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د .محمد حربي

مستشار الدعوة  -المكتب اإلقليمي

حملــة اعــرف تصـرف

يقوم االتحاد الدويل لتنظيم األرسة بدعم رؤية يستطيع من خاللها جميع النساء والرجال والشباب من
الوصول إىل املعلومات املتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية والخدمات التي يحتاجونها .عامل يتم فيه
االعرتاف بأهمية الجنسانية باعتبارها جانبا طبيعيا ونفيسا من حياة كل فرد وكحق أسايس لكافة أفراد
املجتمع .عامل يتم فيه احرتام كامل الخيارات دون وصم أومتييز .ويهدف االتحاد الدويل لتنظيم األرسة
لتحقيق هذه الرؤية يف سياق أهداف التنمية املستدامة التي تسعى لتلبية احتياجات الحارض دون املساس
بقدرة األجيال املقبلة عىل تلبية احتياجاتها الخاصة.
من أجل جعل هذه الرؤية حقيقة واقعة ،قام االتحاد الدويل
لتنظيم األرسة بوضع رؤية  2020للرتويج ألهداف الدعوة
وضامن إدراج الحقوق الجنسية واإلنجابية يف صميم جدول
أعامل التنمية .وتحتوي الرؤية عىل  10أهداف يتم الرتكيز
عىل أحداها كل عام.
وخالل العام  ،2016قام االتحاد الدويل لتنظيم األرسة
بإطالق حملته العاملية تحت عنوان «اعرف ترصف...حقوقك
الجنسية تهمنا» والتي تدعو لتحسني جودة التثقيف الجنيس
الشامل لتعزيز حقوق اإلنسان وخاصة الشباب .حيث قامت
حرية اإلختيار ...عالم مليء باإلمكانات
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جميع جمعيات االتحاد باملشاركة يف الحملة وتنفيذ العديد
من األنشطة من أجل الوصول إىل أفراد املجتمع ومتخذي
القرار وتغيري التوجهات والحث والتأكيد عىل أهمية التثقيف
الجنيس الشامل.
وقد ركزت حملة «اعرف ترصف» عىل هدفني من رؤية 2020
وهام «تعزيز جودة التثقيف الجنيس الشامل لرفع مستوى
الوعي عند الفرد واكتساب مهارات التعامل السليم والسلوك
املسؤول» ،و«الدعوة للتأثري عىل السياسات املتعلقة بالصحة
الجنسية واإلنجابية والحقوق واتخاذ الخطوات الالزمة
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لتفعيل الحقوق االنسانية مبا فيها حقوق الصحة الجنسية
واإلنجابية».
وقد تم خالل الحملة تسليط الضوء عىل ثالث نقاط
أساسية فيام يخص التثقيف الجنيس الشامل عىل مستوى
العامل وهي أنه «قليل جداً ،متأخر جداً ،علمي جداً».
فإن الوصول إىل التثقيف الجنيس الشامل عايل الجودة
أمر أسايس لضامن إعطاء  1.8مليار شاب يف جميع
أنحاء العامل الفرصة للتعرف عىل أجسادهم وأن يعيشوا
ويتمتعوا بحياتهم وصحتهم.
والتثقيف الجنيس الشامل هوعملية طويلة األجل من
الحصول عىل املعلومات ذات الجودة العالية والقامئة
عىل األدلة العلمية واملهارات والقيم عن الصحة الجنسية
والعالقات اإلنسانية التي تبدأ خالل مرحلة الطفولة والشباب.
لذلك يتم تزويد الشباب باملهارات الحياتية الالزمة
والتي متكنهم من اتخاذ قرارات مستقلة ومستنرية.

ويضع التثقيف الجنيس الشامل األساس لضامن مرور آمن
وصحي إىل مرحلة البلوغ ،ويؤدي إىل الحصول عىل املهارات
واملعلومات من خالل العنارص السبعة التالية:
•النوع االجتامعي (الجندر)
•الصحة الجنسية واإلنجابية وفريوس نقص املناعة
البرشي
•املواطنة الجنسية والحقوق
•الجنسانية
•العنف
•التنوع الجنيس
•العالقات
ومن أهم جوانب الحملة باإلضافة إىل رفع وعي الشباب
واملجتمع حول أهمية التثقيف الجنيس الشامل هي الرتكيز
عىل حث الحكومات وصناع القرار عىل تعزيز السياسات
حول التثقيف الجنيس الشامل لتحسني حقوق اإلنسان
وخاصة الشباب يف جميع أنحاء العامل.
3
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السيدة أمينة أكنون

منسقة البرامج  -الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي

مســاهمـة الجمعيــة الجزائريــة
فــي يـــوم التحـــرك العــالمـي
يف إطاراالحتفال باليوم العاملي للتحرك والذي تم تنظيمه يوم  18ماي  ،2016نظمت الجمعية الجزائرية
للتنظيم العائيل ،عىل غرار الجمعيات االعضاء يف االتحاد الدويل لتنظيم األرسة ،عدة أنشطة بهدف ترويج
الهدف الثامن لرؤية  2020والخاص ب «جعل التثقيف الجنيس الشامل متاحا للجميع بحلول عام »2020
وقد كان شعار الحملة لهذا العام «اعرف -ترصف» والذي ركز عىل أهمية اكتساب املعلومات واملعارف
التي متكن الشباب من اتخاذ القرارات املستنرية بشأن صحتهم اإلنجابية والجنسية.
س ّخرت الجمعية كل الوسائل البرشية واملادية
لتحقيق هدف هذه الحملة إذ قامت ٲوال
بطبع  500جدارية وصنع  200قميص بشعار
الحملة والتي تم توزيعها عىل  18لجنة والئية
ممثلة مختلف مناطق القطر الجزائري (شامل،
رشق ،غرب وجنوب).
وتم تنظيم أبواب مفتوحة يف مختلف األقطاب
الشبابية :الجامعات ،املعاهد ،الثانويات،
االكامليات ،معاهد التكوين شبه الطبي،
املراكز الثقافية يف جميع واليات الجزائر
(بومرداس ،مدية ،بويرة ،تيزي وزو(منطقة
الوسط) ،قسنطينة ،سوق اهراس ،باتنة،
مسيلة ،عنابة ،برج بوعريريج ،سطيف (منطقة
الرشق) ،تلمسان ،تيسمسيلت ،مستغانم
(منطقة الغرب) ،إدرار ،الواد وبسكرة (منطقة
الجنوب).
حرية اإلختيار ...عالم مليء باإلمكانات
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كام تم تنشيط أربعة حصص إذاعية  :األوىل منها ذات
بث وطني والثالثة األخرى ذات بث جهوي (غرب،
رشق وجنوب) وتم اختيار التوقيت املناسب إليصال
الرسائل اإليجابية للحملة قصد تزويد شبابنا باملعرفة
الجنسانية واإلنجابية لتفادي السلوك الخطر وتأهيلهم
ألبوة مسؤولة وراشدة.
من مميزات هذه الحصص أنها تسمح باستهداف
واستقطاب أعداد كبرية من الجامهري وبذلك تسجيل
نسبة عالية من املستمعني.
قام بتنفيذ هذه األنشطة املجموعات الشبابية
بالتنسيق والتعاون مع أعضاء اللجان الوالئية الذين
نظموا جوالت عىل االقدام مرتديني يف ذلك أقمصة
الحملة وجابوا مختلف شوارع املدينة بالسيارات
الحاملة للجدارية بغية جلب انتباه أكرب عدد من أفراد
املجتمع .وقد تم عقد لقاءات مع الشباب من مختلف
األعامر والفئات االجتامعية للتحاور معهم حول
مختلف اهتامماتهم الجنسية واإلنجابية مع العلم
أن املنشطني استندوا عىل املعلومات الرثية والعلمية

التي يقدمها كتاب «املنهاج الواحد للتثقيف الجنيس
الشامل» لالتحاد الدويل لتنظيم االرسة وقد قاموا
بتوزيع مستنسخات حول املوضوع.
كل هذه اإلنجازات سمحت باستهداف 310 845
طالب جامعي 5498 ،طالب ثانوي ،و 3207شابة
وشاب من مؤسسات اخرى مام سمح للجمعية الوصول
اىل مجموع  319 550مستفيدة ومستفيد من رسائل
التثقيف الجنيس الشامل املنجزة إلحياء يوم التحرك
العاملي لالتحاد ،ذلك باإلضافة إىل الحصص االذاعية
والجوالت عىل األقدام (واليتي برج بوعريريج) ويف
السيارات (واليتي قسنطينة ومستغانم) التي سمحت
بتغطية أعداد كبرية جدا من مختلف فئات املجتمع.
إن مثل هذه التظاهرات هي فرصة لتجديد طرح
موضوع التثقيف الجنيس الشامل للنقاش العام الذي
يبقى تابوها يف مجتمعنا .ومن ميزة نشاط  18ماي
أنه سمح للجمعية بخلق ديناميكية عىل مستوى عدة
مناطق مسجلني بذلك تحركا وطنيا نعتربه بادرة خري
لفتح أبواب النقاش العام.
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السيدة أشرف السماهيجي

المديرة التنفيذية لجمعية البحرين للصحة اإلنجابية

شبـاب مدرك لحـقوقه
شبـاب قادر على اتخـاذ
القـــرار المنـــاســـب
إن جمعية البحرين للصحة اإلنجابية عضو يف االتحاد الدويل لتنظيم األرسة ،تؤمن وتؤيد اليوم
العاملي للتحرك والذي يشهد هذا العام تعبئة الجهود لتعزيز التثقيف الجنيس الشامل للجميع
وحقوق الشباب ودعم الصحة اإلنجابية .لذا نظمت الجمعية حملة « اعرف ،ترصف» إىل جانب
فعالية الفحص ما قبل الزواج وذلك يف أحد سواحل البحرين خالل شهر مايو  ،2016وقد حرض
الحملة ممثل عن املجلس البلدي وممثل عن وزارة الصحة ومجموعة املتعايشني مع االيدز.
كام قامت الجمعية بدعوة إعالميني من أجل تغطية
الفعالية من قبل جريدة أخبار الخليج اليومية.
وشارك يف الحملة حوايل  212من أفراد املجتمع مام
يفوق العدد املخطط له أساساً وهذا إن دل عىل
يشء فهو يدل عىل نجاح الحملة.

خالل الحملة تم توزيع  200قميص يحمل كل
منها شعار الحملة إىل جانب رسائل مختلفة تسعى
الجمعية لنرشها.
كام نظمت الجمعية عدة مسابقات يتم من خاللها
زيادة نسبة الوعي وقياس مدى وعي الحضور
مبفاهيم الصحة اإلنجابية وتم توزيع هدايا عىل
املتسابقني ،وقدمت الجمعية فحوصات السكر
والضغط للحضور مجانا.
حرية اإلختيار ...عالم مليء باإلمكانات
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خالل الحملة تم االستامع إىل آراء عدد من الحضور
حيث قالت الشابة زهراء «إن التثقيف الجنيس
حق من حقوق الشباب للوصول للمعلومات بشكل
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حضاري ومن مصادر موثوقة» ،كام بينت الشابة سعاد
«رضورة توعية الشباب مبفاهيم الصحة اإلنجابية
والتثقيف الجنيس الشامل» وقد أكد ممثل املجلس
البلدي عىل أهمية املوضوع حامي ًة للشباب وإعدادهم
للوالدية املسؤولة يف املستقبل.
وقد ركز ممثل وزارة الصحة عىل رضورة التعاون
والرشاكة بني املؤسسات الحكومية واألهلية لزيادة
وعي املجتمع وخاصة فئة الشباب.
وإننا يف جمعية البحرين للصحة اإلنجابية مبوظفيها
وأعضاءها نشيد بأهمية التثقيف الجنيس الشامل
لجميع فئات املجتمع وخاصة الشباب ونؤكد عىل
أهمية أخذ املعلومات بالطريقة الصحيحة ومن

مصادر واعية وموثوقة لرنتقي بجيل واع ومثقف مدرك
لحقوقه الصحية وقادر عىل اتخاذ القرار املناسب يف حياته
اليومية.
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السيدة ميشلين حداد
مسؤولة الخدمات والبرامج

الجمعية اللبنانية لصحة األسرة

حملــة «اعـــرف تصـــرف»
حـول التثقيف الجنسي الشـامل

نظمت الجمعية اللبنانية لصحة األرسة يف إطار حملة «اعرف ترصف» حول التثقيف الجنيس الشامل
والتي أطلقها اإلتحاد الدويل لتنظيم األرسة ،عدة أنشطة خالل األسبوع املمتد من  16اىل  21أيار/مايو
 .2016تتمثل غاية هذه األنشطة يف أن يكون الشباب عىل دراية بحقوقهم الصحية والسيام حقوقهم
املتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية لرفع مستوى الوعي لديهم وتعزيز قدرتهم عىل التفاوض بشأن
خياراتهم املتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية بحرية وسالمة دون أي رضر.

ويف إطار هذه الحملة ،نفذت الجمعية اللبنانية لصحة األرسة
نشاطا يف شارع الحمرا يف بريوت ،شاركت فيه لجنة الشباب
يف الجمعية واملوظفون ،قامت خالله بتصوير فيلم قصري مع
الشباب يتحدثون فيه عن حقوقهم املتعلقة بالصحة الجنسية
واإلنجابية ،كام تم توزيع منشورات ذات الصلة وتذكارات
عليها شعار وعنوان الجمعية وشعار الحملة.
حرية اإلختيار ...عالم مليء باإلمكانات
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أطلقت املديرة التنفيذية للجمعية اللبنانية لصحة األرسة
اآلنسة لينا صربا -حملة «إعرف ترصف» يف برنامج «صباحلبنان» عىل تلفزيون لبنان .كام تحدثت عىل قناة ART
الفضائية يف برنامج «من بريوت» عام تم تنفيذه يف إطار
الحملة وعن حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية والدعوة لها.
اضافة اىل ذلك ،أجرت مسؤولة الخدمات والربامج يف الجمعية
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الجميزة يف بريوت ،واصلت الجمعية اللبنانية لصحة األرسة
تنفيذ حملة «إعرف ترصف» حيث وزعت لجنة الشباب
يف الجمعية منشورات متعلقة بحقوق الصحة الجنسية
واإلنجابية عىل الطريق ،كام تحدثت املديرة التنفيذية عن
أهمية التثقيف الجنيس الشامل من خالل الكلمة التي ألقتها
يف اإلحتفالية بحضور  100شخص.

اللبنانية لصحة األرسة السيدة ميشلني حداد مداخلة حول
حملة «اعرف ترصف» عرب راديو إذاعة صوت لبنان يف برنامج
«كلينيك صوت لبنان».
كام أصدرت جريدة النهار بقلم السيدة ميشلني حداد مقاال
عن حملة «اعرف ترصف» مسلط ًة الضوء عىل أهدافها وهام
تعزيز جودة التثقيف الجنيس الشامل والدعوة للتأثري عىل
السياسات املتعلقة بالصحة الجنسية واإلانجابية للشباب ،وقد
تم توزيع  50000نسخة لهذا العدد.

هذا وقد أكدت كل من املديرة التنفيذية ومسؤولة الخدمات
والربامج يف ثالث مقابالت تلفزيونية مبناسبة إحياء ذكرى
اضاءة الشموع للمتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشي
عىل تفعيل حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية وأهمية
التثقيف الجنيس الشامل لتكوين القيم اإليجابية واكتساب
مهارات التعامل السليم والسلوك املسؤول للحد من مخاطر
العدوى املنتقلة جنسيا .ويف هذا الصدد تم الوصول إىل حوايل
 3881شخصا عرب مواقع التواصل االجتامعي ،وحوايل 36400
شخصا عرب اإلذاعات والتلفزيون .حيث بلغ العدد الكيل
لألفراد الذين تم م ّدهم مبعلومات حول الصحة الجنسية
واإلنجابية من خالل الحملة .171،815

ومكّنت هذه األنشطة من الوصول إىل  1750شخص عرب توزيع
املنشورات والتذكارات وحوايل  127000من خالل التغطية
اإلعالمية و 2684من خالل مواقع التواصل االجتامعي.
وعىل هامش إحياء ذكرى إضاءة الشموع للمتعايشني مع
فريوس نقص املناعة البرشي الذي نفذته جمعية العناية
الصحية  SIDCبالرشاكة مع جمعية VIVRE POSITIF
والجمعية اللبنانية لصحة األرسة عىل درج الفن يف منطقة
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يعقوب ولد ابنو

مدير البرامج

الجمعية الموريتانية لترقية األسرة

الجمعيـة الموريتــانيــة لترقيــة االســرة
يف إطار االحتفال باليوم العاملي للتحرك ،ومن أجل توعية الشباب بحقوقهم يف الوصول إىل املعلومات والخدمات
املتعلقة بصحتهم الجنسية واإلنجابية ،قامت الجمعية املوريتانية لرتقية األرسة باملشاركة يف الحملة العاملية بعنوان
«اعرف ترصف…حقوقك الجنسية تهمنا» بعدة محطات مهمة مكنت من مشاركة متعددة ومتنوعة من الوزارات
املعنية واملنظامت الناشطة وشبكات الشباب.

بدأت هذه الحملة يف يوم  18مايو يف نواكشوط حيث
تم عقد لقاء مع الرشكاء وبعض الوزارات املعنية بالشباب.
حيث حرض ممثلون عن الجهات التالية :وزارة الشباب
والرياضة ،وزارة الصحة ،الشبكة الوطنية للشباب،
املندوبية الجهوية للشباب ،شبكة النساء الربملانيات،
جمعيات شبابية وممثلني عن الرشكاء املحليني .خالل
هذا اليوم تم عرض فيلم قصري عن الرؤية  2020لالتحاد
الدويل لتنظيم األرسة ،وكذلك تم تقديم عرض عن أهمية
التثقيف الجنيس الشامل الذي تم اختياره كهدف للحملة
خالل العام  .2016كام تم استعراض املخطط االسرتاتيجي
للجمعية ثم بعد ذلك فتح باب نقاش عام للمشاركني قبل
انطالق الحملة عىل مواقع التواصل االجتامعي.
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بعد ذالك انطلقت الحملة عىل مستوي الفروع (أربع
محافظات) واستمرت أسبوعا كامل شملت  6مؤسسات
ثانوية وكليتني وثالثة معاهد فنية باإلضافة إىل ما يزيد
عىل  12تجمع شبايب .كام تم إجراء مقابلة إذاعية يف
مدينة انواذيبو ،وتم نرش خرب الحملة يف ثالثة مواقع
الكرتونية (الرأي املستنري وجكنى والرساج) وصحيفة
واحدة (األمل الجديد) .وقد قامت مراكز الشباب
الخمسة التابعة للجمعية مجتمعة بتنظيم  60حصة
تثقيفية حول التثقيف الجنيس الشامل والتي كان لها
تأثري كبري للرتويج للمنهج املستخدم خالل جلسات
التثقيف الجنيس الشامل وموضوعاته .ومن أهم نتائج
الحملة ما ييل:
•يف املؤسسات التعليمية  :تم تنظيم ندوات
وحصص فردية يف الساحات واملدرجات
عن طريق مجموعة من الشباب املندمج
ىف شبكات الشباب التابعة للجمعية.
ويقدر أعداد أفراد الطالب الذين تم
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باإلضافة إىل تثبيت هذا الشعار عىل كثري من
أماكن تجمع الشباب.

توصيل رسائل ايجابية لهم خالل هذا النشاط
 3700طالبا وطالبة.
•أما اللقاء مع الرشكاء والقطاعات الحكومية
يوم  18مايو قد حرضه  30مشارك من مختلف
الجهات والرشكاء واملتطوعون .
•أما بخصوص مواقع التواصل االجتامعى
(فيسبوك ،واتساب) فقد تم فتح صفحة خاصة
عىل الواتساب للحملة باإلضافة إىل استخدام
موقع الجمعية ىف فيس بوك وقد تم التواصل
مع ما يزيد عىل  3150متفاعل.
•ويقدرعدد الذين قرأوا الخرب والتغطية ىف
املواقع االكرتوىن والصحف املكتوبة مايزيد
عىل  4300قارئ أما املقابلة اإلذاعية فيقدر
عدد املستمعني لهذا الحلقة  11500مستمعا،
أما الحصص التثقيفية ىف اماكن تجمع الشباب
فقد شارك فيها  900شابا وشابة.
•كام تم توزيع ما يزيد عن  2000نسخة من
شعار الحملة يف الجامعات واألماكن العمومية،

يقدر عدد الذين وصلتهم رسائل إيجابية من خالل هذه
الحملة حوايل  30000من أفراد املجتمع املوريتاين .
وميكن تلخيــص املشكـالت التي واجهــت هـذه الحملـة
فـــي اآليت :
•عدم تقبل بعض الشباب ملوضوع التثقيف الجنيس
•قرص وقت الحملة وضعف االمكانات املادية
•قلة عدد الشباب القادرين عىل التحدث عن
التثقيف الجنيس الكامل
أما النجــاحـــات التي حققتهـــا الحملــة ،فتتمثل يف
•جذب قطاعات وزارية وبرملانيات والرشكاء
•كرس حاجز الصمت يف اإلعالم عن التثقيف الجنيس
الشامل
•الوصول إىل عدد كبري من أفراد املجتمع املوريتاين
11
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االستاذ الشفيع محمد علي

المدير التنفيذي لجمعية تنظيم األسرة السودانية

أعرف تصرف
بدأت الجمعية يف االتصال بالفروع رشحاً مفصالً وتشاورا ً يف
كيفية التنفيذ بكفاءة عالية بخطة عمل يقرتحها كل فرع حسب
طرحه مع االلتزام بالخطة العامة .وكان التواصل بني رئاسة
الجمعية والفروع ،فتم إرسال خطة عمل املرشوع واحتياجاته
ووسائل التنفيذ واألنشطة وهذه كموجهات يستفيد منها
الفرع مع االحتفاظ لكل فرع بخصوصيته وأهليته.

عهدنا يف جمعية تنظيم األرسة السودانية عىل
االستجابة الفاعلة لكل ما يحقق أهداف االتحاد
الدويل لتنظيم األرسة والتي تهدف إىل تقديم خدمات
متميزة يف مجال الصحة اإلنجابية والجنسية وتواصالً
لالستجابة ولتحقيق أهداف رؤية  2020سارعت
الجمعية باملشاركة يف حملة أعرف – ترصف والتي
تهدف إىل رفع وعي املجتمع حول أهمية التثقيف
الجنيس الشامل من أجل مساعدة الشباب يف اتخاذ
قرارات مستنرية مبنية عىل وعي ومعرفة.

كانت املوجهات شاملة وسهلة الفهم والتنفيذ ومبارشة نحو
تحقيق أهداف الحملة هذا وقد تضمنت املوجهات إرشاك
الجهات الرسمية ومنظامت املجتمع املدين يف تنفيذ األنشطة .
أيضا من ضمن املوجهات االستفادة القصوى من املتطوعني
وأعضاء اللجان التنفيذية باإلضافة إىل استخدام وإرشاك كل
وسائل اإلعالم يف مناطق الفروع.

قبل البدء بتنفيذ أي مرشوع نهجت الجمعية منهجا هو الفهم
العميق للمرشوع بكلياته وتفاصيله الدقيقة وذلك عن طريق
تحليل املطلوب واختيار وتحديد التدخالت وتصميم خطة
عمل دقيقة لتحقيق أهداف الحملة بكفاءة عالية.

متت االتصاالت التنسيقية بني الفروع ومن سيشارك يف
االنشطة باجتامعات دورية لرشح تفصييل وتوزيع املهام
واالدوار وااللتزام بهام.

حيث تم تصميم وإعداد رسائل للرتويج للحملة وهذه
الرسائل شملت جميع أنشطة الجمعية وشارك فيها
عىل مستوى الرئاسة كل العاملني يف املرشوعات ومتخض
عن ذلك إعداد ما يربو عن ثالثني رسالة شاملة أرسلت
للمكتب اإلقليمي الذي نقّحها وأعادها لتصبح خمسة
وعرشين رسالة.
حرية اإلختيار ...عالم مليء باإلمكانات
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خربة الجمعية يف تنفيذ األنشطة امليدانية والحراك املجتمعي
والعالقات الثنائية متعددة الجهات أ ّهلتها ألن تكون قائدة
لهذه الحملة بسالسة وتعاون مع جميع الجهات.
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ركّزت الجمعية لتحقيق األهداف عىل أنشطة مبارشة ومتنوعة
وجذابة متثلت يف استخدام األجهزة اإلعالمية عىل املستويني
االتحادي والواليئ يف بث أنشطة الحملة والتعريف والرتويج
لها .كذلك متت االستفادة من كل وسائط التواصل االجتامعي
مبهنية عالية ،اذ قام املتطوعون بإرسال الرسائل عرب وسائط
التواصل والتي فاقت مئات اآلالف.
كام تنوعت األنشطة .وتم تقييم وإعداد الرسائل بصورة جذابة
ومبارشة ووزعت هذه املطبوعات يف كل الفعاليات التي تم
تنفيذها فكانت خري معني وإجابة لكثري من األسئلة واالستفسارات.
وقد صاحب هذه األنشطة توثيق مبهنية عالية وتنوع بني صور
فوتغرافية – تسجيل صويت -تسجيل عىل أرشطة ممغنطة.
كام أن االتصال بوسائل اإلعالم أتاح لنا فرصا عظيمة عىل
املستويني االتحادي والواليئ شاركت فيه اإلذاعة والتلفزيون
القومي باستضافات يف أوقات ح ّية عرب برامج ذات مشاهدة
عالية وقد حدث هذا عىل املستويني االتحادي والواليئ.

تنوعاً يف األنشطة كان للدراما واملرسح دور كبري وجاذبية عالية
إذ تم استخدام املسارح والحدائق واملنتزهات العامة لتنفيذ
دراما تحتوي عىل رسائل مبارشة وسهلة الفهم وغري معقدة.
اعقب ذلك فتح باب النقاش للحضور ملزيد من املعلومات
والرد عىل االستفسارات الواردة من الجمهور.

نخلص إىل أن االعداد املبكر والفهم الصحيح ألهداف الحملة
واالتصال املسبق جعل التنفيذ سهالً ميرسا ً وكان نتاج ذلك
صدى واسعا يف املجتمع إذ أفاد الكثريون بتغري مفاهيمهم
ونظرتهم ألنشطة الجمعية وأصبح تفكريهم واتجاههم إيجايب
نحو الجمعية راغبني يف عضويتها.

كام تم عقد مجموعات بؤرية ساعدت يف أن تلبي رغبات
الجميع حتى تكتمل الصورة.
ومام يجدر ذكره أن معظم هذه األنشطة نفذها شباب من
الجنسني بهمة عالية وفهم رفيع ومستوى راق .وشملت
املخاطبة كل أفراد املجتمع وذلك من خالل تنوعها وجاذبيتها
إذ حرصنا أن تستهدف الرسائل جميع األعامر حتى ال تسقط
فئة عمرية.

لقد جنت الجمعية مثارا ً يانعة من خالل هذا الحراك املجتمعي
متثلت يف اتجاه إيجايب نحو الجمعية وأنشطتها ونذكر إن هذا
املرشوع كان خريا ً ودفعاً للجمعية مام يعزز وجودها وأنشطتها
املستقبلية .
13
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أرزاق خنيتش

المديرة التنفيذية للجمعية التونسية للصحة اإلنجابية

إطــــــالق حملــــــــة «اعــــرف ،تصــرف»
مــن أجــــل توفيــــر وتعزيــــــز جــــــــــودة
التثقيــف الجنسي الشــامل للشبــاب!
يف إطار احتفال االتحاد الدويل لتنظيم األرسة وجمعياته
األعضاء بإطالق حملة «اعرف ،ترصف!» من أجل توفري
وتعزيز جودة التثقيف الجنيس الشامل للشباب يوم 18
ماي  ،2016عقدت الجمعية التونسية للصحة اإلنجابية
أنشطة وحققت إنجازات مه ّمة .وكانت الغاية من
حملة هذا العام هي تعزيز الهدفني الخامس والثامن
من بيان الرؤية  2020لالتحاد الدويل لتنظيم األرسة:
«ضامن إرشاك الشباب يف جميع القرارات املتعلقة
بالسياسات التي تؤثر عليهم» و»توفري التثقيف الجنيس
الشامل للجميع».

ومتت يف بداية هذا اللقاء التعريف بأهداف الرؤية 2020
وال سيام الهدفني الخامس والثامن وحملة «اعرف ،ترصف!»
من ناحية وبرنامج التثقيف الجنيس الشامل للشباب من
ناحية أخرى .كام تم تقديم عرض حول الحقوق الجنسية
واإلنجابية وعالقتها بحقوق االنسان .وتم عىل إثر ذلك
عرض مشهد مرسحي حول مسائل الصحة الجنسية
واإلنجابية والحقوق ذات العالقة ،قام بتقدميه خمس
شباب من الجمعية وشبكة  Y-Peerحيث قامت الجمعية
بتكوين رشاكة مع هذه الشبكة لتدريب شباب الجمعية

هذا وأقيمت هذه االحتفالية مبقهى ثقايف شبايب بتونس
العاصمة ،وشارك فيها عدد هائل من الشباب من الجنسني
من الجمعية ومن منظامت املجتمع املدين والسيام املنظامت
الشبابية والنسائية التابعة للتحالف الذي تم تكوينه يف إطار
مرشوع الدعوة .كام شارك ممثل عن الربملان وممثلني عن
املؤسسات الحكومية الرشيكة وعدد من الصحافيني.
حرية اإلختيار ...عالم مليء باإلمكانات
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عىل تقنيات املرسح التثقيفي .كام قامت الجمعية بعرض
فيلم «حكاية طفلة كربت والت مرا» الذي أعدته جمعية
رشيكة بتمويل من االتحاد الدويل لتنظيم األرسة حول
التثقيف الجنيس.

مماّ يستوجب تثقيفهم بشأن القدرات الشخصية والعاطفية
واملجتمعية والثقافية التي تساعدهم عىل أن يعيشوا حياتهم
بطريقتهم وتعزيز قدراتهم عىل اتخاذ قرارات مستنرية
ومدروسة.

هذا وتجدر اإلشارة إىل أن هذه التظاهرة كُلّلت بنجاح كبري
وكان لها أثر إيجايب لدى الحضور ال سيام لدى صانعي القرار
والرشكاء حيث أشاد السيد عضو لجنة الحقوق والحريات
بالربملان الوطني بهذه التظاهرة وأكّد مساندته التامة لربامج
التثقيف الجنيس الشامل للشباب وحتى أنه حث عىل رضورة
إدراج برامج التثقيف الجنيس يف املناهج املدرسية ،خاصة
وأن املامرسات الحالية التي تحيط بالتثقيف الجنيس ال تكفي
لتأهيل الشباب مبا يحتاجونه من املعلومات بل تقترص عىل
مجرد تثقيف الشباب بشأن النواحي البيولوجية للجنس،

ويف النهاية ،واميانا من الجمعية التونسية للصحة اإلنجابية
بأهمية دعم الشباب ومتكينهم وتنمية قدراتهم لإلضطالع
بدورهم الهام يف املجتمع ،وانطالقا من رضورة ترجمة أهداف
التنمية املستدامة ملا بعد  2015عىل أرض الواقع ،ستواصل
الجمعية خالل هذا العام والسنوات املقبلة بذل جهودها من
أجل ترسيخ مفهوم وأهمية التثقيف الجنيس لدى الشباب
ومتكينهم من الدعوة إىل الحصول عىل جميع حقوقهم
الجنسية كحق من حقوق اإلنسان وكذلك التمتع بحياة
جنسية مسؤولة وصحية.
15
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على محمد نعمان

المدير التنفيذي  -الجمعية اليمنية للصحة اإلنجابية

مســاهمة الجمعيــة اليمنية للصحــة اإلنجــابية فــي
االحتفالية بيوم التحـرك العـالمي 18 ،مـــايو 2016

«اعـــــــرف ،تصـــــرف»
مثــــــل يوم التحرك العاملي  18مايو  ،2016تتويجا
رائعا لسلسلة من النشاطات والفعاليات املتعاقبة
التي سبقته ،والتي متحورت حول املفاهيم املتعلقة
بتعزيز ونرش الربامج املختلفة للتثقيف الجنيس
الشامل .وقبل التطرق إىل هذه االحتفالية ،فإنه
من الجدير التنويه ،إىل أن الجمعية اليمنية للصحة
اإلنجابية ،حققت حضورا متميزا والفتا يف تنفيذ
فعاليات يوم التحرك العاملي منذ العام 2014م،
فربغم املناخات غري املواتية التي متر بها اليمن يف
الوقت الراهن من عدم االستقرار وتردي األوضاع
العامة فيها .وبالرغم من ذلك فقد دأبت الجمعية
اليمنية للصحة اإلنجابية اىل مواجهة هذه التحديات
من أجل استكامل برنامجها العميل بنجاح ،بشكل
مؤثر يف أوساط الفئات املستهدفة.

بها ،والتي متحورت حول الهدف الرئييس لحملة هذا العام
وهي التثقيف الجنيس الشامل حيث قامت الجمعية
بتنفيذ العديد من األنشطة املتصلة ،والتي كانت جميعها
تحت شعار اعرف تـــرصف منها:
•اللقاء مع الرشكاء واملتطوعني من الهيئة اإلدارية ولجنة
الشباب واملوظفني يف يناير 2016م ،والذي هدف إىل
التعريف بخطة الجمعية لالحتفال بيوم التحرك العاملي
 18مايو 2016م ،للخروج مبقرتحات وأفكار من أجل
إنجاح األنشطة املتصلة باحتفالية يوم التحرك العاملي
 18مايو 2016م.

ويأيت تنفيذ هذه االحتفالية يوم  18مايو 2016م بقاعة
مركز التدريب والدراسات السكانية بجامعة صنعاء ،بعد
أن سبقه القيام بالعديد من النشاطات والفعاليات املتصلة
حرية اإلختيار ...عالم مليء باإلمكانات
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•اللقاء التنسيقي مع مسئويل مكتب الرتبية والتعليم
بامانة العاصمة ،بغرض تعريف املشاركني مبوعد
الحملة وأهدافها ،والتنسيق معهم من أجل إنجاح
فعالياتها يف املدارس املستهدفة .وذلك ضمن فعاليات
يوم التحرك العاملي  ،2016والتي كان أهمها نشاط
املسابقة الخاصة بطالب وطالبات املدارس الثانوية ،يف
املواضيع الصحية املتعلقة بالتثقيف الجنيس الشامل.
وقد شارك يف هذا اللقاء  16من مدراء املناطق التعليمية
والعاملني مبكتب الرتبية والتعليم بأمانة العاصمة.
•خالل شهري أبريل – مايو 2016م ،تنفيذ نشاط املسابقة
بني طالب وطالبات املدارس الثانوية املستهدفة ،يف
مجال (الرسم ،املجلة الحائطية ،الشعر ،القصة القصرية،
واملقالة) يف القضايا املتصلة بالتثقيف الجنيس الشامل.
شاركت يف املسابقة  12مدرسة ثانوية من مدارس
أمانة العاصمة صنعاء ،وهي املدارس التي شاركت يف
الدورات التدريبية يف مجال التثقيف الجنيس الشامل
املوجهة للرتبويني واملدارس ،وكذا الطالب والطالبات يف
دورات التثقيف الجنيس الشامل.

حرض ما يقرب من  130مشاركا ومشاركة ،يف اإلحتفالية،
وكان ملشاركات الرتبية واملدارس املستهدفة حضورا
الفتا.
كان يف مقدمة الحضور الدكتور عبد الباري دغيش
رئيس الجمعية وعضوة الهيئة اإلدارية السيدة بلقيس
العريقي ،والدكتور يحي البابيل املستشار املقيم
للجمعية ،والسيد مطهر زيارة األمني العام املساعد
للمجلس الوطني للسكان ،والدكتور أحمد الحداد مدير
مركز التدريب والدراسات السكانية بجامعة صنعاء،
وممثيل املنظامت الدولية ،ومنظامت املجتمع املدين،
17
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ونوه األستاذ إسامعيل املدان يف كلمته عن الكوادر الرتبوية
املشاركة وعن أهمية املوضوعات التدريبة للتثقيف اإلنجايب
الشامل ،موضحا أن هذا الجهد يجب أن يستكمل بالتنسيق
والرشاكة مع جميع الجهات العاملة مع الشباب باعتباره
محورا مهام يف التوعية والتعليم للشباب .واختتم كلمته
بدعوة الجهات الرسمية برضورة إدماج قضايا التثقيف
اإلنجايب الشامل يف املناهج الدراسية.

ووزارة الصحة ،واللجان الوطنية التي تساهم الجمعية يف
عضويتها ،والكوادر الرتبوية مبكتب الرتبية والتعليم بأمانة
العاصمة ،ومدراء ومديرات املدارس الثانوية املستهدفة،
ورجال الصحافة واألعالم .وقد حظي الحفل بالعديد
من التقدير والثناء من قبل الحضور ،وقد بينّ د .أحمد
الحداد «هذه الفعالية لبنة يف رصح نرش وزيادة الوعي
بني الشباب بالقضايا املتصلة بالصحة اإلنجابية ،يف وقت
مهم وعصيب» ومتنى للجمعية التوسع واإلنتشار ،كام أثنى
السيد جامل الفقيه بأنشطة الجمعية وأشاد بحجم ونوعية
الحضور ،وتفاعل الفئة املستهدفة من الطالب والطالبات
واملشاركات املقدمة يف الحفل.
وقام املدير التنفيذي للجمعية عىل محمد نعامن بتسليط
الضوء عن رؤية  2020لالتحاد الدويل لتنظيم األرسة،
واألهداف العرشة الخاصة بالحقوق والخدمات ،وأهداف
الحملة لالتحاد الدويل لتنظيم األرسة ودور الجمعية
اليمنية للصحة اإلنجابية فيها من خالل األنشطة التي
نفذتها وتنفذها الجمعية يف اليمن.
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كلمة عن الشباب الطالبات املشاركات يف الدورة التدريبية
للتثقيف االنجايب الشامل تحدثت الطالبة يرسى غانم راشد
من مدرسة زينب ،عن أهمية دعم الشباب وتنمية قدراتهم
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من أجل الوصول إىل اتخاذ قرارات خاصة بهم ونوهت
يف كلمتها بشعار اعرف تـــرصف باعتبار أن املعرفة هي
السبيل األمثل لقدرة الشباب عىل الترصف السليم.
وقدم شباب ومتطوعي الجمعية «اسكتش» شبايب عن
أهمية نرش مفاهيم التثقيف اإلنجايب الشامل بني أوساط
الشباب .تم بعدها اإلعالن عن األعامل التي فازت يف
املسابقة من قبل لجنة التحكيم ،إضافة إىل أعامل أخرى
لقت استحسان لجنة التحكيم رغم أنها مل تكن من
املشاركات الفائزة إال أنها تستحق التكريم وكانت هذه
املشاركات التي تم اختيارها تم عرضها يف معرض الصور
أثناء هذه االحتفالية .تال ذلك قيام رئيس الجمعية د.
عبدالباري دغيش ،بتكريم أعضاء لجنة التحكيم الخاصة
باختيار األعامل الفائزة ،وكذا تكريم جميع املدارس
املشاركة .وتم توزيع الجوائز والهدايا الرمزية للمشاركني
والفائزين تضمنت ساعات حائطية ،وساعات يدوية
وحقائب مدرسية ،إضافة إىل معدات رسم للطالب
الفائزين يف املسابقة.
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االتحاد الدويل لتنظيم األرسة
إقليم العامل العريب
 2ساحة فرجيل  -نوتردام  1082تونس
الهاتف )+216( 71 847 344 / 71 792 833 :
الفاكس )+216( 71 788 661 / 71 789 934 :
الربيد اإللكرتوين info@ippf.org.tn :
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