن االستفادة من منهجية تثقيف القرين للتوعية بقضية تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وتوضيح اآلثار الضارة الناتجة عن
ممارستها .عن طريق استخدام تقنيات عديدة صديقة للشباب ،تضمن جودة مشاركة المعلومة الصحيحة ،ومناقشة العديد من القضايا
االجتماعية المتعلقة بها فى بيئة آمنة وتفاعلية.
ينبغى على مثقف القرين أن يتفهم القيم واالتجاهات المؤدية لختان اإلناث ،وما يتعلق بها من مفاهيم خاطئة أومعلومات غير دقيقة،
تؤدى الستمرار ممارسة هذه العادة رغم ضررها.
فعلى سبيل المثال ،يمكن لتثقيف األقران أن يكمّل الجهود المبذولة لخلق سياسات من أجل تنفيذ برامج تستهدف المدرسين واإلخصائيين
االجتماعيين وطاقم العاملين في العيادات الصحية ،ليقوموا بتنفيذ أنشطة تهدف إلى التثقيف االجتماعى والصحي المبني على
المهارات الحياتية ،أو برامج توعية للشباب تشجع على نشر الوعي بمخاطر تشويه/قطع األعضاء التناسلية لإلناث وضرورة القضاء
على هذه الممارسة.

ماذا عن شبكة تثقيف األقران Y-PEER
شبكة “  ” Y-PEERهي شبكة تثقيف األقران الدولية للشباب ،وهي مبادرة خلاّ قة ومتكاملة من الشباب إلى الشباب ،أطلقها صندوق
األمم المتحدة للسكان “ ”UNFPAمنذ عام  ،2002و تتكون من المنظمات والمؤسسات غير الحكومية والهيئات المختلفة التي تعمل
على زيادة وعي الشباب من خالل منهجية تثقيف القرين.
تتواجد الشبكة حاليا في أكثر من  48دولة في الدول العربية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأفريقيا وجنوب شرق آسيا ،وتعد مصر
من أولى الدول العربية التي انضمت إلى الشبكة ،وذلك في عام  2005عن طريق فريق تنسيق للشبكة مكون من خمسة مدربين،
قاموا بالدعوة لفكرة وأنشطة الشبكة بين الهيئات المتخصصة ،حيث أقيمت عدة تدريبات تجريبية حول تلك المنهجية ،ومدى مالءمتها
لطبيعة وثقافة المجتمع المصري.
فى عام  2014وصل عدد أعضاء الشبكة آلالف المتطوعين والعاملين من الشباب بـ  52جمعية أهلية ومؤسسة شبابية في
19محافظة ،لتستمر الشبكة في التوسع لتقديم الدعم الفني حول تقنيات تثقيف األقران بجودة عالية على نطاق محافظات الجمهورية المختلفة.
لمعرفة المزيد من المعلومات عن الشبكة وأنشطتها المختلفة فى مصر برجاء تصفح موقع الشبكةhttps://www.ypeeregypt.com :
أو الصفحة الرسمية على موقع التواصل االجتماعي “https://www.facebook.com/ypeeregypt :”facebook
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أهداف الدليل التدريبي
الهدف العام:
أن يكون الدليل أداة كافية لبناء قدرات الميسرين/ات ومثقفي/ات األقران ،لنشر المعلومات الصحيحة كخطوة لتغيير السلوك فى مجال
مناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفلة ،كممارسة تشويه  /بتر قطع األعضاء التناسلية لإلناث (ختان اإلناث)

األهداف النوعية للورشة التدريبية تتضمن مساعدة المشاركين على:
•فهم أفضل لمنهجيات تثقيف األقران.
•تعلم منهجيات وأدوات الكتساب وتبادل معلومات دقيقة عن الصحة اإلنجابية وختان اإلناث.
•مناقشة المواقف والقيم المتعلقة بالنوع االجتماعي ،وغيرها من المسائل المتصلة بالصحة وختان اإلناث.
•تنمية المهارات الحياتية الآلزمة لتنمية قدرات األفراد والمجموعات ،وكذلك اكتساب مهارات التيسيرالآلزمة إلدارة جلسات
تثقيف األقران.

من يمكنه استخدام هذا الدليل:
•مثقفو/ات األقران الذين يهتمون بالتوعية ضد ممارسة عادة ختان اإلناث والممارسات االجتماعية والصحية.
•مثقفو/ات األقران الذين يودون تطبيق منهجية تفاعلية لتثقيف أقرانهم.
•النشطاء الشباب المهتمون بالتوعية االجتماعية والصحية و القانونية.
•المدرسون/ات واألخصائيون االجتماعيون و طاقم العاملين في العيادات.

كيف يمكن االستفادة بهذا الدليل التدريبي:
•يمثل الدليل أداة مستقلة متكاملة وقياسية للتوعية ضد ممارسة ختان اإلناث.
•إمكانية التعرف واستخدام مداخل مختلفة لمناقشة قضية قطع  /بتر األعضاء التناسلية لإلناث.
•االستعانة بالجلسات المختلفة فى تثقيف القرين.
•إمكانية تنسيق وإعادة تصميم الجلسات لتالئم المواضيع والقضايا المختلفة أوالفئات المستهدفة المختلفة.
•االستفادة من المهارات المتاحة من الدليل فى التعامل مع القضايا الحسّاسة المثيرة للجدل والنقاش.
لضمان تنفيذ البرنامج التدريبي بشكل ناجح على الميسر/ة أن يكون قد تلقى التدريب حول استخدام الدليل ،لضمان نجاح استخدام
الدليل بالفاعلية المرجوة ،كما عليه أن يكون مل ًما بمبادئ النوع االجتماعي ،وحقوق اإلنسان ،والقيم والعادات المتعلقة بالمجتمع
المستهدف ،واحترام الثقافة المتعلقة به ،كذلك أن تكون لديه القدرة على مناقشة قضايا الصحة اإلنجابية بما فيها قضية ختان
اإلناث بأسلوب واضح وصريح ،وبطريقة لبقة تراعي احترام المشاركين وانتقاء األلفاظ المالئمة.
وفيما يلى بعض النقاط التى ينبغى أن يهتم بها الميسرون/ات لتهيئة البيئة المناسبة لتنظيم برنامج تثقيف القرين.
•إن الجميع هم معلمون ومشاركون في نفس الوقت ،فهم يستطيعون التعلم من بعضهم البعض .من هنا فإن دور المثقف يكون
موجهًا للعملية التفاعلية.
•اإليمان بأن الناس يتعلمون بالتجربة ،والممارسة والشعور ،أكثر مما يتعلمون عن طريق الحفظ والتكرار ،وتسجيل المعلومات.
•أهمية االعتقاد أن هناك العديد من اإلجابات الممكنة للسؤال الواحد أو لقضية معينة وليس فقط إجابة واحدة صحيحة.
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إرشادات خاصة باستعمال الدليل التدريبي:
•تعرف على الدليل كاملاً قبل بدء البرنامج.
•اإللمام بمحتوى الجلسات قبل تنفيذها ،والتحضير المسبق لألدوات الآلزمة.
•توقع أي موضوعات قد تطرأ أثناء الجلسات وتثير المشاعر ،كالجلسات التي تناقش األشخاص المهمشين واألكثر عرضة
للخطر.
•راجع األهداف مع المشاركين في بداية كل جلسة.
•حاول دائمًا تقديم أمثلة محلية ،ووضع أنشطة لها عالقة بالحياة اليومية للمشاركين واهتماماتهم.
•ابدأ النقاش فى جلستك من الموضوعات المعروفة إلى غير المعروفة ومن األسهل إلى األصعب قدر اإلمكان.
• إنشئ مكا ًنا خاصًا للموضوعات المؤجلة ،والتي تطرح نفسها على الجلسة.
• َخطط للتمارين التنشيطية ،فيمكنها أن تكون نقطة انتقال من نشاط آلخر.
•اربط الموضوعات أوالمعلومات الجديدة بما يعرفه المشاركون ،واشرح عالقتها بوضعهم الحالي ،على الصعيد الفردي
والجماعي.
•تأكد من إنهاء الجلسة بملحوظة إيجابية ،مع وضع رسالة واضحة لكل جلسة.

إرشادات خاصة بتنفيذ البرنامج التدريبي:
أوال :عند الحديث مع المراهقين والشباب حول ختان اإلناث
•احتفظ بالبساطة فال تحاول الترهيب أو التأثير على المشاركين ،واشرح بمفردات يسهل على المشارك فهمها.
•أجب عن األسئلة بحقائق وليس بآراء.
•ال تصدر أحكامًا؛ احتفظ بقيمك وآرائك لنفسك ،ال تعبر عن الشعور بالذنب ،أو الخجل عند اإلجابة عن األسئلة بغض النظر
عن نوع السؤال.
•ال تجب عن األسئلة الشخصية فليس من المناسب مناقشة تجاربك الشخصية مع المشاركين.
•اتبع طريقة مريحة لك في أثناء الجلسات ،إذا شعرت بعدم االرتياح أو باالنزعاج عند االتصال غير اللفظي سيشعر المشارك
بذلك.
•كن على استعداد لتقديم الدعم والمساندة من خالل اإلحالة لألشخاص المختصيين إذا لم تكن مدربًا على تقديم المشورة.
•ال تهاجم أصحاب اآلراء أوالقيم واالتجاهات المعارضة وال توجه الحديث فقط للرد عليهم.
•تأكد دائمًا من أن الحوار موجه لك وليس في مواجهات مباشرة بين المشاركين

ثانيا :دعم المشاركين الذين تعرضوا لعادة ختان اإلناث:
من المتوقع أن تجد بعض المشاركين الذين تعرضوا لهذا النوع من العنف ،كإحدى الفتيات الآلتي تعرضن إلجراء تلك العادة،
أوأحد الشباب الذين كانوا مشاركين في إجراء تلك العادة إلحدى أخواتهم أو قريباتهم ويشعرون بالحيرة أوبالذنب حيال ذلك ،وحيث
أنها عادة منتشرة في مصر فقد تخرج بعض اآلالم الدفينة والمعاناة إلى السطح ،لذلك فعليك دائمًا االستعداد لمواجهة تلك المواقف
بتوفير آلية لتوجيه الدعم والمساندة عن طريق مقابلة استشاري أوطبيب متخصص ،كما عليك أن تكون مستع ًدا لتوفير الدعم النفسي
والمساندة للمشارك إذا كنت مدربًاعلى ذلك ،أو تقوم بإحالته لشخص مدرب على تقديم المشورة.
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ثالثا :مقترحات لتطوير البرنامج التدريبي:
مراقبة نفسك وتلقي المالحظات من اآلخرين سيساعد في تحسين المهارات التدريبية إلى جانب تطوير البرنامج بشكل عام ،لذلك فإنه
ينبغي عليك أن تجري تقييمًا بعد كل جلسة ،أو في نهاية كل يوم ،وهناك بعض الطرق التي تساعدك لمعرفة كيفية سير البرنامج،
وفيما يلي بعض االقتراحات:
1 .1التقييم الذاتي:
اسأل نفسك بعض األسئلة:
•ما الذي سار بشكل جيد؟
•أين كانت الصعوبة في الجلسة؟
•هل حققت أهداف الجلسة؟
•كيف سأغير طريقتي في الجلسة القادمة؟
•ماذا تعلمت من جلسات اليوم وكيف سأطبقه في المرات القادمة؟
2 .2مالحظة سير التدريب:
إن كنت تعمل مع شخص آخر أوفريق من الميسرين فيمكنكم تبادل مالحظات عمل المجموعة بينكم ،ومدى فعاليتها مع األنشطة
والمناقشات ،وإن كنت تنفذ الجلسات بمفردك يمكنك مالحظة طريقة تفاعل المجموعة ،وعملها مع بعضها البعض ،تأكد من مالحظة
ما يلي:
•هل جميع المشاركين يحضرون الجلسات؟
•من الذي يشارك بفاعلية؟هل هناك من ال يشارك؟
•من األكثر مشاركة ومن األقل مشاركة؟هل يعرف المشاركون بعضهم البعض؟
•هل يعمل المشاركون معًا أو ينقسمون لمجموعات أصغر؟
•ما شعور المشاركين؟ هل يبدو عليهم الملل ،أواالهتمام باألنشطة؟
•هل يبدو أن أح ًداغير مرتاح أويبدو عليه الحرج؟
•كيف يبدو رد فعل المشاركين عندما يعبر اآلخرون عن آرائهم؟
•هل يقوم المشاركون بإعطاء الملحوظات لبعضهم البعض ،وللمدرب أثناء الجلسات؟
3 .3تجميع المالحظات من المشاركين:
قم بدعوة المشاركين/ات لالستماع لوجهات نظرهم حول موضوع الجلسة ،كما يمكنك االعتماد على التقييمات اليومية والتقييمات
الخاصة بالتدريب والمدرب (انظر الملحقات)

رابعا :العناية بصحتك النفسية:
االستماع للشباب والمناقشات في القضايا التي تتعرض للعنف قد يؤثر نفسيًا على أي شخص ،لذا فمن المهم أن تقوم باالعتناء
بصحتك العاطفية والنفسية بحيث يمكنك أن تقدم البرنامج التدريبي بشكل أفضل ،وفيما يلي بعض األفكار للعناية بنفسك:
•حافظ على األمل.
•تأكد من إمكانية حصولك على الدعم إما من الزمالء أو الميسرين اآلخرين.
•الحصول على دعم من الصديق أوأفراد األسرة أو زمالئك أو مختص عند الحاجة.
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خط سيرالورشة التدريبية
اليـوم األول

اليوم الثانى

الجلسة األولى :افتتاح التدريب والترحيب بالمشاركين
الكلمة االفتتاحية
االختبار القبلي
مدخل ألنشطة كسر الجليد والتمارين التنشيطية
قواعد العمل
توقعات المشاركين
الجلسة الثانية :تثقيف القرين بين النظرية والتطبيق
تمرين :تثقيف األقران :ماذا ولماذا؟
تمرين :المعلومات والتحفيز والمهارات السلوكية والمصادر
تمرين :مامدى انتباهنا لصحتنا!
الجلسة الثالثة :ما الذي يجعل منا ما نحن عليه
تمرين :صورة نفسي
تمرين :ما الذي يجعل منا ما نحن عليه
تمرين :عادات وتقاليد
الجلسة الرابعة :النوع االجتماعي والقوالب النمطية
الخاصة بالنوع وختان اإلناث

مراجعة اليوم السابق

تمرين النوع والجنس
تمرين :مشاهد حياتية
حصاد اليوم
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تمرين تنشيطى :ريح باردة تهب
الجلسة الخامسة :بناء فريق العمل
تمرين :ارسم بي ًتا
الجلسة السادسة :التشريح الفسيولوجي للجهاز التناسلي
تمرين :التعرف على الجهاز التناسلي الذكري واألنثوي
الجلسة السابعة :تقنيات مشاركة المعلومات
تمرين :السيجا
الجلسة الثامنة :رأي الدين في ختان اإلناث
تمرين :حرب القذائف
فيديو :حول رأي العلماء في ختان اإلناث
الجلسة التاسعة :تقنيات اكتشاف القيم واالتجاهات
تمرين :مربعات الخصوصية
الجلسة العاشرة :تثقيف القرين وتقديم المشورة
تمرين :ما المقصود بالمشورة؟
تمرين :الفرق بين تثقيف األقران والمشورة
حصاد اليوم

اليوم الثالث

اليوم الرابع

مراجعة اليوم السابق
تمرين تنشيطي :رأسك ألعلى
الجلسة الحادية عشر :المهارات الحياتية
تمرين :مهارات التواصل
الجلسة الثانية عشر :الحقيقة والرأي والخرافة
تمرين :الحقيقة والرأي والخرافة
الجلسة الثالثة عشر :تقنيات مشاركة المعلومات
تمرين :التحدي
تمرين :لنتبادل اإلحصائيات
الجلسة الرابعة عشر :العمل التطبيقي/الميداني
تمرين :خطوة القوة
الجلسة الخامسة عشر :المهارات الحياتية
تمرين :المرآة الكاذبة
تمرين :قول “ال”
تمرين :لعب األدوار
حصاد اليوم
تمرين :مشاهد حياتية
حصاد اليوم

مراجعة اليوم السابق
تمرين تنشيطي:عاجبك جيرانك؟
الجلسة السادسة عشر :إدارة الحالة والتواصل والتشبيك
تمرين :إدارة الحالة
تمرين :الكائنات الفضائية قادمة
الجلسة السابعة عشر :مهارات التيسير المشترك
تمرين :تمثيل أدوار للتيسير المشترك الضعيف
تمرين :ماذا تفعل لو...
حصاد اليوم الختامى والورشة
االختبار البعدي وتقييم الورشة
المراسم الختامية وتوزيع الشهادات

اليوم األول من التدريب
الجلسة األولى :افتتاح التدريب والترحيب بالمشاركين
الكلمة االفتتاحية
االختبار القبلي
مدخل ألنشطة كسر الجليد والتمارين التنشيطية
قواعد العمل
توقعات المشاركين
الجلسة الثانية :تثقيف القرين بين النظرية والتطبيق
تمرين :تثقيف األقران :ماذا ولماذا؟
تمرين :المعلومات والتحفيز والمهارات السلوكية والمصادر
تمرين :مامدى انتباهنا لصحتنا!
الجلسة الثالثة :ما الذي يجعل منا ما نحن عليه
تمرين :صورة نفسي
تمرين :ما الذي يجعل منا ما نحن عليه
تمرين :عادات وتقاليد
الجلسة الرابعة :النوع االجتماعي والقوالب النمطية الخاصة بالنوع وختان اإلناث
تمرين النوع والجنس
تمرين :مشاهد حياتية
حصاد اليوم
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اليوم
األول

الجلسة األولى :افتتاح التدريب والترحيب بالمشاركين

الكلمة االفتتاحية:
يبدأ التدريب بترحيب مختصر من الجهة المضيفة .فهذا يعطي المنظمين فرصة لشرح الهدف من ورشة العمل ،وإلعطاء المشاركين
أي معلومات إضافية حول جلسات التدريب ،أوالتأكيد على المعلومات الخاصة بالتنظيم (على سبيل المثال ،أماكن اإلقامة أوالوجبات
أوفترات العمل والراحة).
ويمكن أن تتنوع جلسة الترحيب وف ًقا ألسلوب الجهة المضيفة وللتقاليد المتبعة .وتقام أحيا ًنا المراسم االفتتاحية حسب التقاليد وبشكل
رسمي.
يجب أن يحاول الميسرون/ات تجنب المواقف التي.
بضطر فيها المشاركون لسماع كلمات أو محاضرات بعيدة عن اهتماماتهم ،فيشعرون بالملل.
يجب أن يتأكد الميسرون/ات من أن المشاركين قد حصلوا على فرصة للحديث أثناء هذا اللقاء األول الهام .وعلى أقل تقدير؛ يجب
أن يدعى كل المشاركين لتقديم أنفسهم للمجموعة ككل ،بذكر أسمائهم والجهات/الجمعيات التي يمثلونها فى التدريب.

تقديم الميسرين/ات والمشاركين/ات:
يجب على أعضاء فريق التيسير أن يقدموا أنفسهم وأن يخبروا المشاركين/ات باختصار عن خلفياتهم و أين تم تدريبهم ،وأن يؤكدوا
حماسهم لفرصة العمل مع هذه المجموعة.

يجب أن يتضمن أعضاء فريق التيسير:
•الذكور واإلناث ،ليشكلوا مشاركة متساوية وليرتقوا بالحساسية
الخاصة بالنوع االجتماعي في البرنامج..
•خبراء في مجاالت ذات صلة ببرامج مناهضة ختان اإلناث.
•الشبان والشابات الذين لديهم خبرة واسعة النطاق في تثقيف األقران.

االختبار القبلي:
يطلب من المشاركين ملء استمارة االختبار القبلي ،لتقييم معارفهم
واتجاهاتهم ومهاراتهم األولية.
يجب أن يشجع الميسر المشاركين/ات على اإلجابة عن األسئلة من من
وجهة نظرهم .ويتم تقديم نموذج الستمارة اختبار قبلي في الملحق .1
“إن المتابعة والتقييم إجراءان مهمان لضبط محتوى أى برنامج ولضمان
استمراريته”
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الحظ:
يلعب املي�رسون/ات يف ور�شة تثقيف الأقران �أدوا ًرا
متعددة:
اخلبري :ينقل للم�شارك املعرفة واملهارات ،ويجيب عن
الأ�سئلة (�أو يعد باحل�صول على املعلومات الح ًقا) ويزيل
�سوء الفهم.
املي�رس :يوجه اجلل�سة بطريقة جتعل امل�شاركني متحم�سني
للم�شاركة الفعالة يف اكت�ساب املعرفة واملهارات اجلديدة
املقدمة يف التدريب.
تلعب جمموعات املناق�شة دو ًرا رئي� ًسا يف برنامج التدريب
التفاعلي .لتوجيه جمموعات املناق�شة ب�شكل فعال.،
ولذا يجب �أن يكون لدى املي�رسين مهارات متنوعة،
مثل كيفية التعامل مع الأنواع املختلفة من امل�شاركني
و�إدارة املناق�شات ال�صعبة �أو املزعجة.
وميكن �إيجاد مزيد من الإر�شادات حول تي�سري جمموعات
املناق�شة يف جل�سة مهارات التي�سري.

اختيار فريق المالحظين:
يوضح الميسر أن آراء المشاركين /ات واستجاباتهم بالنسبة لكل جوانب
التدريب (ليس في محتوى التدريب ،ولكن أيضًا في الموضوعات
التنظيمية والتخطيطية) يسمح للميسرين .بإجراء أى تعديالت يحتاجونها.

الحظ:
�إن جمع اال�ستجابات وردود الأفعال هي �أداة مفيدة
ملتابعة وتقييم العملية التثقيفية ،كما احلال مع ا�ستمارة
ا�ستبيان االختبار القبلي.

ويقترح الميسر تكوين فريق مكون من متطوعين (العينان واألذنان) لكل
يوم من أيام التدريب .تكون مهمته جمع التعليقات البينية من المجموعة
وعرضها على كل المجموعة في الصباح التالي– مع االحتفاظ بخصوصية المشاركين.

مدخل ألنشطة كسر الجليد والتمارين التنشيطية:
قد يواجه المدرب بعدم تفاعل المجموعة بالشكل الكافي ،لذلك فإن أنشطة كسر الجليد والتمارين واأللعاب التنشيطية سوف تخفف
حدة التوتر بشكل سريع وتنشر طاقة إيجابية داخل المجموعة.
يمكن للمدرب/الميسر االعتماد على أحد األنشطة التالية ،ويمكنه استخدام أكثرمن نشاط إن لزم األمر.

المفردات
أنشطة كسر الجليد :هي أنشطة يتم الشروع فيها عند بداية التمرين لمساعدة األشخاص على الشعور
بالراحة.
التمارين التنشيطية :هي أنشطة تستخدم لتنبيه وتحفيز المشاركين أثناء جلسات التدريب.

نقاط توضع في االعتبار عند استخدام أنشطة التمارين التنشيطية /تجديد الطاقة:
•استخدم التمارين لتجديد الطاقة بشكل متكرر أثناء جلسة التدريب ،وعندما يظهر على المشاركين
أعراض اإلرهاق والملل ،باإلضافة لخلق استراحة طبيعية بين األنشطة.
•حاول أن تختار األلعاب/التمارين التي تالئم طبيعة المجموعة .فكر بتأني ،على سبيل المثال ،حول
األلعاب التي تقتضي التالمس.
•حاول أن تختار األلعاب/التمارين التي تجعل كل فرد يستطيع أن يشارك .كن منتبهًا لحاجات وظروف
المجموعة؛ مثال :إن بعض األلعاب يمكن أن تحرم أو تستبعد األشخاص ذوي اإلعاقة أوغيرهم من
المشاركة.
•حاول أن تتأكد من توفر بيئة آمنة للمجموعة ،خاصة مع األلعاب/التمارين التي تتضمن الجري وتأكد
من وجود مسافة كافية وأن األرضية ممهدة لذلك.
•حاول أال تستخدم األلعاب التنافسية فقط ،ولكن أيضا األلعاب التي تتضمن التشجيع على بناء الفريق.
•حاول تجنب أنشطة تجديد الطاقة التي تستغرق وق ًتا طويلاً  .اجعل األنشطة قصيرة وتوجه إلى النشاط
التالي المخطط له عندما يكون كل فرد لديه فرصة التحرك والتنبه للنشاط التالي.
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تمارين كسر الجليد
تمرين :كرة األسماء
الهدف :بنهاية التمرين يتعرف ا المشاركون على بعضهم البعض.
الوقت 15:دقيقة
المواد واألدوات :كرتان (يمكن صنعهما من الورق)
الخطوات:
•اطلب من المشاركين أن يقسموا أنفسهم إلى مجموعتين (تتكون المجموعة من 12 - 8شخصًا)
•اطلب من كل مجموعة الوقوف في دائرة (تأكد من وضع الدوائر بشكل آمن بحيث تكون هناك مسافة متر أو مترين بين كل
مجموعة وأخرى ،تتيح للمشاركين التحرك للخلف خالل محاولتهم اإلمساك بالكرة).
• أخبر المشاركين أننا في هذا التمرين سنحاول التعرف على أسماء بعضنا البعض في المجموعات الصغيرة ،ابدأ بجعل كل
شخص في الدائرة بقول اسمه واسم الشهرة-إن وجد ،كرر ذلك مرة أخرى بحيث يستطيع المشاركون تذكر أسماء بعضهم.
•اذكر أنه سيقوم الشخص الممسك بالكرة بذكر اسم شخص آخر في المجموعة ثم يرمي بالكرة إليه (اظهر كيف يتم ذلك).
•استمر في الشرح وبيّن أن الشخص الذي يتلقى الكرة عليه أن ينظر إلى فرد/شخص آخر ،ثم ينادي عليه ويلقي له الكرة
موضحً ا أنه يمكن إلقاء الكرة للشخص الذي ألقاها لك.
•تأكد من أن جميع المشاركين في المجموعة تسلموا الكرة مرة على األقل
•قم بضم المجموعتين مع تكرار إلقاء الكرة بينهم ،لفترة ثم أضف كرة ثانية أثناء استمرارهم في اللعب.
•اترك اللعبة مستمرة حتى تالحظ أن الجميع حصلوا على الكرة وأنهم وصلوا لدرجة يستطيعون فيها تذكر أسماءهم بشكل جيد.
ختام:
اطلب من أحد المشاركين أن يتطوع لذكر أسماء المجموعة كلها ،يمكنك تكرار ذلك حتى تتأكد من تعرف المجموعة بشكل مقبول
على بعضها البعض.

تمرين:هذا يكون أنا!
ً
معرفة باآلخرين
الهدف :بنهاية التمرين يكون المشاركون أكثر
الوقت 30 :دقيقة
المواد واألدوات :لوحة قالبة  -ماركر
الخطوات:
•اكتب الجمل التالية على لوحة قالبة:
•(وجبتي المفضلة هي ،......كما أن هوايتي المفضلة هي  ،......وأتذكر وأنا صغير أني ،......إن شخصيتي التاريخية المفضلة
هي ،......كما أني اآلن أشعر بـ)......
•اطلب من كل مشارك ملء الفراغات بما يتناسب معه.
•قم بتكوير تلك االستمارات على هيئة كرات صغيرة .ضعها في مكان مناسب ”.يمكنك استخدام صندوق”.
•اطلب من كل مشارك أن يتناول كرة بشكل عشوائي دون أن يفتحها( .تأكد من أن كل مشارك لديه كرة واحدة فقط ،و أن جميع
المشاركين يحملون كرات).
•اطلب من كل مشارك أن يقوم بسؤال اآلخرين بعض األسئلة التى تمكنه من التعرف على صاحب االستمارة ،اطلب من كل
مشارك أن يقرأ البيانات ثم يخمن/يذكر اسم صاحبها.
ختام:
اسأل المشاركين بشكل مختصر حول إذا ما التقي أحدهم بمشارك مشابه له في بعض الصفات ،و أن يذكروا انطباعاتهم عن التمرين.
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قواعد العمل
تمرين :أفضل أن...
الهدف :الموافقة على القواعد اإلجمالية للورشة وتمييز القواعد األساسية المشتركة.
الوقت 20:دقيقة
المواد واألدوات :أوراق الصقة/أقالم/لوحات قالبة/ماركر
الخطوات:
•اطلب من كل مشارك أن يكتب قاعدة يرى أن من األهمية أن
يلتزموا بها خالل فترة التدريب ،يمكنك ذكر أمثلة توضيحية.
•اطلب من المشاركين أن يقوموا بلصق الورقة على اللوحة القالبة.
•قم بتجميع القواعد التي تم كتابتها على اللوحة القالبة.
•راجع عرضها على المشاركين وتأكد من أن الجميع موافقون عليها
(قد تحتاج تلك القواعد إلى مناقشة للوصول إلى توافق).
ختام:
قم بتعليق لوحة قواعد التدريب على مرأى من المشاركين خالل فترة
التدريب ،أكد للمشاركين على أنه يجب االلتزام بتلك القواعد ،التي من
شأنها الحفاظ على نجاح التدريب.

الحظ:
•يقرر املي�رس وامل�شاركون � اً
أول القواعد الأ�سا�سية
لور�شة التدريب هذه .ويتبع هذا الن�شاط مناق�شة
حول �أهمية و�ضع القواعد الأ�سا�سية يف �أي ن�شاط
تدريبي.
•يف بداية جل�سة التدريب ،حتتاج املجموعة
لتحديد القواعد الأ�سا�سية واملوافقة عليها.
•يجب �أن يت�أكد املدرب من اتفاق امل�شاركني على
قواعد م�شرتكة معينة .فاحرتام خ�صو�صية كل
امل�شاركني هو قاعدة هامة ب�شكل خا�ص ،يف ور�شة
عمل تتعامل مع مو�ضوعات ح�سا�سة؛ ويجب الت�أكيد
على �أنه غريم�سموح با�ستخدام املعلومات ال�شخ�صية
اخلا�صة باملتدربني خارج املجموعة.

القواعد األساسية المشتركة
•االحترام المتبادل
•الموافقة على المشاركة بشكل فعال
•الحق في عدم المشاركة في نشاط يجعلك تشعر بعدم الراحة
•االستماع إلى ما يقوله اآلخرون بدون مقاطعتهم
•استخدام الجمل التي تبدأ بـ “أنا” عند مشاركة القيم والمشاعر (في مقابل “أنت”)
•عدم مضايقة اآلخرين (مثل استخدام األسلوب الجاف أو إهانة األشخاص عن عمد)
•احترام الخصوصية
•االلتزام بالمواعيد
•إغالق الهواتف المحمولة واألجهزة المماثلة
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توقعات المشاركين
تمرين :الكراسي الموسيقية
الهدف :التعرف على توقعات المشاركين بنهاية التدريب.
الوقت 15:دقيقة
المواد واألدوات :لوحة قالبة/ماركر/مشغل موسيقى
الخطوات:
•يقوم الميسر بوضع أربعة كراسي في وسط القاعة على أن يكون وجه المقعد للخارج؛ويعلق على كل مقعد منهم أحد الوريقات
التالية:
	-أتوقع من المشاركين أن:
	-أتوقع من المدربين أن:
	-أتوقع أن أخرج من التدريب بـ:
	-أتوقع بعد التدريب أن:
•اسأل المشاركين عن من يحب المشاركة باللعبة على أن يتم اختيار خمسة أفراد.
•اخبرهم أنك سوف تقوم بتشغيل الموسيقى وأن عليهم أن يدوروا حول الكراسي ،وعند توقف الموسيقى على كل مشارك أن
يشغل مقع ًدا.
•اطلب من كل منهم أن يستكمل العبارة المدونة فوق المقعد الذي يشغله.
•وقم بتسجيل اإلجابة على لوحة قالبة.
•اشكر المشاركين وكررالتمرين مع اختيار 4باإلضافة للمشارك الذي لم يستطع شغل المقعد في المرة السابقة( .يمكنك إعطاء
ظهرك للمشاركين مع التصفيق في حالة عدم توافر موسيقى)
ختام:
يقوم الميسر بذكر ملخص حول ما يتوقعه المشاركون وكذلك ما يحتويه
البرنامج الزمني للورشة.
بنهاية الجلسة التدريبية يجب أن يكون المشاركون قادرين على:

الحظ:
مينح امل�شاركون الفر�صة للتحدث بحرية عن توقعاتهم
من التدريب ،ولذكر �أي اهتمامات ب�ش�أن ق�ضية ختان
الإناث يرغبون يف مناق�شتها.

•تحديد طبيعة وهدف تثقيف األقران.
•تحديد آليات تغيير السلوك وكيفية ارتباطها بتثقيف األقران.
•تحديد المكونات األربعة األولية لعملية تثقيف القرين.
•تحديد الفرق بين اكتساب المعلومة وممارسة السلوك وتحديد خطوات تغيير السلوك.
•التعرف على التحديات العامة التي تعوق تغيير السلوك.
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اليوم
األول

الجلسة الثانية :تثقيف القرين بين النظرية والتطبيق

تمرين :تثقيف األقران :ماذا ولماذا؟
الهدف :التعرف على تثقيف القرين وتكوين رؤية واضحة حول مميزاته وعيوبه كمنهجية الكتساب المعلومات والمهارات الآلزمة
لتعزيز السلوك الصحي.
الوقت 30 :دقيقة
المواد واألدوات :ثالث لوحات قالبة ،أقالم ماركر
الخطوات:
•عن طريق العصف الذهني الجماعي يقوم المشاركون باإلجابة عن األسئلة التالية:
•ماذا نعني بـ (تثقيف األقران)؟
•ما المميزات الممكنة لتثقيف األقران؟
•ما العيوب المحتملة لتثقيف األقران؟
•قم بتسجيل كل اإلجابات على اللوحات القالبة.
عند االتفاق على تعريف لتثقيف األقران بغرض استعماله في سياق تثقيف األقران ،من المهم أن يكون قريبًا إلى أقصى درجة ممكنة
من الوصف التالي:
طبقا لتعريف شبكة  Y-PEERتثقيف القرين :هو العملية التي من خاللها يباشر الشباب المدربون جي ًدا والمتحمسون النشاطات
التثقيفية غير الرسمية أوالرسمية مع أقرانهم؛ الذين يشبهونهم في العمر أوالخلفية أواالهتمامات .هذه النشاطات تحدث عبر فترة
ممتدة من الوقت ،وتأمل في تطوير معرفة الشباب واتجاهاتهم واعتقادتهم ومهاراتهم وفي تمكينهم من أن يكونوا مسئولين عن
صحتهم وعن حمايتها بمفهوم الصحة األشمل.

القرين
هو شخص ينتمي إلى نفس الفئة االجتماعية التي ينتمي إليها شخص آخر أو فئة أخرى ويمكن أن تقوم
الفئة االجتماعية على أساس العمر والجنس والمهنة والوضع االجتماعي واالقتصادي أوالصحي وعوامل
أخرى.
كلمة التثقيف تشير إلى تطوير معرفة الشخص أواتجاهاته أواعتقاداته أوسلوكه كنتيجة لعملية التعلم.

عند مناقشة المميزات والعيوب الرئيسة لتثقيف األقران بالنسبة ألشكال التثقيف األخرى ،ضع في يدك الجدول التالي إلضافة نقاط
أساسية إذا اقتضت الضرورة.
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المميزات
•يتحمل الشباب مسئوليات تنفيذية -تنسيقية -استراتيجية.
•يستخدم مثقفو القرين وأعضاء المجموعة المستهدفة غالبًا نفس المصطلحات العامية.
•يحصل مثقفو األقران على المهارات الهامة لتطورهم الشخصي المستمر.
•يمكن أن يقوم تثقيف األقران باستكمال األنواع التعليمية األخرى ،مثل عمل المدربين ،اإلخصائيين
االجتماعيين ومقدمي الخدمات الصحية.
•يمكن أن يصل مثقفو األقران إلى المجموعات التي يصعب الوصول إليها بطريقة أخرى.
•يمكن أن يكون تثقيف األقران أقل تكلفة عند مقارنته بأشكال التوعية األخرى.

العيوب
•بينما يتقدم مثقفو األقران في السن ،ويتركون أدوارهم يظهر احتياج لضم وتدريب أشخاص جدد.
•تضع برامج تثقيف األقران أعبا ًء إدارية كبيرة على عاتق المنظمات غير الحكومية والمدارس إلخ،
وتتطلب مشرفين مؤهلين ليكونوا في طاقم عمل البرنامج.
•من الصعب تقييم تأثير تثقيف األقران ،خاصة عندما ال تنحى جانبًا ميزانيات المتابعة والتقييم المالئمة
للبرنامج.
•إن كان مثقفو األقران غير مدربين جي ًدا يمكن أن يكون لتثقيف األقران تأثير ضار (معلومات
مغلوطة ،والنصيحة غير المهنية).
•إذا لم تحدد األهداف بشكل مالئم ،فالنشاطات المسماة بتثقيف األقران يمكن أن تكون انتشارً ا (عملاً
خدميًا مجتمعيًا) أو أشكالاً تثقيفية عامة.

ختام:
في نهاية هذا الجزء ،يجب أن يؤكد الميسرون على أن تثقيف األقران ليس الحل لكل مشكلة ،أحيا ًنا يكون من األفضل استخدام مناهج
أخرى .وبنهاية التمرين يكون المشاركون على دراية بالمكونات األساسية لبرامج تثقيف األقران الناجحة.
إن أهداف التثقيف ،وخصائص المجموعة المستهدفة ووضعها ،هي جميعًا عناصر تحدد ما إذا كان تثقيف األقران مالئمًا أم ال.
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تمرين :المعلومات والتحفيز والمهارات السلوكية والمصادر
الهدف :بنهاية التمرين يكون المشاركون على دراية بالمكونات األساسية لبرامج تثقيف األقران الناجحة.
الوقت 20 :دقيقة
المواد واألدوات :لوحة قالبة/أقالم ماركر
الخطوات:
•ارسم أربعة أعمدة (غير معنونة في هذه المرحلة) على لوحة قالبة ووجه المجموعة للمشاركة ،اسأل المشاركين ما الذي
يعتبرونه المكونات األساسية لبرامج تثقيف األقران الناجحة.
•إن كان المشاركون الزالوا يجهلون مسميات األعمدة ،يجب أن تسجل إجاباتهم على اللوحة وف ًقا لعالقتها بالتصنيفات األربعة التالية:
	-تقديم المعلومات
	-خلق الدافع
	-بناء مهارات السلوك
	-اإلشارة إلى المصادر
•من األفضل أال تضع التصنيفات مسب ًقا ولكن أن تضع اقتراحات المشاركين في األعمدة غير المعنونة .وعندما تجمع كل
اإلجابات ،يمكن تمييز التصنيفات األربعة ومناقشة إجابات المتدربين داخل هذا السياق.
الختام:
فى نهاية المناقشة وضح أن هذه المكونات األربعة مكملة لبعضها البعض( .على سبيل المثال عند استخدام منهجية تثقيف القرين فى
التوعية بوسائل تنظيم األسرة يجب أن يتم مشاركة مصدر المعلومة و من أين يمكن الحصول عليها و كذلك يجب التحلي بمهارات
التواصل الآلزمة إلقناع الجمهور المستهدف و خلق الدافع لديه/ها).

تمرين :مامدى انتباهنا لصحتنا!
الهدف :تحديد الفرق بين اكتساب المعلومة وممارسة السلوك وتحديد خطوات تغيير السلوك والتعرف على العوائق العامة التي قد
ال تتيح تعزيز السلوك.
الوقت 30 :دقيقة
المواد واألدوات :أوراق قالبة/أقالم/لوحة سلم تغيير السلوك”مفرغة البيانات” /قائمة جمل”ما مدى انتباهنا لصحتنا”
الخطوات:
يقوم الميسر بشرح خطوات الجزء األول من الجلسة:
• اطلب من كل من المشاركين الوقوف أمام الكرسى الخاص به.
• القي الجملة بصوت واضح مسموع ،وتمثل هذه الجملة سلو ًكا صحيًا إيجابيًا مثل النوم لعدد ساعات كا ٍ
ف أو ممارسة الرياضة
يوميا ً (يستعين الميسر بقائمة الجمل المرفقة)
•سوف يكون رد فعل المشاركين إما إيجابيًا (نحن نقوم بأداء هذا السلوك) و يستمرون بالوقوف ..بينما إذا كان رد فعلهم سلبيًا
سيجلسون على مقاعدهم وال يستطيعون المشاركة في الجمل المتبقية.
•يمكن البدء بمثال توضيحي لمنع االرتباك أثناء تنفيذ خطوات التمرين.
•بعد عدة جمل وعندما يتبقى عدد قليل واقف أمام كرسيه يمكن لك أن تنهى التمرين.
• اشكر المشاركين على مشاركتهم بالتمرين
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في الجزء الثاني من الجلسة يلقى الميسر على المجموعة أسئلة:
فى رأى المجموعة:
•ما العامل المشترك بين الجمل؟
•هل تمثل كلها سلوكيات صحية إيجابية؟
•متى تعرفنا على هذه السلوكيات وما مصادر معرفتنا بها؟
•ترى؛ لماذا رغم إجماعنا على أهمية هذه السلوكيات فإننا ال نمارسها كلها؟
يختم الميسر بأهمية التفرقة بين المعلومة والسلوك و أن المعلومة مجردة ،وليست سوى خطوة فى الحث على ممارسة السلوك
الصحي واإليجابي.

معلومات
المعلومة :البيانات التي تمت معالجتها بحيث أصبحت ذات معنى وباتت مرتبطة بسياق معين.وهو مصطلح واسع يستخدم لعدة معاني حسب سياق الحديث ،وهو بشكل عام مرتبط بمصطلحات
مثل:المعنى ،المعرفة ،التعليمات ،التواصل.
السلوك :مجموعة من التصرفات الصادرة من اإلنسان بتأثير الثقافة والعاطفة والقيم واألخالقوالنفوذ والعالقة واإلقناع واإلكراه والصفات الجينية .ويكون إما سلو ًكا سلبيًا أو إيجابيًا (سلوك
اإلنسان العادي(سلوك األشخاص (والكائنات األخرى) يكون في مستوى شائع ومعروف ويكون
أيضًا غير شائع ويكون مقبولاً وقد يتجاوز حدود القبول من حيث السلوك.
في علم االجتماع؛ يمكن تقييم السلوك من خالل السياق االجتماعي في وقت محدد.
االتجاه :بناء افتراضي ،ويمثل درجة حب الفرد أو كرهه لموضوع معين .واالتجاهات عموما إيجابيةأو سلبية لشخص أو مكان أو شيء أو حدث.
موضوع ما ،لكن قد يختلفوا في أسباب تكوين هذه اآلراء.
قد يتفق الناس في اتجاهاتهم وآرائهم نحو
ِ
وتعتبر االستجابة المزاجية استجابة عاطفية ،تعبر عن درجة تفضيل الفرد لكيان معين .أما المقصد
السلوكى فهو الميل السلوكى المتوقع لفرد معين .أما االستجابة المعرفية فهى تقييم إدراكى للكيان يؤسس
معتقدات الفرد نحو هذا الكيان .وتعتبر أكثر االتجاهات إما نتيجة خبرة مباشرة أو تعلم بالمالحظة من
البيئة.

فى الجزء الثالث من الجلسة
•استعمل لوحة العرض المجهزة والتى تمثل سلم تغيير السلوك.
•اسأل المشاركين عن خطوات تغيير السلوك مع تحديد الدرجة األولى من السلم بعبارة “معلومة خاطئة أوغير مكتملة” والدرجة
األخيرة من السلم بعبارة :ممارسة السلوك الصحي
•يقوم المشاركون بذكر العديد من الخطوات ،ويقوم الميسر بترتيبها وذكرها منوهًا عن المكان الصحيح لها فى السلم.
•بعد االنتهاء من ذكر درجات السلم كاملة ،وتوضيحها للمشاركين ،يفضل ذكر مثال عن سلوك صحي ومناقشته فى ضوء السلم،
و مناقشة العوائق المحتملة وكيفية التغلب عليها.
•يمكن أن يقوم الميسر بتنقيح المثال واستعماله هو وسلم تغيير السلوك ليتم تعليقهاعلى جدران قاعة التدريب.
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مرفق ( :)1سلم تغيير السلوك
ممارسة سلوك
صحى إيجابى
تهيئة البيئة
المحيطة

اكتساب المهارة

استمرارية

االقتناع/الحافز
معلومة صحيحة
كاملة ودقيقة
ال معلومة
أومعلومة خاطئة

ختام الجلسة:
يؤكد الميسر على أهمية التعرف على المعلومة وأثرها فى إحداث تغيير السلوك .خاصة أن هدفنا فى عملية تثقيف القرين ال يتوقف
عند إتاحة المعلومة الصحيحة أو تصحيح المفاهيم الخاطئة ،بل يمتد إلتاحة الفرصة والتهيئة لتعزيز السلوك اإليجابي وممارسة
السلوك الصحي.

جمل تمرين ما مدى انتباهنا لصحتنا
•أمارس الرياضة يوميًا على األقل  10دقائق من المشي السريع
•أغسل أسنانى كل يوم
•أنا معد ًدا كافيًا قد يصل إلى ثماني ساعات يوميا ً
•ال أكثر من تناول الحلويات
•الأدخن
•ال أكثر من تناول الوجبات السريعة
•أتناول طعامًا صحيًا
•أنظر يمي ًنا يسارً ا عند عبور الطريق
•أقوم بمتابعة طبية دورية كل ستة أشهر
•أستعمل حزام األمان عند قيادة السيارة
يمكن إضافة جمل مشابهة إذا دعت الحاجة
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اليوم
األول

الجلسة الثالثة :ما الذي يجعل منا ما نحن عليه؟

بنهاية الجلسة التدريبية يجب:
ً
عضوا فعالاً في مجتمعه.
•أن يتعرف المشارك على صورته الذاتية ومابها من إيجابيات تساعده على أن يكون
•أن يستطيع المشارك التعرف على العوامل التي تعمل على تكوين الثقافة المجتمعية.
•أن يكون المشارك قادرً ا على التعرف على مفهوم العادات والتقاليد وتأثيرهما في المجتمع .ومدى تأثيرهما على المشارك ومن
حوله.

تمرين :صورة نفسي
الهدف :التعرف على الدوافع المؤثرة فى تكوين الصورة الذاتية للفرد والفارق بينها وبين نظرة المجتمع للشخص.
الوقت 30 :دقيقة
المواد و األدوات :نموذج (صورة نفسي) بعدد المشاركين /أقالم
الخطوات:
•قم بتوزيع استمارة (صورة نفسي) على المشاركين.
•اطلب من المشاركين عدم اإلجابة عن أي سؤال إال إذا طلبت منهم اإلجابة عنه.
•قم بإلقاء السؤال مع شرحه والرد على استفساراته بشكل جيد ثم اطلب منهم اإلجابة.
•تتبع معهم األسئلة واح ًدا تلو اآلخر.
• أخبر المشاركين بأن أحدهم سوف يذيع برنامجً ا يتمكن من خالله من أن يتحدث للجمهور معبرً اعن شخصيته من خالل
الجملة التالية:
أنا اسمي ..........وهدف حياتي( ..............إجابة السؤال الثاني) ويمكنكم االعتماد علي في( ........إجابة السؤال السابع)
•اطلب من كل مشارك أن يقف ويقوم بقراءة تلك العبارة بحماس.
•اطلب من المشاركين أن يقوم كل مشارك بصياغة تلك العبارة على ورقة ثم يحتفظ بها.
الختام:
اسأل المشاركين عن شعورهم خالل التمرين؟ وهل اختلفت تلك اإلجابات بين الذكور و اإلناث؟
وضح أنه من خالل التمرين لم تكتشف فوارق بين كون الشخص ذكرً ا أوأنثى ،وأن المهم هوالتمييز بين نظرتي لنفسي كإنسان ،والتى
يمكن أن تؤثر فيها نظرة المجتمع إلينا ،وبين كيفية تأثيرهذه النظرة على تحديدنا ألهدافنا الحياتية وكيفية تحقيقها.
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مرفق (:)2صورة نفسى
صــــورة نـفـــسـي
1.1اذكر ثالث مشاعر تسيطر عليك في حالة الفرح الشديد  /الحزن الشديد؟

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

2.2ما هدفك في الحياة (الهدف الذى ترى أنك تحيا من أجله)؟

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

3.3ما الهدف الذي تسعى لتحقيقة (خالل فترة زمنية محددة)؟

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

4.4اذكر ثالثة أشخاص من التاريخ أو األساطير أو الدين تعتبرهم؟

.............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................

5.5ما الصفات الثالثة التي تبحث عنها في أعز أصدقائك؟

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

6.6ما الصفات الثالثة أو المواهب الفريدة بك؟

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

7.7ما الصفات الثالثة الجيدة التي تظهر في عالقاتك والتي يمكن أن ُيعتمد عل َّيك فيها؟

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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تمرين :ما الذي يجعل منا ما نحن عليه!
الهدف :أن يستطيع المشارك التعرف على العوامل التي تعمل على تكوين الثقافة المجتمعية.
الوقت 40 :دقيقة.
المواد و األدوات :ورق قالب/أقالم ماركر
الخطوات:
•قم بكتابة عنوان (ما الذي يجعل منا ما نحن عليه؟) على ورقة قالب.
•اطلب من المشاركين أن يقوموا واح ًدا تلو اآلخر لكتابة عامل من العوامل التي تؤثر في األفراد والمجتمعات على سبيل المثال:
	-الخلفية الدينية.
	-النشأة.
	-األقارب.
	-الثقافة والعرق.
	-األهداف الشخصية والمهنية.
	-أحالم المستقبل.
	-األقران  /األصدقاء

	-الجنس (ذكور  /إناث)
	-التعليم.
	-تاريخ اإلساءة
	-الهوايات.
	-العادات.
	-االهتمامات.
	-اللغة

الختام:
وضح للمشاركين من خالل هذا التمرين أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في بناء الشخصية ،وبالتالي في ثقافة المجتمع والتي
تختلف بدورها من مجتمع لآلخر ،بحسب مدى توافر تلك العوامل وغلبة إحداها على األخرى ،وأن هذه العوامل في مجملها هي
التي تؤثر في معتقدات وتقاليد المجتمع.

تمرين :عادات و تقاليد
الهدف :أن يكون المشارك قادرً ا على التعرف على مدى تأثير العادات والتقاليد في المجتمع.
الوقت 30 :دقيقة
المواد واألدوات :الئحة العادات والتقاليد
الخطوات:
•الجزء األول :قم بسؤال المشاركين:
•كيف ترون تأثير العادات والتقاليد في المجتمع المصري؟
•كيف ينظر المجتمع لمن يخالف العادات والتقاليد المتعارف عليها؟
•هل تعد كل العادات صحيحة يجب اتباعها؟
•بعد تيسير المناقشة بين المشاركين قم بعرض العادات والتقاليد اآلتية متسائال أيها صحيح وأيها خطأ:
	-تدخين سيجارة مع كوب من الشاي في الصباح وقبل اإلفطار.
	-مواساة أهل المتوفي.
	-زيارة القبور بعد صالة العيد.
	-تقديم هدية من المال (نقطة) للعروسين عند الزفاف.
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	-الصياح على المتوفي عند دفنه.
	 -ارتداء مالبس جديدة احتفالاً باألعياد.
	 -ارتداء مالبس سوداء حداد حدا ًدا على المتوفي.
	-زواج الفتاة في سن مبكر(حتى ال تبور).
	-ختان اإلناث.
• اسأل المشاركين أي تلك العادات والتقاليد يستند إلى حقائق علمية؟ وماذا عنها إذا ترتب عليها ضرر؟ وهل تستند جميع العادات
والتقاليد إلى حقائق علمية؟
الختام:
قم بالتوضيح للمشاركين أن العادات والتقاليد لها تأثير كبير في ثقافة
وسلوك المجتمع ،وأن المخالفين لها يعدون من الموصومين داخل
المجتمع ،وذلك كي يحافظ على تماسكه ،لكن هناك بعض العادات
والتقاليد الخاطئة التى تضر بصحة الفرد ،وتكون أقوى في بعض
األحيان من القيم والمبادئ الدينية ،لقوة رسخوها في المجتمع.
ومن هنا فإنه علينا أن نعزز العادات والتقاليد اإليجابية التي ترسخ القيم
الفاضلة للمجتمع ،ومحاربة ونبذ العادات والتقاليد الضارة.

الحظ:
يهتم املي�رس بهذه اجلل�سة كمقدمة ملناق�شة ختان الإناث
فى اجلل�سات اللآحقة ،حيث يتم فيها مناق�شة العديد من
العوامل امل�ؤثرة فى نظرة ال�شخ�ص لنف�سه ونظرة املجتمع
�إليه ،وكذلك العوامل التى ت�ؤثر على ن�ش�أتنا وطريقة
تفكرينا وت�رصفاتنا و�سط املجتمع الذى نعي�ش فيه.
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اليوم
األول

الجلسة الرابعة :النوع االجتماعي والقوالب النمطية
الخاصة بالنوع وختان اإلناث

بنهاية الجلسة التدريبية يجب:
•أن يستطيع المشاركون تحديد الفرق بين الجنس والنوع.
•أن يكون المشاركون على دراية بالقوالب النمطية الخاصة بالنوع وتأثيرها على ختان اإلناث في المجتمع المصري.
•أن يكون المشاركون على دراية بالقوالب النمطية الخاصة بالنوع االجتماعي ،مع التعرف على بعض أشكال العنف المبني على
أساس النوع االجتماعى.

تمرين :النوع والجنس
الهدف :التعرف على الفارق بين المقصود “بالجنس” و“النوع” والتأثير المجتمعي الذى يؤثر على المفاهيم و التوقعات المتعلقة
بالنوع.
الوقت 30 :دقيقة
المواد واألدوات :لوحة قالبة وأقالم ماركر
الخطوات:
•قم بتقسيم المشاركين إلى مجموعتين مع مراعاة التوزيع العادل مابين المشاركين الذكور واإلناث .امنحهم  15دقيقة للعمل.
•اطلب من المجموعة األولى أن تميز/تناقش السمات الشخصية والقدرات والصفات المرتبطة بالمرأة وتدونها على فرخ ورقي.
وبالمثل عمل المجموعة الثانية التي تناقش الصفات المميزة للرجل.
•تأكد من أن كال المجموعتين تناقش وتستخدم كلمات/جمل إيجابية وسلبية .وكذلك بالنسبة للخصائص البيولوجية.
•ادع ممثلاً عن كل مجموعة لعرض ما تم التوصل إليه من مناقشات.
	-قم بتعديل عنواني فرخي الورق الخاص بالمجموعتين؛ ضع عنوا ًنا جدي ًدا لكل فرخ يتضح منه استبدالك لكلمتي (رجل-
امرأة).
	-اجعل المشاركين يناقشون معنى بعض الكلمات  -إن أحد أهداف هذا التمرين هو إظهار أن األشخاص يذكرون معاني
مختلفة عن نفس الكلمة ،بناء على نظرة المجتمع لها والمفهوم الذى يطرحه عن معنى هذه الكلمة.
لتوفيرالوقت ،ليس من الضروري مناقشة كل مصطلح عرضته المجموعتان بشكل منفصل ،بالرغم من ذلك تأكد من أن كل الكلمات
الخاصة بـ “الجنس” قد نوقشت.
الختام:
إن معنى أن تكون أنثى أو ذكرً ا تقضي به تعريفات يتم تلقنها ،وتتنوع
بين الثقافات وتتغير بمرور الزمن.
بيّن أن العديد من األشخاص ال يميزون بين الجنس والنوع .إن كلمة
“نوع” تستخدم غالبًا أيضا بشكل غير مناسب بدلاً من “الجنس” (مثال؛
عندما يتم سؤال األشخاص عن نوعهم بدلاً من جنسهم في استمارات
التقدم لوظيفة أو فرصة عمل).
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الحظ:
و�ضح �أن اجلن�س له عالقة مبو�ضوعات بيولوجية
وجينية ،بينما ت�شري كلمة النوع �إلى الأدوار وامل�سئوليات
والتوقعات املنتظرة املق�سمة اجتماع ًيا ،اخلا�صة بالذكور
والإناث يف ثقافة ما �أو جمتمع ما.
هذه الأدوار وامل�سئوليات والتوقعات يجري تلقّنها من
العائلة والأ�صدقاء واملجتمعات ال�صغرية وقادة الر�أي
وامل�ؤ�س�سات الدينية واملدار�س وحمل العمل والإعالنات
وو�سائل الإعالم .وهي تت�أثر �أي�ضاً بالعادات والقانون
والطبقة االجتماعية واالنحياز الفردي �أوامل�ؤ�س�سي.

تمرين :مشاهد حياتية
الهدف :أن يكون المشاركون على دراية بالقوالب النمطية الخاصة بالنوع وتأثيرها على ختان اإلناث في المجتمع المصري .أن
يكون المشاركون على دراية بالقوالب النمطية الخاصة بالنوع االجتماعي مع التعرف على بعض أشكال العنف المبني على أساس
النوع االجتماعي
الوقت 45 :دقيقة
المواد /األدوات :لوحة قالبة  /كروت موضح عليها السيناريوهات األربعة /أقالم ماركر

السيناريوهات:
•هبة عمرها  17سنة كان ترتيبها األولى فى الثانوية العامة ،وحصلت على منحة من الجامعة األمريكية لدراسة هندسة
إليكترونيات .هبة تعيش فى قرية نائية مع أسرتها المكونة من والدها وأمها وشقيقتين وأخ يكبرها بسبع سنوات يعمل فى
الزراعة .ماذا سيكون رد فعل أسرتها تجاه هذا الموقف؟
ً
حديثا بعد قصة حب دامت أربع سنوات .أحيا ًنا عندما يفقد محمود أعصابه يقوم بضرب مها .ماذا
•مها و محمود متزوجان ً
تفعل مها؟
•عواطف تعيش مع حماتها وشقيقات زوجها غير المتزوجات بعد أن سافر زوجها للعمل بالخارج .عواطف متزوجة منذ سنتين
ولم تحمل بعد .ماذا سيكون رد فعل أهل زوجها من هذا الموقف؟
•سامية متزوجة ولديها طفلة عمرها  11سنة وتعيش مع زوجها فى منزل عائلته .زوجة الشقيق األكبر لزوجها ختنت طفلتها
وتسعى مع حماتها إلقناع سامية بتختين طفلتها فى الصيف قبل بدء الدراسة .ماذا ستفعل سامية؟
الخطوات:
•يتم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات .يتم توزيع السيناريوهات على المجموعات وتقوم كل مجموعة بمناقشة القصة
واالتفاق على النهاية المناسبة من وجهة نظرهم لمدة  15دقيقة.
•يقدم المشاركون عروضا تمثيلية للسيناريوهات من خالل لعب األدوار بواقع  5دقائق لكل مجموعة.
•بعد العرض يتم مناقشة المشاهد المختلفة وربطها بمفهوم نظرة المجتمع للمرأة ودورها المتوقع.
تشير كلمة النوع إلى األدوار والمسئوليات والتوقعات المنتظرة المقسمة اجتماعيًا الخاصة بالذكور واإلناث في ثقافة أو مجتمع ما.
إن معنى أن تكون أنثى أو ذكرً ا تقضي به تعريفات يتم تداولها بين الناس ،وتتنوع بين الثقافات وتتغير بمرور الزمن.
أ ّكد على أن األفكار النمطية حول خصائص اإلناث والذكور يمكن التخلي عنها ألنها تقيّد جهد اإلنسان في تطوير قدراته إلى أقصى
مدى لها.
إننا بالموافقة على هذه القوالب النمطية نقيد أفعالنا الخاصة ونفقد القدرة على تحديد سلوكنا أو اهتماماتنا أومهاراتنا الخاصة.
كنتيجة للقوالب النمطية الخاصة بالنوع ،يمكن على سبيل المثال أن تقلل همة الرجال في المشاركة في “أعمال النساء” (مثل االعتناء
باألطفال) ،بينما يتم إقناع النساء بالعدول عن اختيار أعمال يسيطر عليها الذكور عادة (مثل الهندسة).

األفكار/القوالب النمطية
هي الصورة المحددة التي تتشكل في الذهن بمجرد ذكر أو رؤية شخص أوجنس أوبلد أو ....إلخ.
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الختام:
ناقش كيف يمكن أن يؤثر النوع االجتماعي على ممارسة عادة ختان اإلناث أو الكف عنها ،من بيده سلطة اتخاذ
قرار كهذا ولماذا؟ كيف يمكن التعامل مع األشخاص متخذي قرار ختان االبنة من خالل موضوع النوع االجتماعي!
حاول الربط بين استجابات المشاركين والتأكيد على أن توضيح دورهم وكيفية التدخل سيتم مناقشته في الجلسات القادمة.
شدد على أن رفضك للقوالب النمطية ال يعني أننا ال نستطيع االستمتاع بإظهار سماتنا أوخصائصنا التي ترتبط دائمًا بجنسنا ،لكن
من المهم لنا جميعا أن نتخذ قراراتنا الخاصة حول ما نفعله.

حصاد اليوم
يقدم الميسر عرضًا مختصرً ا للموضوعات التي تمت مناقشتها أثناء اليوم .يُطلب من المشاركين استرجاع أنشطة اليوم للتفكير فيها
ومناقشة بعض المواضيع الرئيسة بها .يمكنهم أيضا أن يقيّموا سير التدريب.

30

اليوم الثانى من التدريب
مراجعة اليوم السابق
تمرين تنشيطى :ريح باردة تهب
الجلسة الخامسة :بناء فريق العمل
تمرين :ارسم بي ًتا
الجلسة السادسة:التشريح الفسيولوجي للجهاز التناسلي
تمرين :التعرف على الجهاز التناسلي الذكري واألنثوي
الجلسة السابعة :تقنيات مشاركة المعلومات
تمرين :السيجا
الجلسة الثامنة :رأي الدين في ختان اإلناث
تمرين :حرب القذائف
فيديو :حول رأي العلماء في ختان اإلناث
الجلسة التاسعة :تقنيات اكتشاف القيم واالتجاهات
تمرين :مربعات الخصوصية
الجلسة العاشرة :تثقيف القرين وتقديم المشورة
تمرين :ما المقصود بالمشورة؟
تمرين :الفرق بين تثقيف األقران والمشورة
حصاد اليوم

اليوم
الثانى
مراجعة اليوم السابق
يسلم فريق جمع استجابات المشاركين ملخص المراجعة الذي جمعوه حول برنامج التدريب بشكل عام وأنشطة اليوم السابق.

تمرين تنشيطى :ريح باردة تهب
األهداف :رفع مستوى طاقة المشاركين
الوقت 20 :دقيقة
المواد واألدوات :مجموعة من الكراسي المرتبة فى شكل دائرة موجهة للداخل.
الخطوات:
•حضّر دائرة من الكراسي بحيث يكون عدد الكراسي أقل بواحد من عدد المشاركين.
•اطلب من جميع المشاركين -عدا واح ًدا  -أن يجلسوا على الكراسى.
•اجعل الشخص المتبقي يقف في مركز الدائرة.
•وضح أن هدف اللعبة هو أن هذا الشخص سيحاول الجلوس.
•يبدأ الالعب الواقف في منتصف الدائرة جملة بقول“ :تهب ريح باردة على أي شخص يكون ”...ويُنهي الجملة بحقيقة تنطبق
على نفسه .على سبيل المثال ،إذا كان الالعب الذي في المنتصف يلبس حذاءًا أسود يمكن أن تقول “ :تهب ريح باردة على أي
شخص يرتدي حذاءًا أسود”
•أي شخص تنطبق عليه هذه الحقيقة أيضا  -في هذه الحالة األشخاص الذين يرتدون أحذية سوداء -يجب عليه أن يقوم فورً ا
ويجري ليجد مقع ًدا ُترك فار ًغا من قِبل شخص آخر.
• .ال يمكن للمشارك أن يأخذ مقع ًدا مجاورً ا إال بعد أن يتركه شخص آخر.
•يسرع الشخص الذي في المنتصف أيضًا إليجاد مقعد بحيث يتبقى شخص واحد واق ًفا.
•الشخص الذي بقى في المنتصف هذه المرة عليه أن يكرر الدور ،وتستمر اللعبة.
•أنهي اللعبة في الوقت المناسب مع شكر المشاركين.
ختام:
اسأل المشاركين هل استمتعوا بالتمرين أم ال؟ وما شعورهم نحوه؟ اهتم
بسماع آرائهم وأفكارهم تجاه التمرين.
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الحظ:

ل�سالمة امل�شاركني ،ت�أكد من عدم وجود حواف حادة
يف الكرا�سي �أو حول منطقة التمرينً � ،
أي�ضا ،ت�أكد من �أن
الكرا�سي قوية ب�شكل كافٍ للتعامل مع هذا النوع من
الن�شاط.

اليوم
الثانى

الجلسة الخامسة :بناء فريق العمل

بنهاية الجلسة التدريبية يجب
•أن يصبح المشاركون على دراية بأهمية بناء الفريق واكتساب المهارات الالزمة لذلك.
•أن يتعرف المشاركون على أهمية التواصل والتعاون بين أعضاء الفريق الواحد واالهتمام بنتائج العمل الجماعي.

تمرين :ارسم بيتًا
الهدف :أن يكون المشاركون على دراية بأساسيات العمل داخل الفريق وأهمية دعم روح الفريق إلنجاز الهدف.
الوقت 45:دقيقة
المواد واألدوات :فرخ ورقي لكل مجموعة /أقالم ماركر/ألوان لكل مشارك.
الخطوات:
•قم بتحضير بطاقات ورقية موضح عليها الكلمات اآلتية بحيث تكتب كلمة على كل ورقة :شجرة -شباك -حائط -باب -سقف.
•الحظ أنه عندما يكون العدد فى المجموعة أكبر من  5يمكن تكرار الحائط والشباك والشجرة.
•اطلب من المشاركين أن يقسموا أنفسهم إلى مجموعات من  8-5أشخاص في كل مجموعة ،ثم وزع البطاقات المجهزة بواقع
بطاقة لكل شخص (يراعى عدد المجموعات مع العدد الكلي للمشاركين).
•اطلب من المشاركين أن ال يشاركوا المكتوب فى البطاقة مع باقي المجموعة.
•كل مجموعة ستقوم برسم ما هو موضح فى البطاقة على الفرخ الورقي .مع التوضيح أنه ممنوع الكالم مطل ًقا بين أعضاء
المجموعة أو بين المجموعات خالل الرسم.
•عندما تنتهى أول مجموعة من الرسم ينتهى وقت عمل المجموعات وتبدأ المجموعات فى عرض ما نفذوه.
•بعد عرض عمل المجموعات يقوم الميسر بمناقشته وبدء العصف الذهني مع المشاركين عن أسباب الوصول إلى النتائج
المعروضة للمجموعات والصورة النهائية وما إذا تم تنفيذ البيت أم ال ولماذا؟.
•يتم مناقشة ديناميكية وسير العمل فى كل مجموعة وطرق التواصل البديلة للكالم إن وجد ،وكذلك كيف تم تقسيم األدوار بينهم
وما هو نموذج القيادة الذى تم تطبيقه.
الختام:
يجب أن يوضح الميسر أن الهدف من هذا التمرين هو توضيح أهمية التواصل وتوزيع األدوار ومعرفة الصورة النهائية التى يعمل
من أجلها الفريق ،باإلضافة إلى التركيز على تنفيذ المهام الفردية مع وجود روح التعاون بين باقي أعضاء الفريق.
كذلك يجب التوضيح أن التخطيط قبل تنفيذ المهام ،مع التركيز على وضع خطط بديلة فى حالة وجود معوقات تعوق عملية التواصل
أوالمشاركة أو تنفيذ األنشطة ،وأن الشفافية فى جميع خطوات تكوين الفريق أساسية للحفاظ على روح الفريق.
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اليوم
الثانى

الجلسة السادسة :التشريح الفسيولوجي للجهاز
التناسلي.

بنهاية الجلسة التدريبية يجب:
•أن يستطيع المشاركون ذكر األعضاء التى يتم قطعها أو تشويهها
أثناء ختان اإلناث ووصف وظائفها الطبيعية.
•أن يستطيع المشاركون استيعاب وذكر الوصف التشريحي
والفسيولوجي “أعضاء ووظائف” الجهاز التناسلي الذكري
واألنثوي.

تمرين :التعرف على الجهاز التناسلي الذكري
واألنثوي
الهدف :أن يتم توضيح أعضاء ووظائف األعضاء التناسلية لكل من
الذكر واألنثى بطريقة تفاعلية سهلة ،مع التأكيد على توضيح أهمية
األعضاء التى يتم قطعها جزئيًا أو كليًا أثناء ختان األنثى وأهمية
وظائفها الطبيعية.
الوقت 30 :دقيقة
المواد واألدوات :أقالم ماركر /ثالث لوحات ،توضح األولى الجهاز
التناسلي الذكري ،والثانية الجهاز التناسلي األنثوي الخارجي ،والثالثة
الجهاز التناسلي األنثوي الداخلي بدون بيانات (يمكن االعتماد على جهاز
العرض التوضيحي)/نسخ بعدد المشاركين من أسئلة التوصيل (انظر
المرفقات)
الخطوات:
• ابدأ بذكر الهدف من الجلسة ثم قم بتوزيع نسخ األوراق الموضح
بها الجهاز التناسلي الذكري واألنثوي للمشاركين.
• اطلب منهم ترتيب البيانات أسفل الرسم وكتابة كل جزء من أجزاء
الجهاز التناسلي للذكر ولألنثى على الرسم والوظائف المالئمة لكل
جزء.
• اترك وق ًتا مناسبًا لإلجابة من  10-5دقائق لعمل المشاركين.
•قم بالكشف عن الرسومات الخاصة بالجهاز التناسلي ثم قم بمراجعة
ما كتبه المشاركون في النسخ الموزعة عليهم طب ًقا لما هو بالملصق.
•ثم المشاركين عن وظيفة كل جزء على حدة
• اسأل المشاركين من يتطوع لإلجابة عن السؤال وإذا كانت
اإلجابة خاطئة عليه أن يطرح السؤال مرة أخرى على المجموعة
أو اإلضافة في حالة اإلجابة الصحيحة.
•تأكد من أن المشاركين اتفقوا على اإلجابة الصحيحة.

الحظ:

البد �أن يهتم املي�رس بتو�ضيح النقاط التالية
•�أن الأع�ضاء التى تت�أثر �أثناء ختان الإناث �سواء بالقطع
�أو الت�شويه .هذه الأع�ضاء تت�أثر وظائفها التى خلقت
لها �سلب ًيا.
•فى الدرجة الأولى من اخلتان تبعا لتعريف منظمة
ال�صحة العاملية يتم �إزالة البظر �إما جزئ ًيا �أو كل ًيا.
وينجم عن ذلك فقدان �أهم وظيفة لع�ضو البظر،
وهى م�ساعدة الأنثى للو�صول لإ�شباع اجلن�سي
الكامل .فالبظر ع�ضو مكتمل يحوى امل�ستقبالت احل�سية
الكثيفة والنهايات الع�صبية اللآزمة لإكمال دورة
الإ�شباع.
•�إذن فالأثر املبا�رش هو عدم �إمتام عملية الإ�شباع
بالقيام ب�إجراء غري قابل للعودة عنه كاخلتان ،وال
تتوقف الأ�رضار عند هذا احلد ،حيث �أن عدم الإ�شباع
املكتمل ي�سهل حدوث التهابات واحتقانات متكررة
باحلو�ض.
•فى الدرجات الثانية والثالثة يتم �إزالة ال�شفرين
ال�صغريين والكبريين مما ي�ؤثر �سل ًبا على وظائفهما
املفرت�ضة � ً
أي�ضا �سواءًا حماية فتحة املهبل من
امليكروبات �أواجلراثيم� ،أوحتويل تيار البول
بعيداعن الفرج.
ُ
•بل �أن كليهما لهما دور �أثناء اجلماع حيث �أن ال�شفرين
ال�صغريين بهما نهايات ع�صبية وتنتفخان بحيث
متتلئ الأوعية الدموية داخلهما مما يزيد من
الإحا�سا�س �أثناء اجلماع ،بينما يوجد بال�شفرين
الكبريين غدة بارثوليني التى تفرز �سوائل ت�ساعد
على تي�سيري عملية اجلماع وتطهري املهبل.
•قطع هذه الأع�ضاء �أثناء اخلتان ي�ؤثر على عملية
الإ�شباع اجلن�سى ولي�س ال�سلوك وال الرغبة عند الفتاة.
وتوجد �آثار �أخرى �سيتم مناق�شتها بالتف�صيل فى
جل�سات م�شاركة املعلومات القادمة

الختام:
يقوم الميسر بشكر المشاركين بعد توضيح الرسم مع التأكيد على وظائف األعضاء التي يتم بترها ً موضحً ا مالها من وظائف تتأثر
سلبيًا بتلك العادة.
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(قم بوضع الرقم المناسب أمام األعضاء والوظائف الصحيحة عل ًما بأن كل عضو ووظيفة متقابلين ليس بالضروة مرتبطين
ببعضهما)

مرفق ( )3التشريح الفسيولوجي للجهاز التناسلي الذكري
الخصيتان
الحبل المنوي

يحتوي على قناة منوية وشريان ووريد وعصب ويصعد من الخصية في أعلى
كيس الصفن ملتص ًقا بجدار البطن من الداخل حتى يصل إلى الحوصلة المنوية.
هو عضو االتصال الجنسي وهو يحتوي على مجرى واحد للبول ولخروج
الحيوانات المنوية.

الحويصلة المنوية

يتم من خاللها نقل البول للتخلص منه خارج الجسم وفى الذكور أثناء الجماع
ينقل الحيوانات المنوية التى يستقبلها من الحويصلة المنوية عبر القناة الناقلة
للمنى أثناء القذف في نهاية الجماع.

قناة مجرى البول

العضو األساسي والمسئول عن إفراز هرمونات الذكورة التي تسبب التغيرات
المصاحبة لسن البلوغ والصفات المميزة للرجولة في تركيب الجسم ،وتكوين
الحيوانات المنوية المسئولة عن اإلخصاب وهما موضوعان داخل كيس الصفن.

غدة البروستاتا

هي غده تحت المثانة وتفرز مادة تساعد على حيوية السائل المنوي حيث تفرز
سائلاً يقوم بتغذية الحيوانات المنوية أثناء رحلتها في الجهاز التناسلي للرجل كما
تقوم بحفظ السائل المنوي لحين وقت الجماع.

القضيب

هي غدة تحت المثانة وتفرز مادة تساعد على حيوية السائل المنوي كما تفرز
سائلاً قلويًا خفي ًفا حيث يكون الجزء األكبر من السائل المنوي.
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مرفق ( )3التشريح الفسيولوجي للجهاز التناسلي الذكري
اإلجابة

5

يحتوي على قناة منوية وشريان ووريد وعصب ويصعد من الخصية في أعلى
كيس الصفن ملتص ًقا بجدار البطن من الداخل حتى يصل إلى الحوصلة المنوية.

4

الحبل المنوي

4

هو عضو االتصال الجنسي وهو يحتوي على مجرى واحد للبول ولخروج
الحيوانات المنوية.

6

الحويصلة المنوية

1

يتم من خاللها نقل البول للتخلص منه خارج الجسم وفى الذكور أثناء الجماع
ينقل الحيوانات المنوية التى يستقبلها من الحويصلة المنوية عبر القناة الناقلة
للمنى أثناء القذف في نهاية الجماع.

3

قناة مجرى البول

3

العضو األساسي والمسئول عن إفراز هرمونات الذكورة التي تسبب التغيرات
المصاحبة لسن البلوغ والصفات المميزة للرجولة في تركيب الجسم ،وتكوين
الحيوانات المنوية المسئولة عن اإلخصاب وهما موضوعان داخل كيس الصفن.

5

غدة البروستاتا

2

هي غده تحت المثانة وتفرز مادة تساعد على حيوية السائل المنوي حيث تفرز
سائلاً يقوم بتغذية الحيوانات المنوية أثناء رحلتها في الجهاز التناسلي للرجل كما
تقوم بحفظ السائل المنوي لحين وقت الجماع.

1

القضيب

6

هي غدة تحت المثانة وتفرز مادة تساعد على حيوية السائل المنوي كما تفرز
سائلاً قلويًا خفي ًفا حيث يكون الجزء األكبر من السائل المنوي.

2

الخصيتان
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(قم بوضع الرقم المناسب أمام األعضاء والوظائف الصحيحة عل ًما بأن كل عضو ووظيفة متقابلين ليس بالضروة مرتبطين
ببعضهما)

مرفق ( )4التشريح الفسيولوجي للجهاز التناسلي األنثوي الخارجي
الشفران الكبيران

هو العضو األكثر حساسية عند المرأة وله دور كبير في عملية اإلشباع الجنسي
حيث يحتوي على أكبر كثافة من الكريات العصبية الحساسة للتالمس ويزيد
تركيزها في الرأس.

الشفران الصغيران

تقع خلف فتحة مجرى البول ،يمر منها دم الحيض شهريًا وتستقبل قضيب
الرجل عند اللقاء الجنسي ،ويمر منها الجنين عند الوالدة.

البظر

هو الجزء المسئول عن حماية البظر من االحتكاك المباشر بالمالبس وأثناء
العالقة الجنسية.

مرتفع فينوس

شريطان من الجلد الرقيق الغني باألوعية الدموية واألعصاب حيث يتحدان من
األمام لتكوين ما يعرف بـغلفة البظر وتحتوي على العديد من النهايات العصبية
والتي تساعد المرأة على اإلحساس الطبيعي بالجماع كما أنها تعمل على حماية
فتحتي البول والمهبل وتوجيه البول في اتجاه واحد بعي ًداعن الجسم.

غلفة البظر

ثنيتان من الجلد يغطيهما الشعر من الخارج ،يمتدان على طول الفرج ويغطيان
باقي األعضاء حيث أنهما المسئولتان عن حمايتها كما يوجد في الجزء الخلفي
منها غدتا بارثولين واللتان يزداد إفرازهما عند اإلثارة الجنسية لترطيب المهبل
وتسهيل عملية الجماع.

فتحة المهبل

تجمع من الدهون تحت الجلد يغطي العانة ويحميها من الصدمات ويظهر الشعر
في هذه المنطقه عند البلوغ.
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مرفق ( )4التشريح الفسيولوجي للجهاز التناسلي األنثوي الخارجي
اإلجابة

4

هو العضو األكثر حساسية عند المرأة وله دور كبير في عملية اإلشباع الجنسي
حيث يحتوي على أكبر كثافة من الكريات العصبية الحساسة للتالمس ويزيد
تركيزها في الرأس.

3

الشفران الصغيران

5

تقع خلف فتحة مجرى البول ،يمر منها دم الحيض شهريًا وتستقبل قضيب
الرجل عند اللقاء الجنسي ،ويمر منها الجنين عند الوالدة.

6

البظر

3

هو الجزء المسئول عن حماية البظر من االحتكاك المباشر بالمالبس وأثناء
العالقة الجنسية.

2

مرتفع فينوس

1

شريطان من الجلد الرقيق الغني باألوعية الدموية واألعصاب حيث يتحدان من
األمام لتكوين ما يعرف بـغلفة البظر وتحتوي على العديد من النهايات العصبية
والتي تساعد المرأة على اإلحساس الطبيعي بالجماع كما أنها تعمل على حماية
فتحتي البول والمهبل وتوجيه البول في اتجاه واحد بعي ًداعن الجسم.

5

غلفة البظر

2

ثنيتان من الجلد يغطيهما الشعر من الخارج ،يمتدان على طول الفرج ويغطيان
باقي األعضاء حيث أنهما المسئولتان عن حمايتها كما يوجد في الجزء الخلفي
منها غدتا بارثولين واللتان يزداد إفرازهما عند اإلثارة الجنسية لترطيب المهبل
وتسهيل عملية الجماع.

4

فتحة المهبل

6

تجمع من الدهون تحت الجلد يغطي العانة ويحميها من الصدمات ويظهر الشعر
في هذه المنطقه عند البلوغ.

1

الشفران الكبيران
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(قم بوضع الرقم المناسب أمام األعضاء والوظائف الصحيحة عل ًما بأن كل عضو ووظيفة متقابلين ليس بالضروة مرتبطين
ببعضهما)

مرفق ( )5التشريح الفسيولوجي للجهاز التناسلي األنثوي الداخلي
المهبل

غدتان بحجم اللوزة توجدان على جانبي الرحم وتتكون فيهما كما وتعمالن
على إفراز الهرمونات األنثوية ،والمسئولتان عن حدوث وانتظام الدورة الشهرية
وحدوث واستمرارية الحمل.

الرحم

قناتان رفيعتان تبدآن من أعلى جانبي جسم الرحم وتنتهي كل منهما بفتحتة خارجية
بها أهداب (زوائد تشبه األصابع) اللتقاط البويضة عند خروجها من المبيض كما
أن اإلخصاب يحدث في الثلث الخارجي منها كما تساعد األهداب المبطنة لجدارها
الداخلي على تحريك البويضة.

قناتا فالوب

قناة عضلية اسطوانية تمتد من فتحة المهبل إلى عنق الرحم وهي مبطنة بأغشية
مخاطية ويمر من خاللها دم الحيض شهريًا ويمر المولود من خاللها أيضا أثناء
الوالدة الطبيعية كما أن اإلفرازات الطبيعية داخلها تسهل عملية الجماع وتقتل
بعض أنواع الميكروبات.

المبيضان

عضو عضلي أجوف كمثري الشكل يقع في وسط الحوض ويبلغ في الفتاة التي لم
تحمل حوال  7,30سم ،ويتكون من جزئين ،العنق والجسم ويعمل على احتضان
البويضة المخصبة بالحيوان المنوي ويهيئ المناخ المناسب الستمرارها.
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مرفق ( )5التشريح الفسيولوجي للجهاز التناسلي األنثوي الداخلي
4

غدتان بحجم اللوزة توجدان على جانبي الرحم وتتكون فيهما كما وتعمالن
على إفراز الهرمونات األنثوية ،والمسئولتان عن حدوث وانتظام الدورة الشهرية
وحدوث واستمرارية الحمل.

1

الرحم

3

قناتان رفيعتان تبدآن من أعلى جانبي جسم الرحم وتنتهي كل منهما بفتحتة خارجية
بها أهداب (زوائد تشبه األصابع) اللتقاط البويضة عند خروجها من المبيض كما
أن اإلخصاب يحدث في الثلث الخارجي منها كما تساعد األهداب المبطنة لجدارها
الداخلي على تحريك البويضة.

2

قناتا فالوب

2

قناة عضلية اسطوانية تمتد من فتحة المهبل إلى عنق الرحم وهي مبطنة بأغشية
مخاطية ويمر من خاللها دم الحيض شهريًا ويمر المولود من خاللها أيضا أثناء
الوالدة الطبيعية كما أن اإلفرازات الطبيعية داخلها تسهل عملية الجماع وتقتل
بعض أنواع الميكروبات.

3

المبيضان

1

عضو عضلي أجوف كمثري الشكل يقع في وسط الحوض ويبلغ في الفتاة التي لم
تحمل حوال  7,30سم ،ويتكون من جزئين ،العنق والجسم ويعمل على احتضان
البويضة المخصبة بالحيوان المنوي ويهيئ المناخ المناسب الستمرارها.

4

المهبل
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اليوم
الثانى

الجلسة السابعة :تقنيات مشاركة المعلومات

بنهاية الجلسة التدريبية يجب
• أن يكون المشاركون قادرين على تعلّم ومشاركة المعلومات بطريقة مرحة
•أن يتمكن المشاركون من ذكر أهمية األعضاء التناسلية األنثوية ،ختان اإلناث ودرجاته المختلفة والمصطلحات المتداولة فى
هذا الصدد ،آثار عادة ختان اإلناث المختلفة وبعض المعلومات الهامة والمتعلقة بها.
وجذابة.

تمرين :السيجا
الوقت 60- 45 :دقيقة
المواد واألدوات :لوحة بها  9مربعات متساوية األضالع (يمكن رسمها أو تحضيرها على األرض إن أمكن).
الخطوات:
•قم بتقسيم المشاركين إلى مجموعتين (يمكن تقسيم المشاركين إلى أكثر من مجموعة على أن تقوم مجموعتان بالتمرين سويًا،
حسبما يتناسب مع العدد والمساحة وتوافر الميسرين).
•قم بالتعريف وذكر قواعد التمرين للمشاركين:
•يمثل عن كل فريق  3أفراد (يمكن استبدالهم برموز حسب طريقة اللعب المتاحة).
•يقوم أعضاء الفريق بالوقوف في المربعات المخصصة لهم.
•تقوم كل مجموعة باختيار اسم للفريق ومتحدث باسمها ومهمته أن يعلن عن اإلجابة بعد التشاور عليها من قبل أعضاء فريقه.
•في حالة اإلجابة الصحيحة على الفريق أن يحرك أحد األفراد إلى مربع آخر من المربعات الفارغة ،في محاولة لتكوين صف
آخر مستقيم ،على أن يكون األفراد الثالث قد تحركوا من أماكنهم مرة على األقل قبل تكوين الصف.
•في حالة اإلجابة الخاطئة يمكن للفريق الثاني أن يجيب ،وفي حالة اإلجابة الصحيحة يمكنهم تحريك أحد األفراد في نفس
المحاولة.
•يمكن لهم التحرك في أي من الفراغات المتاحة.
•في حالة فوز أحد الفريقين بنقطة يمكن استبدال األفراد الثالث بآخرين.
•كما يمكن استبدال أحدهم في حالة طلب الفريق.
•قم بإلقاء األسئلة على المجموعتين كل بالتناوب( .انظر الملحق)
•قم بإلقاء السؤال مرتين للتأكد من أنه على مسمع من الجميع ،واإلجابة أيضًا.
• راعي في األسئلة دقتها ووضوحها ومناسبتها لألهداف المراد تحقيقها من خالل التمرين/الجلسة.
الختام:
•تحية وتهنئة الفريق الفائز.
•القيام بمراجعة سريعة ملخصة لما تم ذكره من معلومات مع التنويه بأن هناك جلسات أخرى لمناقشة العديد من المواضيع
المتعلقة والمختلفة.
•أكد على المشاركين بأن التمرين يهدف إلى مشاركة المعلومات وليس للتنافس مع الشكر للجميع.
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مرفق ( )6أسئلة و إجابة تمرين:السيجا
س( :1صح) أم (خطأ)،بعض الفتيات يحتجن إلى إجراء ختان اإلناث لتجميل الجهاز التناسلي بقطع الزوائد من البظر والشفرتين
الصغيرتين؟
ج :1خطأ ،ليست هناك أي فتاة تحتاج للختان ،لكن ما قد يالحظ من بروز في األعضاء التناسلية للبنت الصغيرة هو شيء طبيعي
وال يدعو للقلق حيث أنه في هذا السن لم يكتمل نمو األعضاء التناسلية الخارجية .هذا العضو تختلف مقاييسه من واحدة ألخرى
وهذا ليس سببًا على اإلطالق لقطعه.
س( :2صح) أم (خطأ)،تتأثر الرغبة الجنسية بوجود أو غياب األعضاء (البظر)؟
ج :2خطأ ،فاألعضاء التناسلية ليست المسئولة عن السلوك الجنسي للرجل والمرأة ،فالمتحكم الوحيد في السلوك الجنسي للمرأة
والرجل بشكل عام هو العقل فقط ،فالمعروف علميًا إن المخ يحتوي على المراكز المسئولة عن تصعيد الرغبة الجنسية إلى مستوى
اإلثارة الجنسية واالستعداد لممارسة الجماع.
س( :3صح) أم (خطأ)،يعد النوعان األول والثاني لختان اإلناث من الممارسات األكثر شيو ًعا في مصر؟
ج :3صح ،يعد النوع األول والذي يتضمن استئصالاً جزئيًا أوكليًا ،والنوع الثاني والذي يتضمن إزالة البظر والشفرين الصغيرين
هما األنواع األكثر شيوعًا في مصر ،حيث إن هذه العادة تنقسم إلى أربعة أنواع حسب مالحظة األطباء ،إال أن هذه الدرجات ال
تتميز عن بعضها كما هو الحال في التقسيم النظري.
س( :4صح) أم (خطأ)،يساعد قطع جزء من البظر/غلفة البظر على اإلشباع الجنسي؟
ج:4خطأ ،حيث إن قطع جزء يزيل معه نهايات األعصاب الحساسة ،ويؤثر على الممارسة الجنسية وقد يؤدي إلى عدم وصول المرأة
إلى مرحلة االرتواء ،باإلضافة إلى أن قطع الغلفة يجعل البظر مكشو ًفا مما يسبب زيادة اإلحساس باأللم.
س( :5صح) أم (خطأ)،تعد أولى جهود مكافحة ختان اإلناث منذ عام 1928؟
ج:5صح ،في  28ديسمبر  1928أعلن الجراح العالمي أ.د على إبراهيم باشا في مؤتمر عقد بالقاهرة أنه لم يتعلم عادة ختان اإلناث
وال يعلمه لطالبه وينصح بعدم إجرائه ،وإن كل معلوماته عنه أتت من الحاالت التي يتم استدعائه إلنقاذها بعد إجراء تلك العادة.
وفي الثالثينات كتب سالمة موسى عن المشاكل االجتماعية لختان اإلناث وفي عام  1951نشرت مجلة الدكتور الطبية ملح ًقا عن
تلك العادة واستمرت الجهود تتوالى من بعدها.
س :6من األدوار األساسية التي يقوم بها البظر...
	-دعم الرغبة الجنسية لألنثى.
	-حماية الجهاز التناسلي لألنثى.
	-الوصول لإلشباع الجنسي لألنثى.
س :7العضو المسئول عن حماية فتحة المهبل وتوجيه تيار البول بعيدًا عن الفخذ؟
	-الشفران الكبيران.
	-الشفران الصغيران.
	-غلفة البظر.
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س :8يعد استئصال البظر والشفرين الصغيرين وأحيا ًنا الكبيرين جزئ ًيا كل ًيا مع خياطة الفرج وترك فتحة صغيرة لمرور البول
ودم الطمث (الختان األفريقي)؟
	-النمط الثاني.
	-النمط الثالث.
	-النمط الرابع.
س :9يقدر عدد الفتيات أوالسيدات الآلتي تم ختانهن على مستوى العالم طب ًقا إلحصائيات منظمة الصحة العالمية :تقرير التخلص
من تشويه األعضاء التناسلية لألنثى الصادر من المنظمة في عام 2008؟
	 140 -100-مليون فتاة
	 100-مليون فتاة.
	 50-مليون فتاة.
س :10تبدأ الدورة الفسيولوجية لالستجابة الجنسية في النساء من....؟
	-البظر.
	-العين.
	-المخ.
س :11توجد غدة بارثولين في الجزء الخلفي من...؟
	 -الشفرين الكبيرين.
	 -الشفرين الصغيرين.
	-المهبل.
س  :12من األعضاء التاسلية الخارجية لألنثى:
	-المبيضان.
	-الرحم.
	-الشفران الصغيران.
س  :13تبلغ نسبة الختان فى مصر طب ًقا آلخر اإلحصائيات (المسح الصحى السكانى  )2014فى المرحلة العمرية من  15الى 49
سنة بين السيدات الالتي سبق لهن الزواج:
	% 70-
	% 81-
	% 92-
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س  :14أكثر قارة على مستوى العالم يتم فيها ختان اإلناث (المصدر Female Gential Mutilation/Cutting A statistical
:)overview and exploration of the dynamics for change. UNICEF: July 2013

	-أفريقيا
	-الشرق االوسط
	-آسيا
	-أمريكا الالتينية
س  :15ما هى أكثر فئة حال ًيا يتم اللجوء إليها لختان اإلناث في مصر:
	-الممرضات
	-الدايات/القابالت
	-األطباء

44

اليوم
الثانى

الجلسةالثامنة :رأي الدينيف  عادة ختان اإلناث.

بنهاية الجلسة التدريبية يجب:
•أن يتمكن المشاركون من التعرف على إجابة تساؤالتهم المتعلقة برأي األديان السماوية في قضية ختان اإلناث.
•أن يصبح المشاركون قادرين على مناقشة رأي العلماء حول الرأي الفقهي في عادة ختان اإلناث.
•أن يصبح المشاركون على دراية كافية برأي األديان السماوية في قضية ختان اإلناث مع القدرة على إدارة الحوار مع اآلخرين
بشأن رأي الدين فى هذه القضية.

تمرين :جواب من  -إليك
الهدف :تشجيع المشاركين على طرح التساؤالت واالستفسارات نيابة عن أنفسهم والمجتمع المحيط بهم بهدف اإلجابة عليها
الوقت 20 :دقيقة.
المواد و األدوات :ال يوجد
الخطوات:
•اطلب من المشاركين أن يقوم كل مشارك بكتابة أكثر األسئلة الشائكة أوالشائعة التي تثار حول رأي األديان السماوية في ختان
اإلناث في ورقه منفصلة.
• اطلب أن يقوموا بتطبيق الورقة بشكل يسمح بتناولها.
•اطلب منهم الوقوف ثم أخبرهم بأنه سوف يتم اآلن اإلعالن عن تبادل األوراق ،وهو أن يقوم كل مشارك بمحاولة استبدال
الورقة مع زميل له (يمكن أن تتكرر أكثر من مرة) على أن تستمر تلك العملية حتى تعلن التوقف ،حيث يتوقف اللعب على
أن يكون بيد كل مشارك ورقة.
•انتظر لمدة من  5-3دقائق ثم أعلن عن توقف تبادل األوراق.
•اطلب من كل مشارك قراءة السؤال الذي حصل عليه؛ كل في دوره.
•قم بجمع األسئلة على لوحة قالبة.
ختام:
أخبر المشاركين بأن تلك األسئلة هي األسئلة الشائعة حول رأي الدين في قضايا ختان اإلناث وأن الفيديو الذي سوف يتم عرضه،
سوف يناقش غالبية تلك األسئلة.

حول رأي العلماءيف  ختان اإلناث (إذا كان متوفرً ا)
الهدف :عرض رأى علماء الدين فى قضية ختان اإلناث ومناقشة أسئلة المشاركين واإلجابة عن االستفسارات.
الوقت 30 :دقيقة.
المواد و األدوات :فيديو رأي علماء الدين/جهاز عرض
الخطوات:
•قم بعرض الفيديو الخاص برأي علماء الدين اإلسالمي والمسيحي
حول عادة ختان اإلناث.
•قم بمناقشة الموضوعات التي طرحت بالفيديو.

الحظ:
ميكن االعتماد يف الرد عن الت�سا�ؤالت على �آراء العلماء
مع ذكر اال�سم وامل�صدر.
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مرفق (  ) 7ختان اإلناث من منظور الدين اإلسالمي والدين المسيحي
ختان اإلناث من المنظور الديني اإلسالمي:
1.1عند مناقشة عادة ختان اإلناث من المنظور اإلسالمي فإنه يجب التنويه إلى مقاصد الشريعه اإلسالمية الخمس والتي جاءت
الشريعة لحمايتها وحفظها وهي (حفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ النسل وحفظ الدين) وتحقيق تلك المقاصد من
العلوم التي يعتني بها أهل الفتوى عند دراستهم ألي قضية تعرض عليهم.
2.2إن التشريع اإلسالمى وضع لجلب مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم وأحكام الشريعة كلها :إما أن تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح،
قال هللا سبحانه وتعالى لنبيهَ ( :ك َذل َِك َيضْ ِربُ هَّ
اس َف َي ْم ُك ُ
للاُ ْال َح َّق َو ْالبَاطِ َل َفأَمَّا َّ
ض)(.)1
الز َب ُد َف َي ْذ َهبُ ُج َفا ًء َوأَمَّا َما َي ْن َف ُع ال َّن َ
ث فِى الأْ َرْ ِ
3.3إن أحكام الشريعة اإلسالمية تنقسم إلى قسمين:
القسم األول :القطعى :ويقصد به مواضع اإلجماع التى أقام هللا بها الحجة بينة فى كتابه أو على لسان نبيه وال مجال فيها لتطوير
أو اجتهاد ،وال يحل الخالف فيها لمن علمها ،ومجال هذه القطعيات إنما يكون فى كليات الشريعة وأغلب مسائل االعتقاد،
وأصول الفرائض ،وأصول المحرمات ،وأصول الفضائل واألخالق.
القسم الثانى :الظنى :ويقصد به موارد االجتهاد ،وكل ما لم يقم عليه دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح فيها والصفة
الالزمة فيها هي أال يضيق على المخالف ،وال يخرج المختلفون فيها عن دائرة الرحمة إال إذا ّتدابروا وتقاطعوا بسببها ،وقد
كانت وال تزال من أعظم أسباب السعة واليسر فى هذا الدين ،وتعد مسألة الختان من هذا القسم الثانى على رأى من يقول بأنها
من الشرع (أي أنها تخضع ألمور الفقه).
4.4أن فقه الفقهاء هو عمل بشري يقوم به المتخصصون في علوم الشرع لبيان أحكام الشريعة فى كل مايهم المسلمين أن يعرفوا
حكم الشريعة فيه .وال يعد كالم الفقهاء شريعة أو دين يحتج به على أنه فهم للنصوص الشرعية وإنزال لها على الواقع .وإنزال
لها على الواقع.
لذلك فإنه يتعين على من يتصدى ألمر الفتوى في هذا األمر أن تتوافر فيه الشروط الفقهية  ،وليس شروط الداعية أو الواعظ
أو المفسر أو المحدث  ،وذلك بأن تتوافر فيه معرفته العلمية المتميزة بالعلوم اإلسالمية المتنوعة – وال سيما الفقه وأصوله –
باإلضافة إلى معرفته الدقيقة عن هذه العادة من حيث أصلها التاريخي وأسبابها اإلجتماعية والثقافية والحقائق العلمية حول هذه
األعضاء التى تستأصل من حيث طبيعتها ووظائفها الحيوية وأثرها فى فقدان اإلستمتاع المشروع – دينا – للمرأة والرجل
وبذلك يتمكن الفقيه من تقديم رأي فقهي مبني على معرفته بالحقائق العلمية وليس على الثقافة الشعبية.
5.5خلص علماء أكثر من  35دولة إسالمية في عام  1998في مؤتمر الصحة اإلنجابية بالقاهرة إلى أن هذه العادة غير ملزمة فى
اإلسالم ،فأن عملية ختان اإلناث لم تذكر على اإلطالق فى القرآن الكريم ،كما أنه ليس فى مرويات الحديث دليل واحد صحيح
السند يمكن أن يستفاد منه حكم شرعى فى مسألة بالغة الخطورة على الحياة اإلنسانية كهذه المسألة ،واليوجد إجماع عند الفقهاء،
لقد خلق هللا اإلنسان فى أحسن تقويم وإن بتر وقطع أجزاء مهمة من الجسم هو تغيير لخلق هللا وليس من فضائل األعمال ،وقد
صح عن الرسول أنه قال”:لعن هللا المغيرات لخلق هللا” متفق عليه عن ابن مسعود.
6.6ليس هناك ممارسة فى السنة النبوية الشريفة يطلق عليها (ختان السنة) لإلناث ،ثم إن السيرة النبوية الشريفة التى سجلت كل
تفاصيل ودقائق حياة النبى الكريم وأهل بيته لم يرد فيها أن رسول هللا (ص) قد ختن بناته أو زوجاته أوأيا من أهل بيته من
النساء.
وتعتبر السنة النبوية مصدر ظن المشروعية لما ورد في بعض مدوناتها من مرويات منسوبة إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم في
هذا الشأن ،والحق أنه ليس في هذه المرويات دليل واحد صحيح السند يجوز أن يستفاد منه في هذه المسألة ولنتناول األحاديث بشيء
من التفصيل:
حديث أم عطية عند أبي داود :أن امرأة كانت تخ ِّتن بالمدينة ،فقال لها النبي صلى هللا عليه وسلم:
"ال َتن َهكي ،فإن ذلك أحظى للمرأة ،وأحب إلى البعل"
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إن أبا داود قال عن محمد بن حسان  -أحد رواته :مجهول ،وهذا الحديث ضعيف .وذهب الحافظ عبد الغني بن سعيد إلى أنه محمد
بن سعيد المصلوب! فهو محمد بن سعيد بن حسان ،الذي قتله المنصور صلبًا على زندقته ،قالوا :وضع أربعة آالف حديث ،ليض َّل
بها المسلمين .فهو متروك هالك ،وقد رُوي هذا الحديث من طرق كلُّها ضعيفة.
وقال شمس الدين الحق :حديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفه معلولة مخدوشة ال يصح االحتجاج بها كما عرفت.
س َّنة للرجال ،مك ُرمة للنساء"
حديث "الختان ُ
رواه أحمد ( )20719عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه ،وقال مخرِّ جوه :إسناده ضعيف .حجاج  -وهو ابن أرطأة  -مدلس ،وقد
عنعن ،وقد اضطرب فيه .ورواه البيهقي في السنن الكيرى ( )325/8من طريق حفص بن غياث ،عنه بهذا اإلسناد ،والطبراني في
الكبير ( .)273/7وله طرق أخرى من غير رواية حجاج ،أخرجه الطبراني في الكبير ( ،)233/11والبيهقي في الكبرى (،)324/8
عن عكرمة ،عن ابن عباس ،وقال :هذا إسناد ضعيف ،والمحفوظ موقوف ،وضعَّفه األلباني في الضعيفة ( ،)1935وعليه فليس
في هذا النص حجه ألنه نص ضعيف مرجعه إلى راو ال يحتج بروايته ،فكيف يؤخذ منه حكم شرعي ومن المعلوم المج َمع عليه
عند أهل العلم جميعًا ،مح ِّدثين وفقهاء وأصوليين :أن الحديث الضعيف ال يُؤخذ به في األحكام ،وإنما تساهل َمن تساهل في روايته
واالستفادة منه في الترغيب والترهيب وفضائل األعمال ونحوها ،أما األحكام وما يتعلَّق بالحالل والحرام ،واإليجاب واالستحباب،
فال .وهو حكم مج َمع عليه بيقين.
حديث "إذا إلتقى الختانان وجب الغسل"
وهو حديث صحيح عن السيدة عائشة رضي هللا عنها ،مرفوعًا إلى رسول هللا موقو ًفا على السيدة عائشة وقد روي في الموطأ
وصحيح مسلم والترمذي وابن ماجه في سننهما.
وال حجة في هذا الحديث الصحيح .ألن اللفظ هنا جاء من باب تسمية الشيئين أو الشخصين أواألمرين باسم األشهر منهما ،أو باسم
أحدهما على سبيل التغليب .ومن ذلك كلمات كثيرة في صحيح اللغة العربية منها العمران (أبو بكر وعمر) ،والقمران (الشمس
والقمر) والنيران (هما أيضًا ،وليس في القمر نور بل انعكاس نور الشمس عليه) والعشاءان (المغرب والعشاء) والظهران (الظهر
والعصر) ،والعرب تغلب األقوى واألقدر في التثنية عادة ولذلك قالوا للوالدين( :األبوان) وهما أب وأم .وقد يغلبون األخف نط ًقا
كما في العمرين (ألبى بكر وعمر) أو األعظم شأ ًنا كما في قوله تعالى" :وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج"
فاألول النهر والثاني البحر الحقيقي ،وقد يغلبون األنثى في هذه التثنية ومن ذلك قولهم( :المروتان) يريدون جبلي الصفا والمروة في
مكة المكرمة .وكل ذلك مشهور معروف عند أهل العلم بلسان العرب .فلفظ (الختانان) في هذا الحديث الصحيح ال داللة فيه على
مشروعية ختان اإلناث ،حيث إنه لم يرد إال على سبيل التثنية التي تغلب األقوى ،أي الرجل ،على المرأة .والحديث وارد في أمر
الغسل وما يوجبه ،وليس في شأن الختان أصلاً  .والحديث ،بعد ذلك ،مؤول عند العلماء كافة ،فهم ال يوجبون الغسل بمجرد التقاء
الختانين ،وإنما باإليالج.
وقد اعترض بعض العلماء على هذا التأويل بحديث السيدة عائشة رضي هللا عنها الذي رواه مسلم في صحيحه وفيه...." :ومس
الختانُ
الختان فقد وجب الغسل" ،فقال" :فلم يجئ بلفظ التثنية" وهذا االعتراض ال يغير من األمر شي ًئا فإن الحديث في موجب الغسل
َ
ال في وجوب الختان وال جوازه .ومعنى "مس الختان الختان" وقوع الجماع التام كما في شرح النووي على صحيح مسلم .والغسل
يجب به ولو لم يكونا مختونين واالستدالل بعدم التثنية يكون له وجه لو أننا تأكدنا أن الرواية؛ باللفظ النبوي ال بالمعنى ،وهو أمر ال
يمكن التيقن منه مع إجازة األئمة الرواية بالمعنى.
حديث الفطرة خمس "الختان ،واإلستحداد ،ونتف اإلبط ،وقص الشارب ،وتقليم األظافر"
أصل الحديث في شأن الفطرة وهو ما رواه اإلمام مالك في الموظأ الجزء الثاني عشر أن سيدنا إبراهيم عليه السالم كان
أول من إختتن وعلى هذا أصر العلماء كما نقله بن عبد البر في التمهيد وقال :إنه من مؤكدات سنن المرسلين
ومن فطرة اآلباء التي ال يسعنا تركها في حق الرجال لذلك فإن الحديث ال يمكن تعميمه على الرجال والنساء.
وال يمكن االستدالل بالحديث على وجوب ختان اإلناث فليس فيه دليل على أنه موجه للرجال والنساء فقص الشارب ال يخص النساء
والرجال ولكن يخص الرجال فقط ومن هنا فقد يكون التوجيه للرجال دون النساء فقط.
1.1العرف أحد مصادر التشريع اإلسالمى ،وعادة ختان اإلناث هى عرف فى بعض البالد ولكن إذا ثبت ضرر العُرْ ف يقع تحت
القاعدة الشرعية "الضرر وال ضرار" لذا فإن الختان ال يعد مقبوالً شرعا ً بالنسبة للفتاة ،ألنه لم يصح فيه شيء عن رسول
هللا وفيه من األخطار ما ذكرنا ،ورسول هللا يقرر فيما صح عنه أنه " الضرر وال ضرار" ،وهذا الحديث كلية من كليات هذا
الدين الحنيف.
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2.2علما َءنا األجالء المعاصرين قد أدلوا بدلوهم فى هذا الموضوع كما سبق لعلمائنا السابقين ،ومنهم :فضيلة الشيخ محمود شلتوت
شيخ األزهر األسبق ،وكذلك الشيخ محمد إبراهيم سالم  -رئيس المحكمة الشرعية العليا فى مجلة "لواء اإلسالم" العدد األول
من السنة الخامسة الصادر فى يونية 1951م ،و الشيخ عبد الوهاب خالف أستاذ الشريعة بكلية الحقوق ،وفضيلة الشيخ حسن
مأمون شيخ األزهر األسبق.
3.3إن تحريم ختان اإلناث في هذا العصر هو القول الصواب الذي يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق وبالتالي فإن محاربة هذه
العادة هو تطبيق أمين لمراد هللا تعالى في خلقه  ،وباإلضافة إلى أن ممارسة هذه العادة مخالفة للشريعه اإلسالمية فهي مخالفة
للقانون والسعي في القضاء عليها هو من االمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ورد ذلك في بحث دار اإلفتاء المصرية على
الرابط التاليhttp://tinyurl.com/kvrx332 :

ختان اإلناث من المنظور الديني المسيحي:
1.1ترفض المسيحية ختان اإلناث لكونه أحد أشكال التمييز والعنف ضد المرأة وارتباطه بمنظومة من التقاليد والعادات التي تحقر
من كرامة المرأة وإنسانيتها كما أنها في الوقت نفسه تعيد إنتاج النموذج النمطي لعالقة الرجل والمرأة ذلك الذي يكرس سيادة
الرجل .ولذلك تسهم الكنيسة في إعالء قيمة المرأة وكرامتها من ناحية وفي مناهضة كل الممارسات التي تحط من شأنها أو
تتعامل معها كجسد دون إعتبارها إنسان له كافة الحقوق وعليه كل الواجبات التي للرجل .
2.2فعندما خلق هللا اإلنسان قال" :نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا فخلق هللا اإلنسان على صورته على صورة هللا خلق ذكراً
وأنثى خلقهم (تكوين  ") 27 ,26 : 1إذ قال الرب اإلله ليس جيداً أن يكون أدم وحده فأصنع له معينا ً نظيره "(تكوين )18 : 2
فأوقع الرب اإلله سباتا ً على أدم فنام فأخذ واحدة من أضالعه ومأل مكانها لحما ً وبنى الرب اإلله الضلع التي أخذها من أدم
امرأة وأحضرها إلى أدم  ،فقال أدم " :هذه األن عظم من عظامي ولحم من لحمي  ،هذه تدعى امرأة ألنها من امرء أخذت"
(تكوين .)22, 21 : 2
3.3وتوضح األيات مكانة المرأة وكرامتها المساوية للرجل  ،فقد خلقها هللا على صورته شأنها شأن الرجل  ،فإن اإلنجيل يقول :أيها
الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه ألجلها ( أفسس ،)25 : 5
4.4في المسيحية ،ال يوجد أى سند ديني يبرر القيام بإجراء ختان اإلناث ( تشويه/قطع األعـضــاء التناسلية لألنثى) وفقا ً للعهد القديم
والعهد الحديث للكتاب المقدس .الكنيسة تعتبر ختان اإلناث أحد أسوأ أنواع العنف ضد اإلناث ونوع من أنواع التمييز العنصري
ضدهن وتقويض لكرامتهن وإنسانيتهن.

المصادر حول المنظور اإلسالمي:
•نحو رؤية بديلة متكاملة للقضاء على عادة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث – منظمة الصحة العالمية.
•ختان اإلناث في منظور اإلسالم – المجلس القومي لألمومة والطفولة.
•األطفال في اإلسالم – منظمة اليونيسيف.
•ختان اإلناث بين المغلوط علميا والملتبس فقهيا  -المركز الدولي اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانية– جامعة األزهر-
.2013/13827
•بحث دار اإلفتاء المصرية حول عادة ختان اإلناث على الرابط التاليhttp://tinyurl.com/kvrx332 :

المصادر حول المنظور المسيحي:
•ختان اإلناث من منظور مسيحي – مكتبة نيافة األنبا غريغوريوس – المكتبة القبطية.
•ختان االناث الى متى– تساؤالت مسيحية ص .59
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اليوم
الثانى

الجلسة التاسعة :تقنيات اكتشاف القيم واالتجاهات

بنهاية الجلسة التدريبية يجب أن
يستطيع المشاركون التعرف على ماهية مربعات الخصوصية و كيف يمكن استعمالها فى تحديد مدى التقبل لمشاركة معلومات
خاصة أوذات طابع حساس ،واختالف مساحات الخصوصية تبعًا لكل فرد و تبعًا للقضية التى يتم مناقشتها.

تمرين :مربعات الخصوصية
الهدف :مساعدة المشاركين على التفكير في كيف يشارك األفراد المعلومات الخاصة بالصحة اإلنجابية وختان اإلناث
الوقت 30 :دقيقة
المواد واألدوات :أوراق بعدد المشاركين تحتوى مربعات الخصوصية/لوحة قالبة/أقالم ماركر.
الخطوات:
•اعطِ كل مشارك نسخة من الرسم قلمًا
•اعرض لوحة قالبة كبيرة بها مربعات الخصوصية متداخلة ومتحدة المركز
•ضع مواد ’مربعات الخصوصية‘ التالية في قائمة على اللوحة القالبة
•من الذي سوف تكتشفه بـ:
	-طولك [ارتفاعك] (طول)
	-وزنك (وزن)
	-عدم رضاك عن بعض أجزاء جسمك (جسم)
	-وسيلة منع الحمل الخاصة بك (منع)
	-إعجابك بشخص ما (عجب)
	-موقفك من ممارسة ختان اإلناث (موقف)
	-إذا تم تختينك أم ال (تم)
	-إذا كنت قد عانيت من تاثير عملية الختان نفسيًا نفسيًا)
	-إذا تعرضت لشكل من أشكال العنف من قبل (عنف)
•وضح للمشاركين أنه عند التثقيف حول الصحة اإلنجابية وختان اإلناث يجب أن يحترموا خصوصية اآلخرين
•الكتشاف ماذا تعني الخصوصية لكل منا؛ يجب أن يكتب المشاركون مواد مربعات الخصوصية المدونة أعاله في المربع
المالئم ،ومع من سوف يشاركون كل نوع من المعلومات (يمكنهم أن يستخدموا الرموز أواالختصارات بين القوسين بدلاً من
الجملة بأكملها).
•اطلب أيضًا من المشاركين أن يفكروا في األشخاص الموجودين في حياتهم الذين يمكنهم أن ’يتناسبوا‘ مع المربعات الخاصة
بهم .ساعد في تعريف المصطلحات مثل ’معارف‘ و’ عموم الناس‘.
•يمكن أن يبدأ الميسر بالقول ،على سبيل المثال“ :لنبدأ بطولك .فكر فيمن يمكنك أن تشاركه معلومات عن طولك .هل ستشارك
هذا مع األشخاص الذين تعتبرهم مقربين ج ًدا؟ معارف؟ أو مع العامة من أشخاص ال تعرفهم؟
•وضح أن بعض الخبرات قد ال تنطبق على بعض المشاركين .وضح أنه بالنسبة لهذه األسئلة ،يجب أن يحاول المشاركون
التفكير فيمن سيشاركونهم المعلومات إذا كانت هذه الخبرات تنطبق عليهم.
•عند قراءة أسئلة حول الخصوصية ،كن منتبهًا ألن تسمح للمشاركين بوقت كافِ للتفكير في األسئلة وإجاباتهم عليها.
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الذات
األصدقاء
الزمالء

المعارف

عموم الناس
الختام:
اسأل المشاركين عن شعورهم تجاه التمرين .هل اكتشفوا أيّ شيء عن
أنفسهم؟ وضّح أنه ألننا أثناء عملنا وتفاعلنا مع العامة يمكن أن ننسى
مدى خصوصية موضوعات معينة بالنسبة لبعض األشخاص.
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الحظ:
هذا التمرين ميهد النقا�ش حول مفهوم اخل�صو�صية
خا�صة عند تناول مو�ضوعات ح�سا�سة ثقاف ًيا .من املهم
جدًا �أن يعي مثقف القرين هذا املفهوم عند التطبيق
فى العمل امليدانى و خا�صة عند العمل فى الأماكن
املحافظة .و يتطرق النقا�ش �إلى مفهوم التغيري املجتمعي
عن طريق �أهمية طرح الق�ضايا ب�أ�سلوب حمرتف بداية
بالأ�شخا�ص املقربني وحتى الو�صول �إلى عامة النا�س.
يجب التنويه على �أن عملية التغيري املجتمعي تتطلب
جمهود جمهو ًدا ووقتًا مع الت�شبيك مع اجلهات املختلفة من
�أ�صحاب و �صانعى القرار و الر�أى على امل�ستوى املحلي
حتى جنني ثمارها.

اليوم
الثانى

الجلسة العاشرة :تثقيف القرين وتقديم المشورة

بنهاية الجلسة التدريبية يجب
•أن يكون المشاركون على دراية بالفرق بين المشورة وتثقيف األقران ،والتعرف على المهارات الآلزمة لكليهما.
•أن يتعرف المشاركون على مفهوم المشورة والمكونات الرئيسة للمشورة الناجحة ،و يصبحوا قادرين على تحديد األخطاء التي
قد تعوق تقديم مشورة جيدة.

تمرين :ما المقصود بالمشورة؟
الهدف :تعرف المشاركين على مفهوم واضح للمشورة ومكوناتها وصفات مقدم المشورة
الوقت 30 :دقيقة
المواد واألدوات :بطاقات ورقية مكتوب عليها :المشورة هي ....والمشورة ليست( .....انظر المرفقات)
الخطوات:
•قم بسؤال المشاركين حول مفهوم (المشورة)
•قم بتقسيم لوحة حائط إلى نصفين متجاورين ،واكتب جملة المشورة هي ......أعلى النصف األول جملة المشورة ليست.....
أعلى النصف الثاني.
• اطلب من المشاركين أن يتطوع أحدهم للحصول على إحدى البطاقات المكتوبة ،ثم يختار في أي النصفين توضع البطاقة.
•ناقش مع المشاركين وضع البطاقة ،وما إن كان صحيحً ا من عدمه ،ثم كرر ذلك مع باقي البطاقات المكتوبة.
•يقوم الميسر بعرض تعريف لمفهوم المشورة بعد االنتهاء من عرض البطاقات.
• اسأل المشاركين عن صفات مقدم المشورة الجيد؟ ثم قم بجمعها ومناقشتها مع المشاركين.
•قم بعرض صفات مقدم المشورة على لوحة قالبة.
الختام :قم بتعريف المشورة من خالل التمرين ،على اعتبار أنها حوار تفاعلي هادف ،يساعد فيه مقدم المشورة متلقي المشورة على
اتخاذ قرار أو تغيير سلوك ،أو يقدم له الدعم النفسي واالجتماعي الذى يحتاجه ،وعلى أن يتسم هذا الحوار بالسرية والخصوصية.
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مرفق ( :)8ما المقصود بالمشورة
المشورة هي..........
•تفاعل.
•حوار يتسم بالسرية.
•جلسة ذات هدف.
•تشجيع على اتخاذ قرار.
•مساعدة على تغيير سلوك.
المشورة ليست..........
•محادثة.
•استجوابًا.
•جلسة تدريبية.
•عرض آراء مقدم المشورة.
•إعترا ًفا.
•نصيحة.
صفات مقدم المشورة:
• االحترام.
•األصالة.
•القبول.
•الواقعية.
•التفهم.
•العلم.
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•دعم نفسي و اجتماعي.
• تمتع بالعالقة المهنية.
•تراعي الخصوصية.
•يمكن من خاللها اإلحالة
•تجرى في مكان مغلق.

•حكمًا مسب ًقا.
•محاولة للتشخيص.
•مشاركة معلومات مع مقدمي الخدمات اآلخرين.
• نصيحة من األكبر س ًنا.
•حوار بين مجموعة أصدقاء.

•األمانة
•الموضوعية.
•اإليجابية.
•الود.
•المرونة.
•الوعي بالذات.

تمرين :الفرق بين تثقيف األقران والمشورة.
الهدف :التعرف على الفارق بين تثقيف األقران ومشورة القرين
الوقت 40 :دقيقة
المواد واألدوات :ورقة لكل مشارك ،أقالم.
الخطوات:
الجزء األول
الطريقة المستخدمة :كرات الثلج
•اطلب من المشاركين أن يكتبوا على ورقة ما يعتقدون أنه االختالفات بين استشارة القرين وتثقيف األقران.
•عندما ينتهون ،اطلب منهم أن يكوّ روا أوراقهم ،وأن يتقاذفوا الكرات لبضع دقائق مع بعضهم (وكأنهم يتعاركون بـ “كرات
الثلج”) ،بحيث يحصل كل شخص على أجوبة شخص آخر.
• اطلب من كل شخص أن يقرأ الردود التى يمسك بها اآلن ،وأن يرد عليها ،ثم اطلب من المجموعة أن تناقش هذه اآلراء
والردود.
•قسّم ّ
ولخص المناقشة حول المسائل اآلتية:
دور وخصائص المثقف:
•ملّم بالمحتوى
•حصل على تدريب ،عادة مايكون قصير المدى.
•يوجه القرين للهدف
•يعمل على تحسين المعرفة والمواقف والمهارات من أجل تيسير التغيير السلوكي
•يحيل إلى اختصاصيين آخرين حسب الحاجة
دور وخصائص مقدم المشورة:
•مدرَّ ب على مهارات تقديم المشورة
•يق ِّدم المشورة كعملية يحتمل أن تكون طويلة األمد
• يتفاعل مع أفكار شخص ومشاعره وسلوكه
•لديه عالقة مفتوحة مع متلقي المشورة
•يوجه العالقة
•اجعل المشاركين يفكرون مليًا للخروج بتعريف تقديم المشورة للقرين ،تعري ًفا لالستعمال ،إلى أن يصلوا إلى تعريف قريب
من هذا:
مدرب يماثلها س ًنا طل ًبا للتفهم واالطمئنان
“تقديم المشورة بين األقران الشباب هو موقف يحدث عندما يلجأ شاب إلى شخص َّ
والعون عند مواجهة مشكلة شخصية”.
الجزء الثاني
•اطلب من المشاركين أن يفكروا فى أنواع المشاكل التي يطلب فيها الشباب الدعم من قرين.
•كوّ ن قائمة بردودهم على لوحة الشرح.
•يمكنك إضافة األمثلة التالية في حالة عدم ذكرها :الحزن (االكتئاب) ،صعوبات يمرون بها في عالقاتهم مع األصدقاء أو الكبار
(أب ،مدرس) ،المشاكل المدرسية ،التساؤالت المتعلقة بالسلوك الجنسي ،،تعاطي المواد الضارة ،ختان اإلناث ...إلخ.
•أدِر مناقشة جماعية أو تبادل جماعي للخواطر حول الموضوعات اآلتية:
•هل يملك كل مثقفي األقران المزايا المطلوبة لتقديم الدعم المالئم عند التعامل مع المشاكل المدرجة أعاله؟ هل حصلوا على
تدريب تقني للقيام بذلك؟
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•ما العوائق التي قد توقفهم عن تقديم الدعم الآلئق؟
•ما المخاطر الواردة إذا قدم األقران دعمًا غير الئق؟
إعالم القرين
األهداف

تقديم المشورة

تثقيف األقران

وعي
إعالم
تغيير الموقف

وعي
إعالم
تغيير الموقف
بناء المهارات
اإلحالة

معلومات
تغيير الموقف
مهارات منع االنتشار
مهارات حل المشاكل  /مهارات التصرّ ف
تقدير الذات
الدعم النفسي
اإلحالة

التغطية (عدد الفئة
المستهدفة)
تركيزالمعلومات
السرية
بؤرة االهتمام

عالية

متوسطة

منخفضة

منخفض
منعدمة
مجموعات كبيرة

التدريب المطلوب

مدة قصيرة

متوسط/عالي
مهمة
مجموعات صغيرة
ورش عمل منظمة
ودورات تنشيطية

عالي
أساسية
فردي

أمثلة لألنشطة

توزيع مواد في فعاليات
عامة (فعاليات رياضية،
حفالت شبابية)
اليوم العالمي لإليدز
حمالت مكافحة ختان
اإلناث

مكثف وطويل

فعاليات جماعية متكررة تقديم المشورة فى إطار خدمات تنظيم األسرة.
تقديم المشورة للمتعايشين مع متالزمة نقص
بالمدارس
المناعة المكتسبة.
جلسات مشاركة
تقديم مشورة للشباب حول الصحة اإلنجابية
المعلومات بالفصل
وختان اإلناث
الدراسي

الختام:
بيّن لهم أنه عند تنفيذ برنامج تثقيف قرين ،فليس من النادر أن يفاتح
شخص من العامة أحد مثقفي األقران في مشكلة شخصية ويسأله النصيحة
وفي مثل هذه الحالة ،من الضروري أن:
•يكون مثقف القرين مستمعًا حساسًا لديه مهارات اإلحالة المطلوبة.
•يشرف على فريق مثقفي األقران مرشدون أكفاء يمكن الرجوع
إليهم طلبًا للنصيحة.
•يدرك مثقفو األقران أنهم قد يواجهون مشاكل حساسة وصعبة،
وسيحتاجون عندها ألن يكونوا قادرين على التوصيل بخدمات
أخرى ومستشارين آخرين وكبار آخرين من أهل الثقة.

الحظ:
يجب الت�أكيد على �أن مفهوم تقدمي امل�شورة للقرين
يختلط على النا�س يف بع�ض الأحيان .فما ي�سمى بتقدمي
امل�شورة للقرين(على �سبيل املثال ،عندما يتولى ال�شباب
�أخذ املكاملات على خط �ساخن) يجب يف بع�ض املواقف
التفكري فيه باعتباره”تقدمي معلومات مالئمة و�إحالة
مالئمة من ال�شباب �إلى �أقرانهم”.

وبالرغم من أننا قليلاً ما نجد الممارسة السليمة ،وال نجد ما يبرهن بقوة على قيام الشباب بدور المستشارين مع أقرانهم ،قد يكون
هذا المنهج مالئمًا في الوصول لبعض الفئات األكثر احتياجً ا.
وهذا األسلوب غالبًا ما يُستخدم في تقديم معلومات تتعلق بمواضيع ذات حساسية مجتمعية ومفيد فى الوصول إلى الفئات المهمشة.

حصاد اليوم
يقدم الميسر عرضًا مختصرً ا للموضوعات التي تمت مناقشتها أثناء اليوم .يُطلب من المشاركين استرجاع أنشطة اليوم للتفكير فيها
ومناقشة بعض المواضيع ا الرئيسة بها .يمكنهم أيضا أن يطرحوا آراءهم ومشاعرهم حول سير التدريب.
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اليوم
األول
اليوم

الجلسة األولى :افتتاح التدريب والترحيب بالمشاركين

الثالث من التدريب

مراجعة اليوم السابق
تمرين تنشيطي :رأسك ألعلى
الجلسة الحادية عشر:المهارات الحياتية
تمرين :مهارات التواصل
الجلسة الثانية عشر:الحقيقة والرأي والخرافة
تمرين :الحقيقة والرأي والخرافة
الجلسة الثالثة عشر :تقنيات مشاركة المعلومات
تمرين :التحدي
تمرين :لنتبادل اإلحصائيات
الجلسة الرابعة عشر :العمل التطبيقي/الميداني
تمرين :خطوة القوة
الجلسة الخامسة عشر :المهارات الحياتية
تمرين :المرآة الكاذبة
تمرين :قول “ال”
تمرين :لعب األدوار
تمرين :مشاهد حياتية
حصاد اليوم
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اليوم
الثالث
مراجعة اليوم السابق
يسلّم فريق جمع استجابات المشاركين وآرائهم ملخصًا عما جمعوه حول برنامج التدريب بشكل عام وأنشطة اليوم السابق.

تمرين تنشيطي :رأسك ألعلى
األهداف :رفع مستوى طاقة المشاركين
الوقت 20 :دقيقة
المواد واألدوات :ال يوجد.
الخطوات:
•اطلب من المشاركين أن يقفوا في دائرة واحدة (لو كان عدد المشاركين كبيرً ا يمكنك تقسيم المشاركين إلى مجموعتين)
•اطلب من المشاركين أن يقفوا في دائرة واضعين رؤوسهم إلى األسفل ،وعندما تقول (الرأس ألعلى) على المشاركين أن يرفعوا
رؤوسهم وأعينهم إلى أعلى بدون أن تلتقي أعينهم ببعضها في نفس الوقت.
•في حالة إذا التقت عينا أحد المشاركين بعين اآلخر عليهما أن يخرجا خارج الدائرة ،مع تكرار ذلك حتى يتبقى اثنان.
ختام
•اسأل المشاركين هل استمتعوا بالتمرين أم ال وما شعورهم نحوه .اهتم بسماع آرائهم و أفكارهم تجاه التمرين.
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اليوم
الثالث

الجلسة الحادية عشر :المهارات الحياتية

بنهاية الجلسة التدريبية يجب:
•أن يستطيع المشاركون ذكر خصائص االتصال الفعال ،وأن يعوا أهمية التواصل الفعال في عملهم كمثقفي أقران.
•أن يمكن للمشاركين تحديد الرسائل المعنية بموضوع التدريب ،وكيفية تطويرها مع القدرة على صياغة رسائل جيدة تفيد فى
التوعية ضد ختان اإلناث.

تمرين :مهارات التواصل:
الهدف :التعرف على مهارات االتصال الفعال ودوره فى عملية تثقيف القرين ،والتعرف على خصائص الرسالة الجيدة وأهمية
صياغتها فى ضوء الرسائل المتعلقة بمناهضة ختان اإلناث.
الوقت 45 :دقيقة
المواد واألدوات :بالونات/أقالم.
الخطوات:
الجزء األول:
•تقديم الجلسة وأهمية بناء المهارات بصفة عامة ومهارات التواصل بصفة خاصة ،والتي قد تتداخل مع أساسيات مهارات
العرض والتقديم والتفاوض.
•ابدأ بتقديم التمرين والتعليمات التي تتمثل في:
•سيحصل كل مشارك على بالونة يقوم بنفخها وربطها بإحكام
•بعد االنتهاء من تلك الخطوة قم بالتنويه أن كل مشارك يجب أن يمسك البالونة بيده اليسرى وقلمه بيده اليمنى.
•أكد على أن يقوم كل مشارك بالحفاظ على بالونته خالل الخمسة دقائق التالية.
• قد تجد أن المجموعة تحركت تلقائيًا لخرق بالونات زمالئهم؛ اتركهم يفعلوا مايتراءى لهم خالل فترة التمرين واستثمر ذلك
في مناقشة مابعد التمرين.
•بعد مرور الخمس دقائق قم بشكر المشاركين وتحية المشاركين الذين حافظوا على بالوناتهم سليمة إلى نهاية التمرين.
الجزء الثاني:
•يبدأ الجزء الثاني من التمرين بعملية تأمل عما حدث خالل لعبة/تمرين البالونات؛ وتتلخص أسئلة/نقاط التأمل في:
•ماذا حدث! (ويتم التركيز على تسلسل أحداث التمرين من بدايتها أي من التعريف بتعليمات التمرين.
•كيف تفاعلنا مع هذا التسلسل؟!
•ما النتيجة النهائية؟!
ً
•من خالل المناقشة الجماعية يتم تسليط الضوء على التعليمات التي قمت بتقديمها سلفا؛ وأنه لم يتم ذكر لفظ مسابقة أو منافسة
أو من الفائز لذي حافظ على بالونته بحالتها إلى نهاية التمرين بل تم التحرك من قبل المشاركين بشكل تلقائي بدون التركيز
واستيعاب التعليمات.
•قم بعمل عصف ذهني عن المرسل والمستقبل ،ومن ثمة خصائص الرسالة والتواصل الفعال.
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عناصر االتصال
•المرسل :هو مصدر الرسالة أو النقطة التي تبدأ عندها عملية االتصال.
•الرسالة :هي الموضوع أو المحتوى (المعاني أو األفكار) الذي يريد المرسل أن ينقله إلى المستقبل
ويتم عادة التعبير عنها بالرموز اللغوية أو اللفظية أو غير اللفظية أو بهما معًا.
•الوسيلة :هي الطريقة أو القناة التي تنتقل بها الرسالة من المرسل إلى المستقبل.
•المستقبل :هو الجهة أو الشخص الذي توجه له الرسالة ويستقبلها من خالل أحد أو كل حواسه المختلفة
(السمع والبصر والشم والذوق واللمس) ثم يقوم بتفسير رموزها ويحاول إدراك معانيها.
•التغذية العكسية (أو االستجابة) :هي إعادة إرسال الرسالة من المستقبل إلى المرسل واستالمه لها
وتأكده من أنه تم فهمها ،والمرسل في هذه الحالة يالحظ الموافقة أو عدم الموافقة على مضمون
الرسالة.

نموذج ديفز (1997م):

يقسم عملية االتصال إلى ست خطوات متتالية هي:
•تكوين الفكرة لدى المرسل،
•ثم تحويل الفكرة إلى رموز،
•ثم نقل الرسالة خالل قناة االتصال،
•ثم تسلم الرسالة،
•ثم تفسير الرموز وتحويلها إلى رسالة مرة أخرى،
•ثم القيام بعمل أو تصرف ما.
أربعة عوامل أساسية لالتصاالت:

بيئة اإلتصال
قناة األتصال

الهدف

المرسل

الرسالة

استجابة

المستقبل

تغذية راجعة

الختام:
ركز على أهمية وضوح الرسالة وربطها بالجلسات السابقة كالتدريب ،ألن الرسالة الجيدة وقنواتها تعد أساسًا من أسس العرض
والتقديم الآلزمة للمدرب أو مثقف القرين.

58

افعل وال تفعل :التواصل الفعال
•تذكر أن أي شيء يصل لآلخرين يدخل فى نطاق االتصال أو التواصل.
•ال تتحول إلى طرف المرسل غير المهتم بالتفاصيل :إن الحرص على الشكليات المقبولة وبدون مبالغة ونبرة الصوت
وارتفاعه وحدته ،والسكون ،كلها وسائل اتصال يتوجب عليك أن تضعها في الحسبان لئال تقع في مأزق مخاطبة من حولك
برسائل خاطئة من غير قصد.
•استمع بدقة واستيعاب إلى الرسالة التي ينقلها اآلخرون إليك.
•ابحث عن كل ما تحمله من معاني قدر المستطاع ،ال تقصر تركيزك على بضع كلمات من الرسالة ،فإن ما تعنيه هذه الكلمات
بالنسبة لك قد يختلف عما تعنيه لشخص آخر.
•كن واضحً ا و ومحد ًدا .ال تبتعد عن الموضوع بالتحدث في العموميات الغامضة ،فإذا تحدثت بحديث عام فليكن لديك شيء
محدد يوضح قصدك.
•ضع مصدر الرسالة في اعتبارك على الدوام.
•صمم رسالتك بما يتناسب مع المستمعين.
•اختر الكلمات والمفاهيم واألفكار التي تجعلهم يتفاعلون معك بنا ًء على ما يحملون من خلفية ومعرفة.
• اطرح األسئلة ثم دع المتحدث يؤكد لك أن ما فهمته في الواقع صحيح.
•(هل هذا ماقصدته أنتً ( )..
عفوا ..أنت مهتم ب)...
•تحقق من جدوى االتصال:
•اسال نفسك قبل الدخول في أي عملية اتصال :ما الهدف منها؟ إذا كان هدفها واضحً ا ويستحق المتابعة فاالتصال هنا أمر
مطلوب.
•وسع دائرة التفكير لديك .تذكر بأن الكلمات عبارة عن رموز وكلما ازدادت معرفتنا ومعلوماتنا عن القضايا التي نتحدث عنها
ازدادت قدرتنا على التأثير واإلقناع.
•ال تخف من قولك “أنا ال أعرف” هذا أفضل من ادعاء المعرفة وخلط المعلومات الصحيحة بالخاطئة.
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اليوم
الثالث

الجلسة الثانية عشر :الحقيقة والرأي والخرافة

بنهاية الجلسة التدريبية يجب
•أن يكون المشاركون قادرين على تحديد الفرق بين الرأي و الحقيقة والخرافة.
•أن يصبح لدى المشاركين مهارة التعامل مع االتجاهات المختلفة بينهم وكذلك أثناء عملهم الميدانى.

تمرين :الحقيقة والرأي والخرافة
الهدف :التعرف على الفارق ما بين الرأي و الحقيقة والخرافة .كذلك التعرف على أكثر المفاهيم الخاطئة المنتشرة واألفكار والحجج
التى يتم بها تبرير ممارسة ختان اإلناث.
الوقت 30 :دقيقة
المواد األدوات :بطاقات ملونة بعدد المشاركين بحيث يحصل كل مشارك على ثالث بطاقات بألوان مختلفة (أحمر +أخضر +
أصفر) /لوح قالب
الخطوات:
•جهز مجموعة من الجمل فى ورقة ،ثم وضح أن من يجد الجملة رأيًا يقوم برفع البطاقة الصفراء ,من يجدها خرافة يقوم برفع
البطاقة الحمراء ,من يجدها حقيقة يقوم برفع البطاقة الخضراء.
•ابدأ بقراءة الجملة األولى ثم قم بأخذ رأى مشارك واحد من الذين قاموا برفع البطاقات الصفراء ،و كرر هذه العملية مع
البطاقات األخرى .كرر هذا األسلوب مع باقى الجمل/العبارات.

الجمل /العبارات المستعان بها
•ختان الفتاة يضمن عفتها( .خرافة)
•األجزاء التى يتم إزالتها خالل عملية الختان تعتبر زوائد ال فائدة لها (خرافة)
•ال يوجد أضرار لختان اإلناث إذا تم عن طريق طبيب وليس عن طريق داية( .خرافة)
• توجد حاالت معينة يجب أن يتم فيها تختين الفتاة( .خرافة)
•الفتاة غير المختتنة فرصها فى الزواج أعلى من الفتاة المختتنة (رأي)
•يمارس ختان اإلناث فى الدول اإلسالمية فقط (خرافة)
•يجب على اآلباء و األمهات أن يتقاسما بالتساوى مسئولية رعاية األطفال (رأي)
•من األفضل أن تكون الزوجة مختنة لضمان السعادة الزوجية (رأي)
•األهل هم فقط المالمون إذا قاموا بتختيين ابنتهم (رأي)
•عادة ختان اإلناث من الصعب القضاء عليها (رأي)

60

الجمل /العبارات المستعان بها
•الدعوة للقضاء على ختان اإلناث ظهرت فى العشر سنوات الماضية فقط (خرافة)
•ختان اإلناث يؤثر بالسلب على حياة الفتاة المختتنة (حقيقة)
•يجب أن يتم تفعيل قانون ختان اإلناث (رأي)
•ال يوجد نص يوجب ختان اإلناث في القرآن الكريم ال بالتصريح وال بالتلميح( .حقيقة)
•يتحدد الحكم الفقهي لختان اإلناث طب ًقا لرأي األطباء في حالة عدم فرضيتها( .حقيقة)
•ختان اإلناث يؤثر سلبًا على ممارسة المرأة لحقوقها فى المتعة الزوجية( .حقيقة)
•الفقيه هو الذي يحدد ما إذا كان يجب إجراء الختان من عدمه( .خرافة)
•ليس في ختان اإلناث ما يدل على أنه سنه شرعية( .حقيقة)

ختام:
اشرح الجمل والسبب لتصنيفها سواء كانت رأيًا أو حقيقة أو خرافة .الهدف من الجلسة هو مناقشة وجهة نظر كل مشارك في الجمل
التى سيتم مناقشتها ،وهذا مهم الستكشاف القيم واالتجاهات المختلفة تجاه الموضوع الذى يتم مناقشته وكيفية التعامل مع وجهات
النظر المختلفة ،لنفس الجمل التى تعبر عن اتجاهات معينة .سيتعذر أحيا ًنا التفرقة بين الرأي و الخرافة عند تصنيف الجمل.
اشكرالمشاركين على مشاركتهم ثم اطلب منهم البقاء في الحلقة إلجراء التمرين التالي ،الذي سيقومون خالله بمناقشة المعلومات
التي تلقوها من هذا التمرين.
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اليوم
الثالث

الجلسةالثالثة عشر :تقنيات مشاركة المعلومات

بنهاية الجلسة التدريبية يجب
•أن يستطيع المشاركون تعلّم مشاركة المعلومات بطريقة مرحة وجذابة.
•أن يتعرف المشاركون على أهمية األعضاء التناسلية األنثوية ووظيفتها ،ختان اإلناث ودرجاته المختلفة والمصطلحات المتداولة
فى هذا الصدد ،وأيضا آثار ختان اإلناث المختلفة وبعض المعلومات واإلحصائيات الهامة المتعلقة بختان اإلناث.

تمرين :التحدي
الهدف :التعرف على المعلومات الصحيحة المتعلقة بختان اإلناث وتصحيح المعلومات الخاطئة أو غير الدقيقة .باإلضافة إلى
التعرف على إحدى طرق مشاركة المعلومات.
الوقت 60 :دقيقة
المواد واألدوات :قائمة أسئلة التحدي
الخطوات:
•قسّم المشاركين إلى ثالث مجموعات ( 6-4أفراد بالمجموعة) – وف ًقا للعدد الكلي للمشاركين.
ً
متحدثا عن الفريق.
• اطلب من كل مجموعة أن تختارً اسمًا
•يجب على كل أعضاء الفريق أن يعملوا معًا إليجاد اإلجابة ،ولكن سوف يُسمح للمتحدث باسم الفريق فقط باإلجابة بصوت عال.
•وضح أنك سوف تسأل األسئلة لكل فريق إذا لم يعرف الفريق األول أو لم يعط اإلجابة الصحيحة في خالل دقيقة ،وأن الفريق
التالي سيأخذ الفرصة ليجيب عنه.
•توضع نقطة لكل إجابة صحيحة مع التعليل والتوضيح.
•إذا كان توضيح اإلجابة غير كاف أو دقيق يمنحون نصف الدرجة فقط ،و يعاد السؤال للفريق التالى الذى سيمنح نصف الدرجة
إذا أجاب أيضًا ،ويحسب سؤالاً إضافيًا ال يؤثر على دورهم في األسئلة.
•بالنسبة للسؤال األخير ،إذا تقاربت نتائج المشاركين ..يحدد عدد درجات مضاعف و يعامل كسؤال سرعة و يفوز بالدرجات
الفريق األسرع مع اشتراط إجابة صحيحة.
يقوم الميسر بمراجعة الرسائل التى تناولتها اللعبة.
الختام:
بعد اللعبة ،اسأل المشاركين إذا كانت لديهم تعليقات أو أسئلة  -وإن صح
هذا ،تعامل مع أسئلتهم مباشرة.

الحظ:
بعد كل �إجابة �صحيحة قم بال�س�ؤال والتو�ضيح ملاذا
هذه الإجابة �صحيحة؟ �أي�ضا �إذا كانت هناك �أفكار
�شائعة متعلقة بال�س�ؤال يتم تو�ضيح �صحتها.

هنا يوضح ميسر الجلسة أن الخرافة تعتبر رأي أو فعل شخص فى األساس عند بداية تكونها وتم انتشارها
بين عدد كبير من األشخاص واستمرارهم فى هذا االعتقاد لفترة طويلة من الزمن مع إثبات تأثيرها الضار
على الصحة وعلى الرغم من توافر الحقائق التى تدل على عدم صحتها
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مرفق ( )9تمرين “التحدي” قائمة األسئلة
نموذج ألسئلة تتناول مضاعفات ختان اإلناث
 -1ما أكثر المضاعفات الناجمة عن ختان اإلناث شيو ًعا؟
اإلجابة:
النزيف :وهو أكثرها خطورة وقد يؤدى للوفاة.وكثير من الفتيات فقدن حياتهن ،نتيجة لذلك حتى مع وجود األطباء ،ألن النزيف يتدفق
من الشريان البظري والذي قد يؤدي للوفاة في حالة عدم السيطرة على النزيف الناتج عن قطع جزء من البظر.
 -2ما األضرار الجنسية المتوقعة نتيجة إلزالة البظر؟
اإلجابة:
•صعوبة الوصول لإلشباع الكامل لدى األنثى ،حيث أن الدائرة الفسيولوجية لالستجابة الجنسية ترتبط بالعديد من العوامل
للوصول لإلشباع الجنسي ،والتي من بينها اكتمال األعضاء التناسلية والقيام بدورها بشكل طبيعي.
 -3ما الفرق بين اآلثار اآلجلة والعاجلة لختان اإلناث؟
اإلجابة:
•اآلثار العاجلة :هى ما يحدث من آثار أثناء عملية الختان نفسها أو بعدها مباشرة
•اآلثار اآلجلة :هى آثار عادة مزمنة وتحدث بعد مرور مدة زمنية من أسابيع وشهور وحتى أعوام
 -4يعتبر حدوث عدوى أو تلوث من اآلثار اآلجلة أم اآلثار العاجلة؟
اإلجابة:
يعتبر من اآلثار العاجلة حيث تحدث العدوى نتيجة استعمال أدوات غير معقمة أو تلوث األدوات المستعملة ،و قد تسبب نتائج خطيرة
و إصابة أعضاء أخرى بالعدوى واالتهابات.
 -5اذكر ثالثة من اآلثار العاجلة لختان اإلناث:
اإلجابة:
•النزيف
•األلم الشديد
•الصدمة العصبية

•العدوى أو التلوث
•احتباس بولي
•مضاعفات التخدير

 -6صح أم خطأ :من اآلثار الجسدية لختان اإلناث أن تتكون أنسجة ليفية.
اإلجابة:
عبارة صحيحة
تكون هذه األنسجة الليفية قد يسبب تشوهًا فى الجهاز التناسلي أوحدوث التهابات وقد تتجمع مكونة أورامًا كبيرة الحجم.
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 -7اذكر أثرين من اآلثار الجنسية الناتجة عن ختان اإلناث.
اإلجابة:
•عدم الوصول لإلشباع الجنسي الكامل.
•نتيجة لعدم اكتمال دورة االستجابة الجنسية قد يحدث احتقان مزمن بالحوض.
•الخوف من العالقات الجنسية نتيجة ألم أو التهاب مزمن.
•اإلحساس باإلحباط الجنسي.
•قد يؤدى إلى عدم التوافق الجنسي بين الزوجين مما قد يؤدى للعديد من المشاكل.
 -8اذكر أثرين من اآلثار الجسدية الناتجة عن ختان اإلناث.
اإلجابة:
•مضاعفات متعلقة بالجهاز البولي مثل التهابات مزمنة أو عسر التبول
•تكون األورام مثل األورام العصبية
•تكيس وتكون حويصالت انغراسية أو ندبات ضخمة و تليف
•حدوث التصاقات و تكون أنسجة ليفية تالية للقطع ،و قد يتجمع النسيج الليفي مؤديًا لغلق جزئي أو كلي للمهبل،مما يؤدي إلى
صعوبة الوالدة ،وهو ما يحدث فى حاالت الدرجة الثالثة للختان ،وهذا عكس ما يقال عن أن الختان يساعد على سهولة الوالدة.
 -9صح أم خطأ :يمكن أن يؤدى االحتقان الحادث نتيجة عدم اكتمال دورة االستجابة الجنسية ،آلثار أخرى بدورها و ال تتوقف
عند حد عدم اإلشباع.
اإلجابة:
عبارة صحيحة :قد يحدث احتقان مزمن نتيجة لإلشباع غير المكتمل مما يؤدى ألمراض مزمنة بالحوض.
 -10يمكن أن يحدث األثر النفسي اضطرابًا فى العالقة الزوجية ألسباب متعددة صح أم خطأ؟
اإلجابة:
•عبارة صحيحة؛ حيث:
•نتيجة اإلحباط من العالقة الزوجية
•التخوف منها نتيحة اإلحساس باأللم المتكرر أواالحتقانات المتكررة
•اإلحساس المفرط بالخجل أو عدم الثقة يمكن أن يؤدى للتوتر و عدم التوافق بين الطرفين
 -11من اآلثار النفسية التى تحدث نتيجة ختان اإلناث..........
اإلجابة:
•القلق
•اإلحباط واالكتئاب.
•قلة الثقة فى النفس واإلحساس بالخجل و تراجع الثقة بين البنت وأسرتها
•الصدمة النفسية
•الخوف من االرتباط  -الزواج  -العالقة الزوجية
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 -12اذكر ثالثة من المبررات المجتمعية وراء ممارسة ختان اإلناث.
اإلجابة:
•ختان اإلناث هو أحد طقوس المرور إلى عالم األنوثة (يخليها تفور بسرعة).
•يحافظ على عفة البنت وعذريتها ،فالمختنة تخلص لزوجها وال تسرف فى طلب الجنس.
•ألن هذه األعضاء غير نظيفة وتحتاج لقطع هذه األجزاء.
•الختان يعتبر عملية تجميل ألن األعضاء التناسلية إذا تركت دون قطع تكبر وتصبح فى حجم أعضاء الذكرُ.
•ختان اإلناث ضروري للزواج وحدوث الحمل.
•ختان اإلناث واجب ديني.
 -13سؤال السرعة (قم بالتوصيل)

ختان اإلناث
قطع األعضاء التناسلية لإلناث
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
الطهارة
الخفاض

هو قطع أو بتر جزئي أو كلي لألعضاء التناسلية وهو التوصيف الواقعي والموضوعي لوصف
حقيقة ما يجري بالنسبة لألعضاء التناسلية.
مصطلح عربي قديم معناه ان يتم قطع جزء بسيط من األعضاء التناسلية المنخفضة.
تعتبر التسمية غير حقيقية وغير موضوعية ألنها تحمل مع ًنىً ضمنيًا بأن ما يحدث من قطع
أو بتر هو مواز أو مماثل لما يحدث في ختان الذكور.
هذا المصطلح يدل على ما تحتويه هذه العادة من عنف وتشويه لجسد األنثى من جراء قطع
األعضاء التناسلية إال أنه قد يسيء إلى مشاعر من خضعن لهذه الممارسة بالفعل.
هي مصطلح عربي قديم وليست مصطلحً ا دينيًا ،حيث ترتبط هذه التسمية بالطهارة والعفة عند
الفتاة وهذا مفهوم خاطئ يشجع على نشر تلك العادة.

اإلجابة:

قطع األعضاء التناسلية لإلناث
الخفاض
ختان اإلناث
تشويه األعضاء التناسلية
لإلناث
الطهارة

هو قطع أو بتر جزئي أو كلي لألعضاء التناسلية وهو التوصيف الواقعي والموضوعي
لوصف حقيقة ما يجري بالنسبة لألعضاء التناسلية.
مصطلح عربي قديم معناه أن يتم قطع جزء بسيط من األعضاء التناسلية المنخفضة.
تعتبر التسمية غير حقيقية وغير موضوعية ألنها تحمل مع ًنىً ضمنيًا بأن ما يحدث
من قطع أو بتر هو مواز أو مماثل لما يحدث في ختان الذكور.
هذا المصطلح يدل على ما تحتويه هذه العادة من عنف وتشويه لجسد األنثى من جراء
قطع األعضاء التناسلية إال أنه قد يسيء إلى مشاعر من خضعن لهذه الممارسة بالفعل.
هي مصطلح عربي قديم وليست مصطلحً ا دينيًا ،حيث ترتبط هذه التسمية بالطهارة
والعفة عند الفتاة وهذا مفهوم خاطئ يشجع على نشر تلك العادة.

المصادر
•كتاب :ختان اإلناث إلى متى 2005
•كتاب :ال لتطبيب ختان اإلناث 2010
•صحيفة حقائق :اليونسيف “ختان اإلناث”
•صحيفة حقائق رقم  :241منظمة الصحة العالمية” ختان اإلناث :تحديث فبراير 2013
•كتاب :ختان اإلناث بين المغلوط علميًا والملتبس فقهيًا 2013
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تمرين :لنتبادل اإلحصائيات
الهدف :التعرف على اإلحصائيات الهامة المتعلقة بختان اإلناث فى مصر والعالم .والتعرف على تقنية من تقنيات مشاركة المعلومات.
الوقت 30 :دقيقة
المواد واألدوات :مجموعات متماثلة من بطاقات اإلحصاءات (مرفقة)
الخطوات:
الجزء األول:
•قم بإعداد لوحة عليها رسم بياني يمثل أهم اإلحصاءات ويكون مفر ًغا من البيانات ،وكذلك بطاقات تضم أرقامًا تمثل اإلجابات
وتكون مجهزة بحيث تلصق على لوحة العرض.
•قم بتقسيم المشاركين لمجموعات بحيث تكون كل مجموعة”مكونة من شخصين”.
•وزع مجموعات من بطاقات األسئلة على المجموعات .بالتناوب فى كل مجموعة يسأل كل فرد زميله فى المجموعة و يحاول
تخمين اإلجابة.
•بعد التعرف على اإلجابة يمكنهما أن يتناقشا حول األسباب أو الظواهر الممكنة المتعلقة بالسؤال .يمكن للميسر أن يساهم فى
وضع األسئلة وبدء النقاش.
•يشكر الميسر المجموعات بعد االنتهاء من البطاقات وتعود المجموعة ألماكنها.
الجزء الثانى:
•إبدأ الجلسة بشرح الرسم البيانى واطلب من المجموعة أن تقوم بإكمال األرقام أو البيانات الناقصة.
•إطرح اطرح أسئلة عامة عن أهمية اإلحصائيات و دورها فى تشكيل المعلومة أو رسالة تثقيف القرين.
•قم بتيسير نقاش بين المجموعة ليطرحوا فيه تعليقاتهم عن النقاشات التى دارت بينهم أثناء الجزء األول.
الختام:
أثناء النقاش ،اهتم بتوضيح اإلحصائيات بشكل مبسط ويمكنك أثناء تلقى
آراء المشاركين الربط بين اإلحصائيات المختلفة:
•إحصائيات توضح مدى انتشارعادة ختان اإلناث على مستوى العالم
وتركزها بأفريقيا .كذلك مدى انتشار هذه العادة بمصر.
•إحصائيات متعلقة ببعض المحددات االجتماعية مثل مستوى التعليم
والتوزيع الجغرافي والمستوى االقتصادي التى تؤثرعلى انتشارهذه
العادة أوعلى اآلراء المختلفة تجاه هذه العادة.
•إحصائيات توضح مدى التغير الذى حدث تجاه ممارسة عادة ختان
اإلناث.
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الحظ:
البد من الت�أكد من �أن امل�شاركني قد تفهموا املعلومات
املتعلقة بدرجات ممار�سة ختان الإناث ،وامل�صطلحات
املتداولة،كذلك الآثار الناجمة عن ختان الإناث.
كذلك و�ضح �أن هذه تقنية مل�شاركة املعلومات لإنتاج
ر�سائل معينة ب�شكل ت�شاركي جذاب .و البد من
التنبيه على �أهمية معرفة املعلومة ال�صحيحة الكاملة
والدقيقة .مع تقدمي م�صدر املعلومة �إن طلب �إن املعلومات
ال�صحيحة املتوافرة ت�شكل �أحد �أ�س�س بناء الر�سالة فى
ق�ضية ح�سا�سة كهذه.

مرفق ( :)10بطاقات اإلحصاءات

إن أهمية اإلحصائيات هي أنها تمثل جزءًا من الرسالة وتؤكدها وتزيد من مصداقيتها ،كذلك هى
كعنصر يساعد على التخطيط للبرامج المختلفة لمناهضة ختان اإلناث .ال بد أن يهتم الميسر بذكر
مصادر ومراجع اإلحصائيات لتأكيد مصداقية المعلومة وتوضيح أهمية اإلحصائيات فى رؤية وتفهم
مدى المشكلة أواالحتياج وكذلك نتائج الجهود المبذولة فى هذه القضية.

طبقا آلخر اإلحصاءات كم عدد الفتيات والسيدات الالتي تم ختانهن على مستوى أفريقيا والشرق
األوسط حتى اآلن؟
المصدر:

أكثر من  125مليون سيدة في  29دولة

Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics for
change. UNICEF: July 2013

كم يقدرعدد الفتيات المعرضات لخطر ختان اإلناث فى افريقيا سنويا؟
أكثر من  3ماليين فتاة
 3ماليين فتاة معرضة للختان سنو ًيا في العمر من (أيام إلى  15سنة) فى أفريقيا
المصدر:تقرير التخلص من تشويه األعضاء التناسلية لألنثى الصادر عن منظمة الصحة العالمية للعام 2008
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ما هي الدولة التي تسجل أعلى عدد من الفتيات والسيدات المختنات بين  49 -15عا ًما؟

مصر 27 :مليون امرأة وفتاة
المصدر:
Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics for
change. UNICEF: July 2013

طبقا آلخر اإلحصائيات ما مدى انتشار ممارسة ختان اإلناث على مستوى مصر؟

%92
طبقا الحصائيات المسح الصحى السكانى  2014نسبة  %92من النساء فى الفئة العمرية من
 49-15ممن سبق لهن الزواج مختتنات فى مصر
المصدر :تقرير المسح السكاني الصحي لمصر للعام 2014

انخفضت نسبة الفتيات المختنات في السن  17 - 15سنة فى مصر بين عامى  2005و  2008و( 2014صح ام خطأ)

صحيح .....حيث أن:

حسب المسح الصحي الديموجرافي مصر  2005حوالى  %77من الفتيات فى الفئة العمرية ( )17 -15قد تم
ختانهن بينما كانت نتيجته عام  2008أن حوالى  %74من الفتيات فى الفئة العمرية ( )17 -15قد تم ختانهن
أما نتيجة عام  2014توضح أن حوالي  %61.1من الفتيات في الفئة العمرية ( )17-15قد تم ختانهن
عام 2005
عام 2008

نسبة الفتيات المختتنات
األقل من  18سنة

عام 2014
100
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المصدر :تقرير المسح السكاني الصحي لمصر للعام 2014
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ما هى نسبة عمليات ختان اإلناث ممن سبق لهن الزواج ( 49-15سنة) التى أجراها أطباء عام 2014؟
حسب المسح الصحي الديموجرافي مصر  2008فإن حوالى  %74من هذه العمليات يجريها األطباء
و %16.1دايات /قابالت و %7.9ممرضات
عمليات ختان اإلناث
األطباء
الدايات
الممرضات
آخرى

المصدر :تقرير المسح السكاني الصحي لمصر للعام 2014

كم تبلغ نسبة النساء ممن سبق لهن الزواج  49-15عام المؤيدات الستمرار ختان اإلناث فى مصر عام 2014؟
 %57.8عام 2014
والنسبة كانت  %62عام  2008و %68عام  2005و %75عام 2000
نسبة النساء المؤيدة
الستمرار ختان اإلناث
فى مصر
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40
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المصدر :تقرير المسح السكاني الصحي لمصر للعام 2014

ما هى الفئة العمرية المعرضة لممارسة ختان اإلناث فى مصر؟
فى مصر:
أكثر من نصف الفتيات الآلتي يخضعن للختان هي في العمر ما بين ال  7و ال  10سنوات
وغال ًبا ال يزيد سن الفتيات الآلتي يخضعن للختان عن ال  13عا ًما
المصدر :تقرير المسح السكاني الصحي لمصر للعام 2008
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نسبة النساء الآلتي يعتقدن أن ختان اإلناث قد ينجم عنها مضاعفات خطيرة وقد تتسبب في
الوفاة هى (  )%54 - %31 - %12اختر اإلجابة الصحيحة
طبقا للمسح الصحى السكانى  2014فإن  %54من النساء ممن شملهم المسح يعتقدون أن
ختان اإلناث يسبب مضاعفات خطيرة قد ينجم عنها الوفاة.
المصدر :تقرير المسح السكاني الصحي لمصر للعام 2014

كم نسبة النساء المتعلمات تعلي ًما عال ًيا “أتممن الثانوية العامة فأعلى” ويردن استمرار عادة ختان اإلناث؟
 %72.6من النساء غير المتعلمات يردن استمرار هذه العادة حسب المسح السكانى الصحى 2014
 %48من النساء المتعلمات تعليمًا عاليًا يردن استمرار هذه العادة حسب المسح السكانى الصحى 2014
80
60
40

يردن استمرار ختان اإلناث

20
0

نساء متعلمات تعليم عالى

نساء غير متعلمات

المصدر :تقرير المسح السكاني الصحي لمصر للعام 2014

هل حدث تغير فى نية األمهات فى ختان بناتهن؟
 % 41من األمهات ينتوين ختان بناتهن
عام 2005
 % 33من األمهات ينتوين ختان بناتهن
عام 2008
 % 34٫9من األمهات ينتوين ختان بناتهن
عام 2014
مما يظهر انخفاض نسبة نية األمهات فى ختان بناتهن بمقدار مابين  2005و 2008ويزيد
قليال في 2014
المصدر :تقرير المسح السكاني الصحي لمصر للعام 2014
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كم نسبة النساء المتعلمات تعليمًا عاليًا أتممن الثانوية العامة فأعلى الآلتي ال يردن استمرار عادة ختان اإلناث؟
 %17.1من النساء غير المتعلمات ال يردن استمرار هذه العادة حسب المسح السكانى الصحى 2014
 %41من النساء المتعلمات تعليمًا عاليًا ال يردن استمرار هذه العادة حسب المسح السكانى الصحى 2014
50
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المصدر :تقرير المسح السكاني الصحي لمصر للعام 2014

تنتشر عادة ختان اإلناث ( 19-0سنة) في الريف عن الحضر؟ (صح أم خطأ)
صحيح ،حيث أن تعد نسبة االنتشار اقل بين السيدات فى الحضر حيث تنتشر بنسبة % 39٫2
مقابل  ٪ 65فى الريف
المصدر :تقرير المسح السكاني الصحي لمصر للعام 2014

للحصول على مزيد من اإلحصائيات يمكنك الرجوع للمصادر الوارد ذكرها
•كتاب :ختان اإلناث إلى متى 2005
•كتاب :ال لتطبيب ختان اإلناث 2010
•صحيفة حقائق :اليونسيف “ختان اإلناث”
•صحيفة حقائق رقم  :241منظمة الصحة العالمية “ختان اإلناث” :تحديث فبراير 2013
•

Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics for change. UNICEF: July 2013
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الجلسة الرابعة عشر :العمل التطبيقي/الميداني
بنهاية الجلسة التدريبية يجب:
•أن يكون المشاركون على دراية باالختالفات والتنوع فى المجتمع ،ومحاكاة عدم المساواة وصراع القوة الذى يؤثر على عملية
التنمية.
•أن يصبح المشاركون على دراية بكيفية معالجة الفروق وأخذها بعين االعتبار عند تصميم البرامج المختلفة.
•أن يكون المشاركون على دراية بحقوق اإلنسان كأساس لتصميم البرامج التنموية ،مع التركيز على الحق فى السالمة الجسدية.

تمرين :خطوة القوة
الهدف :التعرف على الفئات المختلفة فى المجتمع ،و كيفية تأثير العوامل والتحديات المختلفة على اتخاذ القرارات ،وعالقتها بإمكانية
الحصول على المعلومات والخدمات .ووضع ذلك فى االعتبار أثناء تصميم برنامج لمناهضة ختان اإلناث.
الوقت 60 :دقيقة
المواد واألدوات :مكان واسع/بطاقة واحدة لكل مشارك بها شخصية من مجتمع (انظرالشخصيات أدناه)/شريط أومشغل أسطوانات
وموسيقى هادئة/قائمة من الجمل (انظر أدناه)/لوحة قالبة /أقالم ماركر
الخطوات:
•اكتب كل من الشخصيات التي في القائمة أدناه في بطاقة أو قطعة ورق( .عدل تلك القائمة إذا اقتضت الضرورة بما يتناسب
مع السياق الثقافي الخاص بالمجموعة).
قائمة الشخصيات
	-موظفة مساعدة اجتماعية في مديرية
	-عضوة بلجنة حماية النشء /األطفال
	-مدرسة بمدرسة فى منطقة ريفية
	-صبي في األحداث 14 ،سنة
	-فتاة في دار إيواء 13 ،سنة
	-ع ّم’ ،وصي‘ على ابنة أخيه يعيش فى مدينة
	-أم بمفردها معها ثالثة أطفال ،أعمارهم  12سنة و 6سنوات وسنتان
	-فتاة لديها إعاقة 10 ،سنوات
	-فتى ،يتعاطى المخدرات بالحقن 16 ،سنة
	-ناظر مدرسة
	-مدرسة في مدرسة داخلية
	-طفل بال مأوى 10 ،سنوات
	-امرأة مطلقة وعمرها  30سنة
	-رجل مطلق عمره  30سنة
	-فتاة في مدرسة إعدادية 13 ،سنة
	-فتى في مدرسة إعدادية 14 ،سنة
	-ضحية تهريب [إتجار بالبشر]عبر الحدود ،فتاة 17 ،سنة

72

	-ضابط شرطة
	-أب عمره  40سنة و يعيش فى منطقة ريفية و لديه  3بنات
قاض في دائرة قضائية لألحداث
	ٍ -
	-طبيبة بشرية فى منطقة ريفية
	-طبيب بشرى فى منطقة ريفية
	-طفلة عمرها  10سنوات تعيش فى منطقة ريفية ألسرة فقيرة
	-طفلة عمرها  10سنوات تعيش فى العاصمة ألسرة متوسطة
الحال
	-عاملة منزل مهاجرة و لديها أسرة مكونة من  4أفراد
	-عضو في مجلس الشعب
	-عضوة فى مجلس الشعب
•حضّر لوحة قالبة بقائمة الشخصيات هذه .ال تعرضها حتى تبدأ
الجزء الثالث من التمرين .يتطلب هذا التمرين مساحة كبيرة ،لذا
إذا كانت الغرفة الداخلية غير متسعة ،يمكن أن تأخذ المجموعة إلى
الخارج.
الجزء األول
•اخلق ً
جوا هاد ًئا بتشغيل موسيقى هادئة كخلفية،واطلب من
المشاركين أن يبقوا صامتين.
•وزع بطاقات األدوار بشكل عشوائي ،واحدة لكل مشارك .أخبرهم
أن يقرأوا بطاقاتهم ولكن أال يظهروها ألي شخص آخر.
•اآلن اطلب منهم أن يبدأوا في اعتياد الدور .للمساعدة ،قم بقراءة
بعض األسئلة التالية ،توقف عقب كل سؤال لتمنحهم وق ًتا للتأمل
وتكوين صورة ألنفسهم باعتبارهم هذا الشخص:

الحظ:
اجعل هذا التمرين ذا �صلة من خالل تعديل
ال�شخ�صيات والأ�سئلة مبا يتنا�سب مع �سياقك املحلي.
عند القيام بهذا التمرين يف اخلارج ،ت�أكد من �أن
امل�شاركني ي�ستطيعون �سماعك ،خا�صة �إذا كنت تعمل يف
جمموعة كبرية.
يف مرحلة التخيل ،ميكن �أن يقول بع�ض امل�شاركني
�أنهم يعرفون القليل عن حياة ال�شخ�ص الذي عليهم
متثيل دوره� .أخربهم ب�أن هذا لي�س مه ًما و�أنهم يجب �أن
ي�ستخدموا خيالهم ويقوموا ب�أف�ضل ما عندهم.
يعتمد ت�أثري هذا الن�شاط على تزايد امل�سافة بني امل�شاركني،
خا�صة يف النهاية عندما يجب �أن تكون هناك م�سافة
كبرية بني ه�ؤالء الذين خطوا �إلى الأمام غال ًبا و�أولئك
الذين مل يفعلوا.
�إذا كان لديك م�شاركون �أقل من الأدوار ،اخت�رص قائمة
ال�شخ�صيات .ت�أكد من وجود توازن بني ال�شخ�صيات التي
ميكن �أن تخطو �إلى الأمام (مثال ،ميكن �أن توافق على
اجلملة) وال�شخ�صيات التي ال ميكنها ذلك .ينطبق هذا
� ً
أي�ضا �إذا كانت لديك جمموعة كبرية ،وعليك �أن تبتكر
�أدوا ًرا �أكرث �أو تكرا ًر لبع�ض بع�ض ال�شخ�صيات.

أي نوع من األعمال كان والداك
أي نوع من األلعاب كنت تلعبها؟ ّ
أي نوع من البيوت كنت تعيش فيه؟ ّ
كيف كانت طفولتك؟ ّ
يقومان به؟
كيف هي حياتك اليومية اآلن؟ أين تخالط الناس؟ ماذا تفعل في الصباح وبعد الظهر وفي المساء؟
أين تسكن؟ كم تجني من المال شهر ًيا؟ ماذا تفعل في وقت فراغك؟ ماذا تفعل في عطالتك؟
ما الذي يثيرك/يفرحك؟ من أي شيءتغضب /تخاف؟
•اآلن ،أوقف الموسيقى.
الجزء الثاني
•اطلب من المشاركين أن يبقوا صامتين تمامًا وهم واقفون بجانب بعضهم البعض ومتساوون.
•ابدأ التمرين بقراءة المادة األولى من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و هى :يولد الجميع أحرارً ا ومتساوين في الكرامة
والحقوق.
•أخبرهم أنك سوف تقرأ قائمة من الجمل .وفي كل مرة يمكن لشخصياتهم أن توافق على الجملة ،يجب عليهم أن يخطوا خطوة
إلى األمام .وإال يجب عليهم أن يبقوا في أماكنهم.
•اطلب من المشاركين أن يتذكروا عدد الخطوات التي أخذوها حتى نهاية التمرين .اآلن اقرأ بصو ٍ
عال الجمل التي في القائمة
ت ٍ
أدناه ،واحدة تلو األخرى.

73

قائمة الجمل
(عدّ ل هذه الجمل كلما تقتضي الضرورة لتتناسب مع السياق الثقافي الخاص بالمجموعة)
	-يمكنني أن أوثر في القرارات التي تتخذ على مستوى اإلدارة المحلية للمدينة.
	-أشتري مالبس جديدة وقتما أريد.
	-لدي وقت وسبيل لمشاهدة التليفزيون والذهاب إلى السينما وقضاء وقت مع األصدقاء.
	-أنا لست في خطر أن يتم انتهاكي أو استغاللي جنسيًا.
	-يمكنّ أن أرى والديّ أو أن أتحدث معهما.
	-يمكنني التحدث في اجتماعات المدينة.
	-يمكنني أن أدفع تكاليف العالج في مستشفى خاصة إذا اقتضت الضرورة.
	-ذهبت إلى أو آمُل أن أذهب إلى المدرسة الثانوية.
	-سوف تتم استشارتي في موضوعات تؤثر في األطفال/الشباب.
	-أنا لست في خطر أن يتم انتهاكي جسديًا.
	-أنا معرضة إلجراء عملية ختان اإلناث.
	-أحضر أحيا ًنا ورش العمل والندوات.
	-يمكنني أن أقدم لطفل ما يحتاجه.
	-لديّ سبيل للوصول إلى المساعدة االجتماعية إذا اقتضت الضرورة.
	-يمكنني أن أتحدث مع شخص كبير أثق به عندما تكون لدي مشاكل.
	-أنا لست منعزلاً .
	-يمكنني أن أكتب تقارير عن حاالت العنف ضد االنتهاك وسوء المعاملة وإهمال األطفال.
	-يمكنني أن أكفل وأحمي أطفالي.
•بعد قراءة كل الجمل ،اد ُع كل األفراد ألخذ مالحظات على موضوعاتهم النهائية :إن بعض المشاركين قد تحركوا طويلاً إلى
األمام ،بينما بقي اآلخرون في الخلف بعيداً بعي ًدا.
•اطلب من المشاركين الذين في المقدمة أن يكشفوا عن األدوار التي يلعبونها.
•اطلب من هؤالء الذين في الخلف أن يكشفوا عن أدوارهم.
•اعطِ المشاركين دقيقتين ليخرجوا من أدوارهم قبل التشاور كمجموعة.
الجزء الثالث
•أعِ د المجموعة مرة أخرى مع بعضها من أجل التشاور.
•قبل أن يجلسوا في مقاعدهم ،اطلب من كل مشارك أن يسجل عدد الخطوات التي خطاها على اللوحة القالبة.
•عندما يجلس كل األشخاص ،اسألهم عن شعورهم نحو النشاط .ثم تو ّل قيادة مجموعة مناقشة حول األسئلة التالية:
كم كان سهلاً أو صع ًبا لعب األدوار المختلفة؟ كيف تخيلوا أفعال شخصياتهم؟
كيف شعر األشخاص بخطوهم إلى األمام؟ وبعدم خطوهم إلى األمام؟ كيف شعر هؤالء الذين خطوا خطوات قليلة جدًا أو لم
أي مرحلة بدأوا يالحظون
يخطوا وهم يرون كل اآلخرين يتحركون إلى األمام؟ لهؤالء الذين يخطون إلى األمام غال ًبا ،عند ّ
أن اآلخرين ال يتحركون بنفس سرعتهم؟
لماذا هناك بعض األشخاص في المقدمة والبعض اآلخر في الخلف؟
هل كان التمرين مرآة للمجتمع؟ كيف؟
ما العوامل التي يمكن أن تفسر هذا التفاوت؟
ما حقوق اإلنسان الغائبة أو المنتهكة بالنسبة لكل دور من األدوار؟ هل يستطيع أحد أن يقول إن حقوق اإلنسان الخاصة به
لم يتم احترامها؟ أو أنه لم يكن لديه منفذ لها؟
كيف يفسر النوع المواقف النهائية المختلفة؟
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اليوم
الثالث

الجلسة الخامسة عشر :المهارات الحياتية

بنهاية الجلسة التدريبية يجب:
•أن يكون المشاركون قد تعرفوا على ضغط اآلخرين وكيفية تأثيره فى عديد من القضايا الصحية واالجتماعية و منها ختان
اإلناث.
•أن يكون المشاركون قادرين على إيجاد طرق للتعامل مع ضغط اآلخرين و التعرف على مهارات الرفض.
•أن يستطيع المشاركون طرح بدائل للنقاش في مواضيع جدلية وشائكة .
•أن يتعرف المشاركون على تقنيات المسرح التثقيفي ويطبقونها .

تمرين :المرآة الكاذبة
الهدف :محاكاة يتم فيها محاولة مقاومة الضغط حول شيء ال يرغب به الفرد.
الوقت 20 :دقيقه
المواد واألدوات :ال يوجد
الخطوات:
•اطلب من المشاركين أن يقفوا في صفين متقابلين بحيث يقف كل مشارك أمام آخر.
•أخبر المشاركين بأن الصفين سوف يسمون (مجموعة أ) و(مجموعة ب).
•اطلب من المشارك األول في مجموعة (أ) أن يسأل المقابل له من المجموعة (ب) عن صفة حقيقية يتمتع بها ،على أن يقوم
المشارك اآلخر بالتعبير عن نفيه لتلك الصفة سواء بالكالم أوبلغة الجسد.
•كرر الطلب مع باقي المشاركين بالمجموعة.
•قم بالتبديل بين المجموعات بحيث يكون السائل من مجموعة (ب) والنافي من مجموعه (أ).
•تأكد من أن جميع المشاركين قاموا بأداء التجربة.
الختام:
أكد للمشاركين أن التدريب يساعد على مواجهة فكرة الضغط لرفض األشياء التي ال يرغبون فيها.
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تمرين :قول “ال”
الهدف :التعرف على قضايا صحية واجتماعية يؤثر فيها ضغط اآلخرين ،والتعرف على طرق الضغط المختلفة والمهارات الآلزمة
لرفض هذه الضغوط.
الوقت 45 :دقيقة
المواد واألدوات :ال يوجد
الخطوات:
•اطلب من المشاركين أن يفكروا في موقف ،بحيث يطلب من شخص ما في نفس عمرهم أن يفعل شي ًئا ال يريد فعله.
•اختر بعض األمثلة ،مثل:
•يطلب منك صديق أن تجرب تدخين سيجارة أو سيجارة حشيش.
•تعرض عليك جارتك إقامة عشاء لألسرتين احتفالاً بختان ابنتيكما.
•تقنعك زوجتك بضرورة اإلسراع بإجراءات ختان ابنتكما.
•اطلب من متطوعين أن ّ
يمثال هذه المواقف في مشهد!
•ناقش الطريقة التي يقول بها الشخص “ال” في تمثيلة أدوار الشخص الذي يلعب دور الصديق أو القرين .اسأل الممثلين كيف
شعرا عند رفضا ما طلبه منهما اآلخرون .هل كان هذا سهلاً ؟
•اطلب من المشاركين أن يفكروا في طرق مختلفة لقول “ال” .األمثلة على طرق الثبات على الموقف بقول “ال” تتضمن:
	-ترفض بشكل مهذب.
	-يمكنك أن تطرح سببًا لرفضك (هذا ال يعني أنه يجب عليك أن تعتذر).
	-تبتعد.
	-تقدم بديلاً
	-ال توافق الشخص اآلخر.
	-تهاجمه.
	-تتجنب الموقف.
•اطلب من متطوعين أن يمثالموق ًفا ثانيًا تم اقتراحه في بداية النشاط.
اطلب منهما أن يحاوال استخدام بعض طرق الرفض التي ناقشتها.
ختام:
ناقش مع المجموعة كلها إلى أي مدى أجاد الممثلون مقاومة الضغط و
مدى إمكانية قول “ال” أمام ضغوط اآلخرين مع طرح محاوالت إلقناع
اآلخرين.
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الحظ:
ناق�ش ما اخلطوات الأولى التي ميكن اتخاذها للت�صدي
�إلى عدم امل�ساواة يف املجتمع .كيف ميكن �أن ن�صل �إلى
الأ�شخا�ص الذين يف اخللف؟ كيف ميكن معاجلة الفروق
املختلفة بني الب�رش فى املجتمع وت�صميم الربامج التى
تدعم حقوق االن�سان وحتقق امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص؟

تمرين :لعب األدوار
الهدف :تدريب المشاركين على تقنيات المسرح التثقيفي بحيث يستطيعون إعداد جلسة وتحديد األهداف وصياغة الرسائل (الرسالة -
اإلعداد  -األداء)
الوقت90 :دقيقة
المواد واألدوات :لوحة قالبة – أقالم ماركر .قد يستخدم المشاركون أي أدوات متاحة كديكور للعرض المسرحي.
خطوات الجلسة:
•التعريف بتقنيات المسرح وشرح المطلوب من المتدربين –  15دقيقة
•اإلعداد للعروض  30دقيقة
•العروض –  15دقيقة
•مناقشة مابعد األداء 15-دقيقة
•ختام الجلسة –  15دقيقة
الخطوات:
•تقنيات المسرح تقوم بإيصال رسالة تثقيفية إلى جانب الترفيه لتكون أقرب لطبيعة الشباب ،يجب التركيز على الرسالة وأن
تكون واضحة ودقيقة علميًا ومناسبة للجمهور المستهدف.
•يشرح الميسر أساسيات تقنيات المسرح التثقيفي (وضوح الصوت – مواجهة الجمهور – االلتزام باأللفاظ والمشاهد المالئمة
للمجتمع – استخدام أبسط األدوات المتوفرة بالمكان كديكور استخدام أسماء مستعارة للشخصيات المسرحية – الحركة في
مساحة العرض).
•يقوم الميسر بتقسيم المشاركين إلى  3مجموعات ويطلب منهم اإلعداد لمشهد تمثيلي ال يزيد عن  5دقائق يتضمن رسالة تثقيفية
معينة .يرجى التوازن في األعمار والنوع االجتماعي بين المجموعات .يجب تحديد الفئة المستهدفة وماهيتها واطلب من
المشاركين أن يفكروا باألسئلة التالية لدى إعداد مشهد:
	-مالذي يستهدفه هذا المشهد؟
لاً
	-ما الموضوع الذي تم اختياره ،وما هو الجزء الذي تودون معالجته؟ مثا  :اطلب من المشاركين عص ًفا ذهنيًا حول
مايريدون بالتحديد أن تعالجه المشاهد التي سيقومون بأدائها.
•يجب أن توضح لهم أن المشاهد الناجحة هي التي يتم التركيز فيها على قضايا محددة للغاية.
•حدد ثم اشرح أهمية األهداف التثقيفية القوية والواضحة وعلى المجموعة معًا أن تحدد هدفين لكل مشهد يناقش قضية معينة.
التعريف بتقنيات المسرح وشرح المطلوب من المتدربين:
أخبر الفرق بأنه من الضروري إشراك كل أعضاء الفريق بالمشهد
اإلعداد للعروض:
تقوم كل مجموعة باإلعداد للعرض ويقوم الميسر بالجلوس مع كل مجموعة لمتابعة عملية اإلعداد والمساعدة باإلجابة على أسئلة
المتدربين وربما تقديم بعض االقتراحات.
العروض:
كل مجموعة تقوم بتقديم العرض فيما ال يزيدعن  5دقائق ،يعقبه تعليق مختصر من المدرب للتأكيدعلى توضيح الرسالة ،وتقويم
تقنيات المسرح المستخدمة.
اطلب من فريق أن يؤدي المشهد الذي أعده ،على أن يقوم أحد أعضائه باإلعالن عنه بكلمة “مشهد” في بدايته ،ولدى االنتهاء منه
لكي تعرف الفئة المستهدفة بأنه بدأ أوانتهى.
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مناق�شة مابعد الأداء:
•وجه األسئلة التالية للمشاركين:
•ماذا تعني إدارة المناقشة؟
•ما الذي يجعلها جلسة جيدة؟
•ما صفات الميسر الكفء؟
•ما األدوار المختلفة التي تتضمنها إدارة المناقشة مابعد األداء في مسرح األقران؟
•استعن بخصائص الميسر التالية وتبادل مع المشاركين المعلومات الهامة التي لم تذكر أثناء العصف الذهني.
ماهي إدارة مناقشات مابعد األداء؟
تلك المناقشة التي تجرى بعد انتهاء تقديم المشهد ،يقود المناقشة ميسر يعمل كجسر بين الشخصيات بالعرض وبين الفئة المستهدفة.
تؤدي المناقشة إلى تحسين التجربة التثقيفية من خالل توفير مزيد من المعلومات للفئة المستهدفة وتبديد الخرافات واإلجابة عن أسئلة
أفرادها.
ما الذي يجعل من جلسة إدارة المناقشات جلسة جيدة؟
تعتمد إدارة جلسة المناقشة على تخطيط دقيق لها .من الطبيعي أن أي جلسة تتضمن مشاركة حية لفئة مستهدفة قد تنطوي على
تحديات غير متوقعة ،ولكن كلما عملت المجموعة على التخطيط لها بصورة مسبقة كلما اتسمت إدارتها بفاعلية أكبر.
يجب أن تكون على معرفة بأهدافك التثقيفية في المشهد وفكر في كيف يمكن للمجموعة أن تدعم المعلومات أثناء الجلسة.
ابحث النقاط الرئيسة التي تود أن تغطيها والوظيفة الخاصة بكل ممثل/مثقف أقران وميسر في المناقشة التفاعلية.
ما صفات الميسر الكفء؟ وما وظيفته؟
إن الميسر الفعال هو الذي يفهم غايات الجلسة كما أن لديه الثقة الكافية إلدارة المناقشة دون أن يصدر أحكامًا أو يبدو نافذ الصبر.
يجب أن يعمل الميسر على إيجاد مساحة آمنة باستخدام لغة جسد تتسم بالتشجيع والترحيب ،وأن يصغى جي ًدا وأن يطرح األسئلة
ويعيد توجيهها وأن يبدي تأيي ًدا للفئة المسنهدفة.
على الميسر أيضا أن يكون قادرً اعلى الحفاظ على النظام وسيرالجلسة والتركيزعلى الرسالة التثقيفية.
ما األدوار المختلفة التي تتضمنها إدارة مناقشة مابعد األداء في مسرح األقران؟
يعتبر الممثلون /مثقفون ألقران فاعلين أثناء إدارتهم للجلسة حين يتذكرون أهدافها التثقيفية ،ويركزون اهتمامهم على األدوار التي
يؤدونها ،مثال ذلك أن تكون مهمة الممثل  /مثقف األقران أن يعرض خرافات يمكن تبديدها وأن يصور دور نموذج سلبي.
يجب على الممثل/مثقف األقران أن يكون راغبًا في االلتزام بتلك األدوار حتى لو كان ذلك سيعرضه لعدم تقبل الجمهور له.
من الضروري أن يواصل الممثل  /مثقف األقران أثناء المناقشة تجسيد شخصية المشهد وأن يجيب عن األسئلة بصورة منطقية مالئمة لها.
امنح المشاركين دع ًما إيجاب ًيا ثم اعمل على توجيه األسئلة التالية للفريق الممثل والفئة المستهدفة لدى انتهاء كل مشهد:
•الفريق :ماذا كانت أهدافكم التثقيفية؟
•الفئة المستهدفة :هل كانت تلك األهداف واضحة للفئة المستهدفة؟
•الفريق :من كانت فئتكم المستهدفة؟
•الفريق :كيف كان استعدادكم للمشهد مقارنة بتنفيذه؟ هل جاء كما كنتم تتوقعون؟
•الفئة المستهدفة :هل كان المشهد واقعيًا؟
•الجميع :ما أجزاء المشهد التي يجب أن تبقى المجموعة عليها؟ ما المعلومات التي يجب أن تراجع أو يتم التحقق منها جي ًدا
قبل عرض المشهد؟

78

الختام:
أ ّكد على أنه ليس من السهل دائمًا قول “ال” ،خاصة لصديق .إن من
الطبيعي أن تشعر باالرتباك أو تفكر في أنك لست على ما يرام عندما
يضعك اآلخرون تحت ضغط .ولكنك يمكن أن تتعلم طر ًقا مختلفة
لرفض أن تفعل شيئا ما ال تود فعله ،بينما تظلصاد ًقا مع نفسك ومع
األشياء التي تؤمن بها.

حصاد اليوم

الحظ:
يت�أكد املي�رس �أنه فى خالل فقرات اجلل�سة املختلفة
قد ر�سخ فكرة امل�رسح ا التثقيفي؛ و�أهميته ك�أحد الطرق
التفاعلية والتقنيات امل�ستعملة ،كيفية �إعداد امل�شاهد
واالهتمام بالر�سائل والفئة امل�ستهدفة وكيفية ربط ذلك
مبناق�شة جادة ملا بعد االداء ت�ضيف للر�سائل املوجهة
وت�ؤكد عليها

يقدم الميسر عرضًا مختصرً ا للموضوعات التي تمت مناقشتها أثناء اليوم .يُطلب من المشاركين استرجاع أنشطة اليوم للتفكير فيها
ومناقشة بعض المواضيع الرئيسة بها .يمكنهم أيضا أن يعبروا عن مشاعرهم خالل سير التدريب.
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اليوم الرابع من التدريب
مراجعة اليوم السابق
تمرين تنشيطي:عاجبك جيرانك؟
الجلسة السادسة عشر :إدارة الحالة والتواصل والتشبيك
تمرين :إدارة الحالة
تمرين :الكائنات الفضائية قادمة
الجلسة السابعة عشر :مهارات التيسير المشترك
تمرين :تمثيل أدوار للتيسير المشترك الضعيف
تمرين :ماذا تفعل لو...
حصاد اليوم الختامى والورشة
االختبار البعدي وتقييم الورشة
المراسم الختامية وتوزيع الشهادات
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اليوم
الرابع
مراجعة اليوم السابق
يسلم فريق جمع استجابات المشاركين ملخصًا لبرنامج التدريب بشكل عام وأنشطة اليوم السابق.

تمرين تنشيطي :أين هذا اللون؟
األهداف :رفع مستوى طاقة المشاركين
الوقت 20 :دقيقة
المواد واألدوات :اليوجد
الخطوات:
• اطلب من المشاركين أن يقفوا في القاعة في أماكن متفرقة بشكل عشوائي.
•أعلم المشاركين بأنك ستقوم بسرد قصة ومن خاللها سوف تذكر اسم لون محدد ،وعند سماعهم لهذا اللون عليهم البحث عنه
ووضع أصابعهم عليه (يجب مراعاة الثقافة في المجتمع فيمكنهم االعتماد على األقالم عند اللمس)
•قم بسرد قصة ارتجالية ومن خاللها اذكر بعض األلوان التي تشاهدها في القاعة وعلى المشاركين أن يبحثوا عن اللون
ولمسه.
ختام :اسأل المشاركين هل استمتعوا بالتمرين أم ال وما شعورهم نحوه .اهتم بسماع آرائهم وأفكارهم تجاه التمرين.
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اليوم
الرابع

الجلسة السادسة عشر :إدارة الحالة والتواصل
والتشبيك

بنهاية الجلسة التدريبية يجب:
•أن يكون المشاركون على دراية بعالقة الفرد باألنظمة المحيطة به في ضوء احتياجاته والخدمات التي يمكن أن تقدم إليه.
•أن يتمكن المشاركون من التوافق حول دور الجهات المختلفة والمجتمع المدنى فى مناهضة ختان اإلناث.
•أن يكون المشاركون على دراية بمفهوم إدارة الحالة و استنباط نموذج تطبيقي في حالة ختان اإلناث.
•يتم إطالع المشاركين على فوائد استخدام منهجية التشبيك.
•أن يكون قد تم التعرف على مسئوليات كل طرف خالل عملية التشبيك وبناء الشراكات.
•أن يكون قد تم تشجيع المجموعة على إقامة شراكات جديدة ضمن المشاريع االبتكار فى إستخدام الموارد المتاحة.

تمرين :إدارة الحالة
الهدف :التعرف على احتياجات طفلة معرضة أو تعرضت بالفعل للختان .و الخدمات الممكن االستفادة منها و الخدمات الغير متاحة
فى مستويات مختلفة من المجتمع المحيط بنا .كذلك التعرف على دور الجمعيات فى التعامل وإدارة حالة طفلة معرضة أو تعرضت
بالفعل للختان.
الوقت 90 :دقيقة
المواد واألدوات :أوراق قالبة  /أقالم /دبابيس/شرائط ورقية بلونين أو أكثر/الفتات ورقية معدة سل ًفا/جسم الخريطة معد من أوراق
قالبة/أو قماش أو أى بديل مناسب.
الخطوات:
يتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات كالتالى:

مركز الخريطة
الفرد:
"األطفال" يمكن تحديد الفرد بالطفلة المعرضة لخطر الختان أو التى تعرضت بالفعل للختان.
المستوى األول:
•العائلة
•المجتمع المحيط (المنزل  -الجيران  -القرية  -المدينة)
•العيادة أو المستوصف القريب
•المدرسة
المستوى الثانى:
•النظام الصحى
•النظام التعليمي
•النظام القانوني
•اإلعالم
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المستوى الثالث واألخير:
•الدولة عمومًا
•قم بتوجيه السؤال المتعلق باالحتياجات والخدمات التى يمكن تلبيتها وتوفيرها لكل مجموعة.
•تناقش المجموعات كل فى إطاره المحدد وتجيب فى ضوء السؤال المحدد لها :مثال :مجموعة النظام الصحي :ماذا يحتاج
الطفل من النظام الصحي
•اطلب من كل مجموعة أن تكتب إجابات على الشرائط الورقية
•قم بتوجيه السؤال الثاني المتعلق بالخدمات التى نود إتاحتها أو تفعيلها لكل مجموعة و يتم تكرار المناقشة وكتابة اإلجابات ولكن
باستعمال شرائط ورقية ذات لون مختلف.
ً
متحدثا باسمها الستعراض النتائج على الخريطة
•بعد االنتهاء تتقدم وتطلب من كل مجموعة أن تتقدم إلى منطقة العرض وتحدد
المجهزة سل ًفا حيث يتم البدء بالمستوى األصغر “الفرد” ثم التقدم للمستويات والمواقع المحيطة بالفرد ثم التالي وهكذا
•اطلب من كل متحدث أن يعرض الحاجات و الخدمات التى تم ذكرها فى المجموعة ووضعها فى مكانها المخصص على
الخريطة.
•يالحظ أن االحتياجات والخدمات يمكن أن ترتبط بأكثر من موقع ،يالحظ أنه يمكن تكرارها أوتحريكها إلى موضع يتوسط
المسافة بينهما
•تبدأ الخريطة في االتضاح مع التقدم فى ملء المواقع بإجابات المجموعات وروي ًدا روي ًدا تبدأ عالقة الفرد بالمجتمع وباألنظمة
المحيطة وبمستوياته المختلفة فى الظهور ،كما تظهر روابط مختلفة بين الخدمات/االحتياجات/األنظمة /والفرد؛ محور
كل هذا التمرين.
•يمكنك الحث على المزيد من النقاش خاصة مع استبدال الفرد وتحديده بفتاة معرضة لخطر الختان ،أو فتاة تم ختانها وسؤال
المشاركين حول موقفنا الحالي من االحتياجات ومدى توفر الخدمات.
ختام الجزء األول:
حافظ على صورة الخريطة النهائية قم بلصق أوتدبيس الشرائط الورقية على الخريطة ،كما يمكن لك القيام باستعمالها كأداة لمناقشة
الجزء الثاني ،وتعلق على جدران قاعة التدريب أمام المشاركين .كما يوضح الميسر إن تحديد االحتياجات ساعد بال شك فى تحديد
الخدمات سواء المتاحة أو المطلوبة من الجهات المختلفة.
اشكر المشاركين ثم أتح المجال للجزء الثانى من الجلسة.
الجزء الثانى:
•قم بطرح عصف ذهنى حول دور المجتمع المدني فى معالجة قضية ختان اإلناث ،وتتناقش المجموعة ككل حول هذا السؤال
ويقوم الميسر بتدوين اإلجابات.
• اشرح مفهوم إدارة الحالة ومدى ارتباطه بقضية ختان اإلناث
•قم بتقسيم المشاركين إلى مجموعات.
•اطلب من كل مجموعة مناقشة ماذا يمكنها أن تقدم إذا تواصلت مع حالة طفلة معرضة لخطر الختان سوا ًء كخدمة مقدمة عن
طريق الجمعية أو عن طريق اإلحالة.
•اطلب من كل مجموعة عرض ما قام به المشاركون من استنباط نموذج إلدارة الحالة و توثيقه ،وهذا النموذج ال يعتبر نموذج
موحد قياسي لكل الجمعيات ولكن يتم تكييفه طب ًقا لطبيعة البرامج والخدمات التى تقدمها الجمعية.
ختام:
أكد للمشاركين على قوة الدور المتوقع من المجتمع المدني وإمكانية تطبيق إدارة الحالة كنموذج لدى العديد من الجمعيات األهلية،
لرصد ومتابعة حاالت األطفال المعرضين للخطر .يشكرالميسر المشاركين على مجهودهم فى الجلسة.

83

مرفق ( :)11نموذج إدارة حالة

“طفلة معرضة لخطر الختان أو تعرضت بالفعل له”
النموذج الذى تم مناقشة خطواته فى حالة تدخل الجمعية األهلية لحماية فتاة معرضة لخطر الختان أوتعرضت بالفعل له كان كالتالى:
•مقابلة أولية للطفلة مع ملء استمارة المقابلة األولية وعمل بحث للتأكد من المعلومات المقدمة وما إذا كانت صحيحة من عدمه.
•عمل بحث عائلي مع ملء االستمارة الخاصة بذلك و هذا ضروري لمعرفة من هم صناع القرارفي العائلة باإلضافة إلى
معلومات أخرى مثل الوضع االجتماعي لألسرة
•يتم تقييم الحالة و معرفة ما إذا كانت خطة التدخل يمكن تنفيذها من خالل الجمعية األهلية أم ال .فى حالة عدم قدرة الجمعية على
التدخل يتم إحالة الحالة إلى المختصيين و يتم ملء استمارة تحويل
•فى حالة تدخل الجمعية يتم وضع خطة تدخل و تأهيل ،تشمل العمل على مستوى األسرة و المجتمع المحيط و مع الطفلة نفسها
لضمان توفير الخدمات التى تحتاجها الطفلة (سواء كانت نفسية ,طبية أو قانونية)
•يتم متابعة خطة التدخل مع ملء االستمارة الخاصة بالمتابعة.
•عند نجاح الخطة يتم تقييمها وتوثيقها و فى حالة عدم النجاح يتم إحالة الحالة للمختصيين و دراسة و ضع خطط بديلة ،مع تقييم
أسباب الفشل وتوثيق المعوقات التى أدت إلى ذلك.
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تمرين :الكائنات الفضائية قادمة
الهدف :التعرف على أهمية التواصل وتكوين الشراكات والتشبيك .كذلك التعرف على أهمية تحديد األدوار والمسؤوليات بين
الجهات المختلفة .وكيفية بناء مبادرات فعالة قائمة على منهجية التشبيك والشمولية
الوقت 45 :دقيقة
المواد واألدوات :ورق قالب /أقالم ماركر
الخطوات:
•ابدأ أولاً بتقسيم جميع المشاركين إلى ست مجموعات ،ثم أطلق على كل مجموعة اسم كيان من الكيانات التي تستطيع العمل
للتأثير على مسار قضية ختان اإلناث ،على سبيل المثال األمم المتحدة ورجال الدين والوزارات (وزارة الصحة على سبيل
المثال) وأعضاء مجلس الشعب والمنظمات غير الحكومية وقنوات اإلعالم المختلفة.
•قم بعمل عصف ذهني مع المشاركين حول من أيضًا يمكن أن يكون شخصًا مؤثرً ا فى هذه القضية سواء كان على المستوى
المحلي أو القومي.
•يقوم الميسر بإخبار المجموعات بأن كوكب األرض مهدد من قبل غرباء قادمين من كوكب المريخ الحتالله .وأن لدى سكان
األرض جميعًا الثقة في المجموعات الستة للدفاع عن كوكبهم والعمل معًا من أجل التفاوض مع الكائنات الفضائية القادمة من
الكوكب اآلخر.
•يتعين على كل مجموعة اختيار ممثل واحد ينوب عنها .هناك سفينة فضاء واحدة فقط سوف تقوم بنقل ممثل واحد عن كل
مجموعة للتفاوض مع هذه الكائنات.
•قبل أن تقلع سفينة الفضاء ،على ممثلي المجموعات مناقشة بعض الموضوعات المثيرة للجدل واالتفاق على موقف ورأى واحد
لعرضه على الكائنات الفضائية.
•سوف يكون لكل مجموعة الوقت الكافي لمناقشة الموضوعات المختلفة قبل اختيار ممثل عنها للذهاب على متن سفينة الفضاء.
سوف يسلط اجتماع سفينة الفضاء الضوء على مختلف وجهات نظر ممثلي كوكب األرض الستة ،وردود أفعالهم تجاه
المواضيع التى سيتم اختيارها.مع العلم أن المدة المحددة لمناقشة الموضوعات داخل المجموعة هى  10دقائق واجتماع سفينة
الفضاء  10دقائق.
أمثلة للموضوعات:
•تجريم ختان اإلناث ووضع قانون ينص على ذلك يحمى الفتاة من مخاطر هذه الممارسة
•يقع اللوم على أهل الفتاة المختنة و يجب محاسبتهم قانو ًنا.
المناقشة والختام:
يرأس الميسر المناقشة مع المجموعة بالكامل لمدة  25دقيقة حول ما حدث في سفينة الفضاء وكيف يمكننا الربط بين ذلك والمهارات
األساسية المرتبطة بمنهجية التشبيك .ثم يتعين على المجموعة عصف الذهن حول األسئلة التالية:
•كيف يمكننا إقامة العمل بمنهجية التشبيك؟
•هل نتواصل بالفعل مع أصحاب الجهات المعنية و الشركاء؟
•ما مسئولياتنا تجاه كل عضو مستقل أو تابع لمنظمة في إطار التشبيك؟
يتم توضيح ماهية الشبكة االجتماعية وطريقة تكوينها من أفراد (أو منظمات) مثل “العقد” ترتبط بعضها ببعض بعالقة أو أكثر
وتسمى “الروابط”.
تشمل هذه العالقات الصداقة والقرابة والتبادل المالي والكراهية والعالقات الجنسية وعالقات المعتقدات والمعلومات مع توضيح
ترتيب القوة التى تؤثرعلى مجريات هذه العالقات.
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غالبًا ما تكون الهياكل الناتجة عن هذه العالقات معقدة للغاية.
قد تكون هناك أنواع كثيرة من الروابط بين عقد الشبكة االجتماعية يمكن تخيلها كشبكة الصيد المكونة من العقد والروابط و يجب
التأكيد على أهمية الروابط التى هي باألساس السبب فى تماسك هذه الشبكة.
باستخدام هذه االستعارة يمكن القول أن كثيرً ا من الجهات تبذل جهدها فى تكوين شراكات مع كثير من العقد (أفراد أومنظمات)
وال تستثمر جهدها فى توثيق الروابط (العالقات) التى هى أساس التشبيك.
كما أن الشبكة االجتماعية تعمل على العديد من المستويات؛ بدءًا من األسر وصولاً إلى الدول .وتلعب دورً ا حاسمًا في تحديد طرق
حل المشكالت وطرق عمل المؤسسات كما تلعب دورً ا في مدى نجاح األفراد في تحقيق أهدافهم .فليس كل شراكة معناها وجود
تشبيك فعال.
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اليوم
الرابع

الجلسة السابعة عشر :مهارات التيسير المشترك

بنهاية الجلسة التدريبية يجب:
•أن يتعرف المشاركون على قيمة العمل الجماعي أثناء تنفيذ البرنامج التدريبي.
•أن يتم تطوير مهارات المشاركين فى التيسير المشترك من خالل تمارين تفاعلية.

تمرين :تمثيل أدوار للتيسير المشترك الضعيف
الهدف :التعرف على مزايا التيسير المشترك والمهارات الآلزمة لتفيذه أثناء البرنامج التدريبي.
الوقت40 :دقيقة
األدوات والمواد :ال يوجد
الخطوات:
اطلب من متدربين اثنين أن يؤديا تمثيلاً لموقف يبرز التعاون الضعيف ،بما في ذلك ،مثلاً :
•مقاطعة كل منهما لآلخر باستمرار
•مخالفة بعضهما البعض
•المحاولة المستمرة من أحدهما ليكون مركز االهتمام
•مزاحمة اآلخر ،إلخ..
ختام
اطلب من المشاركين إبداء رأيهم في تمثيلية األدوار هذه .واطلب منهم أن يضربوا أمثلة محددة للتيسير المشترك الضعيف .واسألهم
ما التصرف السليم بدلاً مما حدث.

تمرين :ماذا تفعل لو...
الهدف :تعرف المشاركين على أساليب التيسير المشترك و التفكير فى المواقف المختلفة و كيفية التصرف أثناء حدوثها بما يضمن
سالسة سير الجلسة
الوقت 30 :دقيقة
األدوات والمواد:
مرفق أساليب التيسير المشترك و ومرفق اختبار معلومات حول التيسير المشترك
الخطوات
اطلب من المشاركين أن يوزعوا أنفسهم اثنين اثنين ويجروا ألنفسهم اختبار معلومات التيسير المشترك .دعهم يقررون بأنفسهم كيف
سيقومون بهذه المهمة.
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ختام
اسأل المشاركين كيف قرروا إجراء االختبار (مثلاً كل بمفرده أم كل اثنين معًا).
إلى أى شيء توصل كل واحد مع شريكه بخصوص التيسير المشترك؟
إلى أي مدى يمكن أن يكون القيام بالتيسير المشترك مع الشريك صعبًا؟
كيف يتغلبون على هذه الصعوبات؟
ّ
وزع مرفق :أساليب التيسير المشترك.
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مرفق ( )12افعل وال تفعل:يف  التيسير المشترك
•راجع مع شريكك في التيسير فيما سيتواله كل منكما قبل أن تتوجها إلى الورشة التدريبية .اعرف بوضوح ماذا سيفعل كل
منكما وفي أي نطاق زمني.
•احضر في موعدك .احضر مبكرً ا بما يكفي لتقرر كيف سترتب أنت وشريكك قاعة التدريب.
•كن مسئولاً عن وقتك .حاول أن التعتمد على شريكك الميسر في أن يراقب الساعة ويعطيك اإلشارة عند انتهاء وقتك .خذ معك
ساعة وتابعها بحيث تكون منتبهًا إلى الوقت المتبقي لك.
•ابدأ وانت ِه في الوقت المطلوب .ال تتجاوز الوقت المتفق عليه مع المشاركين أو مع شريكك الميسر .إذا نفد منك الوقت ولم تكن قد
أوفيت بكل ما يُفترض بك أن تفعله ،قف عند النقطة التي وصلت إليها وقم بما هو أفضل في المرة القادمة .تذكر أن المشاركين
يمكنهم دائمًا أن يبقوا معك ويتحدثوا إليك عقب انتهاء الجلسة.
•نعم ساعد شريكك أثناء توليه قيادة إحدى الجلسات .ال تقاطع أو تتحدى .انتظر حتى يدعوك الميسر المساعد للكالم .يمكنك أن
تتكلم مع المشاركين عندما يحين دورك في العرض—لتدلي بمعلومات صحيحة أو تضيف ما تعرفه عن الموضوع.
•وجّ ه الدعوة لميسرك المساعد عندما تحتاج إلى المساعدة .قل مثلاً  :هل لديك ما تضيفه؟” أو “ هل تعرف إجابة هذا السؤال؟”
•اجلس جانبًا عندما يكون شريكك يعرض موضوعًا .ال تجلس بجوار شريكك أو تتوارى عن نظره .اجلس في مكان ما بحيث
يمكن أن تلتقي عيناكما ولكن بحيث يتسنى للشخص الذي يقوم بالعرض أن يكون في دائرة الضوء.
•ركز على ما يقوله شريكك .ال تنشغل بأشياء أخرى أثناء قيام شريكك بالعرض
•قدم المساعدة عند الحاجة إليها .ال تقدم توجيهات للقيام بأفعال تتناقض مع ما يحاول شريكك أن يفعله.
•جامل شريكك .ال تهون من شأنه .أخبر شريكك بما أعجبك في عرضه (ما قاله وفعله) .إن المردود اإليجابي ألفعال محددة يعني
ُشرك المجموعة أو كان يقلل من شأن أحدهم.
أن ذلك الفعل سوف يتكرر .ال تمزح مع شريكك إذا كان ذلك ال ي ِ
•إن العالقة اإليجابية والداعمة بين شركاء التيسير لها أهمية مبدئية في تثقيف المجموعة.

نصائح مفيدة لتيسير الجلسات
•غيّر دائمًا تركيب المجموعات الصغيرة من المشاركين لضمان أن لديهم كلهم فرصًا للعمل مع
بعضهم البعض وينفصلون عن أصدقائهم المقربين و التعامل مع أشخاص من أماكن أوذوى خلفيات
مختلفة ولضمان مشاركة أكثر إيجابية
•بقدر ما تستطيع ،تأكد من أن المجموعات الصغيرة تشمل أعدا ًدا متساوية من المشاركين الذكور
واإلناث وتأكد من أن األعضاء من الجنسين قادرون على لعب أدوار فعالة في األنشطة.
•خطط ألنشطة تشجع المتدربين على إظهار ’من هم ،ما هي هويتهم‘ في مرحلة مبكرة من التدريب.
فالبوح بنقاط الضعف والمعلومات الشخصية من المتوقع أن يؤدي إلى توطيد األواصر داخل
المجموعة ،شريطة أن يشعر المتدربون أن عملهم يحدث في ’مكان آمن‘.
•لتتعرف على المسائل التي قد تكون للشابات فيها رؤى مختلفة عن الشباب ،تأكد من أن بعض
التمارين تؤديها مجموعات صغيرة مكونة من مثقفي أقران ذكور فقط أو إناث فقط .يمكنهم بعد ذلك
أن يعرضوا نتائجهم على بعضهم البعض ،ويقارنوا إجاباتهم ويناقشوا أوجه الشبه واالختالف.
•حدد مبكرً ا نقاط التوتر في العالقات داخل المجموعات وتعامل معها مبكرً ا .فمن المحتم وجود بعض
الخالفات بين األشخاص.
•شجع المجموعة على االستجابة بشكل جماعي للمسائل الشائكة (مثال ،عدم انتظام أحد المتدريبن في
الحضور) .يمكن لألثر أن يكون أعظم إذا نبعت القرارات حول كيفية التعامل مع المشكلة من إجماع
المشاركين
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مرفق ( :)13أشكال التيسير المشترك
أسلوب الفريق الذيلي “المشترك”  Vsاألسلوب التنافسي
•يسمح أسلوب ’الفريق المشترك‘ لشخص واحد بالعرض والتقديم ،بينما يكتفي اآلخر بالمالحظة ومساندة شريكه.
•يستطيع الشريكان تقسيم المادة فيما بينهما بطريقة تجعلهما يستثمران مواطن قوتهما الفردية ويتبادالن الوقوف في دائرة الضوء.
•أما األسلوب التنافسي فيجعل الميسرين يتصادمان وهما يدرّ سان للفصل .ومن هذه الناحية ،فإن أسلوب الفريق الذيلي هو
األسلوب المفضل.
المحافظة على الطاقة
•العرض والتقديم يمكن أن يكون مره ّقا لكل من الميسرين والمشاركين.
•يضيف الميسرون المساعدون تنوعًا لألصوات وأساليب العرض والطاقات.
ً
ً
•إن التيسير المشترك يساعد على جذب انتباه المجموعة ،بينما يمنح كل ميسر وقتا للتألق و وقتا للراحة.
تنويع الموارد إلى أقصى حد
ً
ممتازا أو شديد المهارة ،لديه موهبة أو يعرف كل شيء.
•ما من أحد ،مهما كان متعلمًا أو مدربًا تدريبًا
•فالعمل كفريق يسمح لكل شخص بأن يساهم بأفضل ما عنده من مواهب وم َلكات وموارد.
أعين وآذان وأيا ٍد إضافية
•بإمكان ميسرين اثنين أن يديرا مجموعة أفضل مما يمكن لميسر واحد.
•يستطيع الميسر الثاني أن يقيس ردود فعل المشاركين وأن يالحظ ما إذا كان األشخاص يبدو عليهم أنهم يفهمون المواد.
•يستطيع الميسر المشارك أيضا أن يساعد في توزيع المواد ويمكنه المعاونة في مراقبة المناقشات عندما يكون المشاركون قد
ّ
توزعوا على مجموعات صغيرة.
•وفي النهاية ،يستطيع ميسر مشترك أيضًا أن يتعامل مع المشاكل الناجمة عن البيئة المادية ،والقادمين المتأخرين والمكالمات
الهاتفية.
الدعم
•يتعين على ميسرين اثنين في نفس الحجرة أن يدعما بعضهما البعض بدلاً من التنافس على كسب مساحة على أرضية الحجرة.
ً
نشاطا من األنشطة لم يسِ ر حسب المخطط،
•كل شخص قد يمر بيوم قد تخرج األشياء فيه عن المسار الصحيح :من الجائز أن
أو أنك فقدت مكانتك في محاضرة.
•عندئذ يأتي دور الميسر المساعد إلزالة صعوبة هذه اللحظات.
•إن سلوك الميسرين المعاونين نحو بعضهم البعض – بأن يكونوا داعمين ويتعاملون باحترام– يجب أن يؤدي دور القدوة لسلوك
المشاركين مع بعضهم البعض.
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مرفق ( :)14اختبار معلومات التيسير المشترك
التوجيهات :ارسم حلقة حول عبارة “أوافق” أو “ال أوافق” لكل سؤال.
1.1عندما أتحدث ،ال أمانع في أن يقاطعني الميسر المساعد ليذكر نقطة مهمة.
					

			
أوافق

ال أوافق

2.2عندما أشعر أن شي ًئا هامًا يجب ذكره أثناء انعقاد ورشة ،سأحتاج أن أكون قادرً اعلى مقاطعة الميسر اآلخر ألذكر النقطة التي
أريدها.
					

			
أوافق

ال أوافق

3.3عندما يخطئ الميسر المساعد لي وهو يقود الجلسة ،ال بأس من أن أصحح له أمام المجموعة.
					

			
أوافق

ال أوافق

4.4أرغب في أن أكون قادرً اعلى الثقة بميسري المساعد حتى أتمكن من استيضاح األمر عندما أحتاج للمساعدة في التيسير.
					

			
أوافق

ال أوافق

5.5الطريقة التي تعلِم بها ميسرك المساعد أن لديك شي ًئا تقوله هي أن ترفع يدك حتى يؤذن لك.
					

			
أوافق

ال أوافق

6.6ال أشعر بالراحة عندما أتولى المسئولية لذا كنت سأفضل أن أدع ميسري المساعد يسيّر األمور.
					

			
أوافق

ال أوافق

7.7عندما يتحدث ميسري المساعد طويلاً  ،أشعر برغبتي في قول شيء لمجرد أن أذ ّكر المجموعة بوجودي.
					

			
أوافق

ال أوافق

8.8إذا كشف أحد المشاركين معلومات صادمة ،أنتظر عادة ألرى إذا كان ميسري المساعد سوف يعالج األمر قبل أن أقوم أنا بذلك.
					

			
أوافق

ال أوافق

9.9أكون مشدو ًدا في بداية كل ورشة ألنه من الصعب للغاية أن تعرف من أين تبدأ.
					

			
أوافق

ال أوافق

1010أحب أن أكون مر ًنا مع احتياجات المجموعة ،لذا ال أحب أن أخطط بالتفصيل ما سوف نتناوله في ورشة من الورش.
					

			
أوافق

ال أوافق
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حصاد اليوم الختامي والورشة
يقدم الميسر عرضًا مختصرً ا للموضوعات التي تمت مناقشتها أثناء اليوم .يُطلب من المشاركين استرجاع أنشطة اليوم للتفكير فيها
ومناقشة بعض المواضيع الرئيسة بها .يمكنهم أيضا أن يعبروا عن مشاعرهم خالل سير التدريب .يمكن تذكير المشاركين بخط سير
التدريب منذ بدايته والتنويه عن تحقق توقعات المشاركين و مدى تأثرهم بالجلسات وأفكارهم المستفبلية.

االختبار البعدى وتقييم الورشة
يتم تقديم استمارة االختبار البعدى للمشاركين/ات بهدف تقييم المعرفة واالتجاهات والمهارات األولية الخاصة بالمتدربين .كذلك
يمكنك تقديم نماذج تقييم الورشة و الميسرين

المراسم الختامية وتوزيع الشهادات
لقد أدى الجميع مجهو ًدا طيبًا..يمكنك اآلن االحتفاء بالمشاركين و توزيع الشهادات عليهم.
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الملحقات

الملحقات ملحق ( )1اإلختبار القبلي/البعدي

مرحبًا بكم.
نود أن نتعرف بعض الشيء عن خلفيتك وعن معلوماتك عن تثقيف األقران ومستوى مهاراتك باإلضافة إلى توقعاتك
ورأيك حول هذاالتدريب ،ال توجد إجابات خاطئة أوصحيحة .نحن مهتمون فقط بمعرفة رأيك .يرجى وضع عالمة في
الخانة المناسبة أوتعبئة الفراغات .علمًا بأنك لست بحاجة إلى تقديم اسمك أو عنوانك.

التاريخ:

المكان:
1 .1الجنس:
ب  -أنثى

أ  -ذكر

2 .2كم تبلغ /تبلغين من العمر؟
.........................................................
3 .3ما مستوى التعليم الذي حصلت عليه؟
أ – تعليم إبتدائي

ب  -تعليم ثانوي		

				
د -تعليم إعدادي

ه -تعليم فني

ج – تعليم جامعي أو دراسات عليا

4 .4ما هو الدور األساسي الذي تقوم  /تقومين به من خالل عملك؟ (اختر واحدًا)
أ  -مدير

ب  -مدرب

ج  -مثقف أقران

د  -أخرى (حدد /حددي).................

 5 .5من وجهة نظرك ،هل ترتبط ممارسة ختان اإلناث بالمستوى الثقافي والتعليمي واإلجتماعي لألسرة؟
) أنعم بدرجة كبيرة.
) بمن المرجح إلى حد ما.
) جال ليس له أدنى عالقة.
) دغير متأكد.
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 6 .6في وجهة نظرك ،متى بدأت مناهضة عادة ختان اإلناث في مصر؟
) أ 1919مع خروج النساء في الثورة.
) ب 1928بعد إعالن علي باشا رفضه لتلك العادة.
) ج 1951مع إصدار إحدى المجالت الطبية منشورً ا خاصًا بختان اإلناث.
) د 1994بعد صدور إعالن مؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة.
) هغير متأكد.
 7 .7من وجهة نظرك ،ما هي درجة قناعتك بخطورة عادة ختان اإلناث؟
ً
حفاظاعلى عفة الفتاة.
) أهي مجرد قطع لبعض الزوائد
) بعادة اجتماعية متوارثة مثل إجراء ختان الذكور.
) جيجب أن تتم بشكل معين ال تتضرر منه الفتاة.
) دليس لها أي فائدة لذلك يجب منعها تمامًا.
) هغير متأكد.
 8 .8برأيك ما هو رأي الدين اإلسالمي بشأن ختان اإلناث:
) أليس له أصل وليس من العبادات.
) بمن السنن التي حثت عليها الشريعة.
) جفريضه دينية واجبة.
9 .9من األضرار الجسدية لختان اإلناث( :يمكن اختيار أكثر من إجابة)
) أالنزيف نتيجة قطع في الشريان البظري.
) بوجود ندبات وتليف.
) جتكون الحويصالت اإلنغراسية.
) دإزالة أعضاء أخرى من الجهاز التناسلي.
) هال أعرف.
1010من وظائف البظر (الجزء الذي يتم إزالته في ختان اإلناث) في الجهاز التناسلي لألنثى( :يمكن اختيار أكثر من إجابة)
) أاإلثارة الجنسية للفتاة.
) بنظافة الجهاز التناسلي.
) جليس له وظيفة محددة.
) داإلشباع الجنسي.
) هال أعرف.
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 1111من األضرار النفسية لعادة ختان اإلناث( :يمكن اختيارأكثر من إجابة)
) أعدم اإلشباع الجنسي.
) بالتشنجات العصبية .المتكررة.
) جال يوجد أضرار نفسية.
) دالشعور بالخزي وتشويه صورة الذات.
) هال أعرف.
 1212ما احتمالية استخدامك المعلومات و المهارات التي سيتم اكتسابها من خالل هذا التدريب و توظيفها لتدريب األقران؟
) أمن المرجح بنسبة كبيرة.
) بمن المرجح إلى حد ما.
) جمن غير المرجح.
) دغير متأكد في هذا الوقت.
 1313ال تتردد/ي في كتابة تعليقات حول أي موضوع يتصل بهذا التدريب (على سبيل المثال توقعاتك)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
** يضاف هذا الجزء في تدريب المدربين فقط
 1414قيم/ي ثقتك في قدرتك على إعداد وتنفيذ ورشة تثقيف أقران حول مكافحة عادة ختان اإلناث:
 .1مقبول

 .2جيد

 .3جيد ج ًدا

 .4ممتاز

 1515قيم /ي معلوماتك عن النوع االجتماعي والقوالب النمطية المتعلقة به و مدى تأثير النوع االجتماعي بقضية ختان اإلناث؟
 .1مقبول

 .2جيد

 .3جيد ج ًدا

 .4ممتاز

1616قيم /ي معرفتك بما ال يقل عن ثالث تقنيات لمشاركة المعلومات في التدريب؟
 .1مقبول

 .2جيد

 .3جيد ج ًدا

 .4ممتاز

1717قيم /ي معرفتك بما ال يقل عن أربعة تمارين كسر الجليد؟
 .1مقبول
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 .2جيد

 .3جيد ج ًدا

 .4ممتاز

1818قيم /ي مدى جدوى هذا التدريب لعملك (تطوعي أو وظيفي)؟
 .1مقبول

 .2جيد

 .3جيد ج ًدا

 .4ممتاز

1919قيم /ي معرفتك بما ال يقل عن ثالث مهارات حياتية مختلفة لطرحها في برامج التثقيف الصحي و ختان اإلناث؟
 .1مقبول

 .2جيد

 .3جيد ج ًدا

 .4ممتاز

2020قيم /ي مدى ثقتك في تقديم خدمات متعلقة بالمواضيع التي سيتم طرحها خالل التدريب؟
 .1مقبول

 .2جيد

 .3جيد ج ًدا

 .4ممتاز

شكرا،،،
ً
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الملحقات ملحق ( )2نموذج استمارة تقييم يومي
التاريخ/اليوم:
ما شعورك مع نهاية اليوم؟
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

ما أبرز أحداث اليوم برأيك؟
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

ما األمور الممكن تحسينها و العمل على تطويرها برأيك؟
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

تعليقات أخرى...
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

شكرا
ً
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الملحقات ملحق ( )3نموذج تقييم ورشة العمل

مرحبًا بكم.
نود أن نتعرف بعض الشيء عن خلفيتك وعن معلوماتك عن تثقيف األقران ومستوى مهاراتك باإلضافة إلى توقعاتك
ورأيك حول هذاالتدريب ،ال توجد إجابات خاطئة أوصحيحة .نحن مهتمون فقط بمعرفة رأيك .يرجى وضع عالمة في
الخانة المناسبة أوتعبئة الفراغات .علمًا بأنك لست بحاجة إلى تقديم اسمك أو عنوانك.

									
المكان:

التاريخ:

الرجاء وضع إشارة عند اإلجابة المناسبة:
 - 1إلى أي مدى كان هذا التدريب ممت ًعا ومفيدًا لك؟
أ -إلى حد كبير

ب -إلى حد ما

جـ -ال على اإلطالق

 - 2هل كانت األهداف والمفاهيم والمواضيع مطروحة ومناقشة بشكل واضح؟
أ  -معظمها واضح

ب  -واضحة إلى حد ما

جـ  -معظمها غير واضح

 - 3كيف تقيم المستوى التقني لهذا التدريب؟
أ  -تقني للغاية وصعب الفهم

ب  -مناسب ج ًدا

جـ -بسيط ج ًدا

 - 4إلى أي مدى كانت الجلسات التدريبية تفاعلية وتشاركية؟
أ -إلى حد كبير

ب -إلى حد ما

جـ -ال على اإلطالق

 -5كيف تقيم/ين طريقة طرح وعرض و تنظيم الجلسات التدريبة؟
أ  -منظمة ومطروحة بشكل جيد ج ًدا
ب  -منظمة ومطروحة بشكل جيد إلى حد ما
جـ  -معظمها غير منظم ومطروح بشكل ضعيف
 -6إلى أي مدى تمت اإلجابة عن أسئلة المشاركين خالل التدريب؟
مرض ج ًدا
أ  -بشكل
ٍ
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مرض الى ح ٍد ما
ب -بشكل
ٍ
مرض
جـ  -غير
ٍ
 -7كيف تقيم/ين طول الفترة الزمنية لهذا التدريب؟
أ  -طويل ً ج ًدا

ب – مناسب

جـ  -قصير ج ًدا

 - 8إلى أي مدى برأيك تم تحقيق األهداف المرجوة من التدريب؟
 أتم تحقيق األهداف بشكل كامل بتم تحقيق األهداف إلى ح ٍد ما جلم يتم تحقيق األهداف ً إطال ًقا -9ما مدى الصلة بين عملك كمثقف لألقران و هذا التدريب؟
 أعالقة كبيرة بعالقة بسطية جال يوجد عالقة -10إلى أي مدى ساعدك هذا التدريب على فهم الشراكة بين الشباب والكبار باإلضافة إلى السياسات والنهج البرامجية المحتملة؟
 أساعد بشكل كامل بساعدني الى ح ٍد ما جلم يتم ذلك ً إطال ًقا -11هل أنت مهتم بالمشاركة في تدريب متقدم بمواضيع مماثلة؟
أ – نعم

ب – ال

ج – غير متأكد

 -12من المواضيع  /المجاالت المشمولة في التدريب ،ما هي المواضيع التي وجدتها مفيدة جدًا وذات صلة بعملك؟
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 -13ما هي المواضيع اإلضافية التي تود/ين أن تكون مشمولة في التدريب؟
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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 - 14برأيك ما هي المواضيع التي تحتاج المزيد من الوقت خالل التدريب؟
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 - 15هل شاركت بتدريب مماثل في الماضي؟
أ – نعم

ب – ال

 -16إذا كنت تعمل/ين في الوقت الراهن ،ما نوع التنظيم التابع/ة له؟
 أمؤسسسة حكومية (الرجاء التحديد)............. بشركة خاصة(الرجاء التحديد)............. تمنظمة غير حكومية وليس لها صلة مباشرة ببرنامج الشباب ثمنظمة غير حكومية ذات صلة مباشرة ببرنامج الشباب جأخرى (الرجاء التحديد)............. -17ما هي الفئة العمرية التي تنتمي/ين لها؟
 أأقل من  19سنة ب 24 – 20سنة ت 29 – 25سنة ث 34 – 30سنة ج 35سنة فما فوق - 18ما هو جنسك؟
أ  -ذكر

ب  -أنثى

تعليقات  /اقتراحات
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
شكرا !
ً
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الملحقات ملحق ( )4نموذج تقييم الميسر
المدرب...........:
الغرض من هذا االستبيان هو تقييم في نهاية التدريب .إجاباتكم عن األسئلة أدناه ستساعدنا على تقييم فائدة و فعالية هذا
التدريب والعمل على تطويره وتحسينه في المستقبل .يرجى قراءة كل سؤال بعناية والرد عليه بأكبر قدر ممكن من الدقة.

الرجاء وضع إشارة عند اإلجابة المناسبة:
 -1كيف تقيم/ين األداء العام لهذا المدرب؟
أ -ممتاز

ب -جيد ج ًدا

ج -جيد

د -مقبول

 -2هل نوقشت األهداف والمفاهيم والموضوع بوضوح خالل الجلسة التدريبية؟
أ  -معظمها واضح

ب -واضحة إلى حد ما

ج -معظمها غيرواضح

 -3كيف تقيم/ين القدرات التقنية لهذا المدرب؟
أ  -تقنية للغاية وصعبة الفهم

ب -مناسبة ج ًدا

ج -تحتاج إلى التطوير

 -4إلى أي مدى كانت الجلسات التدريبية لهذا المدرب تفاعلية وتشاركية؟
أ -إلى حد كبير

ب -إلى حد ما

ج -ال على اإلطالق

 -5كيف كان عرض و تنظيم الجلسات التدريبة لهذا المدرب؟
أ  -منظمة ومطروحة بشكل جيد جداَ ج ًدا
ب  -منظمة ومطروحة بشكل جيد إلى حد ما
ج  -معظمها غير منظم ومطروحة بشكل ضعيف
 -6إلى أي مدى تمكن المدرب من اإلجابة عن أسئلة المشاركين؟
		
أ – تمكن بشكل جيد ج ًدا
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ب – تمكن بشكل جيد إلى ح ٍد ما			

ج  -غير جيد

 - 7ما أكثر األمور التي أعجبتك في هذا المدرب؟
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 - 8ما هي النصيحة ،إن وجدت ،التي تود إعطاءها لهذا المدرب لتحسين أدائه؟
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 - 9تعليقات  /اقتراحات
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

شكرا،،،
ً
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ملحق ( )5األساس النظري لمنهجية تثقيف األقران
الملحقات
واألساسيات الآلزمة لتطبيقها عمل ًيا
ما تثقيف األقران؟
إن تثقيف األقران  -في سياق هذا الدليل العملي -عملية يقوم فيها الشباب المهتمون والمدربون جي ًدا بأنشطة تعليمية أو تثقيفية غير
رسمية أو منظمة مع أقرانهم (هؤالء الذين يماثلونهم في العمر أو الخلفية االجتماعية أو االهتمامات) .وتهدف هذه األنشطة  -والتي
تجرى خالل فترة ممتدة من الوقت -إلى تطوير معرفة الشباب ومواقفهم ومعتقداتهم وتنمية مهاراتهم لتمكينهم من أن يكونوا مسئولين
عن صحتهم وعن حمايتها.
ومن بين أمثلة أنشطة تثقيف األقران:
•جلسات منظمة مع الطالب في المدارس الثانوية ،حيث يمكن لمثقفي األقران أن يستخدموا تقنيات تفاعلية مثل مسابقات اختبار
المعلومات أو تمثيليات لعب األدوار أو الحكايات والقصص.
•مسرحية داخل مسرح في أحد نوادي الشباب ،تليها مناقشات جماعية.
•أحاديث ودّية مع الشباب في أماكن تجمعهم حيث يكون بوسعهم أن يتحدثوا عن أنواع مختلفة من السلوك ،الذي قد يعرض
صحتهم للخطر ،وحيث يمكنهم أن يجدوا ا مزي ًدا من المعلومات والمساعدات العملية.
القرين :شخص ينتمي إلى نفس الفئة االجتماعية أو أخرى ،والتي ينتمي إليها شخص آخر .وقد تقوم الفئة االجتماعية على أساس
العمر أو الجنس أو الميول الجنسية أو المهنة أو الوضع االجتماعي/االقتصادي أو الصحي ،وعوامل أخرى.
تشير كلمة التثقيف إلى تطوير معرفة الشخص أو اتجاهاته أو معتقداته أو سلوكه كنتيجة لعملية التعلّم.

األساس النظري لتثقيف األقران:عند مباشرة أحد برامج تثقيف األقران ،غالبًا ما تكون األهداف هي تعزيز السلوكيات اإليجابية ،أو
تكوين سلوكيات جديدة مستحبة ،أو تغيير السلوكيات الخطرة عند الفئة المستهدفة.
لماذا وكيف يتبنى الناس سلوكيات جديدة؟
تمدّنا مجاالت علم النفس والصحة النفسية والتثقيف الصحي بنظريات سلوكية تفسر هذه العملية .ومن المهم إدراك هذه النظريات،
ألنها تمدنا بأساس نظري يفسر األثر الطيب لتثقيف األقران .عالوة على ذلك ،يمكن لهذه النظريات أن تساعد في توجيه تخطيط
وتصميم إجراءات التدخل في عملية تثقيف األقران.
وفيما يلي ملخص لبعض النظريات والنماذج المتعلقة بتغيير السلوك المرتبطة بتثقيف األقران.
س ّبب (الم َب ّر ْر):
نظرية الفعل ال ُم َ
توضح هذه النظرية أن تبني الشخص لسلوك مستحب يحدده:
•معتقداته الذاتية :مواقفه الخاصة ومعتقداته من هذا السلوك .على سبيل المثال ،فإن الشابة التي تعتقد أن ختان اإلناث يؤثر بالسلب
على حياة الفتاة سيكون لديها موقف إيجابي من القضاء على هذه الممارسة.
•معتقداته المعيارية :كيف تتشكل نظرة الشخص عن طريق تقاليد ومعايير مجتمعه وعن طريق قبول أو رفض األشخاص
المهمين لديه تجاه هذا السلوك.
في سياق تثقيف األقران ،هذا المفهوم وثيق الصلة ألن مواقف الشباب تتأثر تأثرً ا كبيرً ا بنظرتهم ألفعال وأفكار أقرانهم.
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نظرية التعلم االجتماعي:
هذه النظرية مبنية بشكل كبير على إنجازات عالم النفس ألبرت باندورا .وهو يقرر أن الناس يتعلمون:
•من خالل الخبرة المباشرة.
•بشكل غير مباشر ،من خالل مالحظة وتقليد سلوك اآلخرين الذين يلتقي معهم الشخص وجدانيًا على سبيل المثال ،كيف يرى
الشباب سلوك أقرانهم.
•من خالل التدريب الذي يؤدي للثقة في القدرة على القيام بالسلوك .وهذه الحالة تسمى االستقالل النفسي ،والتي تشمل قدرة
التغلب على أيّة حواجز أمام أداء السلوك .على سبيل المثال ،فإن استخدام لعب األدوار للتدرب على بدء النقاش في موضوع
ختان اإلناث بالطريقة المناسبة يمكن أن يكون هامًا في تنمية الثقة بالنفس للتحدث مع مؤيدي هذه الممارسة بطريقة أكثر إقناعًا
وتفهمًا.
في سياق تثقيف األقران ،هذا يعني أن إدخال أنشطة تعلُّم تجريبية تفاعلية هام ج ًدا ،أن مثقفي األقران يمكن أن يكونوا مؤثرين
ونماذج يقتدي بها.

نظرية نشر المستحدثات:
تدفع هذه النظرية بأن التأثير االجتماعي يلعب دورً ا هامًا في التغيير السلوكي .فدور قادة الرأي في مجتمع صغير ،،هو عنصر
أوّ لي في هذه النظرية .والنظرة السائدة إلى تأثيرهم على تقاليد وعادات المجتمع هي أنها نتيجة للمداوالت والمناقشات الثنائية بين
األشخاص.
في سياق تثقيف األقران ،يعني هذا أن مثقفي األقران المدربين يجب أن يكونوا قادة رأي أهلاً للثقة وذوي مصداقية داخل
المجموعة المستهدفة .ولهم دور ذو أهمية خاصة في عملية تثقيف األقران ،حيث ال يكون الوصول إلى الجمهور المستهدف
من خالل أنشطة مخطط لها رسميًا وإنما من خالل التعامالت االجتماعية اليومية.

نظرية التربية بالمشاركة:
تضيف هذه النظرية أن التمكين والمشاركة الكاملة لألشخاص المتأثرين بمشكلة ما مفتاح للتغيير السلوكي.
في سياق تثقيف األقران ،يعني هذا أن الكثير من مؤيدي تثقيف األقران يعتقدون أن مناقشة األقران فيما بينهم لتحديد مسار
الفعل هو مفتاح نجاح مشروع تثقيف األقران.

نموذج االعتقاد الصحي:
جرى تطوير نموذج االعتقاد الصحي في أوائل عام 1950م عن طريق علماء النفس االجتماعيين جودفريهوشباوم ،وستيفن كيجلز،
وإروين روزنستوك .واس ُتخدِم في تفسير السلوك الصحي والتنبؤ به ،وذلك بشكل رئيسي من خالل التعرض المدرك والعوائق
المدركة والفوائد المدركة.
ويفيد هذا النموذج ضم ًنا بأنه إذا كانت لدى أحد األشخاص رغبة في تجنب اإلصابة بمرض أو في التعافي (القيمة) ولديه اعتقاد بأن
إجراءًا صحيًا محد ًدا سوف يمنع المرض (التوقع) ،فسيتخذ إجراءًا سلوكيًا إيجابيًا بشأن ذلك السلوك.
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في سياق تثقيف األقران ،يعني هذا أن المفهوم أوثق الصلة بين مفاهيم نموذج االعتقاد الصحي هو المفهوم الخاص بالعوائق
المدركة ،أو رأي شخص في التكاليف المادية الملموسة والنفسية المعنوية للفعل المُشار إليه .وبذلك ،يمكن لمثقف األقران
أن يقلل العوائق المدركة من خالل تصحيح المعلومات الخاطئة ،وتشجيع وتحفيزوتقديم ْ
العون ألقرانه .على سبيل المثال ،إذا
لم يتردد شاب على عيادة في منطقة سكنه طلبًا للرعاية الصحية ،ألنه يشعر بأن خصوصيته غير محترمة ،فقد يزوده مثقف
األقران بمعلومات عن مركز خدمات صديق للشباب ،مما يساعده على تخطي الحاجز للحصول على رعاية صحية الئقة.

النموذج االجتماعي البيئي لالرتقاء بالصحة:
وفقا لهذا النموذج ،يُرى أن مايحكم السلوك ويحدده هو اآلتي:
•عوامل إنسانية داخلية  -وهي خاصة بالفرد كالمعرفة والمواقف والسلوك والمهارات ومفهوم المرء لذاته.
•عالقات شخصية -وتمثل الشبكات االجتماعية الرسمية وغير الرسمية وأنظمة الدعم االجتماعي وتشمل األسرة ومجموعة العمل
واألصدقاء.
•عوامل مؤسسية  -المؤسسات االجتماعية ذات السمات التنظيمية والقواعد والضوابط الرسمية وغير الرسمية لسير العمل.
•عوامل مجتمعية  -العالقات بين المنظمات والمؤسسات والشبكات غير الرسمية داخل حدود واضحة.
•السياسة العامة  -القوانين والسياسات المحلية والقومية والخاصة بالدولة.
تفسر هذه النظرية أهمية التجاوب بين الفرد والبيئة ،وتضع في اعتبارها التأثيرات متعددة المستويات وراء السلوك غير الصحي.
وعلى هذا النحو ،تتواضع أهمية الفرد في عملية التغير السلوكي.
في سياق تثقيف األقران ،يعني هذا أنه من المهم اإلقرار بأن تثقيف األقران هو مجرد قطعة واحدة من لعبة تكوين الصورة
(البازل) .فبينما من الممكن أن يكون تثقيف األقران إجراءًا تدخليًا هامًا للتأثير على التغير اإلنساني الداخلي والشخصي ،البد
أن تتم أنشطة تثقيف األقران ،لكي تكون ناجحة ،بالتنسيق بينها وبين جهود أخرى مصممة للتأثير في المؤسسات والمجتمعات
الصغيرة والسياسة العامة.

نموذج :المعلومات..الحافز..مهارات السلوك..الموارد IMPR
يتصدى نموذج السلوك المتعلق بالصحة بطريقة يمكن تطبيقها على الثقافات المختلفة .وهو يركز في الجانب األكبر على المعلومات
(ماذا) والدوافع (لماذا) والمهارات السلوكية (كيف) والموارد (أين) التي يمكن استخدامها الستهداف السلوكيات المعرِّ ضة للخطر.
في سياق تثقيف األقران ،يعني هذا أن البرنامج الذي ليس لديه منهج شامل يتضمن كل المفاهيم األربعة من المحتمل أنه
يفتقر إلى مكونات جوهرية لتقليل سلوك المخاطرة وترويج أساليب حياة أكثر صحية .فربما يشرح أحد البرامج للشباب ،على
سبيل المثال ،الحاجة إلى منع الحمل ويصف وسائل منع الحمل ولكنه قد يخلو من الشرح العملي الستخدامها المالئم .سيكون
المشاركون إذن على عِ ٍلم بما يجب أن يفعلوه ال كيف يفعلوه .ولع ّل برامج أخرى ُتعلِم المشاركين بماهية وكيفية سلوكيات
صحية معينة ،ولكن دون أن تمنحهم أسبابًا معنوية أو فكرية قوية تعلل ما يدفعهم لممارسة مثل هذا السلوك .وبالرغم من أن
الموارد يمكن اعتبارها جزءًا من “المعلومات” ،إال أنه من المهم تزويد الشباب بمعلومات عن أين يمكن الوصول إلى الموارد
أو الخدمات الآلئقة التي ال يسعها نطاق جلسات تثقيف األقران .وقد تتضمن الموارد التي من هذا القبيل ،على سبيل المثال،
عيادات صديقة للشباب وخدمات استشارية و خدمات دعم نفسي
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ترجمة النظرية إلى تطبيق:
شرحا مبس ًطا لترجمة النظرية إلى
إن التعلم بالخبرة المباشرة من أهم مايستند عليه فكر تثقيف األقران؛ و يوضح الشكل التالي
ّ
التطبيق.
المشاركة
(يقدّم المدرب النشاط/التمرين
ويشرح كيفية القيام به)
يشارك المتدربين في:
العصف الذهني
تمثيل األدوار والحكي
مناقشات جماعية مصغرة
دراسات الحالة [األمثلة الحية]
األلعاب والرسم
التطبيق
الخطوات التالية بعد ما تم
(يقدم المدرب اقتراحات)
يناقش المتدربين:
كيف يمكن للمعرفة/المهارات أن
تكون مفيدة في حياتهم
كيف يمكن التغلب على الصعوبات
باستخدام المعرفة/المهارات
متابعة خطة استخدام المعرفة/
المهارات

الخبرة
المباشرة

التأمل
األفكار/المشاعر
(يدير المدرب المناقشة)
يشارك المتدربين في:
اإلجابة عن األسئلة
التكاشف بردود أفعالهم من النشاط
التعرّ ف على النتائج الرئيسة

التعميم
الدروس المستفادة
(يعطي المدرب معلومات
ويستفيض في بيان أوجه الشبه
واالختالف ويلخص)
يشارك المتدربين في:
عرض نتائجهم والتوصل إلى
استنتاجات عامة

�أخربين � ...أن�سى� ،أ ِرين� ...أتذكر� ،أ�رشكني� ...أفهم.
(مثل قديم)

إن ‘إشراك’ المشاركين في ورشة تدريبية بطريقة نشطة تدمج خبراتهم الخاصة هو أمر جوهري .فمثل هذا التعلم بالخبرة يمنح
المتدربين فرصة للبدء في تنمية مهاراتهم وتلقي نتيجة فورية .كما يمنحهم الفرصة للمشاركة في الكثير من التمارين والفنيات
مشاركة مباشرة ،وذلك قبل أن يضموا مثقفي أقران متدربين آخرين في مثل هذه التمارين.
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الملحقات ملحق ( )6تمارين تنشيطية
تمرين :إني أتحدث إليك
يقف المشاركون في دائرة ،ويقف الميسر في منتصف الدائرة ،قائلاً  :عندما أتحدث لشخص فعلى من يقف على اليمين اإلجابة ،وعليه
أال يلتفت لإلشارة التي أقوم بها فقط على يمين من أنظر إليه أن يجيب ،ثم يقوم الميسر بسؤال المشاركين وعلى من يقف على اليمين
اإلجابة في حالة حدوث ما يخالف ذلك الخروج من الدائرة حتى يتبقى إثنان فقط يكونان هما الفائزين.

تمرين تنشيطي :تبديل الكراسي
يجلس المشاركون في دائرة حيث يكون عدد الكراسي أقل من عدد المشاركين بواحد ،يقف أحد المشاركين قائلاً بصوت واضح:
(الشمس طلعت على ).....ويذكر أحد الصفات في المشاركين (على سبيل المثال الشمس طلعت على مرتدي القمصان) وهنا يجب
على المشاركين الذين يحملون تلك الصفة تبديل الكراسي المتعلقة بما فيها المشارك الذي ذكر الصفة وبذلك يتبقى مشارك عليه أن
يكرر مثل ما سبق.

تمرين تنشيطي :المرآة
اطلب من كل ثنائي أن يحددا من الذي سيكون شخص (أ) ومن الذي سيكون شخص (ب) ثم اشرح لإلثنين أن األول سيبدأ
بحركات بسيطة وبطيئة بينما يقوم الثاني بمحاكاته (كمن ينظر في المرآة) ،اطلب من المشاركين أن يلتزموا الصمت
والتركيز على شركائهم ،اطلب من المشاركين بعد بضع دقائق تبادل األدوار بحيث يقود الثاني األداء دون خرق للحركة
أثناء التبادل ،وبعد بضع دقائق اطلب منهما تبادل األدوار مرة أو مرتين أخريين مع تقليل المدة الزمنية من حركات التبادل.
حيث تالحظ شعور المشاركين بالراحه أثناء أداء التمرين ،اطلب منهم مواصلة القيام بأن يعكس كل منهم آداء اآلخر ولكن دون قائد
أو تابع ،يجب عليهم القيام بذلك مع شركائهم في العمل ،اطلب منهم التوقف بعد بضع دقائق.
يقف المشاركون في دائرة ،ثم يقف أحد المشاركين في وسط الدائر مواجهًا للمشاركين ،ثم يسأل أحدهم (عاجبك جيرانك؟!) ،على
المشارك أن يجيب فإن أجاب بال فعليه البحث لسؤال مشارك آخر حتى يجيبه أحدهم بنعم فعليه أن يسأله (طيب عاجبك جيران
مين؟) و عليه فيقوم باختيار أحد المشاركين بالدائرة وفي هذه الحالة يقوم اإلثنان المجاوران للطرف األول (الذي يريد تغييرجيرانه)
بالتبديل مع اإلثنين المجاورين للطرف الثاني (الذي تم اختياره) بالتبديل وفي نفس األثناء يحاول الواقف بمنتصف الدائرة الوقوف
مكان أحد األربعة أثناء قيامهم بالتبديل ،وفي هذه الحالة يتبقى واحد خارج الدائرة ،عليه أن يقف بمنتصف الدائرة ويكرر ما فعله
السابق.....
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الدليل التدريبي لمدربي مثقفو
األقران حول قضية تشويه/قطع
األعضاء التناسلية لإلناث
(المعروفة بعادة ختان اإلناث)
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