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األمم  مؤسسات  مع  وبالش�اكة  الوطنية  مؤسسا�ه  خالل  ومن  دوما  األردن  سعى 

والمواطنات                       المواطنين  بصحة  النهوض  إلى  والمحلية  الدولية  والمؤسسات  المتحدة 

عامة والشباب األردني خاصة. ويأ�ي االهتمام اليوم منبثقا من الت�امات األردن بالعديد 

وموارد  سياسات  من  يلزم  ما  بتوفير  تعنى  التي  الدولية  والمعاهدات  االتفاقيات  من 

لتع��ز الصحة والرفاه. وقد اعتبرت الصحة الجنسية واإلنجا�ية للشباب من أهم القضايا 

التي تضمنتها االتفاقيات الدولية والتي صادق عليها األردن ومن أهمها مؤتمر القاهرة 

قمة  خالل  ومؤش�ا�ها  أهدافها  بتحقيق  الت�امه  جدد  والتي   1994 والسكان  للتنمية 

ني�وبي.

وقد عملت الجمعية الملكية للتوعية الصحية مع العديد من المؤسسات الحكومية وغير 

الحكومية على تع��ز ب�امج التوعية وال�ثقيف للشباب على القضايا الصحية ومن أهمها 

المباد�ات  من  العديد  وتبنت  واإلنجا�ية.  الجنسية  الصحة  وقضايا  الصحية  الحياة  أنماط 

التي تم �نفيذها بش�اكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان مكتب األردن وبالتنسيق مع 

المجتمع  ومؤسسات  والجامعات  والتعليم  التر�ية  وو�ارة  الصحة  وو�ارة  الشباب  و�ارة 

المدني والشباب أنفسهم ضمن مش�وع ”شبابنا من أجل الصحة" الذي �هــدف إلــى 

وتحفيــزهم  المجتمــع  فــي  قيــادي  دور  للعــب  واليافعات  واليافعين  الشباب  توعية 

وأق�انهــم علــى تبنــي ممارســات وســلوكيات صحيــة.

التمهيد
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وقد تم إعداد هذه الحق�بة التعليمية ضمن أنشطة مش�وع " شبابنا من أجل الصحة" 

الجنسية  الصحة  بقضايا  وال�ثقيف  التوعية  بب�امج  المعن�ين  مع  تشاركي  نهج  وضمن 

واإلنجا�ية للشباب وبمشاركة فاعلة من الشباب ومثقفي األق�ان، لتكون مرجعا وطنيا 

الممارسات  ضمن  واإلج�ائية  العلمية  المرجعيات  توحيد  لضمان  الشباب  مع  للعاملين 

الدولية وبما يتالءم مع السياق المجتمعي األردني، بهدف دعم وإ��اء عمليات تصميم 

باالتجاهات  والتأ�ير  المعرفة  تع��ز  إلى  تسعى  وتشاركية  تفاعلية  جلسات  و�نفيذ 

المتعلقة  الصحية  حيا�هم  وأنماط  والشباب  واليافعات  اليافعين  لدى  والسلوكيات 

بالصحة الجنسية واإلنجا�ية. 

وإننا نسعى من خالل هذه الحق�بة إلى تع��ز الجهود الوطنية في مجال الصحة الجنسية 

والجنسية  اإلنجا�ية  للصحة  الوطنية  االست�ا�يجية  �نفيذ  وباألخص  واإلنجا�ية 

2020-2030، واالست�ا�يجية الوطنية للشباب 2019-2025 وغيرها. 

وال نغفل في النهاية عن تقديم الشكر والعرفان لكل من ساهم في إعداد هذه الحق�بة       

من باحثين وباحثات ومثقفي ومثقفات األق�ان الشباب.  
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تم إعداد حق�بة المصادر التعليمية ضمن أنشطة مش�وع  "شبابنا من أجل الصحة" الذي 

المتحدة  األمم  صندوق  من  وبدعم  الصحية  للتوعية  الملكية  الجمعية  قبل  من  ينفذ 

للسكان، و�هــدف إلــى توعية الشباب واليافعين للعــب دور قيــادي فــي المجتمــع 

وتحفيــزهم وأق�انهــم علــى تبنــي ممارســات وســلوكيات صحيــة.

تغطي هذه الحق�بة ثالثة فصول أساسية:

مقدمة الحق�بة التعليمية

الجنسية  بالصحة  المتعلقة  المفاهيم  حول  مرجعية  مادة  يتضمن 

واإلنجا�ية وحقوقها. كما �وفر نبذة تع��فية عن مرحلتي الم�اهقة 

والشباب. 

خالل  من  التيسير  على  المبني  الصحي  ال�ثقيف  في  مقاربة  يقدم 

حدود  يتجاوز  الذي  الشامل  بمفهومه  التعلم  أهمية  على  التركيز 

القدرة على اكتساب المعلومات إلى اكتساب المعرفة والمها�ات، 

التعّلم  تع��ز عملية  الصحي في  ف  المثقِّ دور  أهمية  والتركيز على 

والمتطلبات األساسية لدور أكثر فاعلية. وتشمل الحق�بة نموذجًا عن 

الجلسات  تصميم  في  الدليل  مستخدمي  لمساعدة  الجلسات 

واالستفادة من األفكار الواردة فيها.

الفصل

الفصل
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على  تحتوي  وال  تد���يا  دليال  تشكل  ال  الحق�بة  هذه  أن  هنا  عليه  التركيز  المهم  ومن 

على  الحق�بة  تعمل  بل  لها،  العلمي  والمحتوى  التعلمية  لألهداف  التنفيذية  األنشطة 

رصد المواضيع التي تم طرحها في العديد من األدلة التد���ية واإلرشادية ورسم خارطة 

برنامج  بناء  عند  منها  االستفادة  يمكن  ووطنيا  عالميا  ومعتمدة  موثقة  لمواد  معرفية 

تد��بي أو جلسات تد���ية .  

الصحة  بمواضيع  يتعّلق  فيما  متكاملة  مصفوفة  الجزء  هذا  يضم 

الشامل  بال�ثقيف  المرتبطة  التعلمية  الجنسية واإلنجا�ية واألهداف 

للصحة الجنسية واإلنجا�ية. وتقسم األهداف التعلمية بشكل يتناسب 

مع الفئات العم��ة مقسمة إلى؛ 12 - 14 سنة، و 15 - 17 سنة، و 18 

فين الصح�ين، تم ربط كل موضوع  سنة. ولتع��ز وتمكين المثقِّ  24 -

مع مجموعة من األنشطة المتاحة والمتوفرة ضمن األدلة والحقائب 

ف الصحي  فون الصحيون، بحيث يتمكن المثقِّ التي يستخدمها المثقِّ

من اختيار الموضوع وتحديد األهداف بشكل عملي وم�ن، وبالتالي 

لها  األنسب  النشاط  وتحديد  المستهدفة  الفئة  لط�يعة  االستجابة 

وإسقاطه ضمن نموذج الجلسة بهدف تط�يق األنشطة

الفصل
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اعتمد إعداد هذه الحق�بة على منهجيات عمل متعددة �تضمن 

آلية إعداد حق�بة المصدر التعليمية

م�اجعة مكت�ية ألكثر من 20 دليل وحق�بة تد���ية و�ثقيفية مستخدمة  وطنيا 

ومصادرها  وأهدافها  واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة  مواضيع  لتحديد  وعالميا 

المتوفرة؛

التوعية  ب�امج  بتقديم  المعنية  المؤسسات  مع  ومشاو�ات  لقاءات  عدة  عقد 

الموجهة  والب�امج  عامة  واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة  قضايا  في  وال�ثقيف 

مد�ري  من  والمتخصصين  األق�ان  �ثقيف  وشبكة  خاصة،  واليافعين  للشباب 

ومقدمي الب�امج، باإلضافة إلى مشاو�ات مع مجموعات شبا�ية؛ 

للحق�بة  والعملية  العلمية  الم�اجعة  لضمان  وفنية   توجيهية   لجان  تشكيل 

ومواءمتها مع المرجعيات واألولويات الوطنية ؛

عقد برنامج تد��بي للمسودة األولى من حق�بة المصادر التعليمية لمجموعة 

و�ثقيف  توعية  بب�امج  المعنية  الوطنية  المؤسسات  الشباب من  من مثقفي 

الشباب واليافعين على قضايا الصحة الجنسية واإلنجا�ية  ، وتم خالله تط�يق 

االستخدام الفعلي للحق�بة �إعداد جلسات تد���ية وب�امج تد���ية ورصد كافة 

المالحظات والتعديالت المطلوبة؛

التوجيهية  اللجان  قبل  من  واعتمادها  الحق�بة  من  النهائية  المسودة  إعداد 

والفنية 
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هذه الحق�بة تستهدف بشكل مباشر  إلى:

الشؤون  ومدي��ات  الصحية  الم�اكز  في  الصحة  ومع�زي  الصح�ين  فين  المثقِّ

الصحية؛

المرشد�ن التربو�ين العاملين مع اليافعين والشباب من الفئة العم��ة 12 - 24 

يتعلق  فيما  وتوعوية  تد���ية  جلسات  و�نفيذ  بتصميم  يقومون  ممن  سنة 

بالصحة الجنسية واإلنجا�ية؛

التوعية  جلسات  وميسري  األق�ان  ومثقفي  الشباب  مع  والعاملين  المدر�ين 

وال�ثقيف، وكوادر الم�اكز  المجتمعية والمساحات اآلمنة التي تخدم النساء 

والفتيات والم�اكز الشبا�ية. 

وتصلح هذه الحق�بة أن تكون مرجعًا عامًا لجميع المعن�ين من الجهات واألف�اد العاملين  

في هذا المجال الثقيف الصحي.

هدف حق�بة  المصادر التعليمية

الفئة المستهدفة

يأ�ي تطو�ر هذه حق�بة المصادر التعليمية الموحدة للصحة الجنسية واإلنجا�ية بهدف 

توفير مرجع شامل لب�امج وجلسات تد���ية متعددة في  األدلة التد���ية واإلرشادية التي 

واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة  قضايا  الحق�بة  �تناول  الحق�بة.   هذه  في  اعتمادها  تم 

لليافعين والشباب بناء على نهج دورة الحياة، وتربطها باألهداف التعلمية لكل موضوع، 

مع م�اعاة خصوصية الفئة العم��ة  12 - 24 سنة. 

وال�ثقيف  الشباب  مجاالت  في  الناشطة  والجهات  األف�اد  إلى  الحق�بة  هذه  �توجه 

الصحي، بهدف دعم وإ��اء عمليات تصميم و�نفيذ جلسات تفاعلية وتشاركية تسعى إلى 

تع��ز المعرفة والتأ�ير باالتجاهات والسلوكيات لدى اليافعين والشباب وأنماط حيا�هم 

الصحية المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجا�ية. 
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تحديد الفئة العم��ة الفرعية (12-14، 15-17، 18-24 سنة): تم بناء حق�بة المصادر 

التعليمية حسب الفئة العم��ة وفصلها بشكل كامل.

تحديد مكان عقد البرنامج التد��بي: يتم تحديد األنشطة المناسبة للتد��ب بناء على 

مكان عقده حيث قد �تطلب بعض األنشطة مساحة ك�يرة أو تجهي�ات خاصة

واألنشطة  التد���ية  األهداف  تحديد  يتم  التد��بي:  للبرنامج  الزمنية  المدة  تحديد 

بعض  �تطلب  حيث  للتد��ب  المتاحة  الزمنية  المدة  على  بناء  للتد��ب  المناسبة 

األنشطة مدة زمنية متفاوتة للتنفيذ

على  بناء  للتد��ب  المناسبة  األنشطة  تحديد  يتم  للمتدر�ين:  المتوقع  العدد  تحديد 

أو  المشاركين/  من  أدنى  حدا  األنشطة  بعض  �تطلب  قد  حيث  المشاركين  عدد 

أعلى لتنفيذها

ط��قة استخدام حق�بة المصادر 
التعليمية

لالستخدام األمثل لحق�بة المصادر التعليمية يجب أن يكون المستخدم مدربا متمكنا من  

اعداد وتخطيط و�نفيذ جلسات تد���ية منفردة أو برنامجا تد���يا مع الشباب واليافعين 

حول مواضيع الصحة اإلنجا�ية والجنسية والمها�ات الحيا�ية.

بمقاربة  اإللمام  من  الصحي  ف  المثقِّ يتمكن  حتى  الحق�بة  كل  ق�اءة  الض�وري  من 

لألنشطة  وعملي  واٍع  بشكٍل  اإلعداد  ومن  التيسير،  على  المبني  الصحي  ال�ثقيف 

والجلسات واألدوات التفاعلية والتشاركية. 

التخطيط التفصيلي لبرنامج تد��بي باستخدام الحق�بة

أوال: يقوم الميسر بتحديد اإلطار األساسي للبرنامج التد��بي :
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تحديد الفئة العم��ة الفرعية (12-14، 15-17، 18-24 سنة): تم بناء حق�بة المصادر 

التعليمية حسب الفئة العم��ة وفصلها بشكل كامل.

بناء على مكان  للتد��ب  المناسبة  يتم تحديد األنشطة  التد��ب:  تحديد مكان عقد 

عقده حيث قد �تطلب بعض األنشطة مساحة ك�يرة أو تجهي�ات خاصة

تحديد مكان عقد البرنامج التد��بي: يتم تحديد األنشطة المناسبة للتد��ب بناء على مكان 

عقده حيث قد �تطلب بعض األنشطة مساحة ك�يرة أو تجهي�ات خاصة

المناسبة  واألنشطة  التد���ية  األهداف  تحديد  يتم  للتد��ب:  الزمنية  المدة  تحديد 

للتد��ب بناء على المدة الزمنية المتاحة للتد��ب حيث �تطلب بعض األنشطة مدة 

زمنية متفاوتة للتنفيذ

على  بناء  للتد��ب  المناسبة  األنشطة  تحديد  يتم  للمتدر�ين:  المتوقع  العدد  تحديد 

أو  المشاركين/  من  أدنى  حدا  األنشطة  بعض  �تطلب  قد  حيث  المشاركين  عدد 

أعلى لتنفيذها

التخطيط التفصيلي لجلسة تد���ية باستخدام الحق�بة

ثانيا: يحتوي البرنامج التد��بي على أنشطة تفاعلية تحفي��ة وجلسات تد���ية للمواضيع 
المختارة وال بد من المواءمة في األنشطة المقترحة بما يتناسب مع األهداف التعلمية 

والفئة المستهدفة والمدة الزمنية للبرنامج  .

ثالثا: يقوم الميسر بتحديد المواضيع األساسية للبرنامج التد��بي. يمكن االستفادة من 
خارطة المواضيع المقترحة في حق�بة  المصادر التعليمية ، وبناء أجندة البرنامج التد��بي

�ابعا: يقوم الميسر بتعبئة نموذج مخطط البرنامج التد��بي، واعداد مخطط جلسة لكل 
جلسة تد���ية حسب البرنامج المقت�ح  

أوال: يقوم الميسر بتحديد اإلطار األساسي للتد��ب :
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ثانيا: يقوم الميسر بتحديد الموضوع األساسي للجلسة التد���ية. يمكن االستفادة من 
خارطة المواضيع المقترحة في حق�بة  المصادر التعليمية 

العم��ة المستهدفة أوال  الفئة  الثالث والبحث عن  الفصل  الميسر بتصفح  ثالثا: يقوم 
عن  بالبحث  يقوم  ثم  الحق�بة)،  في  مميز  لون  عم��ة  فئة  كل  إعطاء  تم  (للتسهيل 

الموضوع وربطه بالجزء المناسب (الوعي بالذات، العالقة مع األسرة والمجتمع، قضايا 

الصحة الجنسية واإلنجا�ية)

مثال: 

الفئة المستهدفة

الموضوع

الجزء

طالب الصف السابع (14-12) 

الوعي بالذات

النظرة للجسد
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يقوم   للموضوع.  المخصصة  التعلمية  األهداف  على  باالطالع  الميسر  يقوم  �ابعا: 
بتق�يم األهداف ومواءمتها مع األهداف المرجوة من الجلسة واختيار ما يناسبها

أو  الموقف  أو  بالمعرفة  (مرتبطة  األهداف  من  ك�ير  عدد  الجلسات  لبعض  يكون  قد 

المها�ات)  وعليه يتم المواءمة �ين األهداف المط�وحة والمدة الزمنية للتنفيذ وليس 

بالض�ورة تحقيقها جميعا

مثال: 

األهداف التعلمية: 
ا�جاه  إيجابي  بشكل  يشع�وا  أن  الناس  وعلى  وف��د   مميز  جسد  كل 

أجسادهم
•أن يدرك ماذا يعني أن يكون اإلنسان فخوً�ا بجسده. (موقفي)

•أن يقّدر جسده ويحترمه. (موقفي) 
•أن يعّبر عن شعوره ا�جاه جسده وكيف يمكن أن يقدره. (مهارة)

الموضوع
النظرة للجسد

الجزء
الوعي بالذات

الفئة المستهدفة
طالب الصف السابع (14-12) 
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لألدلة  المقترحة  المصادر  قائمة  على  باالطالع  الميسر  خامسا:يقوم 
المناسب  والموضوع  التد��بي  الدليل  اسم  على  القائمة  تحتوي  التد���ية/اإلرشادية. 

ورقم الصفحة. من المفضل االطالع عليها جميعا وق�اءة األنشطة التنفيذية واختيار ما 

يناسب الجلسة المنوي عقدها.

مرفق بحق�بة المصادر التعليمية نسخة الكت�ونية من جميع المصادر المقترحة (أدلة 

تد���ية/إرشادية)

المادة  أو  للنشاط  الصفحة  رقم  المقترحة  المصادر  جدول  في  الصفحة  رقم  يمثل 

العلمية  في المصدر 

قد يتطلب إعداد الجلسة التد���ية وتحقيق األهداف التعلمية اختيار أكثر من مصدر 

ومن نشاط

تختلف األدلة التد���ية فيما �ينها بط��قة عرض المواضيع واألنشطة، وعليه يفضل 

االطالع عليها جميعا وخاصة عند االستخدام األولي للحق�بة

تختلف األدلة المقترحة حسب آلية ط�ح األنشطة التنفيذية واحتوائها على المادة 

العلمية المساندة للميسر، وعليه قد يتطلب األمر اختيار أنشطة من أكثر من دليل أو 

المادة العلمية المساندة من دليل مختلف

مالحظات هامة: 
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الزمنية المقترحة لتنفيذ األنشطة المقترحة وتطويعها بما  يجب اال�تباه إلى المدة 

يناسب المدة الزمنية المتاحة للجلسة التد���ية

ليس بالض�ورة حصر اختيا�ات الميسر بالمصادر التعليمية المعتمدة في هذه الحق�بة 

بل يمكن االعتماد على مصادر أخرى مع ض�ورة األخذ بعين االعتبار المرجعية العلمية 

لها ومواءمتها للفئة المستهدفة والسياق المجتمعي والثقافي

قد يفضل الميسر استخدام دليل/ بعض األدلة التي تلقى تد��با مسبقا باستخدامها، 

ولكن من األفضل االطالع عليها جميعا وخاصة لبعض المواضيع التي تط�ح أهدافا 

تعلمية واسعة وأنشطة متعددة

سادسا: يقوم الميسر بتعبئة نموذج مخطط الجلسة 

 عنوان/ موضوع
الجلسة

النظرة للجسد

 الفئة
المستهدفة

14-12 سنة ذكور

مدة الجلسة

45 دقيقة

 مكان عقد
 الجلسة

مدرسة أبو ه��رة األساسية
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األهداف التعلمّية

األدوات المستخدمة (المعينات التد���ية)

كل جسد مميز وف��د  وعلى الناس أن يشع�وا بشكل إيجابي ا�جاه أجسادهم

•أن يدرك ماذا يعني أن يكون اإلنسان فخوً�ا بجسده. (موقفي)

•أن يقّدر جسده ويحترمه. (موقفي) 

•أن يعّبر عن شعوره ا�جاه جسده وكيف يمكن أن يقدره. (مهارة)

1.مرفق رقم 1

�op chart 2.و�ق ا�يض

3.أقالم ملونة
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اج�اءات/ خطوات تط�يق الجلسة

المصدر دليل الشباب ال�ثقيفي ص 131

1.اف�تاح الجلسة (5 دقائق)

2.تم��ن التعارف (10 دقائق)

3.�نفيذ تم��ن " انا وجسدي" (30 دقيقة)

.يقوم الميسر بتو��ع المرفق رقم 1 على المشاركين

.يقوم الميسر بالطلب من المشاركين بق�اءة األسئلة واالجابة عليها بشكل فردي

.نطلب من المشاركين مشاركة اجابا�هم عن كل سؤال  (لمن �رغب) وتسجيل  االجابات 

تحت كل سؤال

.نناقش االسئلة التالية:

-هل نظر�نا الى جسدنا ايجا�ية ام سل�ية

-ما الذي يحدد نظر�نا الى جسدنا

-ماذا يعني ان يكون جسدنا بحالة جيدة

.نستخلص اهم الرسائل للجلسة
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أنظر صفحة 140 -141

البطاقة المعرفية

عندما انظر الى
 الم�آة اشعر:

اعامل جسدي 
كما يلي

 (اعط امثلة)

ان يكون جسدي 
بحالة جيدة يعني

�تأ�ر نظرتي الى 
جسدي ب

مرفق رقم 1



مقدمة حول قضايا الصحة الجنسية 
واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية 

لليافعين والشباب

الفصل األول
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تعتبر العالقة �ين السكان والتنمية عالقة تفاعلية حيث �ؤثر عدد سكان الدولة ومعدالت 

نموهم وخصائصهم السكانية واالقتصادية وتو��عهم الجغ�افي على التنمية بوجٍه عام، 

وعلى فرص تحسين نوعية الحياة والحد من الفقر بشكٍل خاص، وغالبًا ما تؤدي ال��ادة 

السكانية إلى ضعف التنمية و��ادة معدالت الفقر. 

الدولي  المؤتمر  وُمعتمد في  عالمي  بشكٍل  واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة  ُأد�ج مفهوم 

للسكان والتنمية 1994، حيث تضّمن هذا التع��ف قدرة الناس على

وح��تهم في  اإلنجاب،  على  ُمرضية ومأمونة" و"قدرتهم  بحياة جنسية  "التمتع 

تق��ر اإلنجاب وموعده وتوا�ره". 

و ُتعرف الرعاية الصحية اإلنجا�ية بأنها مجموعة من األساليب والط�ق والخدمات التي 

ُتسهم في الصحة اإلنجا�ية والرفاه من خالل منع وحّل مشاكل الصحة اإلنجا�ية.

وأكد المؤتمر على أن الرعاية الصحية اإلنجا�ية "تشمل كذلك الصحة الجنسية التي 

المشورة  تقديم  مجرد  ال  الشخصية،  والعالقات  الحياة  نوعية  تحسين  إلى  ترمي 

والرعاية الط�ية فيما يتعلق باإلنجاب واألم�اض التي �نتقل باالتصال الجنسي".

في العالم �وجد 1.2 مليار

شاب �ت�اوح أعمارهم �ين 15 و24 سنة

يمثلون                      في المائة من سكان العالم 
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-الموعد المرتجى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة -ليصل إلى حوالي 1.3 مليار 

أصبحت  مجتمعا�هم،  في  إنصاًفا  أكثر  بفرص  الشباب  مطالبة  ت�ايد  ومع  وشابة.  شاب 

التعليم  على  الحصول  فرص  (مثل  الشباب  �واجهها  التي  المتعددة  التحديات  مواجهة 

والصحة والتوظيف والمساواة �ين الجنسين) أكثر إلحاًحا من أي وقت مضى .

�واجه الشباب مخاطر تختص بصحتهم اإلنجا�ية مثل األشخاص األكبر سنا، وعلى الرغم 

الجنسية  الصحة  على  التركيز  إن  الخدمات.  على  الحصول  رغبة في  أقل  ذلك فهم  من 

واإلنجا�ية للشباب وسيلة مهمة لمساندة تطورهم العمري والجسدي وحماية لألجيال 

المستقبلية. ومن أهم المشكالت التي �واجها الشباب -ومن يقوم برعايتهم- هي تعدد 

ط�ق الوصول إلى المعلومات والتي قد تكون مضللة وغير سليمة.

2030

ومن المتوقع أن �رتفع عدد الشباب بنسبة 

بحلول عام
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مشكالت صحية متعلقة بالبلوغ (البلوغ المبكر والمتأخر)

مشكالت متعلقة باضط�ابات هرمونية مثل اضط�اب الدورة الشه��ة وتكيس 

الم�يض وغيرها

للم�اهقين والشباب مهم جدًا ألنه  الجنسية واإلنجا�ية  الصحة  الوعي بقضايا  ��ادة  إّن 
حيث  والوفيات،  والمرض  العنف  ومنع  السليم  واالجتماعي  الصحي  السلوك  يضمن 
�ؤدي هذا الوعي إلى ا�خاذ ق�ا�ات سليمة مبنية على المعرفة في حيا�هم ويمّكنهم 
على  أفضل  بشكل  والسيطرة  واآلخ��ن  أنفسهم  لحماية  الالزمة  المها�ات  امتالك  من 
حيا�هم اإلنجا�ية المستقبلية. وقد �تطور الخيا�ات التي يتخذها الشخص في سن الشباب 
الخيا�ات  المتقدمة. و�تضمن هذه  العمر  إلى م�احل  ثابتة، وتستمر معه  عادات  لتصبح 
السلوكيات الصحية وغير الصحية. وعلى الصعيد العالمي، ترتبط نحو ثلثي حاالت الوفاة 
المبكرة بالسلوكيات والممارسات التي تبدأ في سن الم�اهقة فعلى س�يل المثال، قد 
أو  المرض  إلى  البدني  النشاط  وقلة  السليمة  غير  الغذائية  والعادات  التدخين  �ؤدي 

الموت المبكر في مرحلة الحقة من العمر. 

المنقولة  واألم�اض  األو�ام  مثل  اإلنجابي  بالجهاز  متعلقة  صحية  مشكالت 

جنسيا وغيرها

مشكالت صحية مرتبطة بال�واج المبكر مثل اإلجهاض ومضاعفات الحمل مثل 

الوالدة المبكرة والن��ف وتعسر الوالدة وغيرها 

مشكالت صحية ترتبط باألنماط الصحية غير السليمة

ومن القضايا الصحية المرتبطة بالشباب ما يلي:
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ونصف   10 2019؛  سنة  نهاية  في  الهاشمية  األردنية  المملكة  سكان  عدد  بلغ 
مليون شخص

وقد بلغ معدل النمو السكاني خالل الفترة 2004 و2015 حوالي 5.3% سنوي ويعود 

االرتفاع في هذا المعدل الى الهج�ات بما فيها الهجرة القس��ة واللجوء للمملكة،

حيث كان معدل النمو السنوي لألردن�ين                    سنويا 

مقابل                      لغير األردن�ين . 

2004

2015 5.3

3.1
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ويعتبر االردن بلدًا فتيا حيث أن حوالي

مما يعكس الحاجة الماسة إلى الخدمات التعليمية والصحية والحاجة إلى خلق فرص 

عمل لالستفادة من الفرص التنموية.  

34.615<
من السكان هم دون

في الفئة العم��ة

من العمر

سنة

60.465-15

فوق عمر
 >65 
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الصحية  المؤش�ات  جميع  في  ملحوظًا  تحسنا  الماضية  العقود  خالل  األردن  حقق  لقد 

والتعليمية والمعيشية حيث انخفض معدل الوفيات وتحسن العمر المتوقع عند الوالدة 

ونسبة االلتحاق بالتعليم وخفض األمية إضافة إلى التحسن في شبكات المياه والصرف 

الصحي وغيرها. وتعتبر مؤش�ات الصحة اإلنجا�ية من المؤش�ات األساسية التي تعكس 

معدل  أهمها  ومن  المجتمعي  الرفاه  على  المباشرة  وانعكاسا�ها  الدولة  تطور  مدى 

الخصوبة الكلي   الذي أظهر تحسنا ملحوظا بانخفاضه إلى 2.7  مما قد ينعكس على 

التنمية وأ�رها، وانخفاض حجم األسرة  التد��جي خالل األربعة عقود األخيرة من 5.4 عام 

األردن في  الذي شهده  الملموس  االنخفاض  أنه ورغم  إال   .2015 عام    4.8 إلى   2004

معدل الخصوبة الكلي إال أنه ولآلن يعتبر من أعلى معدالت النمو السكاني في العالم، 

والذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه تقديم الخدمات النوعية والحاجة المت�ايدة 

والمستشفيات  الصحية  والم�اكز  المؤهلة  الكوادر  من  مناسبة  أعداد  توفير  إلى 

الالزمة  المالية  الموارد  وعلى  والطاقة  المياه  شبكات  على  والضغط  والمدارس 

لالستم�ار بدعم هذه القطاعات.  وعليه، فمما ال شك فيه أن االنخفاض في معدالت 

وبالتالي  مستقبًال  للسكان  العمري  التركيب  تغ�ير  في  الرئيسي  العامل  هو  اإلنجاب 

�تحقق الفرصة السكانية و��ادة نسبة العاملين وخفض عبء اإلعالة.
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األعمار  السكان في  نسبة  ارتفاع  إلى  �ؤدي  ديموغ�افي  تغير  السكانية: هي  الفرصة 

المنتجة/المعيلة (من 15-65 سنة) مقارنة بنسبة السكان في األعمار المعالة (أقل من 

15 سنة وأكثر من 65 سنة).  وهذا �ؤدي إلى العديد من الفوائد على مستوى الدولة 

والعائلة والفرد. ومن هذه الفوائد:

1.تعاظم حجم قوة العمل مما يسهم في نمو النا�ج المحلي اإلجمالي والذي ينعكس 

بدوره على الخدمات التي تقدمها الدولة ونوعيتها.

واألحوال  والتغذية  التعليم  مستوى  تحسن  �تيجة  والتعليم  الصحة  مؤش�ات  2.تحسن 

المعيشية.

3.ارتفاع نسبة مشاركة اإلناث في سوق العمل وتع��ز مكانة الم�أة في المجتمع �تيجة 

ل��ادة الفرص في التعليم وخفض معدالت اإلنجاب.

وتعتبر ب�امج الصحة اإلنجا�ية – وباألخص خدمات �نظيم األسرة - األداة الرئيسة والفاعلة 

لتحقيق الفرصة السكانية وتحسين المؤش�ات الصحية العامة
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تحدث وفيات الشباب أساًسا �تيجة الحوادث واألم�اض غير السا��ة واألم�اض 

المعدية واألم�اض المتعلقة باألمومة واإلنجاب.

والصحة  السكان  مسح  فحسب  األردني،  الشباب  �ين  التدخين  ا�تشار  ��ادة 

 %12 سنة   49-15 من  المدخنات  النساء  نسبة  ت�اوحت   ،2018-2017 األس��ة 

40% منهم مدخنون،  14% من عمر 40-44 سنة) أما �ين الذكور فإن  (الذ�وة 

وخاصة في الفئة العم��ة من 25-29 سنة (%58).  

ارتفاع معدالت ��ادة الو�ن والسمنة �ين الشباب األردني، حيث أن 11.8٪ من 

الم�اهقين الذ�ن �ت�اوح أعمارهم �ين 15 و18 عاًما  يعانون من ��ادة الو�ن و

10.6٪ يعانون من السمنة المفرطة، وتعتبر الشابات أكثر تعرضا من الرجال ل��ادة 

الو�ن (14.7 ٪ مقابل 9 ٪)، في حين أن الشباب الذكور يعانون أكثر من السمنة 

المفرطة من النساء (12.5 ٪ مقابل 8.6 ٪) 

ورغم التعديالت على قانون األحوال الشخصية بما يتعلق بالحد األدنى من عمر 

ال�واج، إال أن نسبة ال�واج المبكر الوطنية ما �الت 13.4% ونسبة اإلنجاب �ين 

الم�اهقات من 15-19 سنة %5 

ومحدودية  واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة  معلومات  على  الحصول  صعوبة 
الوصول إلى خدما�ها    

في األردن، تعد الصحة بعًدا مهًما لرفاهية الشباب األردني حيث تمهد الط��ق للرفاهية 

في وقت الحق من الحياة. بشكل عام، تحسنت الحالة الصحية للشباب في األردن في 

السنوات األخيرة، ومع ذلك، ال ت�ال هناك العديد من التحديات القائمة، ومنها:



� �

ومن هنا تأ�ي أهمية توفير خدمات الصحة الجنسية واإلنجا�ية في مرحلة الشباب �تيجة 
للعوامل التالية:

االحتياجات ال�يولوجية والنفسية 
لفترة الم�اهقة.

ارتفاع خطر التعرض للعنف 
المبني على النوع 

االجتماعي واإلساءة 
الجنسية.

سن الشباب هو الفرصة 
لتعلم الممارسات 
الصحية السليمة.

ارتفاع خطر اإلصابة 
باألم�اض المنقولة جنسيا 
وفي�وس نقص المناعة 

المكتسبة.

أهمية المخاطر المتعلقة 
بالسلوكيات التي تستجيب 

للتعليم والمشورة.

خطورة العواقب الناجمة عن 
نقص الرعاية الصحية اإلنجا�ية 

خالل فترة الم�اهقة.  



� �

محطات لتع��ز ب�امج وخدمات الصحة 
الجنسية واإلنجا�ية

لمساعدة الحكومات وواضعي السياسات في تحسين الصحة الجنسية واإلنجا�ية، نشرت 

منظمة الصحة العالمية تق���ًا  عن الصحة الجنسية وحقوق اإلنسان والقانون في عام  

وحقوق  الصحة  الت�امات  مع  الصلة  ذات  والسياسات  القوانين  لمواءمة  يدعو   ،2015

الهدف  المستدامة، وال سيما  التنمية  الوطنية والدولية، بما في ذلك أهداف  اإلنسان 

الجنسية  الصحية  الرعاية  خدمات  على  الجميع  حصول  بضمان  ُيعنى  الذي  الثالث 

واإلنجا�ية بحلول عام 2030 (الهدف 3.7).  

القاهرة في عام  الثالث للسكان والتنمية في  نظمت األمم المتحدة المؤتمر الدولي 

1994، و�تج عنه وثيقة توجيهية لصندوق األمم المتحدة للسكان مثلت نقطة تحول في 

مسألة ح��ة اختيار األف�اد فيما يتعلق بأجسادهم.

انبثق عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة، برنامج عمل على مدى عش��ن 

وتحقيق  للتقدم  الض�و��ة  األف�اد  وحقوق  احتياجات  على  خالله  من  التركيز  تم  سنًة، 

لب�امج  سنوي  مالي  دعم  تخصيص  على  الدولي  المجتمع  وا�فق  المتوازنة،  التنمية 

السكان والصحة اإلنجا�ية في البلدان النامية.

للجميع  الك�امة  وتأمين  اإلنسان  حقوق  ممارسة  تع��ز  التوجيهية  الوثيقة  واستهدفت 

النوع  مساواة  وتك��س  اإلنجا�ية  الصحة  في  والحق  األسرة  �نظيم  في  الحق  وإق�ار 

االجتماعي والتصدي للعنف ضد النساء والقضاء على الفقر وتحقيق االستق�ار في النمو 

السكاني، والمساواة الكاملة في التعليم �ين اإلناث والذكور.

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 1994



� �

الت�وي� ألقصى حد للصحة والرفاهية واإلمكانات لجميع الم�اهقين والشباب؛

تل�ية االحتياجات الخاصة من الم�اهقين والشباب، وخاصة الشابات والفتيات؛ 

توفير الدعم االجتماعي واألسري ؛ وفرص العمل؛ والمشاركة في العمليات 
السياسية؛ 

الحصول على التعليم والصحة وخدمات االستشارة وخدمات الصحة اإلنجا�ية 
عالية الجودة؛ 

المدرسة  في  والفتيات،  الشابات  سيما  وال  والشباب،  الم�اهقين  إبقاء 
للمساعدة في منع ال�واج المبكر واإلنجاب عالي المخاطر، والحد من الوفيات 

واألم�اض المرتبطة بالصحة اإلنجا�ية. 

 وبالنسبة لليافعين والشباب دعا المؤتمر إلى:



� �

اإلس�اع في  الرئيسية ألجل  األولويات واألنشطة  �نفيذ  تع��ز  أهمية  اإلعالن على  أكد 

وكذلك   ،2014 عام  بعد  والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر  وغايات  أهداف  تحقيق 

استم�ار  على  التأكيد  وتم   .2015 عام  بعد  التنمية  وأهداف  لأللفية  اإلنمائية  األهداف 

واالدماج  والث�وة  الفقر  مستويات  في  بالفوا�ق  المتعلقة  اإلقليم  في  التحديات 

خدمات  على  الجميع  والفتيات وحصول  النساء  وحالة  والمسنين  والشباب  االجتماعي 

المعقدة  الطوارئ  حاالت  وكذلك  والتحضر  والهجرة  واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة 

والص�اعات المسلحة وال�يئة وتغير المناخ.

الديموغ�افية  النافذة  إلى االستفادة من م�ايا  المؤتمر  الشباب دعا  وفيما يخص محور 

المتمثلة في نسبة الشباب في المنطقة العر�ية وااللت�ام بوضع التش��عات والقوانين 

المال  �أس  وتع��ز  ومشاركتهم  حقوقهم  يضمن  الذي  والتد��ب  والب�امج  والسياسات 

واالقتصادي  االجتماعي  االبداع  لتحفيز  الالزمة  بالقد�ات  تمكينهم  لضمان  البشري 

لد�هم. 

ونبه اإلعالن الى ض�ورة تطو�ر قد�ات الشباب على التفاعل وبناء العالقات االجتماعية 

الصحية التي تساعد على منع الع�لة االجتماعية وتع�ز الفهم الواعي للصحة اإلنجا�ية 

إلى  إضافة  قد�ا�هم،  تطور  مع  �تماشى  وبط��قة  الوالد�ن  وتوجيه  بدعم  والجنسية 

ض�ورة إش�اك الشباب بفاعلية في جميع آليات السياسات والب�امج الوطنية واإلقليمية 

بما في ذلك التخطيط والتنفيذ وصنع الق�ار والرصد والتق�يم.

'اعالن القاهرة 2' الصادر عن المؤتمر اإلقليمي للسكان 
والتنمية 2013



� �

ركزت قمة ني�وبي بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، المنعقدة في نوفمبر 2019، 

في الذكرى الخامسة والعش��ن للمؤتمر، على االلت�ام بـ:

التغطية  من  كجزء  واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة  إلى  الجميع  وصول  تحقيق 
الصحية الشاملة بما فيها حصول الم�اهقين والشباب على معلومات شاملة 
مالئمة  الجودة  عالية  شاملة  وخدمات  والتعليم،  العم��ة،  للمرحلة  ومناسبة 
للم�اهقين في الوقت المناسب ليكونوا قاد��ن على ا�خاذ ق�ا�ات وخيا�ات 

مستنيرة؛

وقد أكد األردن على الت�امه ببرنامج عمَل المؤتمُر الدولُي للسكاِن والتنميِة وأولوياِت 
أهداِف التنميِة المستدامِة، من خالل متابعة �نفيِذ خ��طَة الط��ٍق ألجندة التنميِة 2030 

و�ؤيُة األردِن 2025 والبرنامج التنفيذي الوطني 2025 . 
شاملة  معلومات  على  والشباب  الم�اهقين  حصول  بضمان  الت�امه  األردن  وأكد  كما 
واالنجا�ية  الجنسية  الصحة  لخدمات  الوطنية  المعا�ير  تط�يق  من خالل  للعمر  ومالئمة 
بصحتهم  يتعلق  فيما  السليمة  الق�ا�ات  ا�خاذ  في  الشباب  لمساعدة  للشباب  الصديقة 
الوطنية  االست�ا�يجية  و�نفيذ  الق�ا�ات،  تط�يق هذه  من  وتمكينهم  واإلنجا�ية  الجنسية 

للشباب 2019-2025 وخاصة محور تع��ز الخدمات الصحية للشباب.

والتنمية  للسكان  الدولي  المؤتمر  عمل  برنامج  من  لال�تهاء  التمو�ل  حشد 
والحفاظ على المكاسب التي تحققت بالفعل؛

النمو االقتصادي وتحقيق  الديمغ�افي في دفع عجلة  التنوع  االستفادة من 
التنمية المستدامة؛

التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي والممارسات الضارة مثل �واج 
األطفال وال�واج المبكر والقصري وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛

السياقات  في  حتى  واإلنجا�ية  الجنسية  الصحية  الرعاية  حق  على  الحفاظ 
اإلنسانية والهشة. 

قمة ني�وبي بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  2019



� �

أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، والمع�وفة رسمًيا باسم تحو�ل عالمنا (جدول أعمال 

2030 للتنمية المستدامة) وهي عبارة عن مجموعة من 17 هدًفا ُوضعت من ِقبل 

منظمة األمم المتحدة، وأدرجت أهداف التنمية المستدامة ال 17 في خطة التنمية 

المستدامة لعام 2030.

�ت�ابط هذه األهداف الع��ضة فيما �ينها على الرغم أن لكل منها أهداف صغيرة محددة 

خاصة به، تمثل في مجموعها 169 غاية. وتغطي أهداف التنمية المستدامة مجموعة 

واسعة من قضايا التنمية االجتماعية واالقتصادية.

الفقر

الجوع

التعليمالصحة

تغير
المناخ

المساواة
 �ين 

الجنسين

المياه الصرف
الصحي

الطاقة

ال�يئة

العدالة 
االجتماعية



� �

جميع  في  وبالرفاهية  صحية  عيش  بأنماط  الجميع  ع  َتمتُّ "ضمان   3 الهدف  و�هدف 

األعمار" إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لتشمل الحصول على األدوية واللقاحات 

واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة  رعاية  خدمات  على  الجميع  الحصول  وضمان  األساسية 

ومعلومات �نظيم األسرة وإدماج الصحة اإلنجا�ية وفي االست�ا�يجيات الب�امج الوطنية. 

وبحلول عام 2030، يقت�ح الهدف 3 وضع حد لوفاة المواليد واألطفال دون سن الخامسة 

التي يمكن تجنبها  ، ووضع حد لألوبئة مثل اإليدز والسل والمال��ا واألم�اض المنقولة 

بالوقاية  �تعلق  أهدافا  أيضا   3 الهدف  ويشمل  المثال.  س�يل  على  المياه،  ط��ق  عن 

والعالج من تعاطي مواد اإلدمان والوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث الم�ور ومن 

المواد الكيميائية الخطرة وتلوث الهواء والماء والتربة وتلوثها.

وال بد هنا من اإلشارة إلى الهدف رقم 5  ” تحقيق المساواة �ين الجنسين وتمكين كل 

النوع  على  المبني  التم�يز  من  نوع  أي  انهاء  على  �ركز  والذي   والفتيات“  النساء 

االجتماعي والممارسات الضارة، وتوفير فرص متساوية للنساء والفتيات للحصول على 

التعليم والرعاية الصحية والعمل الالئق والمشاركة في الحياة االقتصادية والسياسية.      

وتحدد الغاية  5.6 ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجا�ية وعلى 

الحقوق اإلنجا�ية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان 

والتنمية ومنهاج عمل �يجين والوثائق الختامية لمؤتم�ات استع�اضهما.



� �

يتمتع األردن �إ�ادة ملكية وسياسية داعمة للب�امج الموجهة للشباب، حيث يحوز الشباب 

م�و�ًا  ذلك  ترجمة  وتم  الثاني،  اهلل  عبد  الملك  جاللة  اهتمام  من  عالي  مستوى  على 

�إنشاء مؤسسة ولي العهد في نهاية العام 2015، وما انبثق عنها من مؤسسات وب�امج 

واهتمام خاص من ولي العهد �وليه لقطاع الشباب، ووصوًال إلى إعادة و�ارة الشباب 

إلى الوجود كو��ث للمجلس األعلى للشباب واالهتمام النوعي المتنامي والمت�ايد من 

قبل الدولة بمؤسسا�ها وسياسا�ها بقطاع الشباب. 

مالمح  يحدد  وطنيًا  إطا�ًا  (باعتبارها   2025-2019 للشباب  الوطنية  االست�ا�يجية  وتأ�ي 

هذا  لتنفيذ  رسمية  كوثيقة  والقطاعات)  السياسات  من  العديد  نحو  الدولة  توجهات 

الوطنية أهمية كبرى لصحة الشباب وأفردت له  التوجه. وقد أولت هذه االست�ا�يجية 

المعرفة والوعي  بتع��ز  ينادي  است�ا�يجي خاص  �ين جنبا�ها هدف  حي�ًا ك�ي�ًا، وضمت 

القيم  وترسيخ  السل�ية  الصـــــحية  األنماط  من  الشـــــباب  وتحصين  الشباب،  لدى 

ومن  للشباب.  صديقة  صحية  أندية  وإنشاء  لد�هم  اإليجا�ية  الصــــحية  والســـــلوكيات 

الوطنية  المؤسسات  �ين  الجهود  بتوحيد  �نادي  االست�ا�يجية  هذه  أّن  بالذكر  الجد�ر 

والـتـعـلـيـم،  التر�ية  وو�ارة  الشباب،  وو�ارة  الصحة،  (و�ارة  بالشباب  المعنية 

والمنظمات  العلمي،  والبحــث  العــالي  الـتـعـلـيـم  وو�ارة  األردنية،  والجامعات 

جسور  بناء  أجل  من  المدني)  المجتمع  ومؤسسات  الخاص،  والقطاع  الدولية، 

للش�اكة للعمل على �نفيذ المشا��ع واألنشطة المخطط لها

االست�ا�يجية الوطنية للشباب 2025-2019



� �

الصحة  لقضايا  وممكنة  داعمة  وسياسات  تش��عات  الممكنة؛  ال�يئة  محور 

الجنسية واإلنجا�ية المتكاملة

�تبنى االست�ا�يجية الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة واالست�ا�يجية الدولية 

الخطة  وكذلك   (2030-2016 طفل  وكل  أم  (كل  والم�اهقات  والطفل  األم  لصحة 

االست�ا�يجية العر�ية متعددة القطاعات لصحة األمهات واألطفال والم�اهقات واإلطار 

المفاهيمي اإلقليمي لدمج الصحة اإلنجا�ية والجنسية في الرعاية الصحية األولية.

وانجا�ية  جنسية  صحة  ومعلومات  خدمات  والمعلومات؛  الخدمات  محور 

مناطق  كافة  في  (األف�اد)  السكان  لكافة  جودة  ذات  ومتكاملة  مدمجة 

المملكة

محور المجتمع؛ ا�جاهات ومعتقدات وسلوكيات مجتمعية إيجا�ية تجاه قضايا 

الصحة الجنسية واإلنجا�ية

وانجا�ية  جنسية  صحة  ومعلومات  خدمات  والحوكمة؛  االستدامة  محور 

متكاملة ممأسسة ومستدامة ضمن ش�اكات قطاعية فاعلة

أعد المجلس األعلى للسكان ومن خالل الش�اكة مع العديد من المؤسسات الحكومية 

الوطنية  االست�ا�يجية  الخاص  والقطاع  المدني  المجتمع  ومنظمات  الحكومية  وغير 

للصحة الجنسية واإلنجا�ية (2020-2030 ) والتي هدفت إلى توفير �يئة مالئمة وداعمة 

لقضايا الصحة الجنسية واإلنجا�ية والتي تحقق الوصول إلى الفرصة السكانية وتساهم 

في رفاه المواطنين. وقد بنيت االست�ا�يجية على أربعة محاور رئيسية:

االست�ا�يجية الوطنية للصحة الجنسية واالنجا�ية 2030-2020



� �

الجنسية  الصحة  الوطنية لخدمات  المعا�ير  �إعداد وثيقة  للسكان  المجلس األعلى  قام 

واإلنجا�ية الصديقة للشباب ألهمية دور الشباب في تحقيق واس�ثمار الفرصة السكانية 

خ��طة  الوثيقة  وتعتبر  المستدامة.  اإلنمائية  األهداف  مع  وتماشيًا   ،2040 عام  بحلول 

ط��ق لصانعي الق�ار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للشباب .

وتضمنت الوثيقة المعا�ير الوطنية لتقديم خدمات ذات جودة عالية، وإج�اءات وخطوات 

عملية لتط�يقها ومنهجية المتابعة والتق�يم لقياس األداء.

وثيقة المعا�ير الوطنية لخدمات الصحة  الجنسية واإلنجا�ية 
الصديقة للشباب 

هي خدمات يتم توفيرها لفئة الشباب (إنا�ا وذكو�ا) من عمر 15-24 سنة في �يئة آمنة 

جاذبة  صحية  خدمات  وهي  وخصوصيتهم،  س��تهم  وضمان  حقوقهم  احت�ام  تضمن 

للشباب وقادرة على اش�اكهم في جميع م�احل ومحاور تقديم الخدمة. وتشتمل على 

توفير المعلومات والمشورة والتشخيص والعالج والخدمات الرعائية والوقائية المتعلقة 

الم�اهقة  لسن  المصاحبة  والتغي�ات  واالنجا�ية  والجنسية  والعقلية  الجسدية  بالصحة 

واإلصابات  ال��اضية  والنشاطات  والتغذية  المكتسبة  المناعة  نقص  وفي�وس  والبلوغ 

حيث  والشباب  الم�اهقين  احتياجات  لتلبي  والتحصين،  والمخد�ات  والعنف  والحوادث 

المجتمعية  واالنشطة  التحو�ل  المتخصصة ومن خالل  الم�اكز  الخدمة في  تقدم هذه 

والتش�يك



� �

1.1 مفاهيم وتع��فات أساسية متعلقة
 بالصحة الجنسية واإلنجا�ية

 لليافعين والشباب

الضعف  غياب  على  فقط  تقتصر  وال  واالجتماعي  والبدني  النفسي  الكمال  من  حالة 

والمرض

يشير مصطلح الجنس إلى مجموعة من الخصائص ال�يولوجية التي تعّرف اإلنسان على 

أنه أ�ثى أو ذكر

الصحة

الصحة اإلنجا�ية

جميع  في  العجز  أو  المرض  مجرد  وليس  واجتماعيًا  وعقليًا  بدنيًا  الرفاه  من  حالة  هي 

األمور المتعلقة بالجهاز اإلنجابي ووظائفه وعمليا�ه 

ُمرضية ومأمونة،  بحياة جنسية  التمتع  الناس على  اإلنجا�ية قدرة  الصحة  تعني  ولذلك 

هذا  ويشتمل  وتوا�ره.  وموعده  اإلنجاب  تق��ر  في  وح��تهم  اإلنجاب،  على  وقدرتهم 

�نظيم  أساليب  واستخدام  معرفة  في  والم�أة  الرجل  حق  على  ضمنًا،  األخير،  الشرط 

األسرة المأمونة والفعالة والميسورة والمقبولة في نظرهما، وأساليب �نظيم الخصوبة 

على خدمات  الحصول  الحق في  وعلى  القانون،  مع  �تعارض  ال  والتي  يختا�انها  التي 

الحمل  فترة  بأمان  تجتاز  أن  من  الم�أة  تمكن  التي  والمناسبة  الشاملة  الصحية  الرعاية 

والوالدة، وتهيئ لل�وجين أفضل الفرص إلنجاب وليد متمتع بالصحة        

الجنس
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إلى  باإلضافة  للعالقات الشخصية والجنسية،  الفردية واالجتماعية  المعاني  إلى  يشير  

الذا�ية والفردية والتي تختلف  بالتجارب  الجنسي �رتبط  ال�يولوجية. فالسلوك  الجوانب 

من شخص آلخر و�نبع من الحاجة الط�يعية لإلنسان لكل من الحميمية والخصوصية. يتأ�ر 

وسياسية  واقتصادية  واجتماعية  ونفسية  �يولوجية  عوامل  بتفاعل  الجنسي  النشاط 

وثقافية وقانونية وتا��خية ودينية و�وحية عبر دورة حياة الفرد.

 ترتكز الحقوق اإلنجا�ية على االعت�اف بالحق األساسي لجميع األ�واج واألف�اد في أن 

يق��وا بح��ة ومسؤولية عدد أطفالهم والمباعدة �ين الوالدات وتوقيتهم وأن يحصلوا 

مستوى  أعلى  على  الحصول  في  والحق  بذلك،  للقيام  والوسائل  المعلومات  على 

�تعلق  ق�ا�ات  ا�خاذ  في  الجميع  حق  أيضًا  تشمل  وهي  اإلنجا�ية.  والصحة  جنسي 

باإلنجاب خالية من التم�يز واإلك�اه والعنف.

النشاط الجنسي

الصحة الجنسية
 حالة من الصحة البدنية والعقلية واالجتماعية فيما يتعلق بالجنس. 

الحقوق اإلنجا�ية
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الرجل والم�أة في سن اإلنجاب: لرفع المستوى الصحي لهما. 

الطفل ما بعد فترة الوالدة: للحفاظ على صحته وبقائه وحمايته ونمائه. 

الم�اهقين والشباب: لتجنب السلوكيات الضارة، التي قد تؤدي ألخطار تهدد 

صحتهم الحالية والمستقبلية، ولرفع الوعي لد�هم للدور اإلنجابي. 

النساء ما بعد سن اإلنجاب: للوقاية من األم�اض التي �تعلق بالجهاز التناسلي 

والكشف المبكر عنها

األساسية  بالتداخالت  �تعلق  أساسية  عناصر  من  واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة  �تكون 

االستجابة  على  ركزت  وقد  واإلنجا�ية.  الجنسية  الصحة  خدمات  بتقديم  المرتبطة 

لالحتياجات الخاصة للرجال والنساء وللفئات العم��ة المختلفة من خالل ب�امج/خدمات 

وقائية وعالجية

الدولة  وتضمنها  تقدمها  صحية  خدمات  هي  واالنجا�ية  الجنسية  الصحة  خدمات 

األولية  الصحية  الب�امج  أهم  وتعتبر من  أ�اضيها.  على  يقطنون  ولجميع من  لمواطنيها 

وتقدم هذه الخدمات مع األخذ بعين االعتبار الفئة العم��ة والجنس لخصوصيتها، وتشمل 

الفئات المستفيدة من خدمات الصحة الجنسية واإلنجا�ية: 
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من المهم الحصول على خدمات الصحة الجنسية واإلنجا�ية بشكل يتماشى مع معا�ير 
مرتبطة �إ�احة الخدمات والوصول والقبول والنوعية للخدمات الصحية والتي يجب أن 

تشمل:  
الجنسي  ال�ثقيف  فيها  بما  الدقيقة  والمشورة  المعلومات  على  الحصول 

الشامل والمبني على األدلة والب�اهين؛

المناعة  نقص  مرض  فيها  بما  جنسًيا  المنقولة  لألم�اض  والعالج  الوقاية 
المكتسب وااللتهابات التناسلية؛ 

التوعية والرعاية والعالج لسرطانات الجهاز اإلنجابي. 

الرعاية اآلمنة والفاعلة لمرحلة ما قبل الحمل والوالدة والرعاية ما بعد الوالدة؛

الرعاية والخدمات اآلمنة والفاعلة لما بعد االجهاض؛

مشورة وإدارة وعالج العقم؛ 

المشورة وخدمات وسائل منع الحمل الحديثة ؛ 

النوع  على  المبني  والعنف  الجنسي  العنف  مع  والتعامل  والكشف  الوقاية 
االجتماعي؛  
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1.2 مفاهيم متعلقة بفترة الم�اهقة
 والبلوغ والشباب

هي الفترة �ين العاشرة والتاسعة عشر من العمر. وتعتبر الم�اهقة فترة متواصلة من 

بت�ايد مستويات االستقاللية  التغ�ير الجسدي والمعرفي والسلوكي والنفسي يتصف 

الفردية و�نامي اإلحساس بالھوية واحت�ام الذات واالستقالل التد��جي عن البالغين 

مرحلة الم�اهقة

 الشباب
األمم  أن  إال  للشباب،  العم��ة  للفئة  عالمًيا  عليه  متفق  دولي  تع��ف  وجود  عدم  رغم 

األعضاء  الدول  أخرى تضعها  تعا��ف  بأي  المساس  إحصائية ودون  المتحدة -وألغ�اض 

-تعّرف "الشباب" على انهم األشخاص ممن �ت�اوح أعمارهم �ين 15 و24 عاما. وفي 

حسب  الشباب  لفئة  كتع��ف  سنة   30-12 من  العم��ة  الفئة  استخدام  تم  األردن 

االست�ا�يجية الوطنية للشباب 2025-2019

من  المتصلة  السلسلة  تلك  هي  والشباب  الم�اهقة  مرحلة  عن  وصفه  يمكن  ما  أكثر 

من  ا�تقاله  في  تساهم  والتي  والنفسية  واالجتماعية  والمعرفية  الجسدية  التغي�ات 

الطفولة لمرحلة النضج ومستويات مت�ايدة من االستقاللية. 

ويمكن �ناول هذه المرحلة من خمسة أبعاد مختلفة من المهم ربطها مع بعضها البعض 

لفهم ط�يعة األنشطة والتدخالت التي يتطلبها الم�اهق والشاب في هذه المرحلة: 
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البعد ال�يولوجي: البلوغ والنمو الجسمي والصحة 

البعد اإلد�اكي الفردي: النمو الذهني والعاطفي والوجداني 
واالستقاللية

ال �وجد نقطة محددة لبداية مرحلة البلوغ، إنما هي فترة ممتدة تختلف من شخص آلخر، 

واإلد�اكية  الجسدية  التغي�ات  أقصى  تمتد  ما  وعادة  واأل�ثى.  الذكر  �ين  وتختلف 

والنفسية �ين 14 - 18 سنة. ورغم أن هذه التغي�ات يختلف توا�رها الزمني من شخص آلخر 

إال أن الجميع يمّر بتغي�ات �يولوجية تشير إلى بدء النشاط الجنسي واإلنجابي. وتمتد �ين 

وإف�از  واإلنجابي  التناسلي  الجهاز  وتطور  الخارجي  والمظهر  الجسدية  التغي�ات 

الهرمونات.  

رغم أن هذه التغي�ات عادة ما يتم وصفها ب��ادة القدرة التحليلية والنقدية، فإنها تعتبر 

تحوالت نوعية في أشكال التفكير ومستويا�ها. فالنمو الذهني يمّر بمرحلة ذه�ية خالل 

مرحلة الم�اهقة والبلوغ. 

يصعب  حيث  بالضبا�ية  المرحلة  هذه  في  للم�اهقين  االجتماعي  السلوك  يتسم  قد 

ذلك،  على  تدل  وسلوكيا�هم  قبل  من  كانوا  كما  صغاً�ا  الم�اهقين  يعد  فلم  تصنيفه، 

القائم �ين  التفاعل  ولكنهم في الوقت ذا�ه لم ينضجوا بعد، لذلك فمن المهم تفّهم 

سلوكيات الم�اهقين اجتماعًيا و�ين �يئا�هم، حيث أن تلك السلوكيات ال تحدث فجاًة وال 

دوافع  تحكمها  وأخالقية  واقتصادية  واجتماعية  �يئية  لتفاعالت  �تاج  وانما  عبًثا، 

فيها  ينمو  أيضًا،  الفترة  وتقاليد وسلطة مدنية ودينية، وخالل هذه  وا�جاهات وعادات 

الميل الجنسي بشكل تقدمي، ويصبح األق�ان مصدً�ا مهًما للتأ�ير.

البعد االجتماعي: المكانة ونظم التوقعات واألدوار والمسؤوليات 
والحقوق



� �

البعد القانوني: التش��عات والقوانين واالستحقاقات

االجتماعية  التنشئة  وشكل  والثقافية  واالجتماعية  المعيشية  بظ�وفه  اإلنسان  يتأ�ر 

وبنائها. كما أن أشكال الحياة �ين المدينة وال��ف تفرض أبعاًدا مختلفة على الم�اهقين 

الظ�وف  عليه  تفرض  أو  المجتمع  ي�اه  قد  ما،  سياق  في  طفًال  يعتبر  فمن  والشباب 

االجتماعية تحّمل المسؤولية كشاب مسؤول.

إن هذه المرحلة تمّر ضمن تطورها في العمر بتحوالت قانونية تؤثر على مجرى حيا�هم 

واستحقاقا�هم ومسؤوليا�هم كما هي موضحة ضمن الجدول: 

البعد ال�يئي العام: الوضع االقتصادي واالجتماعي والسياسي، 
الحياة في المدينة وال��ف واألمن

التحوالت االجتماعية العمر
واالقتصادية والسياسة

-سن المالحقة الج�ائية للطفل 

-ا�تهاء مرحلة التعليم اإلل�امي
 16 عن  عمره  ي��د  (لمن  شخصية  بطاقة/هوية  -إصدار 

سنة)
-الحد األدنى للعمل (ضمن ش�وط) 

-يمكن للُمساء إليه لمن تجاوز 15 عاًما رفع شكوى ضّد 
والمصّنفة  األسرة  أف�اد  أحد  من  كان  إذا  الُمسيء 

كجنحة.   

-عمر لل�واج (يسمح القانون بال�واج لحاالت خاصة لمن 
هم أقل من 18 سنة بشرط أال يقل العمر عن 16 سنة)

-يسمح لمن أ�م 17 عاًما و�وم، قبل 90 �وًما من �وم 
االقت�اع أن ينتخب. 

12 سنة

16 سنة

18 سنة



الفصل الثاني

ال�ثقيف الصحي الشامل للصحة 
الجنسية واإلنجا�ية القائم على التيسير
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يشمل ال�ثقيف الصحي بمفهومه العام توفير المعلومات وتعليم األف�اد والمجتمعات 

كيفية الوصول لحياة صحية أفضل.

يعتبر مصطلح ال�ثقيف الصحي مصطلحًا شائعًا، ويشير إليه خب�اء الصحة على أنه عملية 

تحفيز وتعليم ومساعدة الناس على تبني الممارسات الصحية وأساليب الحياة والحفاظ 

خب�ات  من  مجموعة  بأنه  الصحي  ال�ثقيف  العالمية  الصحة  منظمة  عرفت  وقد  عليها. 

التعلم المصممة لمساعدة األف�اد والمجتمعات على تحسين صحتهم، عن ط��ق ��ادة 

معرفتهم أو التأ�ير على ا�جاها�هم.

2.1 مفهوم ال�ثقيف الصحي 

توفير المعلومات وال�ثقيف حول المخاطر الصحية وط�ق تجنبها؛ 

واالعتقادات  القيم  على  التأ�ير  خالل  من  السلوك  في  تغ�ير  لتبّني  األف�اد  تحفيز 

واالتجاهات.

مثل  والمواضيع  المجاالت  من  واسعة  مجموعة  الصحي  ال�ثقيف  يستهدف  ما  عادًة 

وتعاطي  والكحول  التبغ  استخدام  وإساءة  والتغذية،  واإلد�اكية،  النفسية  الصحة 

حقوق  م�اعاة  مع  أخرى،  لمواضيع  باإلضافة  واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة  المخد�ات، 

اإلنسان والعدالة �ين الجنسين كمبادئ هامة متداخلة أو أساسية. 

وبهذا يشمل ال�ثقيف الصحي:
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ومع تطور التعليم الصحي والمها�ات الحيا�ية خالل العقد الماضي، بدأ اعت�اف مت�ايد 

�نمية  في  اآلخ��ن  مع  التعامل  ومها�ات  واالجتماعية  النفسية  المها�ات  دور  على 

هذه  الرشد.  سّن  وحتى  والم�اهقة  الطفولة  حتى  المبكرة  سنوا�هم  من  الشباب، 

المها�ات لها تأ�ير على قدرة الشباب على حماية أنفسهم من التهديدات الصحية، وبناء 

الكفاءات العتماد سلوكيات إيجا�ية، وتع��ز العالقات الصحية. وربط المها�ات الحيا�ية 

�ناول نظام غذائي صحي أو  التبغ أو  بخيا�ات صحية محددة، مثل اختيار عدم استخدام 

ا�خاذ خيا�ات أكثر أماًنا ومستنيرة بشأن العالقات

ويتم، في جميع أنحاء العالم، تبّني مقاربة "التعليم المستند إلى المها�ات الحيا�ية "  

التعليم  كوسيلة لتمكين الشباب من مواجهة ما يتعرضون له من مواقف. ويشير هذا 

إلى عملية تفاعلية من التعليم والتعّلم، تمّكن المتعلمين من اكتساب المعارف وتطو�ر 

ي األنماط السلوكية الصحيحة والسليمة.   التوجهات التي تدعم تبنِّ

نهج  هو   skills-based health education المها�ات  على  القائم  الصحي  ال�ثقيف 

إلنشاء أو الحفاظ على أنماط حياة وظ�وف صحية من خالل تطو�ر المعرفة والمواقف، 

على  التركيز  مع  التعلم،  خب�ات  من  متنوعة  مجموعة  باستخدام  المها�ات،  وخاصة 

األساليب التشاركية
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�هدف ال�ثقيف الصحي الشامل إلى:

صحي  حياة  نظام  وتحفيز  الصحة  على  والحفاظ  تبني  على  الناس  تشجيع 

وسليم؛

تع��ز االستخدام السليم للخدمات الصحية المتاحة لهم؛

الق�ا�ات  وا�خاذ  المواقف  وتحسين  الجديدة،  المعرفة  بتوفير  االهتمام  إ�ارة 

العقالنية لحل مشاكلهم؛

التنمية  لتحقيق  والمشاركة  الذات  على  والمجتمعي  الفردي  االعتماد  تحفيز 

تحديد  من  خطوة  كل  في  والمجتمع  الفرد  مشاركة  خالل  من  الصحية 

المشكالت إلى حلها.
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لب�امج  والتنفيذ  التحضير  عند  التالية  األساسية  المبادئ  م�اعاة  الصحية  المثقف  على 

وأنشطة ال�ثقيف الصحي:

مبادئ أساسية في ال�ثقيف الصحي
 الشامل

التحفيز
إ�ارة المشاركة

االهتمام

المصداقية

التد�ج 
بالمعرفة

التعلم 
بالممارسة

التع��ز
االستيعاب

مشاركة 
المجتمع

النموذج 
االيجابي

العالقة 
االيجا�ية

التغذية
ال�اجعة
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2.2 مقاربة ال�ثقيف الصحي الشامل 
للصحة الجنسية واإلنجا�ية 

يقوم ال�ثقيف الشامل للصحة الجنسية واإلنجا�ية على عملية التعليم والتعّلم بما يتعّلق 

بالنواحي اإلد�اكية (المعرفية)، والعاطفية، والجسدية، واالجتماعية. ويسعى إلى ت�ويد 

التي من  بالمعارف والمها�ات، وتع��ز االتجاهات والقيم  األطفال واليافعين والشباب 

شأنها تمكين األطفال واليافعين والشباب ل:

تع��ز إد�اكهم للصحة اإلنجا�ية والجنسية والرفاه والك�امة.

تطو�ر عالقات اجتماعية وجنسية وحميمية قائمة على االحت�ام.

على  أ�رها  استش�اف  على  قاد��ن  تجعلهم  واعية  بخيا�ات  إد�اكهم  تع��ز 

رفاههم ورفاه اآلخ��ن بشكل عام وصحتهم اإلنجا�ية والجنسية وصحة اآلخ��ن 

بشكل خاص. 

فهم وتأكيد حماية حقوقهم خالل دورة حيا�هم.



� �

هو  االتجاهات  أن  حين  في  الفرد،  يكتسبها  التي  المعلومات  مجموعة  المعرفة: 
المنظور أو االعتقاد الذي يتبناه الشخص تجاه موضوع أو هدف ما.

 اإلد�اك: بفهم المثي�ات بناء على الخبرة، فهو يشمل عمليتي استقبال المثير وفهمه. 
وي�ود اإلد�اك المخ بالمعلومات والتغي�ات، الداخلية والخارجية، ليؤدي وظائفه بكفاءة. 

ويعتمد اإلد�اك على الوعي واال�تباه.

المهارة: مفهوم واسع، يتم تع��فها على أنها "القدرة على �نفيذ مستويات معقدة 
المهارة  حالة  (في  السلوك  أو  حالة وجود مهارة معرفية)  (في  التفكير  ومنظمة من 

السلوكية) من أجل تحقيق هدف معين.

   



� �

المالمح  من  بمجموعة  واإلنجا�ية  الجنسية  للصحة  الشامل  الصحي  ال�ثقيف  يتميز 

والممي�ات يمكن تلخيصها بالتالي:    

عمل  برنامج  مع  ويتماشى  العالمية،  اإلنسان  حقوق  لُصلب  عملية  ترجمة 

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994، لجنة السكان والتنمية .

مها�ات  لتع��ز  الصحي  البعد  يتجاوز  شمولي  مدخل  خالل  من  �ثقيفًا  �وفر 

اليافعين والشباب التخاذ ق�ا�ات صحية سليمة. 

تركيز متكامل على النوع االجتماعي الذي �ب�ز فيها ارتباط النوع االجتماعي 

في واقع الصحة الجنسية واإلنجا�ية، حيث أن الجنس (ذكً�ا أو أ�ثى) �ؤثر على 

المناعة  نقص  بفي�وس  اإلصابة  ومخاطر  واإلنجا�ية،  الجنسية  والصحة  البلوغ 

المتكافئة،  غير  لطة  السُّ ديناميات  على  المناقشة  تشمل  أن  ينبغي  البش��ة. 

والحميمة، القائمة على النوع االجتماعي والعنف.

يقدم معلومات شاملة ودقيقة علمًيا بحيث تساهم في تطو�ر وعي وقد�ات 

الصحية  غير  الجنسية  السلوكيات  من  أنفسهم  وحماية  والشباب  اليافعين 

وتحقيق أفضل لمخرجات الصحة الجنسية واإلنجا�ية.

�وفر �يئة تعليمية آمنة وصحية خالية من التنّمر والتم�يز والعنف. 5



� �

�ربط ال�ثقيف الصحي الشامل للصحة الجنسية واإلنجا�ية بالخدمات في هذا 

والتمكين،  والمساواة،  االجتماعي،  النوع  �تناول  التي  والمباد�ات  اإلطار 

والحصول على التعليم.

بالواقع  المعلومات  لربط  والتفاعلية  التشاركية  التعليم  أساليب  على  �ركز 

والشباب،  اليافعين  وقد�ات  والتواصل،  االتصال  مها�ات  وتع��ز  المعاش 

والتفكير النقدي، وا�خاذ الق�ا�ات المستنيرة.

المدنية  الحياة  في  والمشاركة  التأ�يد  لكسب  والشباب  اليافعين  قدرة  يع�ز 

والعامة فيما يتعلق بقضاياه الصحية والجنسية واإلنجا�ية.

يتفاعل مع ا�تهاكات حقوق اإلنسان وعدم المساواة �ين الجنسين بشكل واٍع 

وم�اٍع للمتغي�ات االجتماعية والثقافية في المجتمع.
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� �

ال�ثقيف  مفهوم  في  أساسية  مبادئ 
الجنسية  للصحة  الشامل  الصحي 

واإلنجا�ية

حقوق االنسان 
أن  العالمية  الصحة  منظمة  وتشير  بالصحة،  الحّق  على  والطفل  اإلنسان  حقوق  تؤكد 

عن  النظر  بعض  إنسان  لكل  األصيلة  الحقوق  أحد  الصحة هو  بأقصى مستويات  التمتع 

الع�ق، أو الد�ن، أو الجنس، أو اال�تماء السياسي، أو الظ�وف االقتصادية أو االجتماعية. 

ويحمي هذا الحّق العديد من اإلعالنات والمعاهدات واالتفاقيات الدولية مثل ا�فاقية 

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وحقوق  اإلنسان،  لحقوق  العالمي  واإلعالن  الطفل،  حقوق 

وغيرها.



� �

م�اعاة المساواة المبنية على النوع االجتماعي

إنه من المستحيل فصل العوامل المتعلقة بالنوع االجتماعي عن القضايا الصحية عامًة، 

م�اعاة  المهم  فمن  لهذا  خاصة،  الم�اهقة  ومرحلة  واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة  وقضايا 

أن  الممارسات  هذه  لمثل  وكيف  االجتماعي  بالنوع  المرتبطة  والممارسات  األع�اف 

�تجلى في عدم المساواة فتؤثر على الصحة بشكل عام والجهود لحماية اليافعين من 

أنواع الممارسات السل�ية المبنية على النوع االجتماعي مثل العنف المبني على النوع 

االجتماعي.



� �

م�اعاة األبعاد ال�يئية والثقافية
في  مرك�ً�ا  دوً�ا  واالقتصادية  والسياسية  والثقافية  االجتماعية  بأبعادها  ال�يئة  تلعب 

التأ�ير على الصحة الجنسية واإلنجا�ية. فسلوكيات األف�اد وق�ا�ا�هم ال تؤخذ في ف�اغ، 

أف�اد  لمعظم  المتاحة  الخيا�ات  تحّدد  ما  غالًبا  االجتماعية  والمؤسسات  فالمعا�ير 

الوعي  توسيع  واإلنجا�ية  الجنسية  للصحة  الشامل  الصحي  ال�ثقيف  ويضمن  المجتمع. 

أنماط  تشكل  والتي  والقانونية  واالقتصادية  واالجتماعية،  الثقافية،  العوامل  بمختلف 

في  ك�ير  بدور  والمجتمع  األسرة  وتساهم  والشباب.  اليافعين  فيها  بما  المجتمع  حياة 

العوامل  أ�ر  يت�اوح  ف�ينما  والشباب،  لليافعين  واإلنجا�ية  الجنسية  الحياة  أنماط  تحديد 

الجنسية  الصحة  فإن  واإلنجا�ية،  الجنسية  الصحة  مخرجات  على  والثقافية  االجتماعية 

للمعلومات  وصولهم  لضعف  نظً�ا  أضعفها  تكون  المهمشة  للفئات  واإلنجا�ية 

والخدمات.



� �

رسائل م�اعية للعمر

التغي�ات  فإن  وشباب،  كيافعين  لها  يشار  سنة   24-  12 من  العم��ة  الفئة  أن  رغم 

الفرعية،  العم��ة  الش�ائح  ضمن  تختلف  الع��ضة  الفئة  هذه  ضمن  النمائية  والتطو�ات 

اال�تقالية  المرحلة  خالل  فاألطفال  وقدرها.  المعلومات  لط�يعة  م�اعاة  و�تطلب 

تغي�ات  لهم  وتحدث  سًنا.  األكبر  الفئة  عن  تختلف  نمائية  لمتطلبات  بحاجة  للم�اهقة 

جسدية وعاطفية تختلف عن الفئة األكبر منهم، ولهم احتياجات نمائية ونفسية مختلفة.



� �

م�اعاة �يئة صديقة لذوي اإلعاقة واحتياجا�هم
ورغم أن هذه الحق�بة ليست متخصصة في مواضيع وقضايا الصحة الجنسية واإلنجا�ية  

التجهيز للحد  لذوي اإلعاقة وخصوصيتهم، لكن بجهود متواضعة وتحضير مسبق يمكن 

ف الصحي ومؤسسته:  األدنى ضمن إمكانيات المثقِّ

ب�احة  اإلعاقة  ذو  اليافع/الشاب  بشعور  تساهم  بحيث  المكانية  ال�يئة  م�اعاة 

وجود  م�اعاة  مثل  الم�افق  أو  القاعة  أو  الغرفة  في  والتنقل  الوصول  في 

مدخل سهل، وترتيب األثاث، ومكان مخصص له �ين المشاركين لسهولة حركته  

أنهم  اعتبار  على  اإلعاقة  ذوي  المشاركين  دمج  على  والعمل  التم�يز،  عدم 

والمبادرة  الفعل  على  القدرة  أيضا  يمتلكون  فهم  اس�ثمارها،  يمكن  طاقات 

تجاه أنفسهم ومجتمعا�هم. والتعامل معهم بشكل سلس. ومن ناحية أخرى 

الفرص  وإعطائهم  وجب  أينما  اإليجابي  التم�يز  أساس  على  معهم  التعامل 

حسب قد�ا�هم وإمكانا�هم وتع��ز التفاعل اإليجابي مع المشاركين اآلخ��ن.

م�اعاة ط�يعة األنشطة بحيث تكون مرنة وقادرة على التعامل مع األشخاص 

ذوي اإلعاقة. 



� �

المساهمة في التقليل من المخاطر

المرحلة  في  مهًما  دوً�ا  واإلنجا�ية  الجنسية  للصحة  الشامل  الصحي  ال�ثقيف  يلعب 

اال�تقالية من الطفولة للشباب والعمل على تع��ز فهمهم وعملية نموهم والتغي�ات 

التي تحدث خاللها. 

جديدة،  احتياجات  ظهور  إلى  �ؤدي  الم�اهقة  مرحلة  خالل  والتطور  المتسا�ع  النمو 

�تمحور أغلبها في تطور التغي�ات الجسدية والعاطفية باإلضافة إلى تطور وبدء نضوج 

الوظائف الجنسية واإلنجا�ية. هذه المرحلة لها تأ�ير على أنماط الحياة الصحية الجنسية 

واإلنجا�ية، ومن الض�وري التركيز على التوعية والوقاية. فاألم�اض أو المشاكل الصحية 

التي يمكن تجنبها والوقاية منها خالل مرحلة الم�اهقة، تمثل أم�اض مزمنة في م�احل 

جنسيا،  المنقولة  األم�اض  ال�ائد،  والو�ن  فالبدانة  معالجتها.  يتم  لم  إذا  الحقة 

 . البعيد للصحة  المدى  تأ�ي�ات جادة وسل�ية على  لها  والتدخين والمخد�ات، جميعها 

يلبي  بشكل  واإلنجا�ية  الجنسية  للصحة  الشامل  ال�ثقيف  مواضيع  �ناول  المهم  ومن 

ويجيب على تساؤالت الم�اهقين والشباب ومخاوفهم بسبب التغي�ات الس��عة التي يمر 

بها الم�اهقين دون خجل. وتع��ز الثقة والكفاءة باإلضافة لمها�ات التواصل وتع��ز قيم 

الم�اهقين  ليكون  واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة  حقوق  وفهم  واآلخ��ن  الذات  احت�ام 

والشباب مستعد�ن وقاد��ن على تبني السلوك الصحي .

أهمية ال�ثقيف الشامل للصحة 
الجنسية واإلنجا�ية



� �

دقيقة  لمعلومات  والشباب  اليافعين  وصول  حق 
وذات صلة

مستويات  بأعلى  والتمتع  والبقاء  الحياة  في  أساسي  بحّق  والشباب  اليافعين  يتمتع 

الصحة. يستحق الشباب أن يحصلوا على معلومات دقيقة وبعيدة عن الوصم بالعار بشأن 

حيا�هم  بشأن  مستنيرة  ق�ا�ات  ا�خاذ  من  يتمكنوا  لكي  واإلنجا�ية  الجنسية  القضايا 

الخاصة.  إن جودة ب�امج ال�ثقيف الصحي الشامل للصحة الجنسية واإلنجا�ية تعتمد على 

ض�ورة أن تعطي للشباب أي معلومات يحتاجونها وأن تساعدهم على معرفة إلى من 

الحصول على  بخوف شديد من  بدًال من شعورهم  للمساعدة،  يحتاجون  عندما  يلجؤون 

الخدمات الصحية.

المواد  -ومنها  المعلومات  إلى  الوصول  إمكانية  وت�ايد  الرقمية  المنصات  تطور  إن 

الجنسية-�تطلب تع��ز قدرة الشباب على أن يفرقوا �ين المعلومات الصحيحة والخاطئة، 

و�ين الحقيقة والخيال. لذلك يمكن أن يلعب ال�ثقيف الشامل للصحة الجنسية واإلنجا�ية 

والنقدية  والتحليلية  اإلد�اكية  المها�ات  وتع��ز  المعلومات  توفير  في  أساسًيا  دوً�ا 

للتعامل مع الرسائل المختلفة التي من الممكن أن تؤثر بهم.



� �

أو  حلول  إيجاد  أو  التعّلم  على  األف�اد  أو  المجموعات  مساعدة  عملية  هو  التيسير  إن 

الوصول إلى إجماع، دون فرض أو إمالء �تيجة محددة  . وعليه فهو يتضمن اإليمان بأن 

فّعال،  بشكل  التعلم  عملية  في  إش�اكهم  تم  ما  إذا  أكثر  يتعلمون  ما  عادة  الشباب 

واالعت�اف بخب�ا�هم ومعارفهم وتقد�رها، وتمكينهم من المشاركة وإبداء آ�ائهم على 

العملية  إغناء  في  الميّسر/ة  دور  أهمية  تكمن  وهنا  يمتلكونها.  التي  خب�ا�هم  ضوء 

التشاركية وتسهيلها، واألخذ بعين االعتبار المقومات األساسية التالية التي يقوم عليها 

التيسير التشاركي:

2.3 مها�ات ال�ثقيف الصحي الشامل 
للصحة الجنسية واإلنجا�ية المبنية على 

التيسير 

واحتياجا�هم  الحيا�ية  المشاركين  خب�ات  على  األولى  بالدرجة  مبنية  عملية 

وتطلعا�هم؛

عملية  في  والتأ�ير  التعلم  عملية  تسهيل  هي  للميّسر  األساسية  الوظيفة 

المعرفة.

المشاركين  �ين  والحوار  الخب�ات  تبادل  أساس  على  قائمة  التعلمّية  العملية 

والميّسر؛



� �

ما هو الف�ق �ين المدّرب والميّسر بصفة عامة؟

أدوار الميسر لعملية ال�ثقيف الشامل للصحة الجنسية واإلنجا�ية

يمكن وصف المدرب بأنه خ�ير في المحتوى، يقدم المعلومات إلى المشاركين.

في حين �ركز الميّسر على عملية التعّلم، من البداية إلى النهاية، أكثر من التركيز على 

أنهم مشاركون  على  األشخاص  إلى  ُينظر  التيسير،  (المعلومات). في  نفسه  المحتوى 

يشاركون بنشاط في عملية التد��ب. 

ف/الميسر الصحي بمهام مرجعية واضحة ألداء دوره الوظيفي ضمن  يمتاز عادة المثقِّ

لل�ثقيف  األوسع  المفهوم  إطار  في  والشباب  اليافعين  مع  العمل  أن  غير  مؤسسته، 

مها�ا�هم  لتع��ز  الجلسة  �تجاوز  أدواً�ا  يتطلب  واإلنجا�ية  الجنسية  للصحة  الشامل 

ومواقفهم وا�جاها�هم اإليجا�ية، فالمثقف الصحي يلعب دوً�ا هاًما بكونه نموذج أو 

قدوة، فما يقوم ويتفاعل به خالل الجلسة يتماشى مع ما يقوم به خا�ج الجلسة كا�جاه 

في الحياة وإيمانًا منه بما يقدمه.   

الميّسر المدرب



� �

الدعم  والشباب  اليافعين  فيها  يجد  داعمة  �يئة  تع��ز  الصحي/الميّسر  المثّقف  على 

م�اعاة  ال�يئة  هذه  تع��ز  ويتطلب  المشاركة،  من  يمكنهم  والذي  واألمان  والتشجيع 

التالي: 

    توضيح األهداف، وقواعد العمل، وط�يعة المواضيع.

أو  بال�احة في المشاركة وسماع األفكار دون الحكم  الجميع  الحرص على أن يشعر     

اال�تقاد بشكل سلبي أو غير بّناء.

    توفير الدعم والمساندة والتشجيع للتفاعل والمشاركة.

    تع��ز �وح العمل الجماعي وأن األفكار والق�ا�ات ليست حكً�ا فقط على الميّسر. 

    عدم التم�يز أو استبعاد شخص دون مبّ�ر وتجنب الحكم على آ�ائهم. 

   الحرص على أن يشعر اليافعين والشباب بأّن األفكار والق�ا�ات نابعة منهم، وليس من 

ر فقط. ف/الميسِّ المثقِّ

ويمكن تلخيص أدوار المثقف الصحي بأربعة مجاالت:

تع��ز �يئة آمنة ومحّفزة للمشاركة:

تع��ز �يئة آمنة ومحّفزة للمشاركة:



� �

الحماية

التمكين

ف الصحي، وتشكل  اليافعين والشباب بشكل رئيسي على عا�ق المثقِّ يقع دور حماية 

ف الصحي عند العمل مع اليافعين  حقوق الشباب معياً�ا أساسًيا يجب أن ينتبه إليه المثقِّ

ف الصحي أن يضمن هذه الحقوق ويعمل على كفالتها، وفي  والشباب، فمهمة المثقِّ

نفس الوقت يجب أن يعمل على حمايتهم من أي شكل من أشكال اإلساءة أو التم�يز أو 

الخطر. 

كما �ؤكد هذا الدور على نهج "ال ض�ر وال ض�ار "Do no harm approach“، وم�اعاة 

الرسائل الموجهة لمواضيع الصحة الجنسية واإلنجا�ية بشكل يتالءم مع السياق.

ومها�ات  قد�ات  �نمية  إلى  ال�امية  العملّية  تلك  إلى  الشباب  تمكين  مفهوم  ُيشير 

الشباب، وإ�احة الفرصة لهم بشكل عادل أن ُ�وظفوا هذه القد�ات بما ُيحّقق لهم م��دًا 

من التقدم واالرتقاء في كاّفة النواحي الحيا�ّية، باإلضافة إلى إش�اكهم إش�اكًا فاعًال 

في  مساهمتهم  لجودة  الُمحّسنة  التنموّية  باإلج�اءات  المتعّلقة  الق�ا�ات  صنع  في 

المجاالت: السياسّية، واالقتصادّية، والثقافّية، واالجتماعية.  

ويكون ذلك من خالل:

    العمل مع المشاركين من خالل مداخل متعددة (النهج الشمولي) 

   تع��ز مها�ات المشاركين الحيا�ية من خالل تجارب عملية؛ إن عملية ال�ثقيف الصّحي 

أصعب من ذلك، حيث إّنها تهدف إلى تغ�ير سلوكيات األف�اد الصحية والتأ�ير بها، فإن 

تع��ز التجارب العملية تكون من خالل ثالث محاور:



� �

توفير الفرص والدعم

-البناء على ما لدى الشاب (خارطة الموارد) 

-بناء مباد�ات من قبل المشاركين في مواضيع ذات صلة (بناء على ما لدى المشاركين 

من موارد)

-التأكيد على عملية التأمل خالل التجارب (التعلم التج��بي والتأملي)

ر أن      مشاركة الشباب بناء على قد�ا�هم المتنامية؛ وفي هذا اإلطار، ينبغي على الميسِّ

التحضي��ة  اإلج�اءات  في  حتى  والشباب  اليافعين  إش�اك  على  البداية  من  يعمل 

للجلسات، على س�يل المثال استطالع آ�ائهم بالمواضيع ذات األولوية لهم، أو توظيف 

إمكانا�هم في البحث حول الموضوع أو حتى المساعدة في إدارة الجلسات إذا توّفرت 

تلك اإلمكانات لدى المشاركين. ومن المهم أن يعمل الميّسر أن ينتبه أال يمارس الكبار 

المتبادل  الدعم  أساس  قائمة على  العالقة  تكون  اليافعين وللشباب وأن  وصاية على 

والعمل المشترك.

الجنسية  الصحة  مجال  في  ال�ثقيفية  الب�امج  على  اقتصارها  يمكن  ال  التمكين  عملية 

واإلنجا�ية، إنما �تطّلب أيًضا م�اعاة قد�ات المشاركين المتنامية. 



� �

مشاركة الشباب هي المساهمة الحقيقة في عملية صنع الق�ار لتحديد نوع 
ومستوى فرص الحياة الممكنة والمرغوبة للشباب في مجتمعا�هم العر�ية 
والثقافية  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  المجاالت  جميع  وفي 
الدولية  المؤسسات  إلى  األسرة  من  األصعدة  كافة  وعلى  والصحية 

ومنظمات المجتمع المدني.
اإلعالن العربي لتمكين الشباب

الكفايات (الجدا�ات) هي القدرة على فعل شيء بشكل ناجح وفعال.  
وتشمل الكفايات (الجدا�ات) في العادة ثالث أبعاد متداخلة:

-المعرفة: وهي المجاالت والقضايا والمواضيع -ويمكن إطالق عليه البعد 
اإلد�اكي -والتي يحتاج أن يعرفها العامل مع الشباب لتحقيق عمله ودوره 
-المها�ات: "القدرة على �نفيذ مستويات معقدة ومنظمة من التفكير (في 
المهارة) من  السلوكية  السلوك (في حالة  أو  حالة وجود مهارة معرفية) 

أجل تحقيق هدف معين.
-االتجاهات: أي القيم والمنظور الذي يتبناه إلنجاز عمله بفعالية. 

كفايات الميسر/المثقف الصحي



� �

الكفايات المعرفية

اإللمام الكافي بالمواضيع المط�وحة 

    امتالك المعلومات الض�و��ة والجديدة والدقيقة المتعلقة بالموضوع المط�وح.

العاّمة،  الصّحة  قانون  مثل  القوانين  على  االطالع  �تطلب  والتي  القانونية  الثقافة     

وقانون حماية األسرة من العنف وغيرها باإلضافة للتعليمات في هذا اإلطار. 

الصحة  مواضيع  حول  المنتشرة  الخاطئة  واالعتقادات  بالخ�افات  والمعرفة  الحرص،    

والسلوكيات  والممارسات  األسرة،  و�نظيم  البلوغ،  مرحلة  مثل  واإلنجا�ية  الجنسية 

الجنسية وغيرها من المواضيع. 

    استحضار األمثلة ذات الصلة من واقع الحياة، والشهادات الحّية وغيرها.

    تكو�ن فكرة واضحة عن الفئة المستهدفة.

    القدرة على التخطيط والتنظيم والمتابعة والتق�يم.

التعامل مع اليافعين والشباب على أنهم موارد وقد�ات وإمكانات و شركاء

اليافعين والشباب ككّل،  تجاه  إيجابي  المستهدفة من منظور  الفئات  التعامل مع  يتم 

ويتم مسح أو رصد ما لد�هم من مها�ات وإمكانات للبناء عليها وتوظيفها في تطو�ر 

الشاب  أو  اليافع  اقتصارها فقط على رفع وعي  األنشطة واألفكار والمباد�ات وعدم 

بذا�ه.



� �

الكفايات الوظيفية

فهم وإد�اك تطور المجموعة وعملها وديناميكيا�ها

مها�ات التيسير الالزمة إلدارة المجموعة:

    أن �وفر �يئة آمنة.

    أن يقدم تعليمات واضحة وتفسي�ات واضحة تحّقق الجدوى واألهمية، وتشجيع ودعم 

المشاركين، وخاصة دعم أولئك الذ�ن ال يستطيعون العثور على أدوارهم ومسؤوليا�هم 

في المجموعة.

    أن �وفر الدعم والتوضيح؛ والتفاعل مع مجموعات العمل المختلفة.

البعض ومع المجموعات مع توفير  للتفاعل مع بعضهم  يتيح مساحة للمشاركين     أن 

المساعدة بشكل دائم. 

    أن يشجع التفاعل؛ إش�اك جميع المشاركين من خالل �نويع وسائل ال�ثقيف أو التد��ب، 

استخدم الفكاهة وكسر الجمود، وط�ح األسئلة المفتوحة، وتحفيز المشاركين من خالل 

التعليقات اإليجا�ية وتوفير �يئة مفتوحة وآمنة.

ر،  الميسِّ �ؤية  مجال  في  المشاركين  جميع  إبقاء  المشاركين؛  جميع  مع  يتواصل  أن    

استخدم والبناء على المعارف والخب�ات والمها�ات المتوفرة لدى المشاركين وتشجيع 

تبادل األفكار والخب�ات وتبادل القيم واآل�اء. 



� �

الجنسية  للصحة  الشامل  الصحي  ال�ثقيف  لجلسات  والتخطيط  التحضير 

واالنجا�ية 

إن التخطيط الجّيد للجلسات يتطّلب التعّرف على ط�يعة المشاركين وخلفيا�هم قبل بدء 

جلسة ال�ثقيف الصحي الشامل الجنسي للتأكد من مناسبة األنشطة للفئة المستهدفة 

من ناحية العمر والسياق واإلمكانات. وتساهم خطة الجلسة أو البرنامج في: 

    توضيح األهداف 

    تقد�ر الوقت

ا�تباه  به  يفقد  ال  بشكل  العمل  من  ر  الميسِّ يتمكن  بحيث  الجلسة  سير  خط  تركيز    

المشاركين من ناحية، وإدارتها بشكل مهني من ناحية أخرى.

    تحقيق األهداف المرغوبة من الجلسة. 



� �

إدارة الجلسات 

يجب أن يتمتع الميسر/المثقف الصحي بالعديد من المها�ات التي تساعده على اإلدارة 

الفاعلة للمجموعات، ومن أهمها:

    مهارة التواصل واالستماع

   إ�ارة الوعي المستمر باألسباب والمؤث�ات من السياق والمحيط؛ حيث يحدث التغ�ير 

في السلوك بشكل مستدام وفعال عندما يكون مدعومًا بفهم أوسع لل�يئة المحيطة 

اجتماعيا وثقافيًا واقتصاديًا 

العصف  مثل  المختلفة  التد��ب  وأساليب  الحوار  إلدارة  ألدوات  الفعال  االستخدام    

الذهني وعمل المجموعات ولعب األدوار وغيرها

ر. عادًة ما تكون األسئلة الجيدة     فن ط�ح السؤال؛ األسئلة هي أهم األدوات للميسِّ

األسئلة،  من  مختلفة  أنواع  هناك  ذلك،  ومع  واحد.  تركيز  محور  ولها  وواضحة  قصيرة 

والمغلقة  المفتوحة  األسئلة  فمنها  مختلفة،  ألغ�اض  استخدامها  يمكن  والتي 

والموضوعية والتأملية وغيرها 

وجلسات  ال�ثقيفية  الجلسات  خالل  المشاركون  يطرحها  قد  التي  األسئلة  على  الرد    

أسئلتهم.  الخاصة على  إجابا�هم  إيجاد  المشاركين في  ر هو دعم  الميسِّ إن دور  الدعم؛ 

بالطبع، تمكينهم من ف�ز أفكارهم وترت�بها وط�ح الم��د من األسئلة هو دور أساسي 

ر. في معظم األحيان، يكون إعطاء الشخص بنية أو هيكلية لتفكيره هو كل ما  للميسِّ

يحتاجه. وهذا يتيح له حّل مشاكله الخاصة. 



� �

    مهارة التواصل غير اللفظي؛ إن معظم ا�صاال�نا غير لفظية من المهم م�اعاة أسلوب 

تيسير وسلوك غير لفظي يع�ز اإليجا�ية وال�احة مثل:

-م�اعاة نغمة الصوت (التحدث بصوت منخفض، الهدوء، االنفتاح، التحمس).

-اال�تباه لتع�ي�ات الوجه (االتصال بالنظر المباشر إلى المشاركين، واالبتسام مرة واحدة 

مع  والتركيز  الل�وم،  عند  الجدية  أهمية  مع  واالستمتاع  والضحك،  واآلخر،  الحين  �ين 

الشخص عندما يتحدث).

-م�اعاة لغة الجسد (تجنب غلق الذ�اعين أو النظر المستمر حول الغرفة، أهمية التواصل 

البصري مع المشاركين). 



� �

با�خاذ  والشباب  لليافعين  يسمح  بشكل   Autonomy االستقاللية  احت�ام 

الق�ا�ات المتعّلقة بأنفسهم. إنه احت�ام ك�امة اإلنسان واإليمان بقدرة الشخص 

على ا�خاذ ق�ا�ات جيدة.

ال ض�ر وال ض�ار أو عدم اإليذاء Do No Harm بحيث يتم م�اعاة عدم إيذاء 

أي شخص بأي فعل أو إج�اءات.

تحقيق  أجل  من  �تخذ  اإلج�اءات  أن  يعني  وهذا   Beneficence اإلحسان 

أقصى قدر من الفوائد للفرد والمجتمع. 

في  للشباب  االجتماعية  للعدالة  الت�وي�  في  المساهمة   Justice العدالة 

مجتمعا�هم بشكل عام وتشجيع تقّبل االختالف والتنوع بشكل خاص.

إضافة إلى م�اعاة المبادئ التوجيهية األساسية للعمل االجتماعي وهي احت�ام حقوق 

اإلنسان، والس��ة والخصوصية، وعدم التم�يز

أخالقيات المثقف/الميسر 
الصحي وأهميتها

الق�ا�ات  أخذ  على  الصحي  ف  المثقِّ قدرة  السلوك  ومدونات  بأخالقيات  التمتع  يع�ز 

عا�ق  على  الملقاة  والمسؤوليات  لمهامه  وفقًا  والعمل  والتصرف  وتب��رها؛  الصعبة 

�تبناها  الذي  والتعليمات  واإلرشادات  المبادئ  من  �نبثق  (والتي  الصحي  ف  المثقِّ

ف الصحي). المؤسسة التي يعمل بها المثقَّ

ر الصّحي: ف/الميسِّ سة ألخالقيات المثقِّ المبادئ األربعة المؤسِّ



� �

ومن أهم أخالقيات المثقف/الميسر الصحي:

ال بد من ضمان األمانة في إيصال المعلومات ذات العالقة، وعدم التردد في قول "ال 

أعرف" عندما ال �توفر لدى الميسر المعلومات الكافية أو الدقيقة.

توطيد  على  فالمحافظة  المجتمع،  أعضاء  ثقة  من  وال�ثقيف  الخدمات  فعالية  يستمّد 

جسور الثقة أمر أساسي.

األمانة واالستقامة المهنّية 

فهم وم�اعاة الثقافة والسياق

الثقافي مع االلت�ام  التنّوع  الفرعية، واحت�ام  العامة والثقافات  فهم السياق والثقافة 

إلى  تسيء  قد  إج�اءات  أي  و/أو  سياسات  أي  عن  معها  يعمل  التي  الجهة  �إبالغ 

المجتمع.

 تع��ز الثقة

وإد�اك  وعمله  بدوره  للقيام  الالزمة  والكفايات  المها�ات  وتطو�ر  على  المحافظة 

مع  يمتلكها  ال  كفايات  أو  مها�ات  استع�اض  عدم  أهمية  مع  مها�ا�ه  محددات 

المشاركين أو ذو�هم.

تطو�ر القد�ات والمها�ات



� �

ف الصّحي يدرك حدود العالقة �ين الحياة الشخصية والمهنية بحيث يتم المحافظة  المثقِّ

ف الصحي لدعم وتقديم الرعاية لليافع أو الشاب مع  على عالقة متوازنة �ين دور المثقِّ

إبقاء مسافة مهنية لهذا الدور. 

جودة الخدمة 

التعّلم  عملية  خالل  من  للمشاركين  عالية  جودة  توفير  إلى  الصّحي  ف  المثقِّ يسعى 
المستمرة، والتد��ب وااللت�ام لضمان توفير المعلومات الدقيقة والحديثة. 

 م�اعاة المضمون والمساحة المشتركة وحدود
العالقة

ف الصّحي إبالغ الجهات الرسمية عن أي ممارسات صحية ضارة أو  يقع على عا�ق المثقِّ

عنف ضمن ما يمليه القانون خاصة لليافعين دون سن 18 عامًا.

اإلحالة إلى الخدمات المناسبة

ف الصحي بتقديم أي خدمة خا�ج نطاق كفايا�ه ومهامه، وعليه تحو�ل  ال يقوم المثقِّ

أو  الصحي  الدعم  خدمات  سواء  متخصصة  جهات  من  تدخل  تستدع  التي  الحاالت 

االجتماعي أو النفسي عند الض�ورة.

م�اعاة االلت�امات القانونية



� �

المساءلة 

إد�اك أن المساءلة أساسية في هذا العمل سواء من قبل الشباب أو األهل أو األوصياء 
أو الزمالء أو المشرفين أو الجهات القائمة وحتى المجتمع.



الفصل الثالث

مواضيع الصحة الجنسية 
واإلنجا�ية واألهداف التعلمية



� �

واإلنجا�ية  الجنسية  بالصحة  المرتبطة  المواضيع  من  مجموعة  القسم  هذا  يقدم 

ودورة  العم��ة  المرحلة  ط�يعة  مع  يتماشى  بشكل  بها  المرتبطة  التعلمية  واألهداف 

الحياة. تشّكل دورة الحياة منظو�ًا هامًا لعمل الصحة العمومية. فاألحداث التي يمر بها 

المرء في مرحلة ما من حيا�ه تؤثر على م�احل الحياة األخرى و�تأ�ر بها. وبالتالي فما 

وصحة  ونموهم،  الم�اهقين  صحة  على  �ؤثر  المبّكرة  الحياة  سنوات  خالل  يحدث 

الم�اهقين ونموهم �ؤث�ان بدورهما على الصحة خالل سنوات الرشد، وعلى صحة ونمو 

األجيال المقبلة في آخر المطاف.

الصحة  اس�ثما�ات  تحمي  أن  الم�اهقة  مرحلة  أ�ناء  الفّعالة  التدخالت  شأن  ومن 

العمومية في بقاء الطفل على قيد الحياة ونموه المبكر. وفي الوقت نفسه، �تيح فترة 

الم�اهقة فرصة لتصحيح المشكالت التي تحدث أ�ناء العقد األول من الحياة. على س�يل 

المثال، يمكن للتدخالت أ�ناء الم�اهقة أن تقّلل اآلثار السل�ية الطويلة األجل الناجمة عن 

تقويض  من  وتمنعها  التغذية،  نقص  أو  الطفولة  فترة  في  المعاملة  وإساءة  العنف 

الصحة في المستقبل.

تشّكل الم�اهقة مرحلة رئيسية من م�احل نمو اإلنسان. والتغي�ات ال�يولوجية والنفسانية 

الم�اهقين. وهذه  الثاني تؤثر في كل جانب من جوانب حياة  العقد  أ�ناء  التي تحدث 

الحياة،  دورة  نوعها خالل  وف��دة من  بذا�ها  قائمة  فترة  الم�اهقة  تجعل من  التغّي�ات 

وهي أيضًا فترة زمنية هامة إلرساء األسس الصحية الجيدة في حياة اإلنسان ال�اشد.

يغطي الفصل الثالث من الحق�بة التعليمية المواضيع واألهداف التعلمية الفئة العم��ة 

الممتدة �ين 12 - 24 سنة مع ربط المواضيع بقائمة من المصادر التعليمية  التي تحتوي 

على المحتوى العلمي واألنشطة التنفيذية للجلسات ال�ثقيفية المقترحة.  



� �

وتم تقسيم المرحلة العم��ة ضمن الفصل الثالث إلى ثالث فئات فرعية:

الفئة العم��ة

 12 - 14 سنة

الفئة العم��ة

 15 - 17 سنة

الفئة العم��ة

 18 - 24 سنة



� �

وتم تقسيم المواضيع إلى 
ثالثة عناو�ن رئيسية: 

الجزء األول:
 الوعي بالذات 

الجزء الثاني: 
العالقة مع األسرة والمجتمع

الجزء الثالث: 
قضايا الصحة الجنسية واإلنجا�ية

البنائية  التعليمية  واألهداف  المواضيع  من  مجموعة  على  عنوان  كل  يشمل  بحيث 

والمصادر التعليمية المقترحة التي تحتوي على المحتوى العلمي والنظري واألنشطة 

التنفيذية بحيث يتم �ناول المواضيع بم�اعاة خصوصية كل مرحلة عم��ة.



� �

ثالث  مع   تماشًيا  التعلمية  واألهداف  والمواضيع  العناو�ن  �نظيم  انبثق  وقد 

مرجعيات أساسية: 

أساسية  أبعاد  ثالثة  على  للسكان  المتحدة  األمم  لصندوق  العالمية  االست�ا�يجية  تؤكد 

كانت حجر �اوية في تصميم وتطو�ر المواضيع واألهداف التعلمية:

است�ا�يجية جسدي، حيا�ي، عالمي

تدعم  بحيث  الرشد  إلى  الطفولة  مرحلة  آمن من  وا�تقال  بحياة صحية  التمتع 

تمكين جميع الم�اهقين والشباب من ا�خاذ ق�ا�ات مستنيرة بشأن أجسادهم 

وسلوكيا�هم في الصحة الجنسية واإلنجا�ية . 

توفرت  إذا  العالم  في  اإليجابي  التغ�ير  قيادة  على  الشباب  وقدرة  إمكانية 

لد�هم المعلومات والتجهي�ات الصحيحة. 

وسياسية  واجتماعية  ودينية  ثقافية  عوامل  من  األوسع  ال�يئة  أ�ر  م�اعاة 

وحاالت طوارئ والتي تلعب دوً�ا هاًما في فرص اليافعين والشباب وقد�ا�هم 

الجنسية  والصحة  عام  بشكل  الصحية  حيا�هم  أنماط  لتشكيل  ودوافعهم 

واإلنجا�ية بشكل خاص. 



� �

النهج القائم على دورة الحياة

 Not static or ) إن الصحة الجنسية غير ثابتة وغير ساكنة، إنما �تميز بديناميكية مستمرة

constant but dynamic  ) خاصة في ظّل االحتياجات المتغيرة لكل مرحلة من الم�احل 

العم��ة والتي تختلف تبًعا لم��� معّقد من الخصائص الفردية، فضًال عن ال�يئة الثقافية 

واالجتماعية واالقتصادية والجيوسياسية والقانونية. يمكن أن تؤدي مجموعات معينة 

من هذه العوامل إلى خطر اإلصابة بالعديد من األم�اض، سواء مؤقتة أو دائمة، تؤثر في 

النهاية على عمر اإلنسان. على س�يل المثال، بعض تدخالت الصحة الجنسية واإلنجا�ية قد 

ال �توافر نظ�ًا لكونها غير مقبولة ثقافًيا أو مسموح بها قانونًيا؛ أو في بعض األحيان 

أو  األف�اد  بعض  احتياجات  أن  المتاحة؛ كما  التدخالت  إلى  الوصول  الصعب  يكون من 

السكان أو الفئات العم��ة قد ال يتم إد�اكها أو االعت�اف بها. لذلك، يجب أن تكون ب�امج 

وبحوث الصحة الجنسية واإلنجا�ية شاملة لتغطي االحتياجات المتنوعة �ين األف�اد في 

مختلف الم�احل عبر دورة الحياة وفي مختلف الظ�وف.

كل  ت�اعي  والتي  المعاصرة  الخطر  عوامل  على  المرتكز  التقليدي  النهج  عكس  على 

عالمة من عالمات الصحة الجنسية واإلنجا�ية بشكل منفصل، ينظر نهج دورة الحياة في 

ال�يولوجية  العوامل  تفاعل  تأ�ير  إلى  شمولي  بشكل  واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة 

الجنسية  الصحة  سياسات  على  الحياة  طوال  (المتغي�ات)  واالجتماعية  والسلوكية 

النتيجة)، سواء  (مقياس  عام  بشكل  الصحية  السياسات  بشكل خاص، وعلى  واإلنجا�ية 

بشكل مباشر أو من خالل متغي�ات وسيطة. األمثلة على مقا�يس النتائج تشمل توقيت 

الحيض، والخصوبة والحمل، واالضط�ابات النسائية والعمر عند انقطاع الطمث. 



� �

إد�اًكا للحاجة إلى تدخالت فّعالة ومناسبة لألعمار المختلفة، تستند حق�بة األدوات هذه 

إلى نهج دورة الحياة الذي يساعد على تحديد "نوع التدخل" و "الوقت األنسب للتدخل"، 

(قبل  المختلفة  الحياة  لم�احل  نهج شامل  الرعاية من خالل  توفير  والذي �وضح ض�ورة 

الحمل، أ�ناء الحمل، المواليد الجدد، األطفال الرضع، الطفولة، الم�اهقة، ومرحلة ما بعد 

اإلنجاب) بط��قة مستمرة وسلسة. 



� �

ويتطلب العمل ضمن مقاربة دورة الحياة م�اعاة ما يلي:

    ض�ورة التأكيد على أهمية الم�احل العم��ة المختلفة وت�ابطها، بدًال من التعامل مع 

المرض أو الوقاية منه بشكل مستقل دون إد�اك آ�اره على الم�احل العم��ة المختلفة 

(بمعنى ما يحصل اليوم له أ�ر على الصحة الجنسية واإلنجا�ية المستقبلية).

     اإلد�اك بأنه على الرغم من عدم وجود معيار عالمي لتصنيف م�احل دورة الحياة بشكل 

قاطع فإن هذا النهج يساهم التركيز على احتياجات الفئات العم��ة المختلفة.

     اإلد�اك بأن مقاربة نهج دورة الحياة يساهم بالتركيز على آلية تقديم المحتوى وتعديله 

فيما يتعلق بالصحة الجنسية واإلنجا�ية، أينما تطلب ذلك، وليس التركيز على المحتوى 

بحّد ذا�ه. 

    ا�باع نهج متعدد األبعاد وشمولي في �ناول المواضيع واألهداف التعلمية من قبل 

ف الصحي وبالتالي طلب الدعم من تخصصات أو زمالء آخ��ن.  المثقِّ



� �

بشكل  وتطو�رها  الدليل  م�اجعة  خالل  من  التعلمية  واألهداف  المواضيع  اشتقاق  تم 

يتناسب مع السياق الثقافي واالجتماعي لألردن، والم�احل العم��ة المختلفة، مع م�اعاة 

ص العاطفي والمسؤولية والتركيز على  لقيم أساسية مثل االحت�ام والمساواة والتقمُّ

تع��ز المها�ات األساسية التي تساهم في تع��ز الصحة الجنسية واإلنجا�ية.

دليل اليونسكو لل�ثقيف الشامل للصحة الجنسية  



12 14

الجزء األول

الوعي بالذات



من أنا



� �

تع��ز قدرة المشارك على تركيز اال�تباه على الذات، واألفكار، والمشاعر وتأ�يرها 

على مستقبله 

خيا�ا�ي الصحية جزء من معرفتي لذا�ي

أن يعرف ذا�ه: يحدد صفا�ه جسده، تع��ف بنفسه (معرفي)

أن يحدد المها�ات والقد�ات التي يمتلكها الفرد (معرفي)

أن يحدد األمور أو األشياء التي يحبها أو تزعجه (معرفي)

أن يتعرف على ماذا �رغب أن يكون ولماذا (معرفي)

أن يدرك أهمية تطو�ر السلوك اإليجابي (موقفي) 

أن يحلل كيفية تأ�ير ذلك على سلوكه وأدائه وفرصه المستقبلية (مهارة)

أن يحدد أنماط حيا�ه الصحية والغذائية والنشاط البدني وعادات النوم (معرفي)

االجتماعي  التواصل  ووسائل  اإل�ترنت  استخدام  في  صحية  عادات  ثالث  يعدد  أن 

(معرفي)

والتفكير  الشعور  في  تساهم  مختلف  بشكل  الحيا�ية  لألنماط  النظرة  أن  يدرك  أن 

بشكل مختلف (موقفي)

أن يحّلل أ�ر األنماط الصحية على حيا�ه (مهارة)

أن يضع خطة لتطو�ر سلوكه الصحي (مهارة)



� �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل الشباب ال�ثقيفي

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني 

لألطفال  واإلنجا�ية  الجنسّية  الحقوق  �زمة 

واليافعين/واليافعات  (10 - 13 سنة) 

الصحة النفسية للجميع: الصحة النفسية للشبان 

والشابات (13-14 سنة) / الوحدة االولى-وعيي 

الذا�ي: 

دليل المدرب مها�ات الحياة األساسية  لليافعين 

في أوضاع حيا�ية مختلفة

معسك�ات أنماط الحياة الصحية

واالنجا�ية  الجنسية  الصحة  عن  االق�ان  �ثقيف 

تد��ب  دليل  االنسانية:  االوضاع  في  للشباب 

المدر�ين

دليل التد��ب في التقنيات المسرحية 

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

أعرف ذا�ي وأقدرها

من انا 

صورتي الخاصة

تعرف على شخص مميز 

من انا

التحفيز

رسم ط��ق الحياة

نشاط خط العمر

من انا

تم��ر الكرة 

الوعي بالذات

الوعي بالذات

 ا�عرف على شخص مميز 

 واشعر بالثقة 

149

37

38

19 

20

20 

21

29

42

77

33

35/23
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فهم وتقد�ر الذات



� �

اإلمكانات والموارد الذا�ية تساهم في فهم الذات

تطو�ر وعي المشارك بأهمية وفائدة تقد�ر الذات 

أن يقدر المها�ات والقد�ات التي يمتلكها الفرد (موقفي) 

أن يقيم المها�ات القد�ات وأ�رها على خيا�ا�ه في المستقبل سواء األكاديمية أو 

المهنية(مهارة) 

أن يحلل أ�ر نقاط الضعف على خيا�ا�ه المستقبلية  (مهارة) 

بتقد�ر ذات مرتفع وأخرى ساهمت  يتمثل  يحدد حادثة شخصية ساهمت بشعور  أن 

بتقد�ر منخفض للذات (معرفي)

أن يتعرف على مفهوم تقد�ر الذات (معرفي)

أن يحلل عناصر تقد�ر الذات (مهارة) 



� �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل الشباب ال�ثقيفي

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني

 

�زمة الحقوق الجنسّية واإلنجا�ية 

لألطفال واليافعين/واليافعات

  (10 - 13 سنة) 

  دليل المدرب مها�ات الحياة األساسية

  لليافعين في أوضاع حيا�ية مختلفة

 �ثقيف االق�ان عن الصحة الجنسية واالنجا�ية

 للشباب في االوضاع االنسانية: دليل تد��ب

المدر�ين

 تقنيات مسرحية ل�ثقيف الشباب من األق�ان:

دليل تد��بي

مها�ات الحياة

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

أعرف ذا�ي وأقدرها

كوني وا�قة

 لم أنا �ائعة، كافة األسباب

 من أي تأ�ي الثقة

 ملء اإلب��ق

 لعب األدوار - نصائح الثقة

نشاط: ما الذي تغير أيضا - 

تعّرف إلى شخٍص ممّيز 

وأشعر بالّثقة 

أنا أستطيع 

توكيد الذات

اساليب التعلم 

تقد�ري لذا�ي

قذف الكرة

حيا�ي وهويتي  

تقد�ر الذات

143

 115

116

117

118

120

36

38

39

43

23

78

20

37
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النظرة للجسد



� �

كل جسد مميز وف��د  وعلى الناس أن يشع�وا بشكل إيجابي ا�جاه أجسادهم

أن يدرك ماذا يعني أن يكون اإلنسان فخوً�ا بجسده. (موقفي)

أن يقّدر جسده ويحترمه. (موقفي) 

أن يعّبر عن شعوره ا�جاه جسده وكيف يمكن أن يقدره. (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل الشباب ال�ثقيفي

لألطفال  واإلنجا�ية  الجنسية  الحقوق  �زمة 

مع  األنشطة  تط�يق  دليل  واليافعين/ات 

األطفال من عمر 10-13 سنة

النفسية  الصحة  للجميع:  النفسية  الصحة 

الوحدة  14-15سنة)/   ) والشابات  للشبان 

الثانية: اختالفي وتقبل االخر

دليل من الشباب الى الشباب

مها�ات الحياة

صورة الجسد ونظر�نا إليه

احت�ام الجسد

ا�عرف الى جسدي 

اسمي وما احب بجسمي

صور�نا لجسدنا

جسدي لي 

 

45

54

9

13

145

161



القيم التي تحكمني



� �

تمثل القيم اعتقادات �اسخة يحملها األف�اد والعائالت والمجتمع ا�جاه مواضيع 

وقضايا مختلفة

أن يتعرف المشارك على مفهوم القيم والمعتقدات. (معرفي)

والتسامح.  التقبل  االحت�ام،  المساواة،  مثل  األساسية  القيم  من  مجموعة  يعدد  أن 

(معرفي) 

أن يفهم عالقة القيم والمعتقدات ودورها في ا�خاذ الق�ا�ات والعالقات. (معرفي)

مختلفة.  معتقدات  و  قيم  لد�ها  يكون  قد  والعائلة  األق�ان  االف�اد،  بأن  يدرك  أن 

(موقفي) 

مشاركة قيمة يمتلكها كل مشارك وأ�رها على سلوكه. (مهارة)



� �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

الجنسية واإلنجا�ية  الصحة  �ثقيف األق�ان عن 

تد��ب  دليل  اإلنسانية:  األوضاع  في  للشباب 

المدر�ين

األساسية   الحياة  مها�ات  المدرب  دليل 

لليافعين في أوضاع حيا�ية مختلفة

دليل من الشباب الى الشباب

مها�ات الحياة

قيمي ال �تغير

 

قيمي

 فنيات استكشاف القيم

والمواقف

 قيس وليلى

هل توافق

قيمي وعناصر قوتي  

80

27

71

79

81

43



التع�ير عن الذات



� � �

التع�ير عن الذات مهم في بناء العالقات الصحية مع اآلخ��ن والتواصل معهم. 

أن يعرف المشاعر (معرفي)

أن يميز �ين المشاعر ويحدده شعوره الحالي (مهارة)

أن �وّضح الف�ق �ين أشكال التع�ير عن الذات والتم�يز �ين أنماط التواصل المختلفة. 

(معرفي)

أن يش�ح بعض المواقف أو األسباب التي تمنع الفرد من التع�ير عن ذا�ه. (معرفي)

أن يدرك بأنه يصعب أحيانا فهم مشاعرنا أو عواطفنا خالل حدوثها. (موقفي)

أن يناقش األشياء التي يمكن أن نقوم بها للتع�ير عن الذات. (مهارة)

ان يتدرب على رسالة "انا" (وصف الشعور) (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني 

دليل: من الشباب إلى الشباب

 مها�ات الحياة

 فهم االحاسيس غير ال��حة

- قياس ح�ارة مشاعرنا

 التع�ير عن مشارعنا

 التنفس واالسترخاء

 مهارة التع�ير عن النفس

 ثالثون ثانية من الشهرة

 عالقا�ي السليمة

80

81

82

82

58

59

70



إدارة التوتر



� � �

 تع��ز قدرة المشاركين على تحديد أشكال التوتر التي يتعرضون لها

أن يفّ�ق �ين التوتر السيء والتوتر الجيد. (معرفي)

ان يعرف تأ�ير الهرمونات في الجسم (وظائفها) (معرفي)

أن يدرك بأن التغي�ات الهرمونية قد يكون لها أ�ر في ذلك (معرفي)

أن يدرك بأن التوتر �ؤثر على أداء الشخص (موقفي)

أن يحلل العوامل أو الظ�وف التي تجعل الفرد متوت�ا (مهارة)

أن يط�ح صفات الشخص الذي يمكن أن يقوم بالحديث  معه عن شعور التوتر (مهارة)

أن يناقش األنشطة أو الهوايات التي يمكن أن تساهم في التخفيف من حدة التوتر 

(مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

الحياة-الجزء  ومها�ات  الشمس  فتيات 

الثاني- 

الجنسية  الصحة  عن  األق�ان  ثقيف 

األوضاع  في  للشباب  واإلنجا�ية 

اإلنسانية: دليل تد��ب المدر�ين

المها�ات الحيا�ية للشباب

أع�اض التوتر 

إدارة اإلجهاد 

التدليك الذا�ي 

التوتر الجيد، التوتر السيء

وردتي 

خذي دقيقة است�احة 

توتر إيجابي أم سلبي 

هل أنا متوتر؟ ... طبعًا ال! 

نافذة من األمل

ال م��د من األفكار السل�ية

إيجا�ية دائمة

التكيف مع الضغوط  

تصو�ات مثالية وسلوكيات 

مدمرة 

الثقة 

تحدي "من قدم السبت" 

87

88

88

90

90

84

85

88

91

92

25

26

28

30



إدارة الغضب



� � �

ان يتعرف على المشاعر(معرفي)

ان يتعرف على االشا�ات التحذي��ة للغضب (معرفي)

ان يتعرف على مفهوم الغضب(معرفي)

ان يدرك المواقف التي �ثير الغضب (معرفي)

ان يعي ط��قته الخاصة في االستجابة للغضب (معرفي)

ان يتعرف على الط�ق المناسبة وغير المناسبة للتع�ير عن الغضب (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

 مها�ات الحياة

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

أحدد وأعبر عن مشاعري 

المشاعر

المشاعر واألحداث

109

25/40

27/45



التعامل مع الخطأ



� � �

كل شخص يمكن أن يخطئ 

أن يدرك أن الخوف أو التوتر أحياًنا يساهمان في أن يخطئ الشخص. (معرفي)

أن يتقبل أن اإلق�ار بالخطأ بداية الحّل. (موقفي)

أن يضع المشارك نفسه/ها مكان اآلخ��ن ورّدة فعلهم. (موقفي)

أن يحّلل األسباب التي أدت إلى الخطأ. (مهارة)

أن يقت�ح الخطوات للتعامل مع الخطأ أو حّله. (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

التفكير العقالنيمها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

التفكير الناقد 

A4

A5



التطلع نحو المستقبل



� � �

تع��ز مهارة المشارك لتحديد أهدافه المستقبلية.

أن يتعرف على مفهوم الهدف (معرفي)

األشياء  الحصول على  الفرد في  لتساعد  استخدام األهداف  أهمية  يتعرف على  أن 

التي يحتاجها أو �رغب بها اآلن أو في المستقبل. (معرفي)

أن يتنبه أن هناك أهداف قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى. (معرفي)

مرحلة.  مختلفة في كل  بعوامل  �تأ�ر  للمستقبل  والتطلعات  األهداف  أن  يدرك  أن 

(موقفي)

أن يتقبل أن األهداف والتطلعات للمستقبل �تغير مع العمر وتطور الخبرة في الحياة. 

(موقفي)

بمكان  بتدوينها  ويقوم  المدى  والبعيدة  القصيرة  األهداف  من  مجموعة  يضع  أن 

يمكن م�اجعته �ين الفترة واألخرى. (مهارة)

الفترة واألخرى  المدى يجب م�اجعتها �ين  يتفهم ان األهداف وباألخص بعيدة  أن 

ليق�ر ان كانت بحاجة للتعد�ل وفقًا للمستجدات. (مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني- 

�ثقيف األق�ان عن الصحة الجنسية واإلنجا�ية 

تد��ب  دليل  اإلنسانية:  األوضاع  في  للشباب 

المدر�ين

النفسية  الصحة  للجميع:  النفسية  الصحة 

-الوحدة  سنة/   16  -  15) والشابات  للشبان 

الثالثة- أنا والمستقبل

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

أهدافي 

5 نصائح لوضع األهداف 

قصتي هويتي 

خط حيا�ي 

أهداف، أهداف، أهداف  

أ�حسس المجهول 

ارسم نفسي اليوم 

وفي المستقبل

انا والمستقبل

التخطيط للمستقبل

التخطيط

324

325

345

346

93

10

11

12

29/49

A14



12 14

الجزء الثاني:

العالقة مع األسرة والمجتمع



حقوقي



� � �

كل شخص يتمتع بحقوق

كل شخص يتمتع بحقوق

أن يعرف ويحدد حقوق اإلنسان والم�أة والطفل. (معرفي)

أن يفهم الحقوق الصحية. (معرفي)

أن يدرك بأن كل شخص يتمتع بحقوق إنسان ومن المهم احت�امها. (موقفي)

أن يساهم في تحليل موضوع يتعّلق بحقوق اإلنسان أو الطفل. (مهارة) 

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

لألطفال  واإلنجا�ية  الجنسّية  الحقوق  �زمة 

واليافعين/واليافعات  (10 - 13 سنة) 

والحقوق  حة  بالصِّ الُمتعّلقة  المسائل  �زمة  

لألطفال  واإلنجا�ية  الجنسّية 

واليافعين/واليافعات (10 - 13 سنة) 

�ثقيف األق�ان عن الصحة الجنسية واإلنجا�ية 

تد��ب  دليل  اإلنسانية:  األوضاع  في  للشباب 

المدر�ين

مها�ات الحياة 

حقوق األطفال

شجرة الحقوق والواجبات 

أ�عّرف على حقوقي 

من حقنا أن نعرف 

وأن نحمي أنفسنا 

 حقوقي

5

7

4

135

1



مها�ات االتصال
 والتواصل



أن يتعرف على مفهوم االتصال والتواصل (معرفي)

أن يتعرف على عناصر االتصال والتواصل (معرفي)

أن يتعرف على اشكال االتصال والتواصل (معرفي)

أن يتعرف على صفات المتصلين الفعالين (معرفي)

أن يتعرف على صفات المتصلين غير الفعالين (معرفي)

أن يتعرف على مفهوم االستماع واالصغاء(معرفي)

أن يتعرف على معيقات االصغاء(معرفي)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

من الشباب والى الشباب في مجال مها�ات 

الحياة والثقافة االس��ة

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

مها�ات الحياة

دليل واحد متكامل

فن االنصات

التواصل

االتصال

 اساليب مختلفة في

التواصل

 االستماع الفعال (االنصات

� � �

203

A8

64

93

97



التعامل مع األق�ان



� � �

يمكن ان �ؤثر االق�ان على الق�ا�ات والتصرفات  والسلوكيات

من  اإليجا�ية  التأ�ي�ات  وقبول  السلبي  األق�ان  ضغط  لمواجهة  ط�ق  هناك 

األق�ان.

ان يعرف معنى اال�تماء (معرفي)

أن يدرك أهمية اال�تماء إلى مجموعة من الرفاق ومرحلة الم�اهقة. (معرفي)

ان يحدد معا�يره و�وافق �ينها و�ين معا�ير الجماعة (موقفي)

أن يصف تأ�ي�ات الزمالء اإليجا�ية والسل�ية على الق�ا�ات والتصرفات والسلوكيات. 

(معرفي)

بالبلوغ  متعلقة  وتصرفات  ق�ا�ات  على  �ؤث�وا  أن  يمكن  الزمالء  بأن  يدرك  أن 

والسلوكيات. (موقفي)

أن يمًيز �ين العالقات اإليجا�ية و �ين العالقات السل�ية. (مهارة)

أن يقت�ح طرقًا للتخلص من العالقات السل�ية. (مهارة)

أن يضع طرقًا لتحدي ضغط الزمالء السلبي في مرحلة الم�اهقة. (معرفي)

ان يتدرب على كيفية التعامل مع ضغط االق�ان (مهارة)

أن يعبر  عن أشكال التعامل أو رفض ضغط األق�ان. (مهارة)

معرفة متى وكيف نقول ال أن يقت�ح طرقًا للت�وي� لتأ�ير األق�ان اإليجابي. (مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

 دليل واحد متكامل

�زمة الحقوق الجنسّية واإلنجا�ية لألطفال 

واليافعين/واليافعات  (10 - 13 سنة)

دليل ال�ثقيف الصحي المدرسي

مها�ات الحياة

"دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي

دليل من الشباب الى الشباب

 عالقا�ي االجتماعية

 كيف �تعامل مع مضايقات

األق�ان

التنمر

اصدقائي

 كيف أ�عامل مع ضغط 

 األق�ان وأد�ر عالقتي مع

أق�اني

االق�ان

التنمر

 التعاطي االيجابي مع

 الن�اع النا�ج عن ضغط

الزمالء

73

41

66

83

136

 64/74

89/99

131



التعاون



التعاون يساهم في تطو�ر القد�ات المعرفية واكتساب مها�ات التواصل

أن يفهم مفهوم التعاون مع اآلخ��ن. (معرفي)

أن يناقش أهمية التعاون وأ�ره اإليجابي على الفرد والف��ق والمجتمع. (معرفي)

ان يدرك عوامل نجاح التعاون. (موقفي)

أن يط�ح تجربة سابقة للتعاون مع اآلخ��ن وتحليل مخرجا�ها. (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

� � �

A15عمل الف��ق والقيادة



إدارة الن�اعات 
والتفاوض



� � �

تقوية مها�ات التكّيف الفردية بهدف تحقيق تفاعل أفضل مع اآلخ��ن 

أن يعي معنى االختالف(معرفي)

أن يفّ�ق �ين المشاكل والن�اعات. (معرفي)

أن يعي النتائج االيجا�ية لحل الن�اعات (�ابح/�ابح)

أن يدرك ان التفاوض يعني ان �ربح الطرفين

أن يعرف مفهوم التفاوض(معرفي)

أن يعّدد مكونات التفاوض. (معرفي)

أن يدرك انواع المفاوضين (معرفي)

أن يفهم أهمية اإلصغاء في عمليات التفاوض (معرفي)

مرضية.  �تائج  إلى  للوصول  أحيانا  وجهد  وقت  �تطّلب  عملية  التفاوض  أن  يدرك  أن 

(موقفي)

أن يحّلل نقاط القوة والضعف لمشكلة تطًلب تفاوضًا. (مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني 

دليل واحد متكامل

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

مها�ات الحياة

مها�ات التفاوض والتسوية 

(مع األهل)

ماهي المشاكل 

كيفية التعامل مع الخالف 

سارة تقول 

الها�ف/ التلفون 

االستماع الفعال  

الرد على ”ال“ (مع األهل)

خمس خطوات من أجل 

التواصل حول الخالفات 

وحلها 

التفاوض

قدرتي على التكيف

التعامل مع الن�اع

109

111

111

68

69

70

95

104

A12

117

127



ا�خاذ الق�ا�ات



� � �

كل شخص له الحق في أخذ ق�ا�ا�ه.

أخذ الق�ار مهارة يمكن أن يكتسبها اإلنسان.

أن يصف ق�ار أخذه/ته وشعر بالفخر لنتيجة هذا الق�ار على حيا�ه. (معرفي)

أن يصف ق�ار أخذه/ته أو أخذه آخ�ون وكان له أ�ر سلبي أو إيجابي. (معرفي)

أن يدرك بأنه في بعض األحيان تحتاج لنصيحة آخ��ن التخاذ ق�ار.  (موقفي)

أن يحلل العناصر التي يمكن أن تساهم في ا�خاذ ق�ار سليم. (مهارة)

أن يحدد الخطوات األساسية ألخذ الق�ا�ات. (معرفي)

الزمالء  الثقافة،  كاألصدقاء،  الق�ار،  ا�خاذ  في  تؤثر  عوامل  عدة  هناك  أن  يدرك  أن 

ووسائل االعالم وغيرها.(موقفي)

أن يحلل العوامل التي يمكن ان تؤثر على ا�خاذ الق�ار. (مهارة)

أن يعبر عن وجهة نظره/ها العوامل أو المؤث�ات التي تؤثر على ا�خاذ الق�ار. (مهارة)

تواجهكم.  مشكلة  على  حلها  في  الخطوات  ويطبق  واجهته/ها  مشكلة  يحلل  أن 

(مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

الحياة-الجزء  ومها�ات  الشمس  فتيات 

الثاني 

دليل واحد متكامل

المها�ات الحيا�ية للشباب 

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

الجنسية  الصحة  عن  االق�ان  �ثقيف 

واالنجا�ية للشباب في االوضاع االنسانية: 

دليل تد��ب المدر�ين

لعب األدوار/ نصائح الثقة 

الرسم ال�ياني لصنع الق�ار 

الق�ا�ات الذكية

هل قلت أنا ذلك؟ أساليب 

مختلفة للتواصل

االستماع الفّعال (اإلنصات)

ممارسة التواصل الحاسم 

خمس خطوات من أجل 

التواصل حول الخالقات 

وحلها 

�نفيذ الق�ا�ات الصعبة 

 ا�خاذ الق�ار والتفكير النقدي

 التبعات ومقاومة الضغوط

 التفاوض ومها�ات الرفض

ا�خاذ الق�ار

ا�خاذ الق�ار. يجب ان اق�ر

نعم استطيع ان اقول ال

123

125

126

93

97

102

104

111

35

36

43-44

A6

107

108



إدارة وحّل المشاكل



� � �

توضيح المشاكل التي قد تواجه اليافعين في هذه المرحلة.

إدارة وحل المشاكل هي مهارة ممكن تعلمها وممارستها.

التواصل مهم في جميع العالقات ومنها �ين الوالد�ن او مع األشخاص البالغين 

الموثوقين واألطفال و�ين األصدقاء واآلخ��ن. 

المشكالت  حدوث  على  تؤثر  التي  العوامل  هي  وما  المشكلة  مفهوم  يعرف  أن 

(معرفي)

أن يعدد قائمة ببعض المشاكل التي تواجه اليافعين في هذه المرحلة. (معرفي)

أن يتأمل بالمشاكل وكيفية تأ�يرها على الفرد. (معرفي)

أن يعي بأن المشاكل وأهميتها تختلف باختالف الظ�وف والعمر.  (موقفي)

أن يناقش صفات الشخص الذي يمكن الوثوق به لمناقشة مشكلة معه/ها. (مهارة)

أن يش�ح الخطوات الرئيسية إلدارة وحل المشاكل. (معرفي) 

أن يدرك بأن إدارة وحل المشاكل مهارة يمكن تعلمها. (موقفي)

أن يطبق خطوات لحل المشاكل. (مهارة)

والحلول  تحليلها  خطوات  و�وضح  الم�اهقة  مرحلة  في  تحصل  مشكلة  يط�ح  أن 

المقترحة لها. (مهارة)

اللفظي)  وغير  اللفظي  التواصل  (منها  التواصل  من  المختلفة  األنواع  يحدد  أن 

(معرفي). 

أن يصف أشكال التواصل الصحي وغير الصحي (معرفي). 

أن يعدد فوائد التواصل الصحي �ين الوالد�ن او الشخص البالغ الموثوق واألطفال، 

و�ين األصدقاء واآلخ��ن (معرفي). 



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني 

النفسية  الصحة  للجميع:  النفسية  الصحة 

للشبان والشابات ( 13 -14 سنة)

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

قفي، فكري، تصرفي

اآلن  اآلن،  قبل  المشكالت 

وفي المستقبل  

تغ�ير األدوار االجتماعية

غاضبا جدا

حل المشكالت

    

102

50

50

57

A7

أن يدرك بأن التواصل الواضح ب ”نعم" او "ال" يساهم في تجنب المشاكل. (موقفي)

أن يدرك بأن جميع األشخاص لد�هم الحق في التع�ير عن أنفسهم. (موقفي)

المشاكل.  وحل  إدارة  في  وأ�ره  اللفظي  وغير  اللفظي  للتواصل  سينا��و  يط�ح  أن 

(مهارة)



التقبل والتسامح
واالحت�ام



� � �

كل انسان ف��د من نوعه، و�إمكانه المساهمة ا�جاه مجتمعه ولديه الحق بأن يتم 

احت�امه.

فهم كون االختالف والتنوع أمر ط�يعي وفهم الحّق في عدم التم�يز

أن يش�ح معنى معاملة اآلخ��ن بعدل، مساواة، ك�امة واحت�ام. (معرفي)

معاملتهم  يتم  بأن  الحق  ولد�هم  وقيمين  نوعهم  من  ف��د�ن  الجميع  بأن  يدرك  أن 

بك�امة واحت�ام. (موقفي)

أن يعدد بعض األمثلة التي تمّكن أي شخص بأن يساهم ا�جاه مجتمعه بالرغم من 

االختالفات. (مهارة)

المجتمع.  على  وضار  سلبي  أ�ر  له  و�نميطهم  لآلخ��ن  األوصاف  نعت  بأن  يدرك  أن 

(موقفي)

أن يط�ح ط�ق للتع�ير عن التسامح، التضامن واالحت�ام لآلخ��ن. (مهارة)

أن يطور قدرته للتع�ير عن االختالف والتشابه لآلخ��ن. (مهارة)

أن يناقش التحديات الناجمة من االختالف و ما هي التحديات الناجمة من التشابه. 

(معرفي)

أن يدرك أن االختالف والتنوع في حياة الناس على أمر ط�يعي وهو أمر جميل تمامًا 

مثل �نّوع ألوان قوس الق�ح. (معرفي) 

أن يفهم مفهوم التقبل والتسامح واالحت�ام وأهميته. (معرفي)

معها.  �تفق  ال  قد  األمور  �ناول  أو  �ؤية  في  �اوية  له  شخص  كل  بأن  يدرك  أن 

(موقفي)

ان يدرك ان عليه احت�ام االشخاص وعدم الحكم عليهم من وجهات نظرهم اذا كانت 

مخالفة لوجهات نظرنا(موقفي)

معها.  التعامل  شكل  وط�ح  المختلفة  النظر  وجهات  تحليل  على  قاد�ًا  يكون  أن 

(مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل الشباب ال�ثقيفي  

الحياة-الجزء  ومها�ات  الشمس  فتيات 

الثاني

النفسية  الصحة  للجميع:  النفسية  الصحة 

للشبان والشابات ( 14 - 15 سنة)/الوحدة 

الثانية-اختالفي وتقبل اآلخر

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

الرجاء احت�ام وجهات النظر ١

الرجاء احت�ام وجهات النظر ٢

 خلق التنوع

كما ا�اه

 ��ادة األزمة إلى حدها

األقصى

 تبد�ل الك�اسي

 قطعة ثياب تخشون ارتدائها

 كيف كان مظهر المشاهير

 دفتر �وميا�ي وصفا�ي

 الف��دة

 كوالج جماعي عن موضوع

االختالف

 قبول اآلخر

 

192

194

302

303

14

26

28

30

33

35
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الصداقة واالنجذاب
 لآلخ��ن



� � �

الصداقة  واالنجذاب إلى اآلخ��ن  تساعد األشخاص  على الشعور اإليجابي نحو 

أنفسهم.

تحديد مفهوم الصداقة 

أن يعدد  فوائد الصداقة و. (معرفي).

أن يدرك  بأن الصداقة ممكن ان تعطي األشخاص شعور إيجابي. (موقفي)

أن يناقش أشكال التع�ير  عن الصداقة التي تجعل اآلخ��ن يشع�ون بشكل إيجابي نحو 

نفسه. (مهارة).

أن يصف أهمية الصداقة. (معرفي)

أن يعدد خصائص الصد�ق الحقيقي. (معرفي)

أن يميز �ين الصداقة، الرفقة والزمالة (مهارة)

التفاعل مع الجنس اآلخر 

أن يحّدد  مي�ات وخصائص الجنس اآلخر. (معرفي)

أن يحّدد األدوار االجتماعية للشاب والشابة. (موقفي)

أن يعّبر المشارك عن نظرته للجنس اآلخر. (موقفي)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل الشباب ال�ثقيفي 

دليل واحد متكامل 

مها�ات الحياة

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

 أنا والجنس اآلخر

الصد�ق وقت الضيق

 ماذا يجري �ينهما

 هل هذه مشاعر حب

كيف نحيا معا في عالقات

عالقا�ي

 اصدقائي

 ال�اشد�ن الداعمين في  

حيا�ي

   مجتمعي

 

200

205

75

80

85

70

83

94
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أ�ر أدوات التواصل
 االجتماعي واالعالم



� � �

اال�ترنت ووسائل التواصل االجتماعي تحتاج لعناية وم�اعاة دقيقة. 

أن يصف أمثلة عن فوائد ومخاطر اال�ترنت ووسائل التواصل االجتماعي. (معرفي)

االجتماعي.  التواصل  ووسائل  اإل�ترنت  استعمال  بط��قة  الحرص  أهمية  يدرك  أن 

(موقفي)

التواصل  التي سيتم مشاركتها على وسائل  المعلومات  اختيار  يناقش ط�ق ق�ار  أن 

االجتماعي. (مهارة) 

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل: من الشباب إلى الشباب

دليل ال�ثقيف الصحي المدرسي

مها�ات الحياة

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

دليل العمل مع الشباب في قضايا الصحة 

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

 تحليل صور وسائل اإلعالم

 االستخدام غير اآلمن لألجهزة

الذكية

 كيف أحافظ على نفسي  

عندما أ�عامل مع اإل�ترنت

اال�ترنت والتواصل االجتماعي

االستخدام اآلمن لإل�ترنت

 التكنولوجيا ووسائل االتصال

االجتماعي

151

54

156

66/77

91/101

26



مفهوم األسرة 



� � �

هناك عدة أنواع للعائالت في أنحاء العالم

أف�اد العائلة لد�هم احتياجات وأدوار 

أن يعرف مفهوم األسرة وما هي أسس تأسيسها (معرفي)

عائلة  والممتدة،  الصغيرة  العائلة  (مثال:  العائالت  من  المختلفة  األنواع  يعّدد  أن 

المسؤول عنها أحد الوالد�ن، عائلة مسؤول عنها طفل إلخ). (معرفي) 

أن يعبر عن االحت�ام لجميع أشكال العائالت. (موقفي) 

أن �بدي أفكا�ًا لط�ق االحت�ام لجميع أشكال العائالت. (مهارة)

أن يعدد احتياجات وأدوار أف�اد العائلة. (معرفي)

المسؤولية  مبدأ  من  نابعة  العائلة  بأف�اد  لالعتناء  متعددة  ط�ق  هناك  أن  يدرك  أن 

بالرغم من عدم الرغبة بذلك في بعض األحيان. (موقفي)

أن يناقش كيف يمكن تحديد احتياجات أف�اد العائلة.(مهارة). 

عدم المساواة المبني على النوع االجتماعي غالبا ما ينعكس على مسؤوليات 

وأدوار أف�اد العائلة.
أن يعدد االختالفات بأدوار ومسؤوليات الرجال والنساء ضمن العائلة (معرفي). 

أن يش�ح الط�ق المؤثرة على أف�اد العائلة بما يمكنهم وال يمكنهم فعله بسبب هذه 

االختالفات (معرفي). 

أن يدرك تأ�ير عدم المساواة على أدوار ومسؤوليات اف�اد العائلة (موقفي). 

والنساء في  الرجال  أدوار ومسؤوليات  حيال  الفرد ومشاعره  دور  م�اجعة  ي�اجع  أن 

العائلة. (مهارة)



� � �

التمرد والن�اع وسوء الفهم �ين األهل واليافعين أمً�ا شائعًا، ال سيما أ�ناء فترة 

الم�اهقة ، وعادة ما يتم تجاوزها وحلها.

أف�اد العائلة لهم أهمية في تعليم القيم لألطفال.

أن يعرف مفهوم القيم 

أن يكون قادر على تقديم عناصر أساسية لمفهوم القيم. (معرفي)

أن يعدد  القيم المهمة للعائلة وللفرد. (معرفي)

أن يدرك أهمية قيم العائلة وأ�رها على قيم أطفالهم. (موقفي)

ان يدرك تغير القيم بتغير عوامل الحياة (موقفي)

أن يناقش القيم الشخصية وكيف تشكلت(مهارة).

أن يعي خصائص مرحلة الم�اهقة(معرفي)

ان يحدد احتياجات مرحلة الم�اهقة في ضوء خصائصها ومتطلبات األسرة(معرفي)

واليافعين.  األهل  �ين  عادة  تحدث  التي  الفهم  وسوء  الن�اعات  أشكال  يعدد  أن 

(معرفي)

ان يعي مفهوم فجوة االجيال(معرفي)

أن يصف ط�ق حل الن�اع أو سوء الفهم �ين األهل واليافعين. (المعرفي) 

فترة  أ�ناء  شائع  أمر  واليافعين  األهل  �ين  والتمرد  الفهم  وسوء  الن�اع  بأن  يعي  أن 

الم�اهقة ويمكن عادة حلها. (موقفي)

خالفات  او  ن�اعات  اي  لحل  والتفاوض  المشكالت  حل  مها�ات  �وظف  ان 

اس��ة(مهارة)

األوصياء.   / األمور  أولياء  مع  الفهم  وسوء  الن�اع  لحّل  وخطوات  أفكا�ًا  يطبق  أن 

(مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل واحد متكامل 

دليل الشباب ال�ثقيفي  

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

عالقا�ي االجتماعية 

ماذا يجري �ينهما؟ 

عائلتي وجودي (مفهوم العائلة) 

عائلتي وجودي (ديناميكية 

العائلة)  

مسؤوليات... مسؤوليات

عائلتي

73

75

174

177

185

62/71



12 14

الجزء الثالث:

قضايا الصحة الجنسية واإلنجا�ية



مفهوم الصحة بشكل 
عام والصحة الجنسية 
واإلنجا�ية بشكل خاص



� � �

يطّور األف�اد معرفتهم بمعنى الصحة بمفهومها الشمولي

أهمية الوعي بدورة الحياة الجنسية واإلنجا�ية*

أن يعّدد مكونات الصحة الشمولي. (معرفة)

أن يدرك أن ق�ا�ا�هم الحالية لها أ�ر طو�ل المدى على صّحتهم الحالية والمستقبلية. 

(موقفي)

أن يناقش العوامل التي ترتكز عليها الصحة. (مهارة)

أن يناقش دور األف�اد في تع��ز صحته وصحة اآلخ��ن. (مهارة)

أن يتأمل بعوامل الحماية وعوامل الخطر. (مهارة)

اإلنسان ونموه.  الجنسية واإلنجا�ية وأنها جزء من دورة حياة  الحياة  يش�ح دورة  أن 

(معرفة)

أن يعي بأن مرحلة البلوغ تبدأ بتغي�ات (�يولوجية - جنسية) و�نتهي بتغي�ات اجتماعية 

(مثل ال�واج، رعاية األطفال). (معرفي)

أن يناقش أ�ر الق�ا�ات في كل مرحلة عم��ة و�تائجها على الم�احل الالحقة. (معرفة)

يدرك بأن الق�ا�ات الصحية التي يتم ا�خاذها بمرحلة عم��ة لها آ�ار و�تائج صحية.  أن 

(موقفي)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

لألطفال  واإلنجا�ية  الجنسّية  الحقوق  �زمة 

واليافعين/واليافعات  (10- 13سنة)

دليل: من الشباب إلى الشباب

الحياة-الجزء  ومها�ات  الشمس  فتيات 

الثاني

دليل الشباب ال�ثقيفي

الجنسية  الصحة  عن  االق�ان  �ثقيف 

االنسانية:  االوضاع  في  للشباب  واالنجا�ية 

دليل تد��ب المدر�ين

الحق�بة التد���ية للصحة اإلنجا�ية

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

دورة �ثقيف صحي-مش�وع شبابنا

ل�ثقيف  الصحية  الرعاية  مقدمي  دليل 

الجنسية  الصحة  قضايا  حول  األهالي  

واإلنجا�ية لليافعين واليافعات

الصحة  قضايا  الشباب في  مع  العمل  دليل 

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

عندما نكون بصّحة جّيدة

ما مدى ا�تباهنا لصحتنا

 سينا��و الحقوق ما هي

حقوقنا

 صحتنا.. نحن معنيون بها

 حقوق الصحة الجنسية

واالنجا�ية

الصحة اإلنجا�ية

الصحة

الصحة النفسية

 مقدمة حول الصحة/ الصحة

الجنسية واإلنجا�ية

 مفاهيم الصحة والصحة

اإلنجا�ية

4

56

152

153

18

135

62

106/122
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مرحلة البلوغ
 (فترة الم�اهقة)



� � �

خالل مرحلة البلوغ توثر عملية النمو والهرمونات على النضوج المعرفي واإلنجاب

بالصحة الجنسية واإلنجا�ية.  المرتبطة  التناسلي ووظائفه  الجهاز  يعًرف مكونات  أن 

(معرفة)

أن يقر بأنه من الط�يعي أن ينتاب اليافع واليافعة الفضول واألسئلة حول اجسادهم 

ووظائف الجهاز التناسلي والتغي�ات خالل مرحلة البلوغ. (موقفي)

أن يدرك بأن كل شخص مميز وأن االختالفات أمر ط�يعي. (موقفي)

ان يناقش مصادر المعلومات حول الصحة الجنسية واإلنجا�ية (معرفة)

يناقش صفات الشخص الذي يمكن أن يجيب على األسئلة واالستفسا�ات فيما  أن 

يتعلق بهذه التغي�ات. (مهارة)

للذكور  واالنفعالية  واالجتماعية  والنفسية  الجسدية  التغي�ات  على  التعرف 

واإلناث بشكل عام. (معرفي)

أن يصف ثالثة مؤش�ات لبدء مرحلة البلوغ المرتبطة باإلناث (الدورة الشه��ة) والذكور 

(االحتالم). (معرفي)

أن يعدد على األقل ثالثة تغي�ات لكل من التغي�ات الجسدية واالجتماعية واإلد�اكية 

للذكور واإلناث بشكل عام. (معرفي)

أن يدرك بأن كل جسم يختلف في م�احل نموه عن اآلخر  وال �وجد عمر واحد محدد 

لبدء هذه التغي�ات. (موقفي)

أن يدرك أن البلوغ مرحلة تبدأ أحياًنا ببعض التغي�ات في المظهر الخارجي. (موقفي)

أن يناقش المشاعر واألحاسيس ا�جاه مرحلة البلوغ. (مهارة)



� � �

الدورة  مثل  �يولوجية  عديدة  لتغي�ات  اإلناث  جسم  يتعرض  البلوغ  مرحلة  خالل 

الشه��ة وهذه التغي�ات ال تستدع الخوف أو القلق *

يصف الدورة الشه��ة واالع�اض الجسدية واألحاسيس التي تمر بها الفتاة خالل  أن 

هذا الوقت. (معرفة)

أن يدرك أهمية الممارسات الصحية السليمة واج�اءات النظافة الشخصية خالل الدورة 

الشه��ة (معرفة)

تستدع  وال  والجنسية  اإلنجا�ية  الدورة  من  جزء  هي  الشه��ة  الدورة  بأن  يدرك  أن 

التعامل معها بخوف أو قلق أو س��ة. (موقفي)

ط�يعتها،  الشه��ة،  الدورة  بدء  ناحية  من  اآلخر  على  يختلف  جسم  كل  بأن  يدرك  أن 

آالمها ومدتها) (موقفي)

واإلنجاب.  الحمل  على  التامة  القدرة  يعني  ال  الشه��ة  الدورة  بدء  بأن  يدرك  أن 

(موقفي)

الشه��ة.  الدورة  خالل  بال�احة  ليشع�ن  للفتيات  وداعمة  إيجا�ية  خطوات  يط�ح  أن 

(مهارة)



� � �

الدورة  خالل  الشخصية  بالنظافة  العناية  بنشاط  الرسائل  هذه  ربط  المهم  من 

الشه��ة

خالل مرحلة البلوغ يتعرض جسم الذكور لتغي�ات عديدة وهي ط�يعية  

أن يدرك معنى االحتالم بشكل عام (معرفة)

أن يعي أن اليافعين يشع�وا بأمور مختلفة مثل اال�تصاب واالحتالم وإف�از السوائل 

خالل هذه المرحلة. (معرفي)

أن يدرك بأن اال�تصاب واالحتالم أو أي إ�ارة أو ردود فعل جنسية هي جزء ط�يعي 

من البلوغ. (موقفي)

أن يتقبل بأن كل جسم يختلف على اآلخر (ال �وجد عمر واحد محّدد إنما هي مرحلة 

تختلف فيها التغي�ات من شخص آلخر). (موقفي)

البلوغ.  الفائضة خالل مرحلة  الجنسية  الطاقة  للتعامل مع  وأفكار  أشكال  يقت�ح  أن 

(مهارة)

أن يدرك أهمية ممارسة االنشطة البدنية للسيطرة على االنفعاالت والطاقة الجنسية 

خالل مرحلة البلوغ (مهارة)

ان يدرك أهمية الممارسات الصحية السليمة خالل هذه المرحلة وتأ�يرها على الم�احل 

العم��ة المختلفة

على  تأ�يرها  ومدى  الصحية  وغير  الخطرة  الممارسات  عن  االبتعاد  اهمية  يدرك  ان 

الم�احل العم��ة المختلفة



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل الشباب ال�ثقيفي   

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 

 

 �زمة الحقوق الجنسّية واإلنجا�ية

 لألطفال واليافعين/واليافعات  (10 - 13

سنة

دليل: من الشباب إلى الشباب

الحياة-الجزء  ومها�ات  الشمس  فتيات 

الثاني

دورة �ثقيف صحي  - مش�وع شبابنا

 جسدي يتغير... ماذا يحصل

 الجهاز التناسلي والبلوغ لدى

الشباب

 تغ�ي�ات الم�اهقة

 أجسادنا المتنامية

 �تعّرف إلى األعضاء التناسلّية

 �تعّرف إلى الدورة الشه�ّ�ة

 والحيض

قّصة سلمى ١

النمو الجنسي واالحتالم

جهاز اإلناث التناسلي

جهاز الذكر التناسلي

أنا أ�غير (الم�اهقات األصغر 

سنا)

أجسامنا (الم�اهقات األصغر 

سنا)

دور�نا الشه��ة (الم�اهقات 

األصغر سنا)

تغ�ي�ات الم�اهقة

37

95

79

14

16

20

21

22

137

141

165

169

185

 

36



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل واحد متكامل

الجنسية  الصحة  عن  االق�ان  �ثقيف 

االوضاع  في  للشباب  واالنجا�ية 

االنسانية: دليل تد��ب المدر�ين

دليل ال�ثقيف الصحي المدرسي

ل�ثقيف  الصحية  الرعاية  مقدمي  دليل 

الجنسية  الصحة  قضايا  حول  األهالي  

واإلنجا�ية لليافعين واليافعات

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

دليل العمل مع الشباب في قضايا الصحة 

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

كيف ابدو لك 

 التغي�ات الجسمانية في

مرحلة البلوغ

سن البلوغ وماذا ا�وقع

الم�اهقة

انا انضج

مرحلة الم�اهقة

م�احل النمو والتطور لليافعين

البلوغ

نمو االنسان

البلوغ

 116

118

119

74

74

58

35

55

116/131

17



الممارسات الصحية 
السليمة وأهميتها على 

الصحة المستقبلية



� � �

العناية بالصحة والنظافة الشخصية

خالل البلوغ، النظافة الشخصية مهمة بما فيها الجهاز التناسلي.

التغذية الصحية السليمة

التغذية المتوازنة تلعب دور هام في الصحة السليمة 

أن يصف النظافة الشخصية وممارسات الصحة العامة. (معرفي)

أن يقدر أهمية النظافة الشخصية. (موقفي)

أن يدرك اهمية النظافة الشخصية لمنطقة االعضاء التناسلية.

أن يدرك أ�ر اهمال نظافة االعضاء التناسلية وااللتهابات التناسلية المرتبطة به وتأ�يرها 

على الصحة المستقبلية

أن يطور ويتبنى خطة نظافة شخصية للمحافظة على الصحة. (مهارة)

أن يحدد الحاجات الغذائية خالل مرحلة النمو. (معرفي) 

أن يفهم المكونات األساسية لألطعمة والهرم الغذائي. (معرفي)

أن يعدد  المأكوالت واألطعمة التي تسبب السمنة (معرفي)

أن يتنبه بأن التغذية غير المتوازنة تؤدي ألم�اض مزمنة مثل السكري (معرفي)

أن يطور  خطة غذائية متكاملة. (مهارة)



� � �

اإلنجا�ية  والصحة  عام  بشكل  الصحة  على  للسمنة  السل�ية  األثار  إد�اك  أهمية 

بشكل خاص 

أهمية ممارسة االنشطة البدنية ، ال��اضة أسلوب حياة

أن يكون قادر على توضيح وتحليل أسباب ��ادة الو�ن والسمنة (معرفي)

أن يعدد العادات الغذائية الضارة و�وضح كيفية تجنبها. (معرفي)

عام  بشكل  والسمنة  الو�ن  ب��ادة  المرتبطة  المستقبلية  الصحية  المخاطر  يدرك  أن 

والصحة اإلنجا�ية بشكل خاص (معرفي)

أن �وضح كيفية التعامل مع ��ادة الو�ن والسمنة (معرفي)

ط�ية  متابعة  أهمية  مع  السمنة  حال  في  الغذائي  النظام  تغ�ير  أهمية  يدرك  أن 

(موقفي)

أن يستوعب أهمية �نظيم الوقت لممارسة االنشطة البدنية. (معرفي)

أن يقّدر أهمية ال��اضة وأ�رها على صحة الفرد. 

(موقفي) 

أن يحدد خيا�ات بما يتعلق بال��اضة التي يحب المشاركين ممارستها. (مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

الحياة-الجزء  ومها�ات  الشمس  فتيات 

الثاني 

لألطفال  واإلنجا�ية  الجنسّية  الحقوق  �زمة 

واليافعين/واليافعات  (10 - 13 سنة) 

والحقوق  حة  بالصِّ الُمتعّلقة  المسائل  �زمة 

لألطفال  واإلنجا�ية  الجنسّية 

واليافعين/واليافعات  (14 - 17 سنة)  

دليل الشباب ال�ثقيفي   

دورة �ثقيف صحي  - مش�وع شبابنا

دليل ال�ثقيف الصحي المدرسي

ل�ثقيف  الصحية  الرعاية  مقدمي  دليل 

الجنسية  الصحة  قضايا  حول  األهالي  

واإلنجا�ية لليافعين واليافعات

حقوقنا (العناية بالصحة)

 ط�ق االعتناء بالنظافة

  - الشخصية

 لنخبر عن النظافة الشخصية

 ط�ق االعتناء بالنظافة

 - الشخصية

- لنخبر عن النظافة الشخصية

– الف صحتين

1-2-3 انطلقوا

 - السمنة

النظافة الشخصية

الغذاء الصحي

 الو�ن الصحي والنشاط

البدني

انماط الحياة الصحية

الصحة النفسية

155

30

32

46

46

 67

79

19

8

20

30

69

92



� � �

108/124

113/127

22

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

دليل العمل مع الشباب في قضايا الصحة 

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

التغذية السليمة

كيف اعتني بذا�ي

أنماط الحياة الصحية



الممارسات الخطرة وغير 
الصحية وأ�رها 

المستقبلي



� � �

مضار التدخين

أن يعدد ط�ق التدخين بأنواعها المختلفة (السجائر واألرجيله العادية وااللكت�ونية) 

أن يحدد مكونات السجائر بأنواعها والمركبات الخطرة التي يحتو�ها التبغ. (معرفي)

يعدد تأ�ير التدخين االني المباشر على جسم اإلنسان مثل أم�اض القلب والجهاز  أن 

التنفسي والسرطان. واالثار المستقبلية على الصحة بشكل عام (معرفي)

أن �وضح تأ�ير التدخين أ�ناء الحمل والوالدة. (معرفي)

أن يش�ح مفهوم التدخين السلبي. (معرفي)

أن يعي أن جميع أنواع استعمال التبغ سواء السجائر أو السجائر اإللكت�ونية أو النرجيلة 

... تؤدي إلى األض�ار ذا�ها. (معرفي)

أن يدرك بأن الفضول او دفع االق�ان قد يدفع البعض للتدخين أحياًنا. (موقفي)

أن يناقش كيفية التعامل مع ضغط األق�ان بما يتعلق بتجربة  التدخين وان يتعلم كيف 

يقول ال (مهارة)

أن يعرض سبل الحماية من أ�ار التدخين السلبي. (مهارة)



� � �

المخد�ات والمؤث�ات العقلية (بما فيها الكحول) 

أن يفهم معنى كلمة مخد�ات / مؤث�ات عقلية. (معرفي)

أن يذكر أصناف المخد�ات وأنواعها. (معرفي)

أن يعدد األثار االنية المباشرة والمستقبلية الصحية والنفسية والعقلية واالجتماعية 

واالقتصادية الستخدام المخد�ات. (معرفي)

الحمل  فترة  وخالل  عام  بشكل  اإلنجا�ية  الصحة  على  المخد�ات  تأ�ير  �وضح  أن 

والوالدة بشكل خاص. (معرفي)

أن يفهم معنى اإلدمان على المخد�ات وكيفية التخلص منها. (معرفي)

أن يدرك أن الفضول أحياًنا يدعو لتج��ب بعض أصناف المخد�ات. (موقفي)

ان يدرك مفهوم ال تجربة وال فضول بالمخد�ات (موقف ومعرفة)

إد�اك أن تجنب استخدام المخد�ات هي الط��قة األمثل للوقاية من آ�اره الجسدية 

والعقلية. (موقفي)

أن يناقش كيفية التعامل مع ضغط األق�ان بما يتعلق بتجربة أو استخدام المخد�ات 

وان يتعلم كيف يقول ال. (مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دورة �ثقيف صحي  - مش�وع شبابنا

دليل الشباب ال�ثقيفي   

الجنسية  الصحة  عن  األق�ان  �ثقيف 

األوضاع  في  للشباب  واإلنجا�ية 

اإلنسانية: دليل تد��ب المدر�ين

دليل ال�ثقيف الصحي المدرسي

قضايا  في  الشباب  مع  العمل  دليل 

والحقوق  واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة 

اإلنجا�ية

التدخين 

المخد�ات... تحد �واجهنا فهل 

�تركه يغلبنا

المخد�ات ..كيف �تحدث مع 

أق�اننا   

المخد�ات أواجه التحدي... 

أقول ال

المخد�ات 

المخد�ات: األسباب والنتائج

المواجهة: أقول ال 

للمخد�ات! 

التدخين

المخد�ات ومخاطرها

سلوكيات خطرة

1

330

 335

363

114

116

118

70

74

25



االستعداد لل�واج وفحص 
ما قبل ال�واج



� � �

أن يدرك ان هناك فحوصات خاصة ال بد من اج�ائها قبل ال�واج

أن يذكر الفحوصات الواجب إج�اؤها قبل ال�واج. (معرفي)

أن يدرك أ�ر الفحص ما قبل ال�واج على العالقة ال�وجية والعائلة. (موقفي)

التي أج��ت.  الفحوص  �تائج  المتأ�ية من  الط�يب  بنصائح  �تائج عدم االلت�ام  يدرك  أن 

(موقفي)

المنقولة  واألم�اض  الو�ا�ية  باألم�اض  الخاصة  الفحوصات  اضافة  اهمية  يدرك  أن 

جنسيًا لفحوصات ما قبل ال�واج

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 

دورة ال�ثقيف الصحي - مش�وع شبابنا 

 مرحلة االستعداد لل�واج وما

 بعد ذلك

 االستعداد لل�واج

112

41



الحمل والرعاية ما قبل 
الحمل والتخطيط له



� � �

الحمل عملية �يولوجية ط�يعية ويمكن التخطيط لها

أن يش�ح عملية الحمل بشكل علمي وعالقته بالدورة الشه��ة. (معرفي)

ان يدرك ان الحمل ق�ار مشترك �ين ال�وجين وانه ال يجب ان يحدث دون رغبة او تخطيط 

مسبق له

أن يتنبه بأن كل طفل يجب أن يكون مرغوًبا به، ويتم رعايته وحبه وأن كل ليس كل 

األ�واج لد�هم أطفال.  (موقفي)

أن يدرك بأن تر�ية األطفال مسؤولية ك�يرة (موقفي)

ان يدرك مفهوم حجم األسرة المرغوب به

التعرف على وسائل �نظيم األسرة 

أن �وضح كيف يمكن التخطيط للحمل. (معرفي)

أن يتعرف على الف�ق �ين فعالية وسائل �نظيم األسرة التقليدية والحديثة

أن يعدد على األقل ٤ أنواع لوسائل �نظيم األسرة  الحديثة بشكل عام. (معرفي)

المعلومة  على  المبني  والق�ار  األسرة  �نظيم  مشورة  مفهوم  على  يتعرف  أن 

الصحيحة

أن يناقش فوائد �نظيم األسرة على الفرد والعائلة والمجتمع.  (معرفي)



� � �

األدوار االجتماعية تلعب دو�ا في تحديد وا�خاذ الق�ار في استخدم وسائل �نظيم 

األسرة
لإلنجاب  والتخطيط  األسرة  حجم  على  االجتماعية  األدوار  تأ�ر  كيفية  يناقش  أن 

واستخدام وسائل �نظيم األسرة (موقفي)

يتم  ال�وجين  �ين  ق�ار مشترك  الحمل هو  الق�ار حول وسيلة منع  ا�خاذ  بأن  يدرك  أن 

ا�خاذه بناًء على معلومة صحيحة. (موقفي)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 

�زمة الحقوق الجنسية واإلنجا�ية لألطفال 

واليافعين/ات دليل تط�يق األنشطة مع 

األطفال من عمر 10-13 سنة

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء 

الثاني

دورة �ثقيف صحي  - مش�وع شبابنا

الجنسية  الصحة  عن  األق�ان  �ثقيف 

واإلنجا�ية للشباب في األوضاع اإلنسانية: 

دليل تد��ب المدر�ين

�نظيم األسرة 

األمومة اآلمنة (الحمل) 

لماذا اإلنجاب؟ كيف يحدث 

الحمل؟ 

تخطيط األسرة 

وسائل منع الحمل 

عالمات الحمل 

سينا��و استخدام الواقي 

الذكري 

استخدام الواقي الذكري 

أنا أ�غير (الم�اهقات األصغر 

سنا)

�نظيم األسرة 

األمومة اآلمنة

الحمل المبكر

�نظيم األسرة 

التفاوض!

136

165

23

214

215

216

219

222

165

46

57

142

145 

148



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل واحد متكامل

دليل الشباب ال�ثقيفي 

دليل العمل مع الشباب في قضايا الصحة 

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

 معلومات عن وسائل �نظيم

 األسرة

 مب�وك فتاة

العناية بالحامل

األمومة اآلمنة/الحمل

�نظيم األسرة

150

375

375

27

30



الرعاية أ�ناء الحمل



� � �

أن يذكر أهمية التغذية السليمة المعتدلة أ�ناء الحمل. (معرفي)

أن يدرك اهمية ��ا�ات متابعة الحمل إلى الط�يب. (معرفي)

أن يدرك أهمية السالمة النفسية لألم الحامل أ�ناء فترة الحمل. (موقفي)

أن يدرك أن لل�وج دور أساسي في دعم ومساعدة االم الحامل وتفهم تغي�ات م�اجها 

وتقديم العاطفة والحب لها. (موقفي)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 

قضايا  في  الشباب  مع  العمل  دليل 

والحقوق  واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة 

اإلنجا�ية

الحمل

األمومة اآلمنة/الحمل

 

165

27

 



الوالدة والرعاية ما بعد 
الوالدة 



� � �

مرحلة الرعاية بعد الوالدة ذات أهمية لصحة األم والطفل

أن يتبنى موقف إيجابي من الوالدة تحت إش�اف كادر طبي مختص. (موقفي). 

أن يتبنى موقف إيجابي وعدم التم�يز �ين األطفال على أساس الجنس. (موقفي).

أن يناقش دور الرجل واألسرة في تقديم الّدعم للم�أة خالل هذه الفترة. (مهارة)

أن يناقش وسائل تهيئة األم نفسيًا للوالدة. (مهارة)

أن يدرك أهمية ال��ا�ات الط�ية  بعد الوالدة. (معرفي)

أن يعدد أشكال العناية باألم خالل فترة النفاس. (معرفي)

أن يدرك أهمية التغذية السليمة والمتوازنة وممارسة ال��اضة. (معرفي)

النفاس  مرحلة  لالم في  النفسية  المشاكل  بعض  الممكن حدوث  انه من  يدرك  أن 

وض�ورة تقديم المتابعة الط�ية والدعم النفسي لها. (معرفي)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

الصحة  قضايا  في  الشباب  مع  العمل  دليل 

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية

الوالدة

النفاس

الوالدة وما بعد الوالدة

النفاس

28

29

 182

195



الرعاية ما بعد اإلجهاض



� � �

فقدان الحمل (اإلجهاض) 

أن يدرك ان االم الحامل قد �تعرض لفقدان الحمل (اإلجهاض)  وانه ال بد من م�اعاة 

سالمتها كأولوية. (معرفي)

أن �وضح على األقل ثالثة عوامل تسبب اإلجهاض. (معرفي)

ان يميز ما �ين فقدان الحمل واالجهاض المتعمد غير الشرعي والقانوني

غير  اإلجهاض  على  القانونية  والتبعات  باإلجهاض  المتعلقة  القوانين  يعرف  أن 

القانوني. (معرفي)

أن يدرك مخاطر اإلجهاض غير السليم واآلمن على صحة الم�أة. (موقفي)

ان يدرك ض�ورة حصول االم على خدمات الرعاية الصحية في كلتا الحالتين

أن يدرك  أنه في بعض األحيان يتطلب الحصول على خدمات رعاية اجتماعية ونفسية 

للتعامل مع اإلجهاض. (موقفي)



� � �

العقم والحق باإلنجاب
اإلنجاب حق والعقم مشكلة لها حلول

أن يعي مفهوم العقم ويميز �ين العقم االولي والثانوي (معرفي)

أن يحلل نظرة المجتمع إلى العقم، أسباب و�تائج ذلك. (معرفي)

أن يدرك ان اإلنجاب حق لكل البشر (موقفي)

أن يدرك ض�ورة توفير خدمات متعلقة بالمساعدة على اإلنجاب. (معرفي)

أن يتنبه لمشاعر هؤالء الذ�ن �رغبون باإلنجاب ولكن يعانوا من العقم. (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

240العقمحق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 



األم�اض المنقولة جنسًيا 



� � �

جهاز المناعة يحمي الجسد من المرض ويساعد األشخاص للبقاء بصحة جيدة. 

جهاز المناعة يحمي الجسد من المرض ويساعد األشخاص للبقاء بصحة جيدة. 

أن يش�ح مبادئ "الصحة" و"المرض". (معرفي)

أن يعرف أن االنسان لديه جهاز مناعة يحميه من المرض. (معرفي)

أن يعّدد الط�ق التي تمكن الشخص من ان يحمي صحته بشكل عام. (معرفي)

أن يعّدد  أسماء بعض األم�اض المنقولة جنسًيا الشائعة واهم اع�اضها وط�ق ا�تقالها 

وأن العالقات الجنسية العشوائية وغير المحمية هي من األسباب الرئيسية ال�تقالها 

واإلصابة بها. (معرفي)

لها عالج.  �وجد  دائمة وال  أم�اض  المنقولة جنسًيا هي  األم�اض  بعض  أن  أن يعي 

(معرفي)

أن يتنبه أنه على الرغم من اإلصابة بالمرض، ممكن أن �بدو ويشعر الفرد أنه بصحة 

لآلخ��ن.   العدوى  ينقل  أن  يمكن  ذلك  أع�اض مرضية ومع  أي  عليه  تظهر  جيدة وال 

(موفقي)

أن يناقش ويتبّنى السلوك الصحي لتنجب اإلصابة باألم�اض المنقولة جنسيًا. (مهارة)

أن يناقش كيفية التعامل مع ضغط األق�ان بما يتعلق بتجربة العالقات الجنسية خا�ج 

اطار ال�واج وان يتعلم كيف يقول ال. (مهارة)

والدعم.  والرعاية  للحب،  يحتاجون  ال،  أم  مرضى  كانوا  سواء  الجميع،  أن  يدرك  أن 

(موقفي)



� � �

ان يدرك مفهوم الوصمة  والتم�يز و�رفضهما وان يدرك ما �رتبط بهما من ممارسات 

سل�ية �نعكس على صحة المصا�ين الجسدية والنفسية وعلى اوضاعهم االجتماعية 

على  تؤثر  وقد  الخدمات  على  وحصولهم  وصولهم  على  تؤثر  وقد  واالقتصادية  

امكانية ا�تشار هذه  األم�اض بشكل اكبر

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل الشباب ال�ثقيفي   

 - أواجه المرض

 األم�اض المنقولة جنسيا

 - هل نحن معرضون

 ما هي عدوى في�وس اإليدز

أحمي نفسي

 - أنا أق�ر أذن أنا موجود

 - أعرف كيف أقول ال

 - المصاب إنسان

216

245

264

275

295

299

308

316



� � �

 الصحة الجنسية

 قفي، اجلسي )عن الخ�افات

 )المتعلقة باإلنجاب

 األم�اض المنقلة عن ط��ق الجنس

 في�وس نقص المناعة البشري/

 متالزمة نقص المناعة المكتسبة

((اإليدز

 المف��ات المهبلية

 مفاهيم خاطئة وخ�افات عن

 في�وس نقص المناعة البش��ة/

 متالزمة نقص المناعة المكتسبة

 - ((اإليدز

 أسباب لممارسة او عدم ممارسة

 الجنس

  سينا��و ا�خاذ الق�ار

لماذا يمارس الناس الجنس؟

203

205

207

209

210

212

224

226

230

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

ومها�ات  الشمس  فتيات 

الحياة-الجزء الثاني



� � �

هجوم في�وس نقص المناعة 

البش�ّ�ة 

النشاط الثاني: �تعّرف أكثر 

إلى اإليدز 

ط�ق ا�تقال في�وس نقص 

المناعة المكتسب 

كيف يشعر الشخص 

المتعايش مع في�وس نقص 

المناعة البش�ّ�ة 

األم�اض المنقولة جنسيًا

 في�وس نقص المناعة البشري

واإليدز

الوصم والتم�يز

ا�خاذ الق�ار: يجب أن أق�ر!  

نعم أستطيع أن أقول ال (١)

نعم أستطيع أن أقول ال (٢)

36

37

40

42

121

99

103

106

110

111

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

حة والحقوق  �زمة المسائل الُمتعّلقة بالصِّ

الجنسّية واإلنجا�ية لألطفال 

واليافعين/واليافعات  (10 - 13 سنة)  

�ثقيف األق�ان عن الصحة الجنسية 

واإلنجا�ية للشباب في األوضاع اإلنسانية: 

دليل تد��ب المدر�ين



� � �

حقائق عن األم�اض المنقولة 

جنسيا 

اإليدز له وجه  

التخيالت المرئية - اختبار 

في�وس نقص المناعة 

�وم واحد في حيا�ي 

صورة المصاب بااليدز

األم�اض المنقولة جنسيا

األم�اض المنقولة جنسيا

 األم�اض المنقولة جنسيا

138

 

146

92

100

147

215

135

 34

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل واحد متكامل

دليل: من الشباب إلى الشباب

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية

دليل مقدمي الرعاية الصحية ل�ثقيف 

األهالي  حول قضايا الصحة الجنسية 

واإلنجا�ية لليافعين واليافعات

دليل العمل مع الشباب في قضايا الصحة 

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية



سن األمل



� � �

سن األمل مرحلة ط�يعية تصيب الجنسين ولها احتياجات خاصة يجب تل�يتها

أن يتعرف على ما هو سن األمل ومتطلبات هذه المرحلة العم��ة

أن يعرف التغي�ات الجسدية والنفسية واالجتماعية التي تحصل في مرحلة سن األمل 

(معرفي)

أن يدرك أن الرجل له دورة إنجا�ية مثل الم�أة

أن يدرك أن هذه التغي�ات هي جزء من م�احل دورة حياة كل إنسان. (موقفي)

أن يحلل الحاجات الجسدية والنفسية واالجتماعية للرجال والنساء خالل هذه المرحلة. 

(معرفي)

أن يعي أهمية م�اعاة التغي�ات واألع�اض خالل مرحلة األمل لل�وجين. (موقفي)

أن يناقش أشكال دعم ال�وجين واألوالد آلبائهم وأمها�هم خالل مرحلة سن األمل. 

(مهارة)

أن يناقش أ�ر عدم تل�ية احتياجات هذه المرحلة (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

295  سن األملحق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 



 سرطانات الجهاز 
التناسلي الذكري 

واأل�ثوي



� � �

السرطان مرض قد يصيب الجهاز التناسلي للجنسين و يمكن أن نحمي أنفسنا منه

أن يعّرف السرطان. (معرفي)

أن يعدد أنواع سرطانات الجهاز التناسلي الذكري واال�ثوي. (معرفي)

أن يتعرف على حجم االصابات السنوية  في األردن والعالم ألنواع سرطانات الجهاز 

التناسلي الذكري واال�ثوي. (معرفي)

أن يعدد أسباب حدوث سرطانات الجهاز التناسلي. (معرفي)

أن يحدد كيفية الوقاية من سرطانات الجهاز التناسلي. (معرفي)

ان يدرك ان سرطانات الجهاز التناسلي هي أم�اض غير معدية (معرفة)

أن يدرك الوصمة والتم�يز المرتبطة بالنظرة لألشخاص المصا�ين بالسرطان (موقفي)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 

دورة �ثقيف صحي-مش�وع شبابنا

 معلومات عامة عن سرطانات

الجهاز التناسلي

 سرطان الثدي

 سرطان الم�يض والرحم وعنق

الرحم

 سرطان الب�وستات

السرطان

257

261

264

266

6



الجندر 
(النوع االجتماعي)



� � �

من المهم فهم الف�ق �ين الجنس ال�يولوجي والنوع االجتماعي (الجندر)

أن يف�ق �ين الجنس ال�يولوجي والنوع االجتماعي ويش�ح االختالف �ينهما. (معرفي)

أن يدرك بأن الخصائص الجنسية ثابتة �ينما خصائص النوع االجتماعي  مرنة ويمكن أن 

�تغّير. (موقفي)

التنشئة االجتماعية والثقافية والمعتقدات الدينية من العوامل التي تؤثر بأدوار 

النوع االجتماعي. 

أن يعدد األدوار المرتبطة بالنوع االجتماعي. (معرفي)

أن يدرك بأن هناك عدة عوامل تؤثر باألدوار المبنية على النوع االجتماعي. (موقفي)

أن يذكر بعض األمثلة المتعلقة بط��قة تأ�ير األنماط االجتماعية والثقافية ��ادًة إلى 

المعتقدات الدينية على أدوار النوع االجتماعي. (معرفي)

والرجل،  الم�أة،  حياة  على  النمطية  والصور  االجتماعية  واألدوار  النوع  أ�ر  يحلل  أن 

واألسرة، والمجتمع. (مهارة)

أن يتعرف إلى احتياجات النوع االجتماعي العملية واالست�ا�يجية

أن يتعرف إلى مفهوم التم�يز والعنف المبني على أساس النوع االجتماعي

أن ي�اجع تأ�ير أدوار النوع االجتماعي على خيا�ات وق�ا�ات الصحة اإلنجا�ية والجنسية 

وباألخص المرتبطة منه بالق�ا�ات اإلنجا�ية وحجم األسرة. (معرفي)



� � �

  أ��ق أم زهر؟

أدوارنا االجتماعية

خطوة إلى األمام

الف�ق �ين الجنس والجندر

 القوالب النمطية عن 

 الجندر/النوع االجتماعي

 القيود

الجنس والنوع االجتماعي

مفاهيم شائعة وعمل ملف 

عن الصفات الخاصة بالذكر 

واأل�ثى 

رحلة في الذاكرة: التعرف 

على النوع االجتماعي 

(الجندر) أ�ناء مرحلة الطفولة -

صورة األبوة - ص 34

مش�وع البحث: دور النوع 

االجتماعي )الجندر( في ال�يئة 

المدرسية - 

صور التغ�ير في األدوار 

والتقاليد المتعلقة بالنوع 

االجتماعي (الجندر)

7

11

12

238

240

242

147

31

33

34

35

49

 

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

حة والحقوق  �زمة المسائل الُمتعّلقة بالصِّ

الجنسّية واإلنجا�ية لألطفال 

واليافعين/واليافعات  (10 - 13 سنة)

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء 

الثاني

دليل: من الشباب إلى الشباب

دليل واحد متكامل
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 النوع االجتماعي

 من ن��د أن نكون، حاجات

ومبادئ النوع االجتماعي

االدوار الجند��ة

النوع االجتماعي

 الجنس مقابل النوع

االجتماعي

مواضيع النوع االجتماعي

الحقوق اإلنجا�ية/الجندر

311

317

31/54

30

125

194

42

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

دورة �ثقيف صحي-مش�وع شبابنا

�ثقيف االق�ان عن الصحة الجنسية 

واالنجا�ية للشباب في االوضاع 

االنسانية: دليل تد��ب المدر�ين

مها�ات الحياة

دليل العمل مع الشباب في قضايا الصحة 

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية



العنف المبني على
 النوع االجتماعي



� � �

 العالقات الصحية أساس حياة صحية وسلمية

كل إنسان له الحق بحماية نفسه وجسده دون خوف.

أن يف�ق �ين العالقات الصحية والعالقات غير الصحية. (معرفي)

أن يدرك بأن التعامل باحت�ام أساس العالقات الصحية. (موقفي)

عليهم.  أحد  سلطة  ممارسة  حول  الفرد  أحاسيس  عن  التع�ير  على  قاد�ًا  يكون  أن 

(مهارة)

المختلفة من  يكون األطفال قاد��ن على تحديد مشاعرهم والتم�يز �ين األنواع  أن 

اللمسات. (معرفي)

أن يعي حقه في الحماية ورفض األمور التي تسيء إليه/ها. (معرفي)

أن يدرك بأن كل إنسان له الحق بخصوصية جسده  وعدم االقت�اب أو لمسه بشكل غير 

م��ح من قبل اآلخ��ن. (موقفي)

أن يط�ح أفكار لط�ق الحماية من اللمسة غير الم��حة. (مهارة)

أن يناقش صفات الشخص الذي يمكن أن يثق به للحديث عن العنف التي قد يتعرض 

له الشخص. (مهارة)



� � �

التعرف على مفهوم العنف القائم على اساس النوع االجتماعي ومعرفة أماكن 

المساعدة. 

أن يعًرف النوع االجتماعي واألفكار النمطية المرتبطة بالنوع االجتماعي (معرفي). 

أن يفهم معنى العنف القائم على أساس النوع االجتماعي وأنه ممكن حدوثه في 

سياقات مختلفة. (معرفي)

ان يميز أنواع العنف المبني على أساس النوع االجتماعي وآ�اره على حياة كل من 

الم�أة والرجل بكافة الم�احل العم��ة و�ربطها مع االنعكاسات الصحية

أن يدرك بأن جميع أنواع ممارسات العنف القائم على أساس النوع االجتماعي خاطئة 

وغير مقبولة. (معرفي)

أن يتعرف على الخدمات والخط الساخن للتبليغ عن اإلساءة أو العنف. (معرفي)

إمكانية  أو  التعرض  للحديث  عن  به  يثق  أن  يمكن  الذي  الشخص  يناقش صفات  أن 

التعرض ألحد أنواع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي . (مهارة)



� � �

جميع أنواع العنف القائم على اساس النوع االجتماعي / الجنس خاطئة وهي 

ا�تهاكات لحقوق االنسان.  

أن يط�ح بعض األمثلة المتعلقة بالعنف القائم على اساس النوع االجتماعي (مثال: 

التي  إلخ) والتعرف على المساحات  النفسي، االغتصاب،  الجنسية، العنف  المضايقة 

اإل�ترنت).  على  أو  العامة  األماكن  في  المن�ل،  ومنها  الحاالت  هذه  فيها  تحدث 

(معرفي) 

أن يدرك بأن جميع أنواع العنف القائم على اساس النوع االجتماعي / الجنس يعتبر 

ا�تهاك لحقوق اإلنسان. (موقفي)

أن يناقش صفات الشخص الذي يمكن أن يثق به للحديث التعرض او إمكانية التعرض 

ألحد أنواع العنف القائم على اساس النوع االجتماعي / الجنس. (مهارة) 



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

الحياة-الجزء  ومها�ات  الشمس  فتيات 

الثاني

دليل واحد متكامل

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 

الخطر والد�ع

 اللمسة الم��حة واللمسة غير

الم��حة

 األس�ار الحميدة/ األس�ار

 الخ�يثة

ماري وجو�ج

الموافقة

توا�ن القوى 

من العنف إلى االحت�ام في 

العالقات ال�وجية 

اإلج�اءات الالزم ا�خاذها 

لمواجهة العنف القائم على 

النوع االجتماعي (الجندر)

العنف األسري ضد الم�أة

5

246

248

251

252

254

44

47

333
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رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

حة والحقوق  �زمة المسائل الُمتعّلقة بالصِّ

لألطفال  واإلنجا�ية  الجنسّية 

واليافعين/واليافعات  (10 - 13 سنة) 

الجنسية  الصحة  عن  األق�ان  �ثقيف 

واإلنجا�ية للشباب في األوضاع اإلنسانية: 

دليل تد��ب المدر�ين

ل�ثقيف   الصحية  الرعاية  مقدمي  دليل 

الجنسية  الصحة  قضايا  حول  األهالي 

واإلنجا�ية لليافعين واليافعات

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

مها�ات الحياة

العنف، أنواعه وأشكاله

 التمتع بحقوق ومسؤوليات

 وفرص متساوية ( الجنس

 (مقابل النوع االجتماعي

 استكشاف المواقف تجاه

 المساواة واإلنصاف �ين

الجنسين

 العنف المبني على النوع

االجتماعي

 حقوق الصحة الجنسية

 واإلنجا�ية - من حقنا أن نعرف

وأن نحمي أنفسنا

العنف

العنف

 العنف القائم على النوع

االجتماعي

 

5

246

248

251

252

254

44

47

333

151

81/93

205



�واج من هم دون 
الثامنة عشر/ األطفال



� � �

�واج من هم دون الثامنة عشر/األطفال ظاهرة اجتماعية خطرة.

الطفل، ووصفها  با�تهاك حقوق  الثامنة عشر/ األطفال  �واج من هم دون  ربط 

كإحدى الممارسات التقليدّية المؤذية. 

أن يعًرف مفهوم �واج األطفال. (معرفي)

والعائلة  أنفسهم،  األطفال  على  األطفال  ل�واج  السل�ية  اآلثار  ويعدد  يفهم  أن 

والمجتمع. (معرفي)

أن يدرك بأن �واج األطفال خِطر (موقفي).

أن يعدد الخدمات والدعم المتوفر في حال تعرض أحدهم ل�واج قسري. (معرفي)

أن يناقش صفات الشخص الذي يمكن أن يطلب منه المساعدة في حال تعرض طفل 

أو يافع دون 18 سنة لضغط ال�واج. (مهارة)

أن يفهم بأن �واج األطفال كأحد أشكال العنف المبني على اساس النوع االجتماعي 

(الجندر). (معرفي)

أن يش�ح بعض العوامل خلف �واج األطفال. (معرفي)

أن يصف اآلثار المترتبة على �واج األطفال بشكل عام واآلثار الصحية بشكل خاص ومن 

أهمها المخاطر اإلنجا�ية. (معرفي)

أن يتبّني مواقف وا�جاهات �افضة وُمقاِومة لفكرة �واج من هم دون الثامنة عشر/ 

األطفال (مهارة)



� � �

عشر/  الثامنة  دون  هم  من  �واج  بموضوع   واليافعين  األطفال  وعي  تطو�ر 

األطفال يساهم في الحد من هذه الظاهرة.

أن يفهم األطفال واليافعين ما يتطّلبه ال�واج. (معرفي)

أن يدرك أن ال�واج المبكر  / �واج األطفال قد يكون سبب أساسي في التخلي  عن 

المثال.  س�يل  على  التعليم  من  الحرمان  أو  المستقبلية  واألحالم  الرغبات  بعض 

(موقفي)

ي مواقف وا�جاهات �افضة وُمقاِومة لعملية ت�وي� األطفال /ال�واج الُمبّكر.  أن يتبنِّ

(موقفي)

بموضوع  المرتبطة  الخاصة  وأفكارهم  مشاعرهم  عن  واليافعات  اليافعين  يعّبر  أن 

ال�واج. (مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

حة والحقوق  �زمة المسائل الُمتعّلقة بالصِّ

الجنسّية واإلنجا�ية لألطفال 

واليافعين/واليافعات  (10 - 13 سنة)

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء 

الثاني

�ثقيف األق�ان عن الصحة الجنسية 

واإلنجا�ية للشباب في األوضاع اإلنسانية: 

دليل تد��ب المدر�ين

دليل مقدمي الرعاية الصحية ل�ثقيف  

األهالي حول قضايا الصحة الجنسية 

واإلنجا�ية لليافعين واليافعات

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

دليل العمل مع الشباب في قضايا الصحة 

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

ق ذا�ي؟ كيف أحقِّ

فلنبني �يتًا

 قصص من حولنا – عوامل

 وآ�ار

 قصة منى

 لقاء مع شخصّية من المجتمع

المحلي

 تأكيد االتجاهات والمواقف

 الجديدة

مسؤوليات ال�واج

  هي يجب أن أ��وج

 ال�واج المبكر

كيف نقول ال؟

 الحمل المبكر

ال�واج والحمل المبكر

ال�واج المبكر

ال�واج والحمل المبكر

 

24

25

26

27

30

31

233

284

139

141

143

123

86/96

41/46



15 17

الجزء األول

الوعي بالذات



من أنا



� � �

استكشاف المشاركين ألولويا�هم وطموحا�هم

الخيا�ات األكاديمية قد تكون مؤشً�ا لمعرفة الذات أو العكس 

أن يحّدد المشارك أولويا�ه الحالية (معرفي)

أن يتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف لديه (معرفي) 

أن يتقّبل أن األحالم واألولويات واألفكار قد �تغير وال �وجد عيب في ذلك (موقفي)

أن ُيقيـم التغي�ات �ين المرحلة الحالية والسابقة ويحدد األسباب (مهارة)

أن يحدد الخيا�ات األكاديمية والتوجهات التعليمية (معرفي)

دقيقة  غير  تكون  قد  أخرى  وأحيانا  صائبة  تكون  قد  أحيانا  األخ��ن  آ�اء  أن  يدرك  أن 

(موقفي)

أن يحلل ويناقش منطلقات اختيا�ا�ه (مهارة) 

أن يحلل تأ�ير األق�ان واألهل والمجتمع على الخيا�ات األكاديمية (مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل الشباب ال�ثقيفي

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني

حة والحقوق  زمة المسائل الُمتعّلقة بالصِّ

الجنسّية واإلنجا�ية لألطفال 

واليافعين/واليافعات  (14 - 17 سنة)

الصحة النفسية للجميع: الصحة النفسية للشبان 

والشابات ( 13 -14 سنة)/الوحدة األولى – 

وعيي الذا�ي

دليل المدرب مها�ات الحياة األساسية  لليافعين 

في أوضاع حيا�ية مختلفة 

�ثقيف االق�ان عن الصحة الجنسية واالنجا�ية 

للشباب في االوضاع االنسانية: دليل تد��ب 

المدر�ين

معسك�ات أنماط الحياة الصحية-الجزء 

الثاني/أنشطة

دليل التد��ب في التقنيات المسرحية 

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

أعرف ذا�ي وأقدرها

قصتي هويتي

أنا أستطيع

صورتي الخاصة

تعرف على شخص مميز 

التحفيز

رسام ط��ق الحياة

من انا

نشاط خط العمر

تم��ر الكرة 

الوعي بالذات

الوعي بالذات

149

328

58

19

20

21

29

74

42

33

A1

35/23



فهم وتقد�ر الذات



� � �

تطو�ر الدافعية والثقة لدى المشاركين من أجل إحداث ف�ق في حيا�هم

أن يتعرف من أ�ن يستمد المشاركين ثقتهم كأف�اد (معرفي)

أن يقدر ويحترم إمكانا�هم للمساهمة في إحداث تغ�ير في حيا�هم أو حياة اآلخ��ن 

(موقفي)

أن يتنبه للف�ق �ين توكيد الذات والغ�ور (موقفي)

أن يط�ح ويقيم أفكار ألحداث أو أمور �رغب المشاركين في تغ�يرها (مهارة) 

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل الشباب ال�ثقيفي

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني

 

حة والحقوق  �زمة المسائل الُمتعّلقة بالصِّ

الجنسّية واإلنجا�ية لألطفال 

واليافعين/واليافعات  (14 - 17 سنة) 

أعرف ذا�ي وأقدرها

كوني وا�قة

 لم أنا �ائعة، كافة األسباب

 من أي تأ�ي الثقة

 ملء اإلب��ق

 لعب األدوار - نصائح الثقة

أنا أستطيع

توكيد الذات 

ما أ��د تغ�يره! 

143

 115

116

117

118

120

58

60

67



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

 دليل المدرب مها�ات الحياة األساسية  لليافعين

 في أوضاع حيا�ية مختلفة تقنيات مسرحية

تقنيات مسرحية ل�ثقيف الشباب من

األق�ان: دليل تد��بي 

 �ثقيف االق�ان عن الصحة الجنسية واالنجا�ية

 للشباب في االوضاع االنسانية: دليل تد��ب

المدر�ين

مها�ات الحياة

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

اساليب التعلم 

قذف الكرة

تقد�ري لذا�ي

حيا�ي وهويتي

 بناء ثقتي بنفسي

 وتوكيد الذات

التغي�ات الجسدية

تقد�ر الذات

23

20

78

37

145

161

A2



النظرة للجسد



� � �

نظرة الشخص وإحساسه ا�جاه جسده �ؤثر على الصحة والنظرة للذات 

المظهر الخارجي ال يحدد قيمة االنسان.

له.  والنظرة  الجسد  صحة  على  تؤثر  أن  يمكن  التي  والممارسات  المشاعر  يحّدد  أن 

(معرفي)

أن يحّدد األشياء التي تضّر بالجسد مثل تج��ب بعض العقاقير أو الممارسات واستخدام 

المواد المخدرة. (معرفي)

وتحليل أ�رها السلبي والمؤذي ا�جاه الجسد. (معرفي) 

أن يحدد تأ�ير المشاعر على صحة الجسد(معرفي)

أن يعي تأ�ير افكاره على مشاعره (معرفي)

أن يتنبه بأن معا�ير الجمال نس�ية. (موقفي)  

أن يقّيم ويحّلل معا�ير الجمال التي يمكن أن تدفع شخص للتغ�ير بشكله. (مهارة)

أن يفهم بأن المظهر الخارجي يتحدد من الو�ا�ة، ال�يئة والعادات الصحية. (معرفي)

أن يدرك بأن المظهر الخارجي ال يحدد قيمة االنسان. (موقفي)

غيرهم.  أو  الزمالء  سواء  الخارجي  بالمظهر  عنه  المختلفين  اآلخ��ن  تقبل  ٌيظهر  أن 

(موقفي)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل الشباب ال�ثقيفي

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني

والحقوق  حة  بالصِّ الُمتعّلقة  المسائل  �زمة 

لألطفال  واإلنجا�ية  الجنسّية 

واليافعين/واليافعات  (14 - 17 سنة)

النفسية  الصحة  للجميع:  النفسية  الصحة 

(14-15سنة)/الوحدة  والشابات  للشبان 

الثانية- اختالفي وتقبل اآلخر

دليل من الشباب الى الشباب

مها�ات الحياة

صورة الجسد ونظر�نا اليه

احت�ام الجسد

قصتي هويتي

  صورة الجسد والتع�ير عن

الذات

اسمي وما احب بجسمي

صور�نا لجسدنا

جسدي لي  

45

54

328

59

13

145

161



القيم التي تحكمني



� � �

حقوق  على  تؤثر  وكيف  وا�جاها�ه  واعتقادا�ه  الشخص  قيم  تحديد  المهم  من 

اآلخ��ن 

أن يصف المشارك قيمه ا�جاه مجموعة من المواضيع والقضايا في الصحة بشكل عام 

والصحة الجنسية واإلنجا�ية بشكل خاص. (موقفي)

أن يدرك كيف تؤثر هذه القيم على ق�ا�ا�نا وسلوكيا�نا. (موقفي)

أن يناقش ويحلل أهمية قيم التسامح واحت�ام قيم اآلخ��ن واعتقادا�هم وا�جاها�هم 

وأ�رها على حيا�هم. (مهارة)  

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة  عن  األق�ان  �ثقيف 

تد��ب  دليل  اإلنسانية:  األوضاع  في  للشباب 

المدر�ين

دليل المدرب مها�ات الحياة األساسية  لليافعين 

في أوضاع حيا�ية مختلفة

دليل من الشباب الى الشباب

مها�ات الحياة

قيمي ال �تغير

 

قيمي

 تقنيات استكشاف القيم

والمواقف

 قيس وليلى

 هل توافق

قيمي وعناصر قوتي 

  

80

27

71

79

81

49



التع�ير عن الذات



� � �

الذات  فهم  في  أساسي  عنصر  والمشاعر  األحاسيس  عن  التع�ير  على  القدرة 

والتعامل مع اآلخ��ن.
أن يف�ق �ين اإلحساس والشعور(معرفي)

مرحلة  خالل  المشاركين  بها  يمر  التي  والمشاعر  األحاسيس  ببعض  قائمة  يضع  أن 

الشعور  الخجل،  التغي�ات،  من  الخوف  االغت�اب،  بالوحدة،  الشعور  مثل  (البلوغ 

بالمضايقة من قبل األق�ان إلخ... (معرفي)

أن �وضح أن مثل هذه األحاسيس لها أسباب متعددة منها التغي�ات الهرمونية خالل 

مرحلة البلوغ. (معرفي)

يستطيع ان يحدد مشاعره ويعبر عنها(مهارة)

أن يقر بأن التع�ير عن بعض المشاعر أو العواطف خالل حدوثها يكون صعًبا. (موقفي)

باختالف  التــــغير  دائمة  اإليجا�ية  أو  السل�ية  سواء  األحاسيس  هذه  أن  يتقبل  أن 

الظ�وف والعمر. (موقفي)

أن يط�ح أساليب للتعامل مع هذه المشاعر. (مهارة )

أن يعدد صفات  شخص  يمكن الوثوق به للتع�ير عن الذات. (مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني 

دليل: من الشباب إلى الشباب

والحقوق  حة  بالصِّ الُمتعّلقة  المسائل  �زمة 

لألطفال  واإلنجا�ية  الجنسّية 

واليافعين/واليافعات  (14 - 17 سنة) 

مها�ات الحياة

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

 فهم االحاسيس غير ال��حة

- قياس ح�ارة مشاعرنا

 التع�ير عن مشارعنا

التنفس واالسترخاء

 مهارة التع�ير عن النفس

ثالثون ثانية من الشهرة

 ط�ق مختلفة للتع�ير -

 إعادة صياغة من أجل

توكيد الذات

   أحدد وأعبر عن مشاعري 

المشاعر

  

80

81

82

82

58

59

63

  

101

25/40

 



إدارة التوتر



� � �

الشعور بالتوتر في مرحلة الم�اهقة أمر ط�يعي 

أن يفهم أن التغي�ات الهرمونية لها أ�ر في ذلك. (معرفي)

أن يدرك بأن التوتر �ؤثر على أداء الشخص. (موقفي)

أن يتقبل بأن التوتر إذا �اد عن حده يتطلب استشارة من متخصص. (موقفي)

أن يحّلل العوامل أو الظ�وف التي تجعلك متوت�ًا. (مهارة)

أن يط�ح صفات الشخص الذي يمكن أن يثق به للحديث عن شعور التوتر. (مهارة)

أن يناقش األنشطة أو الهوايات التي يمكن أن تساهم في تخفيف من حّدة التوتر. 

(مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني 

ثقيف األق�ان عن الصحة الجنسية واإلنجا�ية 

تد��ب  دليل  اإلنسانية:  األوضاع  للشباب في 

المدر�ين

أع�اض التوتر 

إدارة اإلجهاد 

التدليك الذا�ي 

التوتر الجيد، التوتر السيء

وردتي 

خذي دقيقة است�احة 

توتر إيجابي أم سلبي 

هل أنا متوتر؟ ... طبعًا ال! 

نافذة من األمل

ال م��د من األفكار السل�ية

إيجا�ية دائمة

87

88

88

90

90

84

85

88

91

92



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

المها�ات الحيا�ية للشباب

مها�ات الحياة

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

التكيف مع الضغوط  

تصو�ات مثالية وسلوكيات 

مدمرة 

الثقة 

تحدي "من قدم السبت"

مقدرتي الخاصة على التكيف

التعامل مع الضغوط

25

26

28

30

117

A3



إدارة الغضب



� � �

أن يتعرف على المشاعر(معرفي)

أن يتعرف على االشا�ات التحذي��ة للغضب (معرفي)

أن يتعرف على مفهوم الغضب(معرفي)

أن يدرك المواقف التي �ثير الغضب (معرفي)

أن يعي ط��قته الخاصة في االستجابة للغضب (معرفي)

أن يتعرف على الط�ق المناسبة وغير المناسبة للتع�ير عن الغضب (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

27/45المشاعر واألحداثدليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"



التعامل مع الخطأ



� � �

التعامل مع الخطأ مؤشر على الثقة بالنفس.

أن يفهم معنى الخطأ وأ�ره على الذات واآلخ��ن. (معرفي)

أن يدرك أن التشبث بال�أي ليس حّال.(موقفي)

نظرهم.  وجهة  لفهم  اآلخر  مكان  في  نفسه/ها  المشارك  يضع  أن  أهمية  يدرك  أن 

(موقفي)

أن يناقش الد�وس المستفادة من الخطأ. (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

التفكير العقالنيمها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

التفكير الناقد 

A4

A5



التطلع نحو المستقبل



� � �

التعرف على المخاوف من المستقبل يساهم في االختيا�ات األنسب.

أن يضع  قائمة بالتخوفات والتطلعات للمستقبل. (معرفي)

أن يحدد  أكثر المواضيع التي تشغل بال الشاب/ة في هذه المرحلة واألسباب و�اءها. 

(معرفي)

للم�احل  لالستعداد  يساهم  أمر ط�يعي  المجهول  من  بالخوف  الشعور  أن  يتقبل  أن 

القادمة في الحياة. (موقفي)

أن يدرك بأن االقت�اب من تحوالت أكاديمية واجتماعية �تطلب االستعداد لها بشكل 

إيجابي. (موقفي)

أن يقت�ح أشكال الستكشاف المواضيع التي تقلق وتشغل بال المشاركين. (مهارة)

م�اجعة األهداف للمستقبل أمر ط�يعي خالل هذه المرحلة

أن يعرف معنى الهدف وانواعه

أن يحّدد ما �رغب المشاركين تحقيقه في المستقبل (معرفي)

أن يدرك أن األهداف والتطلعات للمستقبل �تغير مع العمر وتطور الخبرة في الحياة. 

(موقفي)

أن يتوقع التحديات التي ستواجه المشاركين في السعي لتحقيق أهدافهم (مهارة)

تدفع  التي  األسباب  يناقش  (مهارة)أن  التحديات  مع  التعامل  ط�ق  يستخلص  أن 

بالشخص لتعد�ل أهدافه مع الوقت. (مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني

الجنسية  الصحة  عن  األق�ان  �ثقيف 

اإلنسانية:  األوضاع  في  للشباب  واإلنجا�ية 

دليل تد��ب المدر�ين

النفسية  الصحة  للجميع:  النفسية  الصحة 

-الوحدة  سنة)   16  -  15) والشابات   للشبان 

الثالثة-انا والمستقبل

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

أهدافي 

5 نصائح لوضع األهداف 

قصتي هويتي 

خط حيا�ي 

أهداف، أهداف، أهداف  

 أ�حسس المجهول 

ارسم نفسي اليوم وفي 

المستقبل  

أنا والمستقبل

عصف ذهني - أنا 

والمستقبل 

التخطيط للمستقبل

التخطيط

324

325

345

346

93

10

11

12

29/49
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الجزء الثاني:

العالقة مع األسرة والمجتمع

15 17



حقوقي



� � �

عليها ضمن  الحقوق منصوص  وأن هذه  على حقوقك كمشارك  التعرف  أهمية 

القوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية 

أن يعّدد حقوق اإلنسان والم�أة والطفل. (معرفة)

أن يعّدد االتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان والم�أة والطفل. (معرفة)

أن يش�ح الحقوق الصحية. (معرفة)

أن يعّدد حقوق الصحة اإلنجا�ية بشكل عام. (معرفة)

أن يكون على وعي بحقوق اإلنسان وأنها �نطبق على الجميع. (موقفي)

أن يط�ح بعض اال�تهاكات لحقوق اإلنسان والم�أة والطفل وخاصة الصحية وكيفية 

التعامل معها. (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

واإلنجا�ية  الجنسّية  الحقوق  �زمة 

واليافعين/واليافعات   لألطفال 

(14 - 17 سنة)

لنتصور حقوقنا على الج��رة

 تع��ف الصّحة الجنسّية

 واإلنجا�ية

 عالقة الصّحة الجنسّية

واإلنجا�ية بالحقوق

 مناظرة حول التر�ية الجنسانّية

 مختلفين ونحترم االختالف

والتنّوع

6

10

12

13

14



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

الجنسية  الصحة  عن  األق�ان  �ثقيف 

اإلنسانية:  األوضاع  في  للشباب  واإلنجا�ية 

دليل تد��ب المدر�ين

والحقوق  بالصحة  المتعلقة  المسائل  �زمة 

الجنسّية واإلنجا�ية لليافعين/واليافعات  (14 

- 17 سنة) 

مها�ات الحياة

 من حقنا أن نعرف وأن

 نحمي أنفسنا

ا�عّرف على حقوقي

حقوقي  

135

4

6



مها�ات االتصال
 والتواصل



� � �

أن يتعرف على مفهوم االتصال والتواصل (معرفي)

أن يتعرف على عناصر االتصال والتواصل (معرفي)

أن يتعرف على اشكال االتصال والتواصل (معرفي)

أن يتعرف على صفات المتصلين الفعالين (معرفي)

أن يتعرف على صفات المتصلين غير الفعالين (معرفي)

أن يتعرف على مفهوم االستماع واالصغاء(معرفي)

أن يتعرف على معيقات االصغاء(معرفي)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

مجال  في  الشباب  والى  الشباب  من 

مها�ات الحياة والثقافة االس��ة

مها�ات الحياة

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

 

فن االنصات

مها�ا�ي في التواصل  

التواصل

203

64

A8



التعامل مع األق�ان



� � �

األق�ان يمكن أن �ؤث�وا على بعضهم بط��قة إيجا�ية وسل�ية.

مضايقة أو �نمر أي أحد على أسس الوضع االجتماعي، االقتصادي او الصحي، 

الع�ق، األصل او أي اختالف تعتبر قلة احت�ام و هي مؤلمة للفرد. 

أن يقا�ن ط��قة تأ�ير األق�ان على بعضهم �إيجا�ية او سل�ية. (معرفي)

أن يدرك بأن االق�ان يمكن أن �ؤث�وا على سلوكيات الفرد بط��قة إيجا�ية او سل�ية. 

(موقفي)

أن �وضح بعض الط�ق لتجنب التأ�ي�ات السل�ية بالسلوك من األصدقاء. (مهارة)  

أن يعي معنى التنمر وأشكاله. (معرفي)

أن يش�ح أسباب جعل المضايقة والتنمر مؤلمة أو قليلة االحت�ام. (معرفي)

أن يدرك بأن الجميع لد�هم مسؤولية التبليغ عن التنمر والمضايقة. (موقفي) أن �وضح 

بعض الط�ق لمحاربة المضايقة أو التنمر. (مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل واحد متكامل 

دليل ال�ثقيف الصحي المدرسي

مها�ات الحياة

 دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

دليل من الشباب الى الشباب

 قبول اآلخر

العنف المدرسي

التنمر

 ال�اشد�ن الداعمين في حيا�ي  

 كيف أ�عامل مع ضغط األق�ان

وأد�ر عالقتي مع أق�اني

 كيف أحافظ على نفسي عند

 التعرض للتنمر

االق�ان 

التنمر

 التعاطي االيجابي مع الن�اع النا�ج

عن ضغط الزمالء

61

62

66

94

141

147

64/74

89/99

131



التعاون



� � �

التعاون يساهم في تطو�ر عالقات أفضل مع اآلخ��ن

أن يعدد المها�ات التي �تطلب أن تكون للتعاون ضمن ف��ق. (معرفي)

أن يدرك بأن التنافس يشجع على اإلنجاز  لكن التعاون يع�ز قيمة أساسية في مشاركة 

الجميع وعدم إهمال أحد. (موقفي) 

ف��ق.  ضمن  فيه  تعاون  وآخر  �نافسي  موقف  ا�جاه  إحساسه  عن  ويعبر  يناقش  أن 

(مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

 مها�ات الحياة

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

   عالقا�ي   

عمل الف��ق والقيادة

77

A15



إدارة الن�اعات 
والتفاوض



� � �

التفاوض عملية متشعبة و�ؤثر بها العديد من العوامل
أن يعي مفاهيم االختالف، التفاوض، الثقة (معرفي)

أن �وضح أن األف�اد يقومون بالتفاوض با�تظام مع اآلخ��ن في المواقف واألوضاع 

المختلفة. (معرفي)

والسياق  والظ�وف  األشخاص  حسب  والتفاوض  الن�اع  مع  التعامل  ط�ق  يعرف  أن 

والثقافة. (معرفي)

أن يدرك أن التفاوض عملية �تطلب بناء ثقة �ين األط�اف. (موقفي)

أن يط�ح أمثلة أو مواضيع يتفاوض الشباب مع ذو�هم وتحليل ط�يعة الحلول التي 

وصولوا إليها. (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

ومها�ات  الشمس  فتيات 

الحياة-الجزء الثاني 

دليل واحد متكامل

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

مها�ات التفاوض والتسوية (مع 

األهل)

ماهي المشاكل 

كيفية التعامل مع الخالف 

سارة تقول 

الها�ف/ التلفون 

االستماع الفعال  

الرد على ”ال“ (مع األهل)

خمس خطوات من أجل 

التواصل حول الخالفات وحلها 

التفاوض

109

111

111

68

69

70

95

104
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ا�خاذ الق�ا�ات



� � �

الق�ا�ات لها عواقب على ذات الشخص واآلخ��ن.

هناك مواقف تجعل أخذ الق�ار صعبًا.

ما.  موضوع  ا�جاه  ق�ار  التخاذ  والسل�ية  اإليجا�ية  المحتملة  باآلثار  قائمة  يضع  أن 

(معرفي)

أن يقًيم اآلثار السل�ية واإليجا�ية التخاذ أي ق�ار.  (معرفي)

أو  العائلة  مثل  اآلخ��ن  أو  صحته  نفسه،  على  الق�ار  �ؤثر  أن  يمكن  كيف  يش�ح  أن 

األصدقاء ... (معرفي)

أن يطّبق خطوات لعملية صنع ق�ار حول قضية صحية أو اجتماعية. (مهارة)

أن يصف المشاعر حول الق�ار أخذه/ته. (معرفي)

اآلخ��ن.  لدى  الق�ار  أخذ  على  تؤثر  التي  العوامل  من  العديد  هناك  بأن  يفهم  أن 

(موقفي)

أن يقت�ح األساليب التي تساعد في تق�يم وإدارة المشاعر والتي تؤثر على أخذ الق�ار.  

(مهارة)

التواصل الفعال عنصر أساسي التخاذ الق�ا�ات.

أن يعدد عناصر التواصل واالتصال الفعال مع اآلخ��ن. (معرفي)

أن يحلل أمثلة متعلقة بالتواصل الفعال للتع�ير عن الموضوع. (معرفي)

أن يدرك بأن الحزم يمكن أن يساعد الفرد من الضغط بممارسة سلوك غير صحي أو له 

عواقب اجتماعية. (موقفي)

أن يحلل استخدام بعض أشكال التواصل الفعال حول ا�خاذ الق�ا�ات. (مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

ومها�ات  الشمس  فتيات 

الحياة-الجزء الثاني

دليل واحد متكامل

المها�ات الحيا�ية للشباب 

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

لعب األدوار/ نصائح الثقة

 الرسم ال�ياني لصنع الق�ار

الق�ا�ات الذكية

 هل قلت أنا ذلك؟ أساليب

مختلفة للتواصل

( االستماع الفّعال )اإلنصات

 ممارسة التواصل الحاسم

 خمس خطوات من أجل التواصل

 حول الخالقات وحلها

�نفيذ الق�ا�ات الصعبة

 ا�خاذ الق�ار والتفكير النقدي

 التبعات ومقاومة الضغوط

 التفاوض ومها�ات الرفض

 ا�خاذ الق�ار

 

123

125

126

93

97

102

104

108

35

36

43-44
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إدارة وحّل المشاكل



� � �

حصول المشاكل أمر ط�يعي لكن عدم القدرة للتعامل معها له آ�ار سل�ية 

إدارة وحل المشاكل مهارة يمكن أن يكتسبها الفرد.

التواصل الفعال عنصر أساسي للتع�ير عن المشاكل وحلها

بنظر  وأسبابها  العم��ة  المرحلة  هذه  في  تحصل  التي  بالمشاكل  قائمة  يضع  أن 

المشاركين. (معرفي)

آلخر.  شخص  ومن  آلخر  وسياق  ومن  آلخر  ظرف  من  تختلف  األسباب  بأن  يدرك  أن 

(موقفي)

أن يناقش ويحلل أسباب وأشكال إدارة وحل المشاكل المذكورة. (مهارة) 

واآلثار  األسباب  على  للتعرف  المشكالت"  تحليل  "شجرة  أداة/نشاط  يفهم  أن 

للمشكلة. (معرفي)

أن يدرك أهمية وضع الفرد نفسه بمكان اآلخ��ن للمساعدة في إدارة وحل المشاكل. 

(موقفي)

يحددها  مشكلة  وآ�ار  أسباب  على  للتعرف  المشكالت"  تحليل  "شجرة  يستخدم  أن 

المشارك. (مهارة)

غير  او  لفظية  بط��قة  الفعال  وغير  الفعال  بالتواصل  المتعلقة  الخصائص  يش�ح  أن 

العين  ا�صال  الفهم،  التع�ير عن  المشاعر،  التع�ير عن  الفعال،  (مثال: االستماع  لفظية 

غض  الفهم،  عن  التع�ير  عدم  المشاعر،  عن  التع�ير  عدم  السمع،  عدم  مقابل  المباشر 

النظر). (معرفي)

أن يدرك أهمية القدرة على التع�ير عن الرغبات، االحتياجات وفهم ذلك عن اآلخ��ن. 

(موقفي)

اآلخ��ن  والحت�ام  ولالستماع  االحتياجات  الرغبات،  عن  للتع�ير  فّعالة  ط�ق  �وضح  أن 

وحل المشاكل. (مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

الحياة-الجزء  ومها�ات  الشمس  فتيات 

الثاني

الصحة النفسية للجميع: الصحة النفسية 

للشبان والشابات ( 13 -14 سنة)

مها�ات الحياة

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

قفي، فكري، تصرفي

 المشكالت قبل اآلن، اآلن

وفي المستقبل

تغ�ير األدوار االجتماعية

 غاضبا جدا

 ماذا أفعل للتعامل مع الن�اع

 ومن أجل المساهمة في بناء

السالم

حل المشكالت

102

50

50

57

127
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التقبل والتسامح
واالحت�ام



� � �

أن يعي المشارك ض�ورة االختالف (معرفي)

ان �ؤمن المشارك باحت�ام االختالف(موقفي)

ان يستنتج الطلبة كيفية اظهار االحت�ام لثقافة االخر(مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل الشباب ال�ثقيفي – اليونيسف

الحياة-الجزء  ومها�ات  الشمس  فتيات 

الثاني

الصحة النفسية للجميع: الصحة النفسية 

للشبان والشابات (14- 15 سنة)/الوحدة 

الثانية-اختالفي وتقبل اآلخر

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

الرجاء احت�ام وجهات النظر ١

الرجاء احت�ام وجهات النظر ٢

 خلق التنوع

كما ا�اه

 ��ادة األزمة إلى حدها

األقصى

 تبد�ل الك�اسي

 قطعة ثياب تخشون ارتدائها

 كيف كان مظهر المشاهير

 دفتر �وميا�ي وصفا�ي

الف��دة

 قبول اآلخر

 

192

194

302

303

14

26

28

30

33
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الصداقة واالنجذاب
 لآلخ��ن



� � �

هناك أنواع مختلفة من الصداقات.

الصداقات مبنية على الثقة، المشاركة، االحت�ام، التعاطف والتضامن.

أن يتعّرف على مفهوم الصد�ق. (معرفي)

أن يقّدر  الصداقات. (موقفي)

أن يدرك بأن اإلعاقة أو صحة الفرد ال تعترض ط��ق الصداقة. (موقفي)

أن يحّلل الصفات التي تم اختيار الصد�ق/االصدقاء على أساسها. (مهارة)

الدعم،  االحت�ام،  المشاركة،  الثقة،  (مثال:  للصداقة  الرئيسية  المكونات  يش�ح  أن 

التعاطف والتضامن). (معرفي)

أن يتنبه بأن تكو�ن صداقات مبنية على المكونات الرئيسة. (موقفي)

أن �وضح بعض الط�ق للتع�ير عن الثقة، االحت�ام، وللمشاركة مع الصد�ق. (مهارة)

الى  األطفال  يتحولوا  عندما  مختلف  بشكل  عنها  التع�ير  يتم  والحب  الصداقة 

م�اهقين.

أن  يميز   �ين الرغبة أو الجاذ�ية الجنسية و�ين المشاعر العاطفية األخرى. (معرفي)

الفرد.  نمو  عند  آخر  لشخص  والحب  الصداقة  عن  للتع�ير  المختلفة  الط�ق  يش�ح  أن 

(معرفي)

أن يدرك بأنه هناك ط�ق عدة للتع�ير عن الصداقة والحب لشخص آخر. (موقفي)

بناء.  آخر بشكل  والحب لشخص  الصداقة  التع�ير عن  المشارك ط�ق  وينتقد  ي�اجع  أن 

(مهارة)



� � �

هناك عالقات صحية وغير صحية. 

أن يعدد  الخصائص للعالقة الصحية وغير الصحية (معرفي). 

أن يميز �ين اللمس المقبول واللمس الغير مقبول (معرفي).

أن يدرك بتواجد صداقات صحية وغير صحية. (موقفي)

أن يناقش ط�ق تكو�ن والحفاظ على صداقات صحية. (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل الشباب ال�ثقيفي 

دليل واحد متكامل 

مها�ات الحياة

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

 أنا والجنس اآلخر

 الصد�ق وقت الضيق

 ماذا يجري �ينهما

هل هذه مشاعر حب

 الشعور باالستعداد لممارسة العالقة

 ال�وجية الحميمة

 كيف نحيا معا في عالقات

 ما الذي ابحث عنه

 مشاكل العالقات  والحب

أصدقائي 

 عالقا�ي السليمة 

مجتمعي

200

204

75

80

81

85

87

89

89

77

60/68



أ�ر أدوات التواصل
 االجتماعي واالعالم



� � �

اال�ترنت ووسائل التواصل االجتماعي تحتاج لعناية وم�اعاة دقيقة.

أن يصف أمثلة عن فوائد ومخاطر اال�ترنت ووسائل التواصل االجتماعي. (معرفي)

االجتماعي.  التواصل  ووسائل  اال�ترنت  استعمال  بط��قة  الحرص  أهمية  يدرك  أن 

(موقفي)

التواصل  وسائل  على  سيتم مشاركتها  التي  المعلومات  اختيار  ق�ار  يناقش ط�ق  أن 

االجتماعي. (مهارة) 

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل: من الشباب إلى الشباب

دليل ال�ثقيف الصحي المدرسي

دليل العمل مع الشباب في قضايا الصحة 

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

مها�ات الحياة

 تحليل صور وسائل اإلعالم

 االستخدام غير اآلمن لألجهزة

الذكية

 التكنولوجيا ووسائل االتصال

االجتماعي

اال�ترنت والتواصل االجتماعي

االستخدام غير اآلمن لال�ترنت

التعامل مع اال�ترنت

151

54

26

66/77

91/101

156



مفهوم األسرة 



� � �

الوالد�ن/ أولياء األمور وأعضاء العائلة اآلخ��ن ممكن أن يساعدوا اليافعين في 

ارشاد ودعم األطفال في ق�ا�ا�هم. 

أن يعدد ط��ق الدعم من الوالد�ن/أولياء األمور أو أعضاء العائلة في ق�ا�ات اليافع/ة. 

(معرفي)

ق�ا�ات  في  �ؤث�وا  ان  ممكن  العائلة  أعضاء  او  األمور  الوالد�ن/أولياء  بأن  يدرك  أن 

اليافع/ة من منطلق المصلحة الفضلى ألوالدهم. (موقفي)

أن يدرك بأنه في بعض األحيان من الممكن ان يستعين األطفال واليافعين بوالد�هم/ 

اولياء امورهم في ا�خاذ بعض الق�ا�ات. (موقفي) 

أن يناقش طرقًا لتفهم الظ�وف التي ممكن أن تساعد في أخذ الق�ار الجيد. (مهارة) 

أن يناقش ط��قة ا�خاذ ق�ار بالتأ�ير من القيم العائلية. (مهارة)

المسؤولية ا�جاه أنفسهم واآلخ��ن تختلف كما يتقدم الفرد بعمره 

أن يعدد المسؤوليات الجديدة ا�جاه نفسه وا�جاه واآلخ��ن وأف�اد األسرة كما يكب�ون 

(معرفي)

األسرة،  ا�جاه  عواطفهم  وتختلف  عوالمهم  �تسع  بالعمر  تقدموا  كلما  أنه  يدرك  أن 

ويصبح لألصدقاء واألق�ان أهمية خاصة. (موقفي) 

أن �وا�ن �ين أدوارهم ا�جاه أنفسهم وأف�اد أسرهم وأصدقائهم. (مهارة)



� � �

الصحة والمرض ممكن ان تؤثر على  بناء العائلة وقد�ا�ها ومسؤوليا�ها. 

أدوارهم  خالل  من  المساواة  فكرة  تع��ز  في  تساهم  ان  ممكن  العائلة  أعضاء 

ومسؤوليتهم.

أن يكون قاد�ًا على  تحديد أدوار، حقوق ومسؤوليات أف�اد العائلة. (معرفي). 

أن  يعي مواطن المساواة �ين اف�اد العائلة (موقفي)

أن  يعي معنى العدالة �ين اف�اد األسرة. (معرفي)

أن يش�ح أ�ر الصحة والمرض على هيكل العائلة وقد�ا�ها ومسؤوليا�ها. (معرفي)

أن يدرك معنى التعاطف مع الم��ض. (موقفي)

أن يعي كيف يقدم الرعاية للم��ض ضمن حدود. (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل واحد متكامل 

دليل الشباب ال�ثقيفي  

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

 عالقا�ي االجتماعية

 ماذا يجري �ينهما؟

 (عائلتي وجودي (مفهوم العائلة

 عائلتي وجودي (ديناميكية

  (العائلة

مسؤوليات... مسؤوليات

عائلتي

73

75

174

177

185

62/71



الجزء الثالث:

قضايا الصحة الجنسية واإلنجا�ية

15 17



مفهوم الصحة بشكل 
عام والصحة الجنسية 
واإلنجا�ية بشكل خاص



� � �

أهمية التعرف على مكونات الصحة والصحة الجنسية واإلنجا�ية  

أن �وّضح معنى مفهوم الصحة والصحة الجنسية واإلنجا�ية ومكونا�ها. (معرفي)

أن يدرك أهمية الصحة الجنسية واإلنجا�ية لدورة حياة اإلنسان.  (موقفي)

أن يناقش العوامل التي ترتكز عليها الصحة. (مهارة)

أن يناقش دور األف�اد في تع��ز صحته وصحة اآلخ��ن. (مهارة)

أن يتأمل بعوامل الحماية وعوامل الخطر. (مهارة)

أن يدرك أن ق�ا�ا�هم الحالية لها أ�ر طو�ل المدى على صّحتهم الحالية والمستقبلية. 

(موقفي)

واآلخ��ن.  الفرد  حياة  على  السليمة  غير  الصحية  الممارسات  أ�ر  ويحلل  يناقش  أن 

(مهارة)

أهمية الوعي بدورة الحياة الجنسية واإلنجا�ية

ونموه.  اإلنسان  حياة  دورة  جزء من  وأنها  واإلنجا�ية  الجنسية  الحياة  دورة  يش�ح  أن 

(معرفي)

أن يعي بأن مرحلة البلوغ  تبدأ بتغي�ات (�يولوجية - جنسية) و�نتهي بتغي�ات اجتماعية 

(مثل ال�واج، رعاية األطفال). (معرفي)

أن يناقش أ�ر الق�ا�ات في كل مرحلة عم��ة و�تائجها على الم�احل الالحقة. (معرفي)

آ�ار و�تائج صحية.  لها  ا�خاذها بمرحلة عم��ة  يتم  التي  الق�ا�ات الصحية  بأن  أن يدرك 

(موقفي)

أن يعي بأن االستجابة الجنسية يمكن أن �تأ�ر بقضايا مثل المرض، واإلجهاد، واألدوية، 

وتعاطي المخد�ات والصدمات النفسية. (موقفي)

أن يكون قاد�ًا على استنتاج األثر اإليجابي أو السلبي على الصحة الجنسية واإلنجا�ية 

للممارسات الجنسية خالل م�احل العم��ة المختلفة. (مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل: من الشباب إلى الشباب

لألطفال  واالنجا�ية  الجنسية  الحقوق  �زمة 

واليافعين (17-14)

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني

�ثقيف االق�ان عن الصحة الجنسية واالنجا�ية 

تد��ب  دليل  االنسانية:  االوضاع  في  للشباب 

المدر�ين

دليل الشباب ال�ثقيفي

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية

دورة �ثقيف صحي-مش�وع شبابنا

الصحة  قضايا  في  الشباب  مع  العمل  دليل 

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

ما مدى ا�تباهنا لصحتنا

 تع��ف الصحة

صّحتنا والعوامل المؤثرة

 تع��ف الصحة الجنسية

 واالنجا�ية

 عالقة الصحة الجنسية

واالنجا�ية بالحقوق

  حقوقي

 حقوق الصحة الجنسية

واالنجا�ية

صحتنا نحن معنيون بها

الصحة اإلنجا�ية

الصحة النفسية

 مفاهيم الصحة الجنسية،

 الصحة اإلنجا�ية، الحقوق

اإلنجا�ية

النهج المبني على دورة الحياة

56

4

5

10

12

150

135

18

62

25

8

14
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رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

ل�ثقيف  الصحية  الرعاية  مقدمي  دليل 

الجنسية  الصحة  مواضيع  حول  األهالي  

واإلنجا�ية لليافعين واليافعات

الصحية-الجزء  الحياة  انماط  معسك�ات 

الثاني/أنشطة

الصحة

 مقدمة حول الصحة والصحة

اإلنجا�ية

ليست مسابقة

106/122

18

37



بدء مرحلة البلوغ
 (فترة الم�اهقة)



� � �

مرحلة  البلوغ �تغير خاللها القدرة اإلنجا�ية عند الفرد 

أن يش�ح عملية البلوغ ونضوج الجهاز الجنسي واإلنجابي بشكل مفصل (معرفي). 

أن يضع ويناقش قائمة بالتغي�ات الجسدية والعاطفية واالد�اكية التي تحدث خالل 

البلوغ (معرفي)

أن يدرك بأن هناك معلومات مغلوطة حول التغي�ات الجنسية. (موقفي)

خالل  من  معايشتها  و�تم  اإلنسانية  الحياة  أبعاد  أحد  الجنسية  األمور  أن   يدرك  أن 

األفكار والمشاعر والممارسات. (موقفي)

أن يناقش ط�ق إليجاد مصادر معلومات موثوقة عن البلوغ وتغ�ي�ا�ه. (مهارة)

أجسام النساء �نتج بويضات خالل الدورة الشه��ة، وأجسام الرجال �نتج الحيوانات 

المنوية لإلنجاب.

الدورة  (مثال:  اإلنجاب  في  المساهمة  في  للجسم  األساسية  الوظائف  يش�ح  أن 

الشه��ة وا�تاج الحيوانات المنوية) (معرفي).

أن يدرك بأن التأخر بالبلوغ يتطلب م�اجعة ط�ية. (موقفي)

أن يتقبل بأن كل جسم يختلف على اآلخر (ال �وجد عمر واحد محّدد إنما هي مرحلة 

تختلف فيها التغي�ات من شخص آلخر). (موقفي)

أن يعبر عن فهم عمل الدورة الشه��ة وا�تاج الحيوانات المنوية (مهارة).



� � �

الدورة الشه��ة لها م�احل، منها فترة اإلباضة والتي يمكن أن تؤدي إلى حمل 

في حال تواجد الحيوانات المنوية. 

أن يش�ح م�احل الدورة الشه��ة والفترة األكثر ترجيحًا إلمكانية الحمل. (معرفي)

أن يدرك أن الهرمونات �نظم الدورة الشه��ة. (معرفي)

الشه��ة تكون ط�يعية، ولكن عدم  للدورة  المصاحبة  أن بعض االضط�ابات  أن يعي 

ا�تظامها بشكل دائم  يحتاج إلى ��ارة الط�يب. (معرفي)

واإلنجاب.  الحمل  على  التامة  القدرة  يعني  ال  الشه��ة  الدورة  بدء  بأن  يدرك  أن 

(موقفي)

أن يناقش ويعبر عن المشاعر واألحاسيس حيال الدورة الشه��ة. (مهارة)

يشعر الذكور خالل مرحلة البلوغ وبعدها باإلثارة الجنسية أحيانا بسبب محف�ات أو 

بدونها وهو أمر ط�يعي   

اليافعين يشع�وا بأمور مختلفة مثل اال�تصاب واالحتالم وإف�از السوائل  أن يعي أن 

خالل هذه المرحلة. (معرفي)

أن يدرك بأن اال�تصاب واالحتالم أو أي إ�ارة أو ردود فعل جنسية هي جزء ط�يعي من 

البلوغ. (موقفي)

أن يدرك بأن البعض يشعر بالرغبة في تف��غ الطاقة الجنسية من خالل ممارسة العادة 

الس��ة. (معرفي)

أن يدرك بأن إدمان ممارسة العادة الس��ة بشكل متك�ر له أض�ار مثل القذف المبكر 

وغيرها. (موقفي)
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االنفعاالت  على  للسيطرة  واالناث  للذكور  البدنية  االنشطة  ممارسة  أهمية  ربط 

والطاقة الجنسية والتقليل من ممارسة العادة الس��ة خالل مرحلة البلوغ (مهارة)

ان يدرك أهمية الممارسات الصحية السليمة خالل هذه المرحلة وتأ�يرها على الم�احل 

العم��ة المختلفة  

حقائق وخ�افات حول البلوغ

تغ�ي�ات.  من  معها  يت�افق  وما  البلوغ  مرحلة  حول  والخ�افة  الحقيقة  �ين  يف�ق  أن 

(معرفي)

باألمور  المرتبطة  المواضيع  مناقشة  أ�ناء  واالرتباك  للح�ج  داعي  ال  بأنه  يدرك  أن 

والصحة الجنسية واإلنجا�ية. (معرفي)

أن يعي أهمية التعرف على حقائق مرحلة البلوغ. (موقفي)
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رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل الشباب ال�ثقيفي  

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 

دليل: من الشباب إلى الشباب

والحقوق  حة  بالصِّ الُمتعّلقة  المسائل  �زمة 

لألطفال  واإلنجا�ية  الجنسّية 

واليافعين/واليافعات  (14 - 17 سنة) 

 جسدي يتغير... ماذا يحصل

 الجهاز التناسلي والبلوغ لدى

الشباب

 تغ�ي�ات الم�اهقة

 - جهاز اإلناث التناسلي

 - جهاز الذكر التناسلي

 أجسادنا المتنامية

 �تعّرف أكثر إلى األعضاء

 - التناسلّية للذكر

 �تعّرف أكثر إلى األعضاء

- التناسلّية لأل�ثى

 نطّور معرفتنا بالدورة الشه�ّ�ة

والحيض

 - موعد الحيض المقبل

 كيف نساعد سلمى: قّصة

 سلمى

 النمو الجنسي واالحتالم

37

93

79

137

141

18

20

23

28

29

32

34
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رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

لألطفال  واالنجا�ية  الجنسية  الحقوق  �زمة 

واليافعين (14-17 سنة)

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني

�ثقيف االق�ان عن الصحة الجنسية واالنجا�ية 

تد��ب  دليل  االنسانية:  االوضاع  في  للشباب 

المدر�ين

دورة �ثقيف صحي  - مش�وع شبابنا

دليل واحد متكامل

دليل الشباب ال�ثقيفي  

مرحلة الم�اهقة

 التغ�ي�ات الجسدية والنفسية

 واالجتماعية

 أجسامنا (الم�اهقات االكبر

- (سنا

 دور�نا الشه��ة (الم�اهقات

 - (األكبر سنا

الم�اهقة. انا انضج

- تغ�ي�ات الم�اهقة

 التغي�ات الجسمانية في

  مرحلة البلوغ

سن البلوغ، ماذا �توقع

 - نظافتي... أهتم بها

- ألف صحتين

١-٢-٣- انطلقوا

16

48

 

177

 

191

74

36

 118

119

60

67

79
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رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل ال�ثقيف الصحي المدرسي

الصحة  قضايا  في  الشباب  مع  العمل  دليل 

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

ل�ثقيف   الصحية  الرعاية  مقدمي  دليل 

الجنسية  الصحة  مواضيع  حول  األهالي 

واإلنجا�ية لليافعين واليافعات

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

مرحلة الم�اهقة

 مرحلة البلوغ والتغ�ي�ات

المصاحبة لها لدى الجنسين

م�احل النمو والتطور لليافعين

البلوغ

نمو االنسان

58

17

35

55

116/131



الممارسات الصحية 
السليمة وأهميتها على 

الصحة المستقبلية



� � �

العناية بالصحة والنظافة الشخصية

نظافة  فيها  بما  مهمة  الشخصية  النظافة  الحياة،  م�احل  وكافة  البلوغ  خالل 

الجهاز التناسلي.

التغذية الصحية السليمة

العادات الغذائية السليمة تساهم في بناء جسم سليم وقوي 

أن يصف النظافة الشخصية وممارسات الصحة العامة. (معرفي)

أن يقدر أهمية النظافة الشخصية. (موقفي)

أن يدرك اهمية النظافة الشخصية لمنطقة االعضاء التناسلية.(معرفي)

أن يدرك أ�ر اهمال نظافة االعضاء التناسلية وااللتهابات التناسلية المرتبطة به وتأ�يرها 

على الصحة المستقبلية(معرفي)

أن  يطور ويتبنى خطة نظافة شخصية للمحافظة على الصحة. (مهارة)

أن يميز �ين العادات الغذائية السليمة والصحية وغير الصحية. (معرفي)

أن يعي أ�ر ا�باع العادات الغذائية السليمة في صحته على المدى البعيد. (معرفي)

أن يقيم العادات الغذائية التي يتبعها. (مهارة)

أن يضع خطة الختيار الغذاء المتوا�ن ونشاطه البدني وصحته بشكل عام . (مهارة)



� � �

أهمية االلت�ام بمقاد�ر مكونات أصناف األطعمة

السمنة والنحافة ال�ائدتين لهما مضار صحية 

اإلنجا�ية  والصحة  عام  بشكل  الصحة  على  للسمنة  السل�ية  األثار  إد�اك  أهمية 

بشكل خاص 

أن يعرف مي�ان الطاقة وكيفية تأ�يره على صحة اإلنسان. (معرفي)

أن يعدد على األقل ثالثة عوامل مؤثرة في طاقة األيض. (معرفي)

أن يعي أهمية �ناول الغذاء المتوا�ن للمحافظة على الو�ن المثالي للفرد حسب عمر 

الشخص وط�يعة عمله. (معرفي)

أن �بحث عن ط�ق صحية للمحافظة على الو�ن المثالي له ولمن حوله. (مهارة)

المتوا�ن والمحافظة على  للغذاء  التي يعدها من حيث مطابقتها  أن يقّيم األطباق 

الو�ن المثالي (مهارة)

أن يعدد أسباب السمنة والنحافة وط�ق تجنبها. (معرفي)

أن يعي المخاطر الصحية للسمنة والنحافة على صحة الفرد والمجتمع. (معرفي)

أن يعي بأن استخدام بعض أدوية إنقاص الو�ن تحتاج لمتابعة ط�ية. (معرفي)

أن يكون قادر على توضيح وتحليل أسباب ��ادة الو�ن والسمنة (معرفي)

أن يعدد العادات الغذائية الضارة و�وضح كيفية تجنبها. (معرفي)

عام  بشكل  والسمنة  الو�ن  ب��ادة  المرتبطة  المستقبلية  الصحية  المخاطر  يدرك  أن 

والصحة اإلنجا�ية بشكل خاص (معرفي)

أن �وضح كيفية التعامل مع ��ادة الو�ن والسمنة (معرفي)

ط�ية  متابعة  أهمية  مع  السمنة  حال  في  الغذائي  النظام  تغ�ير  أهمية  يدرك  أن 

(موقفي)



� � �

أهمية ممارسة االنشطة البدنية 

ال��اضة أسلوب حياة

أن يستوعب أهمية �نظيم الوقت لممارسة االنشطة البدنية. (معرفي)

أن يدرك أهمية ال��اضة وأ�رها على صحة الفرد. (موقفي) 

أن يذكر ثالث فوائد لل��اضة لدى الجنسين خالل مرحلة النمو. (معرفي)

أن يعدد  الخطوات المهمة التي يجب ا�باعها عند ممارسة ال��اضة. (معرفي)

أن يناقش الخيا�ات ال��اضية التي يمكن  للمشاركين ممارستها. (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني 

لألطفال  واإلنجا�ية  الجنسّية  الحقوق  �زمة 

واليافعين/واليافعات  (14-17سنة) 

دليل الشباب ال�ثقيفي - اليونيسف 

دورة �ثقيف صحي  - مش�وع شبابنا

دليل ال�ثقيف الصحي المدرسي

حقوقنا (العناية بالصحة)

ط�ق االعتناء بالنظافة 

-الشخصية 

لنخبر عن النظافة الشخصية 

-الف صحتين 

-السمنة  

النظافة الشخصية

الغذاء الصحي

 الو�ن الصحي والنشاط

البدني

155

44

46

 

67

19

8

20

30



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

الصحة  قضايا  في  الشباب  مع  العمل  دليل 

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

ل�ثقيف  الصحية  الرعاية  مقدمي  دليل 

الجنسية  الصحة  مواضيع  حول  األهالي 

واإلنجا�ية لليافعين واليافعات

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

أنماط الحياة الصحية والشباب

انماط الحياة الصحية

الصحة النفسية

التغذية السليمة

كيف اعتني بذا�ي

 

22

69

92

108/124

113/127



الممارسات الخطرة وغير 
الصحية وأ�رها 

المستقبلي



� � �

مضار التدخين

أن يعدد ط�ق التدخين بأنواعها المختلفة (السجائر والنرجيله العادية وااللكت�ونية) 

أن يحدد مكونات السجائر بأنواعها والمركبات الخطرة التي يحتو�ها التبغ. (معرفي)

القلب والجهاز  المباشر على جسم اإلنسان مثل أم�اض  التدخين االني  تأ�ير  أن يعدد 

التنفسي والسرطان. واالثار المستقبلية على الصحة بشكل عام (معرفي)

أن �وضح تأ�ير التدخين أ�ناء الحمل والوالدة. (معرفي)

أن يش�ح مفهوم التدخين السلبي. (معرفي)

أن يعي أن جميع أنواع استعمال التبغ سواء السجائر أو السجائر اإللكت�ونية أو النرجيلة 

... تؤدي إلى األض�ار ذا�ها. (معرفي)

أن يدرك بأن الفضول او دفع االق�ان قد يدفع البعض للتدخين أحياًنا. (موقفي)

أن يناقش كيفية التعامل مع ضغط األق�ان بما يتعلق بتجربة  التدخين وان يتعلم كيف 

يقول ال (مهارة)

أن يعرض سبل الحماية من أ�ار التدخين السلبي. (مهارة)



� � �

المخد�ات والمؤث�ات العقلية (بما فيها الكحول) 

أن يفهم معنى كلمة مخد�ات / مؤث�ات عقلية. (معرفي)

أن يذكر أصناف المخد�ات وأنواعها. (معرفي)

أن يعدد األثار االنية المباشرة والمستقبلية الصحية والنفسية والعقلية واالجتماعية 

واالقتصادية الستخدام المخد�ات. (معرفي)

أن �وضح تأ�ير المخد�ات على الصحة اإلنجا�ية بشكل عام وخالل فترة الحمل والوالدة 

بشكل خاص. (معرفي)

أن يفهم معنى اإلدمان على المخد�ات وكيفية التخلص منها. (معرفي)

أن يدرك أن الفضول أحياًنا يدعو لتج��ب بعض أصناف المخد�ات. (موقفي)

ان يدرك مفهوم ال تجربة وال فضول بالمخد�ات (موقف ومعرفة)

الجسدية  آ�اره  للوقاية من  األمثل  الط��قة  المخد�ات هي  تجنب استخدام  أن  إد�اك 

والعقلية. (موقفي)

أن يناقش كيفية التعامل مع ضغط األق�ان بما يتعلق بتجربة أو استخدام المخد�ات 

وان يتعلم كيف يقول ال. (مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دورة �ثقيف صحي  - مش�وع شبابنا

دليل الشباب ال�ثقيفي   

�ثقيف األق�ان عن الصحة الجنسية واإلنجا�ية 

تد��ب  دليل  اإلنسانية:  األوضاع  في  للشباب 

المدر�ين

دليل ال�ثقيف الصحي المدرسي

الصحة  قضايا  في  الشباب  مع  العمل  دليل 

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

 - التدخين

 المخد�ات... تحد �واجهنا فهل

 - �تركه يغلبنا

 المخد�ات ..كيف �تحدث مع

   أق�اننا

 المخد�ات أواجه التحدي...

 - أقول ال

- المخد�ات

 - المخد�ات: األسباب والنتائج

 المواجهة: أقول ال

 !للمخد�ات

التدخين

المخد�ات ومخاطرها

 سلوكيات خطرة، التدخين،

اإلدمان

1

330

 335

363

114

116

118

70

74

25



االستعداد لل�واج وفحص 
ما قبل ال�واج



� � �

أن يدرك ان هناك فحوصات خاصة  ال بد من اج�ائها قبل ال�واج(معرفي)

ان يذكر الفحوصات الواجب إج�اؤها قبل ال�واج. (معرفي)

أن يدرك أ�ر األم�اض المنقولة جنسيا واألم�اض الو�ا�ية على العالقة ال�وجية والعائلة. 

(موقفي)

واألم�اض  جنسيًا  المنقولة  باألم�اض  الخاصة  الفحوصات  اضافة  اهمية  يدرك  ان 

الو�ا�ية  لفحوصات ما قبل ال�واج

أج��ت.  التي  الفحوص  �تائج  المتأ�ية من  الط�يب  بنصائح  االلت�ام  �تائج عدم  يدرك  أن 

(موقفي)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 

دليل واحد متكامل 

دورة ال�ثقيف الصحي - مش�وع شبابنا 

 مرحلة االستعداد لل�واج وما

 بعد ذلك

 الشعور باالستعداد لممارسة

- العالقة ال�وجية الحميمة

 - كيف نحيا معا في عالقات

 - ما الذي ابحث عنه

 - مشاكل العالقات  والحب

- االستعداد لل�واج

112

81

85

87

89

41



الحمل والرعاية ما قبل 
الحمل والتخطيط له



� � �

الحمل عملية �يولوجية ط�يعية ويمكن التخطيط لها

أن يش�ح عملية الحمل بشكل علمي وعالقته بالدورة الشه��ة. (معرفي)

ان يدرك ان الحمل ق�ار مشترك �ين ال�وجين وانه ال يجب ان يحدث دون رغبة او تخطيط 

مسبق له (موقفي)

أن يتنبه بأن كل طفل يجب أن يكون مرغوًبا به، ويتم رعايته وحبه وأن كل ليس كل 

األ�واج لد�هم أطفال.  (موقفي)

أن يدرك بأن تر�ية األطفال مسؤولية ك�يرة (موقفي)

ان يدرك مفهوم حجم األسرة المرغوب به (معرفي)

أهمية التعرف على خصائص الحمل

أن يحدد عالمات الحمل. (معرفي)

أن يعدد اختبا�ات الحمل المختلفة. (معرفي)

أن يعدد المخاطر الصحية للحمل في مرحلة عم��ة صغيرة. (معرفي)

أن يدرك العواقب الصحية واالجتماعية الضارة التي ممكن ان تحدث كنتيجة الحمل 

غير المخطط له .(موقفي)

أن يًقيم الممارسات التي ممكن أن تساهم أو تهدد الحمل الصحي. (معرفي)

هناك ممارسات ممكن ان تساهم أو تهدد بالحمل الصحي.

أن يدرك بأن المحافظة على صحة الحمل ليست مسؤولية األم لوحدها. (موقفي)

أن يقت�ح خطة لدعم الحمل الصحي. (مهارة).

أن �وضح ط�ق الوصول لخدمات ما قبل الوالدة. (مهارة)



� � �

وسائل �نظيم األسرة تساهم في التخطيط للحمل والمباعدة �ين األحمال

أن يعدد  وسائل �نظيم األسرة (معرفي)

أن يتعرف على الف�ق �ين فعالية وسائل �نظيم األسرة التقليدية والحديثة (معرفي)

أن يحدد اإليجا�يات والسل�يات لبعض وسائل �نظيم األسرة. (معرفي)

أن يتعرف على مفهوم مشورة �نظيم األسرة والق�ار المبني على المعلومة الصحيحة

أن يدرك أن اختيار وسائل �نظيم األسرة ق�ار مشترك �ين ال�وجين. (موقفي)

أدوار النوع االجتماعي والمعا�ير المجتمعية تؤثر في ق�ار استعمال وسائل �نظيم 

األسرة. 

ق�ار  في  تؤثر  المجتمعية  والمعا�ير  االجتماعية  األدوار  تجعل  التي  الط�ق  يفهم  أن 

استعمال وسائل منع الحمل. (معرفي)

الش��كين  كال  مسؤولية  هي  الحمل  منع  وسائل   باستعمال  الق�ار  بأن  يدرك  أن 

الجنس�ين. (موقفي)

واأل�ثى.  الذكر  من  كل  مسؤولية  األسرة  �نظيم  وسائل  استعمال  بأن  يدرك  أن 

(موقفي)

االجتماعية  األدوار  بسبب  الحمل  منع  سبل  حول  االف�اد  شعور  في  تأ�ير  يحلل  أن 

والمعا�ير المجتمعية. (مهارة)

وسائل �نظيم األسرة الحديثة تساعد في منع أو تخطيط الحمل.

أن يدرك المعتقدات الخاطئة المتعلقة في وسائل �نظيم األسرة الحديثة،   للوقاية من 

الحمل الغير مخطط له (معرفي). 

أن يدرك أن االمتناع عن ممارسة الجنس   هي الط��قة األكثر فعالية لتجنب الحمل غير 

المرغوب أو المقصود (موقفي)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 

�زمة الحقوق الجنسّية واإلنجا�ية لألطفال 

واليافعين/واليافعات  

(14 - 17 سنة) 

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني

دورة �ثقيف صحي  - مش�وع شبابنا

�ثقيف األق�ان عن الصحة الجنسية واإلنجا�ية 

تد��ب  دليل  اإلنسانية:  األوضاع  في  للشباب 

المدر�ين

�نظيم األسرة -

األمومة اآلمنة (الحمل) 

لماذا اإلنجاب؟ كيف يحدث 

الحمل؟ 

تخطيط األسرة -

وسائل منع الحمل - 

عالمات الحمل - 

سينا��و استخدام الواقي 

الذكري- 

استخدام الواقي الذكري 

أنا أ�غير (الم�اهقات األصغر 

سنا)

�نظيم األسرة - 

األمومة اآلمنة -

�نظيم األسرة - 

التفاوض!-

136

165

35

214

215

216

219

222

165

46

57

145 

148



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل واحد متكامل

دليل الشباب ال�ثقيفي 

الصحة  قضايا  في  الشباب  مع  العمل  دليل 

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

 معلومات عن وسائل �نظيم

 األسرة

 - مب�وك فتاة

 - العناية بالحامل

األمومة اآلمنة

�نظيم األسرة

150

375

375

27

30



الرعاية أ�ناء الحمل



� � �

أن يذكر أهمية النظام الغذائي المتكامل أ�ناء الحمل. (معرفي)

أن يعرف برنامج ال��ا�ات إلى الط�يب وأهميتها. (معرفي)

أن يدرك أهمية السالمة النفسية أ�ناء فترة الحمل. (موقفي)

أن يدرك أن لل�وج دور أساسي في دعم ومساعدة االم الحامل وتفهم تغي�ات م�اجها 

وتقديم العاطفة والحب لها. (موقفي)

أن يحدد عناصر الرعاية أ�ناء الحمل. (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 

الصحة  قضايا  في  الشباب  مع  العمل  دليل 

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

 -الحمل

األمومة اآلمنة/الحمل

 

165

27

 



الوالدة والرعاية ما بعد 
الوالدة 



� � �

تع��ف الوالدة وأنواعها.
أن يعدد على األقل ثالت عالمات لبدء الوالدة وم�احلها. (معرفي)

أن يتبنى موقف إيجابي من الوالدة تحت إش�اف كادر طبي مختص. (موقفي). 

أن يتبنى موقف إيجابي وعدم التم�يز �ين األطفال على أساس الجنس. (موقفي).

أن يناقش دور الرجل واألسرة في تقديم الّدعم للم�أة خالل هذه الفترة. (مهارة)

أن يناقش وسائل تهيئة األم نفسيًا للوالدة. (مهارة)

مرحلة الرعاية بعد الوالدة ذات أهمية لصحة األم والطفل

أن يعدد أسباب أهمية ال��ا�ات الط�ية وبرنامجها الزمني بعد الوالدة. (معرفي)

أن يعدد أشكال العناية باألم خالل فترة النفاس. (معرفي)

أن يذكر أسس التغذية السليمة والمتوازنة وال��اضة. (معرفي)

معها.  التعامل  وكيفية  بالوالدة  المرتبطة  النفسية  المشاكل  عوارض  يفهم  أن 

(معرفي)

أن يدرك أهمية التغذية السليمة وممارسة التما��ن ال��اضية المناسبة. (موقفي)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

الصحة  قضايا  في  الشباب  مع  العمل  دليل 

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية

الوالدة

النفاس

الوالدة وما بعد الوالدة

النفاس

28

29

 182

195



الرعاية ما بعد اإلجهاض



� � �

أن يدرك ان االم الحامل قد �تعرض لفقدان الحمل (اإلجهاض)  وانه ال بد من م�اعاة 

سالمتها كأولوية. (معرفي)

أن �وضح على األقل ثالثة عوامل تسبب اإلجهاض. (معرفي)

ان يميز ما �ين فقدان الحمل واالجهاض المتعمد غير الشرعي والقانوني

غير  اإلجهاض  على  القانونية  والتبعات  باإلجهاض  المتعلقة  القوانين  يعرف  أن 

القانوني. (معرفي)

أن يدرك مخاطر اإلجهاض غير السليم واآلمن على صحة الم�أة. (موقفي)

ان يدرك ض�ورة حصول االم على خدمات الرعاية الصحية في كلتا الحالتين

أن يدرك  أنه في بعض األحيان يتطلب الحصول على خدمات رعاية اجتماعية ونفسية 

للتعامل مع اإلجهاض. (موقفي)

التعرف على الرعاية الصحية المطلوبة بعد اإلجهاض.

أن �وضح اإلج�اءات الصحية للتعافي من اإلجهاض. (معرفي)

أن يحدد الوقت األنسب للحمل بعد اإلجهاض. (معرفي)

مهمة  عليها  بالحصول  واالستم�ار  والنفسية  االجتماعية  الرعاية  خدمات  أن  يدرك  أن 

لبعض الحاالت. (موقفي)



� � �

العقم والحق باإلنجاب
اإلنجاب حق والعقم مشكلة لها حلول

أن يعي مفهوم العقم ويميز �ين العقم االولي والثانوي(معرفي)

أن يحلل نظرة المجتمع إلى العقم، أسباب و�تائج ذلك. (معرفي)

أن يدرك ان اإلنجاب حق لكل البشر (موقفي) 

أن يدرك ض�ورة توفير خدمات متعلقة بالمساعدة على اإلنجاب. (معرفي)

أن يتنبه لمشاعر هؤالء الذ�ن �رغبون باإلنجاب ولكن يعانوا من العقم. (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

240العقمحق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 

االحتضان خيار عند عدم قدرة ال�وجين على اإلنجاب. 

أن يدرك بأن االحتضان خيار مهم لل�وجين ويتطلب بأن يكونا جاه��ن لهذه المسؤولية. 

(موقفي)

أن يقًيم مخاطر وفوائد االحتضان. (معرفي)



األم�اض المنقولة جنسًيا 



� � �

المناعة  نقص  في�وس  ومنها  جنسيًا  منقولة  بأم�اض  األشخاص  يصاب  أن  يمكن 

المكتسبة كنتيجة ممارسة الجنس مع شخص مصاب بمرض منقول جنسيًا وهناك 

ط�ق مختلفة لتخفيف عرضة إصابتهم بالعدوى.

نقص  في�وس  (مثال:  بأنواعها  جنسيًا  منقولة  أم�اض  خمسة  األقل  على  يعدد  أن 

مرض  الكالميديا،  الهربس،  البشري،  الحليمي  الورم  في�وس  المكتسبة،  المناعة 

السيالن). (معرفي)

أن يذكر على األقل خمسة ط�ق ا�تقال األم�اض المنقولة جنسًيا. (معرفي)

بأم�اض  المصاب  الشخص  على  تظهر  أن  يمكن  التي  األع�اض  بعض   يستعرض  أن 

منقولة جنسًيا ومنها مرض نقص المناعة المكتسبة. (معرفي)

أن يدرك أهمية الوقاية حيث أن بعض األم�اض المنقولة جنسًيا ال ي�افقها أي أع�اض. 

(موقفي)

التعايش  يتطلب  عالج  لها  ليس  والتي  جنسًيا  المنقولة  األم�اض  بعض  بأن  يدرك  أن 

معها. (موقفي)

(مثال:  البسيط  باالحتكاك  ينتقل  ال  المكتسبة  المناعة  نقص  في�وس  بأن  يعي  أن 

مصافحة األيدي، العناق، الشرب من نفس الكأس). (موقفي)



� � �

المنقولة جنسيًا ومنها  باألم�اض  اإلصابة  لتأكيد  الوحيدة  الط��قة  الفحص هي 

في�وس نقص المناعة المكتسبة.

أن يش�ح مفهوم فحص وعالج أغل�ية األم�اض المنقولة جنسيًا ومنها في�وس نقص 

المناعة المكتسبة ضمن المجتمع. (معرفي) 

أن يش�ح بعض الط�ق لدعم الشخص الذي ي��د أن يفحص. (معرفي)

أن يدرك أهمية ال�يئة اآلمنة والداعمة لألشخاص الذ�ن ي��دون ان يفحصوا (موقفي). 

أن �بحث ويتعرف على األماكن المتوفرة للفحص. (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

 - أواجه المرضدليل الشباب ال�ثقيفي   

 األم�اض المنقولة جنسيا

 - هل نحن معرضون

 ما هي عدوى في�وس اإليدز

أحمي نفسي

 - أنا أق�ر أذن أنا موجود

 - أعرف كيف أقول ال

 - المصاب إنسان

216

245

264

275

299

308

316



� � �

الصحة الجنسية -

-قفي، اجلسي )عن الخ�افات 

المتعلقة باإلنجاب( 

األم�اض المنقلة عن ط��ق 

الجنس - 

في�وس نقص المناعة 

البشري/ متالزمة نقص 

المناعة المكتسبة (اإليدز)

المف��ات المهبلية - 

مفاهيم خاطئة وخ�افات عن 

في�وس نقص المناعة 

البش��ة/ متالزمة نقص 

المناعة المكتسبة (اإليدز) - 

أسباب لممارسة او عدم 

ممارسة الجنس 

سينا��و ا�خاذ الق�ار - 

لماذا يمارس الناس الجنس؟

203

205

207

209

210

212

224

226

230

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني



� � �

األم�اض المنقولة جنسيًا - 

في�وس نقص المناعة البشري 

واإليدز

الوصم والتم�يز-

ا�خاذ الق�ار: يجب أن أق�ر! - 

نعم أستطيع أن أقول ال (١)-

نعم أستطيع أن أقول ال (٢) - 

اإليدز وااللتهابات المنقولة 

جنسّيًا- الحقائق مقابل 

المعلومات الخاطئة 

مستند الميّسر/ة (الحقائق مقابل 

المعلومات المغلوطة حول 

االلتهابات المنقولة جنسّيًا )-

» االلتهابات المنقولة جنسّيًا 

والد�ع الواقي « النشاط الثاني

النشاط الثالث: لنرّتب جدول 

االلتهابات المنقولة جنسّيًا! - 

المتعايش/ة مع اإليدز إنساٌن 

مثلي! -  

كيف نحمي أنفسنا؟ 

121

99

103

106

110

111

40

41

43

44

45

49

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

�ثقيف األق�ان عن الصحة الجنسية 

واإلنجا�ية للشباب في األوضاع اإلنسانية: 

دليل تد��ب المدر�ين

�زمة المسائل المتعلقة بالصحة الجنسّية 

واإلنجا�ية لألطفال واليافعين/واليافعات  

(14 - 17 سنة) 



� � �

 حقائق عن األم�اض المنقولة

 - جنسيا

- اإليدز له وجه

 التخيالت المرئية - اختبار في�وس

- نقص المناعة

 – �وم واحد في حيا�ي

صورة المصاب بااليدز

األم�اض المنقولة جنسيا

األم�اض المنقولة جنسيا وااليدز

األم�اض المنقولة جنسيا

138

 

146

92

100

136

215

34

135

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل واحد متكامل

دليل: من الشباب إلى الشباب

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية

دليل العمل مع الشباب في قضايا الصحة 

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

دليل مقدمي الرعاية الصحية ل�ثقيف 

األهالي حول مواضيع الصحة الجنسية 

واإلنجا�ية لليافعين واليافعات



سن األمل



� � �

تع��ف مفهوم سن األمل

أن يعدد مالمح مرحلة األمل ضمن الدورة اإلنجا�ية. (معرفي)

أن يعدد أع�اض مرحلة األمل بشكل عام. (معرفي)

أن يدرك أهمية م�اعاة األم بشكل خاص خالل م�ورها بمرحلة األمل. (موقفي)

أن يناقش األمور التي يمكن أن تساهم في تحسين م�ور األم بهذه المرحلة بشكل 

خاص. (مهارة)

الرجل له دورة إنجا�ية مثل الم�أة

أن يش�ح سن األمل لدى الرجال. (معرفي)

أن يعدد التغ�ي�ات المصاحبة لهذه المرحلة. (معرفة)

المرحلة.  هذه  خالل  للرجال  واالجتماعية  والنفسية  الجسدية  الحاجات  يحلل  أن 

(معرفي)

أن يذكر األم�اض التي يمكن أن تصاحب هذه المرحلة وكيفية تفاد�ها. (معرفي)

أن يناقش كيفية تل�ية الحاجات المتعددة خالل مرحلة األمل. (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

295  سن األملحق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 



 سرطانات الجهاز 
التناسلي الذكري 

واأل�ثوي



السرطان مرض يمكن أن نحمي أنفسنا منه

أن يعّرف ما هو مرض السرطان. (معرفي)

أن يعدد أنواع سرطانات الجهاز التناسلي الذكري واأل�ثوي. (معرفي)

الجهاز  سرطانات  ألنواع  والعالم  باألردن  السنوية  اإلصابات  حجم  على  يتعرف  أن 

التناسلي الذكري واال�ثوي. (معرفي)

أن يعدد أسباب حدوث سرطانات الجهاز التناسلي. (معرفي)

أن يحدد كيفية الوقاية من سرطانات الجهاز التناسلي. (معرفي)

أن يدرك ان سرطانات الجهاز التناسلي هي أم�اض غير معدية (معرفة)

أن يدرك الوصمة والتم�يز المرتبطة بالنظرة لألشخاص المصا�ين بالسرطان (موقفي)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 

دورة �ثقيف صحي-مش�وع شبابنا

 معلومات عامة عن سرطانات

  - الجهاز التناسلي

- سرطان الثدي

 سرطان الم�يض والرحم وعنق

 - الرحم

 - سرطان الب�وستات

السرطان

� � �

257

261

264

266

6



الجندر 
(النوع االجتماعي)



� � �

األنماط  الن  االجتماعي  والنوع  ال�يولوجي  الجنس  �ين  الف�ق  فهم  المهم  من 

المتعلقة بالجندر ممكن ان تؤدي الي انحياز وعدم عدالة ومساواة.

أن يف�ق �ين الجنس ال�يولوجي والنوع االجتماعي ويش�ح االختالف �ينهما. (معرفي)

أن يدرك بأن الخصائص الجنسية ثابتة �ينما خصائص النوع االجتماعي  مرنة ويمكن أن 

�تغّير. (موقفي)

التنشئة االجتماعية والثقافية والمعتقدات الدينية من العوامل التي تؤثر بأدوار 

النوع االجتماعي. 

أن يعدد األدوار المرتبطة بالنوع االجتماعي. (معرفي)

أن يدرك بأن هناك عدة عوامل تؤثر باألدوار المبنية على النوع االجتماعي. (موقفي)

أن يذكر بعض األمثلة المتعلقة بط��قة تأ�ير األنماط االجتماعية والثقافية ��ادًة إلى 

المعتقدات الدينية على أدوار النوع االجتماعي. (معرفي)

والرجل،  الم�أة،  حياة  على  النمطية  والصور  االجتماعية  واألدوار  النوع  أ�ر  يحلل  أن 

واألسرة، والمجتمع. (مهارة)

ان يتعرف الى مفهوم التم�يز والعنف المبني على اساس النوع االجتماعي

أن ي�اجع تأ�ير أدوار النوع االجتماعي على خيا�ات وق�ا�ات الصحة اإلنجا�ية والجنسية 

وباألخص المرتبطة منه بالق�ا�ات اإلنجا�ية وحجم األسرة. (معرفي) 

أن يدرك بأن األنماط والتوقعات المتعلقة بالجندر لد�ها تأ�ير قوي على ط��قة عيش 

اآلخ��ن سواء بشكل إيجابي او سلبي. (معرفي)

أن يدرك بأن االختالفات المتعلقة بالجندر ممكن أن تؤدي إلى استغالل ومعاملة غير 

متساوية، بالتحديد إن كان تصرف الفرد خا�ج المتوقع النمطي. (موقفي) 

غير  الممارسات  لتغ�ير  الط�ق  بعض  وعرض  بالجندر  المتعلقة  األنماط  في  �بحث  أن 

العادلة والضارة. (مهارة)



� � �

جنس أم نوع اجتماعي؟ 

التم�يز �ين اإلناث والذكور 

أ��ق أو زهر؟

الف�ق �ين الجنس والجندر 

القوالب النمطية عن 

الجندر/النوع االجتماعي 

القيود 

الجنس مقابل النوع االجتماعي

الجنس والنوع االجتماعي -

5

7

8

238

240

242

125

147

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

�زمة المسائل المتعلقة بالصحة الجنسّية 

واإلنجا�ية لألطفال واليافعين/واليافعات  

(14 - 17 سنة)

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء 

الثاني

�ثقيف االق�ان عن الصحة الجنسية 

واالنجا�ية للشباب في االوضاع االنسانية: 

دليل تد��ب المدر�ين

دليل: من الشباب إلى الشباب



� � �

 مفاهيم شائعة وعمل ملف

 عن الصفات الخاصة بالذكر

 واأل�ثى - رحلة في الذاكرة:

 التعرف على النوع

 االجتماعي (الجندر) أ�ناء

- مرحلة الطفولة

صورة األبوة - ص ٣٤

 مش�وع البحث: دور النوع

 االجتماعي )الجندر( في ال�يئة

 - المدرسية

 صور التغ�ير في األدوار

 والتقاليد المتعلقة بالنوع

)االجتماعي )الجندر

 - مواجهة العادات والتقاليد

   - النوع االجتماعي

 من ن��د أن نكون، حاجات

 - ومبادئ النوع االجتماعي

31

33

34

35

49

51

311

217

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل واحد متكامل

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 



� � �

النوع االجتماعي

االدوار الجند��ة

مواضيع النوع االجتماعي

الحقوق اإلنجا�ية والجندر

30

31/54

199

42

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دورة �ثقيف صحي-مش�وع شبابنا

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

مها�ات الحياة

دليل العمل مع الشباب في قضايا الصحة 

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية



العنف المبني على
 النوع االجتماعي



� � �

 العالقات الصحية أساس حياة صحية وسلمية

كل إنسان له الحق بحماية نفسه وجسده دون خوف.

أن يف�ق �ين العالقات الصحية والعالقات غير الصحية. (معرفي)

أن يدرك بأن التعامل باحت�ام أساس العالقات الصحية. (موقفي)

عليهم.  أحد  سلطة  ممارسة  حول  الفرد  أحاسيس  عن  التع�ير  على  قاد�ًا  يكون  أن 

(مهارة)

المختلفة من  األنواع  �ين  والتم�يز  تحديد مشاعرهم  قاد��ن على  األطفال  يكون  أن 

اللمسات. (معرفي)

أن يعي حقه في الحماية ورفض األمور التي تسيء إليه/ها. (معرفي)

أن يدرك بأن كل إنسان له الحق بخصوصية جسده  وعدم االقت�اب أو لمسه بشكل غير 

م��ح من قبل اآلخ��ن. (موقفي)

أن يط�ح أفكار لط�ق الحماية من اللمسة غير الم��حة. (مهارة)

أن يناقش صفات الشخص الذي يمكن أن يثق به للحديث عن العنف التي قد يتعرض 

له الشخص. (مهارة)



� � �

الجنس    / االجتماعي  النوع  اساس  على  القائم  العنف  مفهوم  على  التعرف 

ومعرفة أماكن المساعدة. 

أن يعًرف النوع االجتماعي واألفكار النمطية المرتبطة بالنوع االجتماعي (معرفي). 

وانه ممكن  الجنس   / االجتماعي  النوع  اساس  على  القائم  العنف  يفهم معنى  أن 

حدوثه في سياقات مختلفة. (معرفي)

ان يميز انواع العنف المبني على اساس النوع االجتماعي وا�اره على حياة كل من 

الم�أة والرجل بكافة الم�احل العم��ة و�ربطها مع االنعكاسات الصحية

 / االجتماعي  النوع  اساس  على  القائم  العنف  ممارسات  أنواع  جميع  بأن  يدرك  أن 

الجنس خاطئة وغير مقبولة. (معرفي)

أن يتعرف على الخدمات والخط الساخن للتبليغ عن اإلساءة أو العنف. (معرفي)

إمكانية  او  التعرض  عن  للحديث   به  يثق  أن  يمكن  الذي  الشخص  يناقش صفات  أن 

التعرض ألحد أنواع العنف القائم على اساس النوع االجتماعي / الجنس. (مهارة)



� � �

31

33

34

35

49

51

311

217

جميع أنواع العنف القائم على اساس النوع االجتماعي  خاطئة وهي ا�تهاكات 

لحقوق االنسان. 

أن يط�ح بعض األمثلة المتعلقة بالعنف القائم على اساس النوع االجتماعي (مثال: 

التي  إلخ) والتعرف على المساحات  النفسي، االغتصاب،  الجنسية، العنف  المضايقة 

اإل�ترنت).  على  أو  العامة  األماكن  في  المن�ل،  ومنها  الحاالت  هذه  فيها  تحدث 

(معرفي) 

ا�تهاك  يعتبر  االجتماعي   النوع  القائم على اساس  العنف  أنواع  بأن جميع  يدرك  أن 

لحقوق اإلنسان. (موقفي) 

أن يدرك  بأن العنف المبني على اساس النوع االجتماعي يتأ�ر بالسلطة والتي يمكن 

أن يمارسها الكبار ومن في مواقع السلطة أحيانا وهو خاطئ . (موقفي)

أن يناقش صفات الشخص الذي يمكن أن يثق به للحديث التعرض او إمكانية التعرض 

ألحد أنواع العنف القائم على اساس النوع االجتماعي . (مهارة)

النوع  اساس  على  المبني  للعنف  التعرض  من  أنفسهم  حماية  وسائل  يحدد  أن 

االجتماعي. (مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني

الجنسّية  بالصحة  المتعلقة  المسائل  �زمة 

واليافعين/واليافعات   لألطفال  واإلنجا�ية 

(14 - 17 سنة) 

دليل واحد متكامل

  - الخطر والد�ع

 اللمسة الم��حة واللمسة غير

  - الم��حة

 األس�ار الحميدة/ األس�ار

 - الخ�يثة

- ماري وجو�ج

- الموافقة

 - توا�ن القوى

 أنواع العنف وأشكاله في

 - حيا�نا

 - آ�اؤنا حول العنف

خطوة إلى األمام

 من العنف إلى اإلحت�ام في

- العالقات ال�وجية

 اإلج�اءات الالزم ا�خاذها

 لمواجهة العنف القائم على

 النوع االجتماعي

245

246

248

251

252

254

10

11

13

45

47



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 

�ثقيف األق�ان عن الصحة الجنسية واإلنجا�ية 

تد��ب  دليل  اإلنسانية:  األوضاع  في  للشباب 

المدر�ين

مها�ات الحياة

ل�ثقيف   الصحية  الرعاية  مقدمي  دليل 

الجنسية  الصحة  مواضيع  حول  األهالي 

واإلنجا�ية لليافعين واليافعات

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

 - العنف األسري ضد الم�أة

 التمتع بحقوق ومسؤوليات

 وفرص متساوية ( الجنس

(مقابل النوع االجتماعي

 استكشاف المواقف تجاه

 المساواة واإلنصاف �ين

 - الجنسين

 العنف المبني على النوع

 - االجتماعي

 حقوق الصحة الجنسية

 واإلنجا�ية - من حقنا أن

 نعرف وأن نحمي أنفسنا

 العنف القائم على النوع  

االجتماعي

العنف

العنف

333

125

127

129

135

210

151

81/93



�واج من هم دون 
الثامنة عشر/ األطفال



� � �

 �واج  من هم دون سن الثامنة عشر /األطفال ظاهرة اجتماعية خطرة  

ربط �واج من هم دون سن الثامنة عشر/ األطفال با�تهاك حقوق الطفل، ووصفها 

كإحدى الممارسات التقليدّية المؤذية. 

أن يعًرف مفهوم �واج األطفال. (معرفي)

والعائلة  أنفسهم،  األطفال  على  األطفال  ل�واج  السل�ية  اآلثار  ويعدد  يفهم  أن 

والمجتمع. (معرفي)

أن يدرك بأن �واج األطفال خِطر (موقفي).

أن يعدد الخدمات والدعم المتوفر في حال تعرض أحدهم ل�واج أطفال. (معرفي)

أن يناقش صفات الشخص الذي يمكن أن يطلب منه المساعدة في حال تعرض طفل 

أو يافع دون ١٨ سنة لضغط ال�واج. (مهارة)

أن يفهم بأن �واج من هم دون سن الثامنة عشر/ األطفال كأحد أشكال العنف المبني 

على اساس النوع االجتماعي (الجندر). (معرفي)

أن يش�ح بعض العوامل خلف �واج من هم دون سن الثامنة عشر /األطفال. (معرفي)

أن يصف اآلثار المترتبة على �واج من هم دون سن الثامنة عشر /األطفال بشكل عام 

واالثار الصحية بشكل خاص ومن اهمها المخاطر اإلنجا�ية. (معرفي)

أن يتبّني مواقف وا�جاهات �افضة وُمقاِومة لفكرة �واج من هم دون سن الثامنة 

عشر /األطفال (مهارة)



� � �

الثامنة عشر/  تطو�ر وعي األطفال واليافعين بموضوع  �واج من هم دون سن 

األطفال يساهم في الحد من هذه الظاهرة.

أن يفهم األطفال واليافعين ما يتطّلبه ال�واج. (معرفي)

يكون سبب  قد  عشر  الثامنة  دون سن  ا من هم  �واج   / المبكر   ال�واج  أن  يدرك  أن 

أساسي في التخلي  عن بعض الرغبات واألحالم المستقبلية أو الحرمان من التعليم 

على س�يل المثال. (موقفي)

ي مواقف وا�جاهات �افضة وُمقاِومة لعملية ت�وي� من هم دون سن الثامنة  أن يتبنِّ

عشر /ال�واج الُمبّكر. (موقفي)

بموضوع  المرتبطة  الخاصة  وأفكارهم  مشاعرهم  عن  واليافعات  اليافعين  يعّبر  أن 

ال�واج. (مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

الجنسّية  بالصحة   المتعلقة  المسائل  �زمة 

واليافعين/واليافعات   لألطفال  واإلنجا�ية 

(14 - 17 سنة)

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني

�ثقيف األق�ان عن الصحة الجنسية واإلنجا�ية 

تد��ب  دليل  اإلنسانية:  األوضاع  في  للشباب 

المدر�ين

الصحة  قضايا  في  الشباب  مع  العمل  دليل 

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

- دائرة المخاوف واألحالم

ق ذا�ي؟  - كيف أحقِّ

 العوامل المساهمة في نجاح

- العالقات

 قصص من حولنا – عوامل

 وآ�ار

 - د�اسة حاالت من مجتمعا�نا

 لقاء مع شخصّية من المجتمع

 - المحلي

- لعب أدوار

 - مسؤوليات ال�واج

 - هل يجب أن أ��وج

- ال�واج المبكر

-كيف نقول ال؟

- الحمل المبكر

ال�واج والحمل المبكر

26

27

28

29

30

35

36

233

284

139

141

143

41/46



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

 مها�ات الحياة

ل�ثقيف  الصحية  الرعاية  مقدمي  دليل 

الجنسية  الصحة  مواضيع  حول  األهالي 

واإلنجا�ية لليافعين واليافعات

دليل " حيا�ي صحتي مجتمعي"

 المساواة �ين الجنسين

 قيمتي كإنسان متساٍو في

الحقوق

ال�واج والحمل المبكر

ال�واج المبكر

199

123

86/96



12 14 18 24

الجزء األول

الوعي بالذات



من أنا



� � �

إ�ارة تفكير المشاركين بنقاط التحول في حيا�هم وأ�رها عليهم

الوعي بالذات ض�وري من أجل اكشاف أنماط السلوك والخيا�ات الواعية  

الوعي بالذات ض�وري من أجل اكشاف أنماط السلوك والخيا�ات الواعية  

أن يلخص عدد من الصفات والقد�ات ونقاط التحول في حيا�هم والفرص والتصو�ات 

عن ذوا�هم وتصو�ات اآلخ��ن عنهم (معرفة)

إيجابي  بشكل  عليها  البناء  يمكن  مستفادة  د�وس  هي  التحول  نقاط  بأن  يدرك  أن 

(موقفي)

أن يحلل التصو�ات المبنية عن أنفسهم وتصو�ات اآلخ��ن عنهم وشعورهم ا�جاهها 

(مهارة)

أن يعدد–ا�نين أو ثالثة مبادئ يعتمدها المشارك تساهم في تحديد سلوكه وخيا�ا�ه 

(معرفة) 

أن يتنبه ألهمية التأمل والنظر المعمق فيما يحصل حول الفرد (موقفي)

أن يدرك أن كل حدث فرصة الكتشاف الذات (موقفي)

أن يتأمل في األحداث المختلفة وأ�رها على سلوك الفرد (مهارة)

أن يتعرف على المؤث�ات الداخلية لدى الفرد على السلوك الصحي (معرفة) 

أن يدرك بأن السلوك الصحي الجنسي غير السليم �ؤدي إلى أم�اض ال يمكن عكس 

أ�رها على المدى البعيد أحياًنا (موقفي)

على  الصحة  على  أ�ر سلبي  لها  يكون  أن  يمكن  التي  الصحية  السلوكيات  يحّلل  أن 

المدى البعيد (مهارة) 



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل الشباب ال�ثقيفي

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني

األساسية   الحياة  مها�ات  المدرب  دليل 

لليافعين في أوضاع حيا�ية مختلفة 

الصحية-الجزء  الحياة  أنماط  معسك�ات 

الثاني/أنشطة

دليل التد��ب في التقنيات المسرحية 

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

أعرف ذا�ي وأقدرها

قصتي هويتي

التحفيز

رسام ط��ق الحياة

نشاط خط العمر

تم��ر الكرة 

الوعي بالذات

149

328

21

29

42

33

A1



الثقة بالنفس



� � �

تع��ز قدرة المشاركين على وضوح منطلقات سلوكهم وأفعالهم

لكل إنسان دور فاعل على مستوى األسرة، أو األصدقاء أو المجتمع 

أن يعي مفاهيم الدوافع والحاجات واالولويات (معرفي)

أن يحدد كل مشارك أولويا�ه من وجهة نظره/ها (موقفي)

أن يتقبل أن أولويا�نا وأفكارنا ليست ثابتة و�تغير مع الوقت (موقفي)

أن يحّلل كل مشارك كيف تطورت أولويا�ه وحيا�ه  خالل الم�احل السابقة (مهارة) 

أن يحّدد أو يستشرف كيف ستؤثر ق�ا�ا�ه الحالية على المستقبل (مهارة)

أن يعدد كل مشارك الصفات التي تميزه عن اآلخ��ن (معرفة)

أن �رتب األدوار التي يمكن أن  يلعبها من األكثر أهمية لألقل أهمية (موقفي)

أن �ربط �ين الصفات واألدوار التي يمكن أن يتبناها(مهارة)

أن يميز �ين مسؤوليات االدوار المتعددة التي يلعبها الشخص في ان واحد(معرفي)

أن يتمثل ادواره بشكل فعال (مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل الشباب ال�ثقيفي

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني

األساسية   الحياة  مها�ات  المدرب  دليل 

لليافعين في أوضاع حيا�ية مختلفة 

من  الشباب  ل�ثقيف  مسرحية  تقنيات 

األق�ان: دليل تد��بي

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

أعرف ذا�ي وأقدرها

كوني وا�قة

 لم أنا �ائعة، كافة األسباب

 من أي تأ�ي الثقة

 ملء اإلب��ق

 لعب األدوار - نصائح الثقة

 اساليب التعلم

قذف الكرة

تقد�ر الذات

143

 115

116

117

118

120

23

20

A2



النظرة للجسد



� � �

أن يتقبل الذات و صورة الجسم

أن يعي تأ�ير تغي�ات الحياة على الجسد

أن يعي تأ�ير المهنة والعمل على الجسد

أن يعي ط�ق العناية بالجسد وفق التغي�ات المختلفة

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل الشباب ال�ثقيفي

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني

دليل من الشباب الى الشباب

جسدي يتغير. ماذا يحصل

احت�ام الجسد

قصتي هويتي

صور�نا لجسدنا

45

54

328

145



القيم التي تحكمني



� � �

جنسية  تصرفات  تبني  أجل  من  مهمة  الفرد  ومواقف  ومعتقدات  قيم،  معرفة 

متوافقة للفرد نفسه. 

أن يعدد القيم التي تحكمه. (معرفي)

عام  بشكل  بالصحة  المتعلقة  الفرد  قيم  مع  المتوافقة  غير  التصرفات  �ين  يقا�ن  أن 

والصحة الجنسية واإلنجا�ية بشكل خاص. (معرفي)

أن يدرك  دور وأهمية القيم على السلوك الصحي والجنسي. (موقفي)

الفرد.  قيم  على  مبنية  والجنسية  الصحية  لسلوكيا�هم  خ��طة  المشاركون  يطور  أن 

(مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

الجنسية  الصحة  عن  األق�ان  �ثقيف 

اإلنسانية:  األوضاع  في  للشباب  واإلنجا�ية 

دليل تد��ب المدر�ين

األساسية   الحياة  مها�ات  المدرب  دليل 

لليافعين في أوضاع حيا�ية مختلفة

دليل من الشباب الى الشباب

قيمي ال �تغير

 

قيمي

 تقنيات استكشاف القيم

والمواقف

 قيس وليلى

 هل توافق

80

27

71

79

81



التع�ير عن الذات



� � �

تع��ز القدرة للتع�ير عن الذات.

أن يعي أهمية التع�ير عن الذات في العالقات المختلفة. (معرفي)

اآلخ��ن.  مع  المناسب  والزمان  المكان  اختيار  يتطلب  الذات  عن  التع�ير  أن  يدرك  أن 

(موقفي)

مشاكل  حل  في  ساهمت  وأخرى  مشاكل  سببت  الذات  عن  للتع�ير  أمثلة  يط�ح  أن 

وأ�رها وكيف تم التعامل معها. (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

الحياة-الجزء  ومها�ات  الشمس  فتيات 

الثاني 

دليل: من الشباب إلى الشباب

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

 فهم االحاسيس غير

 الم��حة

قياس ح�ارة مشاعرنا

 التع�ير عن مشارعنا

 التنفس واالسترخاء

 مهارة التع�ير عن النفس

 ثالثون ثانية من الشهرة

توكيد الذات

80

81

82

82

58

59

A11



إدارة التوتر



� � �

أن يعي اإلحساسات الجسدية المرتبطة بالتوتر(معرفي)

أن يعي تأ�ير التوتر على الصحة الجسدية والعالقات االجتماعية (معرفي)

أن يحدد طرقا للتعامل مع التوتر(مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

الحياة-الجزء  ومها�ات  الشمس  فتيات 

الثاني

الجنسية  الصحة  عن  األق�ان  ثقيف 

األوضاع  في  للشباب  واإلنجا�ية 

اإلنسانية: دليل تد��ب المدر�ين

المها�ات الحيا�ية للشباب

أع�اض التوتر 

إدارة اإلجهاد 

التدليك الذا�ي 

التوتر الجيد، التوتر السيء

وردتي 

خذي دقيقة است�احة 

توتر إيجابي أم سلبي 

هل أنا متوتر؟ ... طبعًا ال! 

نافذة من األمل

ال م��د من األفكار السل�ية

إيجا�ية دائمة

التكيف مع الضغوط  

تصو�ات مثالية وسلوكيات 

مدمرة 

الثقة 

تحدي "من قدم السبت" 

87

88

88

90

90

84

85

88

91

92

25

26

28

30



إدارة الغضب



� � �

ان يتعرف على المشاعر(معرفي)

ان يتعرف على االشا�ات التحذي��ة للغضب (معرفي)

ان يتعرف على مفهوم الغضب(معرفي)

ان يدرك المواقف التي �ثير الغضب (معرفي)

ان يعي ط��قته الخاصة في االستجابة للغضب (معرفي)

ان يتعرف على الط�ق المناسبة وغير المناسبة للتع�ير عن الغضب (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

A3التعامل مع الضغوطمها�ا�ي: دليل الشباب للحياة



التعامل مع الخطأ



� � �

تجاهل الخطأ بشكل متك�ر �ؤدي إلى مشاكل أكبر .

أن يدرك أ�ر الخطأ على المدى البعيد. (موقفي)

أن يحلل االتجاهات والسلوكيات التي يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب خطأ. (مهارة)

أن يحّدد الوقت والشكل المناسب للتعامل مع الخطأ أو المشكلة (مهارة)



التطلع نحو المستقبل



� � �

التخطيط للمستقبل توفر فرصة للوقوف مع الذات وم�اجعة تطلعات الفرد.

أن يناقش  مفهوم التخطيط للمستقبل. (معرفي)

أن يتقبل بأن هناك العديد من العوامل التي تؤثر الخطط الموضوع للمستقبل ليس 

بالض�ورة أن يتم تحقيقها. (موقفي)

أن يط�ح مجموعة من العوامل التي تؤثر على الخطط للمستقبل. (مهارة )

ان يعي ط�ق التعامل مع التحديات التي تؤثر على تحقيق االهداف(مهارة)

أن يفّكر ويضع األهداف المستقبلية قصيرة المدى وبعيدة المدى. (مهارة)

أن يعي كيف يتم تق�يم االهداف باستم�ار واعادة ترت�بها او تعديلها (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني

الجنسية  الصحة  عن  األق�ان  �ثقيف 

اإلنسانية:  األوضاع  في  للشباب  واإلنجا�ية 

دليل تد��ب المدر�ين

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة 

أهدافي 

5 نصائح لوضع األهداف 

قصتي هويتي 

خط حيا�ي 

أهداف، أهداف، أهداف 

التخطيط

324

325

345

346

93

 A14



الجزء الثاني:

العالقة مع األسرة والمجتمع

12 14 18 24



حقوقي



� � �

بحقوق  متعلقة  دولية  ا�فاقات  الى  باإلضافة  و/او وطنية  قوانين محلية  توجد 

االنسان والتي تؤثر في الصحة الجنسية واإلنجا�ية. 

من المهم معرفة و نشر مفاهيم حقوق االنسان التي تؤثر على الصحة الجنسية 

واإلنجا�ية

أن يكون قاد�ًا على ش�ح مفهوم حقوق الصحة الجنسية واإلنجا�ية. (معرفي)

أن يفهم القوانين المحلية والوطنية والسياسات المتعلقة بالصحة بشكل عام والصحة 

الجنسية واإلنجا�ية  بشكل خاص مثل �واج األطفال وسّن الموافقة، والمساواة �ين 

والمتاجرة  الجنسي،  واالعتداء  واالغتصاب،  واإلجهاض،  الجنسية،  والميول  الجنسين، 

اإلنجا�ية.  والحقوق  واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة  لخدمات  األشخاص  ووصول  بالجنس 

(معرفي)

أن يعدد ا�تهاكات حقوق االنسان التي تؤثر على الصحة الجنسية واإلنجا�ية. (معرفي)

أن يتنبه لحقوق االنسان التي تؤثر على الصحة الجنسية واإلنجا�ية. (موقفي)

أن ينشر ويشجع القوانين المحلية و/او الوطنية التي تدعم حقوق االنسان التي تؤثر 

على الصحة الجنسية واإلنجا�ية. (مهارة)

أن يتعّرف على ط�ق لت�وي� حقوق االنسان �ين األصدقاء، العائلة، في المدرسة وفي 

المجتمع. (معرفي)

أن يدرك سبب وأهمية نشر مفاهيم حقوق االنسان التي تؤثر على الصحة الجنسية 

أو  التم�يز،  إلى  التعرض  دون  باإلنجاب  المتعلقة  الق�ا�ات  التخاذ  والحق  واإلنجا�ية 

اإلك�اه أو العنف. (موقفي)

أن يضع أفكا�ًا التخاذ إج�اءات  لنشر مفاهيم حقوق االنسان التي تؤثر على الصحة 

الجنسية واإلنجا�ية. (مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

الجنسية  الصحة  عن  األق�ان  �ثقيف 

األوضاع  في  للشباب  واإلنجا�ية 

اإلنسانية: دليل تد��ب المدر�ين

 من حقنا أن نعرف وأن

 نحمي أنفسنا

135



مها�ات االتصال
 والتواصل



� � �

أن يتعرف على مفهوم االتصال والتواصل (معرفي)

أن يتعرف على عناصر االتصال والتواصل (معرفي)

أن يتعرف على اشكال االتصال والتواصل (معرفي)

أن يتعرف على صفات المتصلين الفعالين (معرفي)

أن يتعرف على صفات المتصلين غير الفعالين (معرفي)

أن يتعرف على مفهوم االستماع واالصغاء(معرفي)

أن يتعرف على معيقات االصغاء(معرفي)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

مجال  في  الشباب  والى  الشباب  من 

مها�ات الحياة والثقافة االس��ة

دليل واحد متكامل

 التواصل

فن االنصات

اساليب مختلفة في التواصل

االستماع الفعال (االنصات)

الخالفات  حول  التواصل 

وحلها

A8

203

93

97

104



التعاون



� � �

أن يعدد أشكال التعاون �ين ال�وجين. (معرفي)

أن يدرك بأن التعاون عامل مهم وأساسي في الحياة ال�وجية. (موقفي)

إد�اك أن التعاون  من متطلبات العالقة ال�وجية ال �نقص من قدر أي من ال�وجين. 

(موقفي)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

A15عمل الف��ق والقيادةمها�ا�ي: دليل الشباب للحياة



إدارة الن�اعات 
والتفاوض



� � �

والعناصر  الالع�ين  مختلف  إد�اك  �تطلب  عملية  والتفاوض  الن�اعات  إدارة 

والعوامل المؤثرة بها 

أن يدرك بأن التفاوض عملية التفاوض تؤثر بها العديد من العوامل. (معرفي)

أن يتنبه بأن التفاوض عملية تعتمد على بناء عالقات ثقة متبادلة. (معرفي)

أن يعي بأن مشاركة المعلومات بالغة األهمية لكشف المصالح ومساعدة األط�اف 

الستكشاف المشاكل أو المخاوف أو االهتمامات. (موقفي)

التضحية من  احت�ام متبادل، تعاون وفي بعض األحيان  يحتاج  التفاوض  بأن  يدرك  أن 

جميع األط�اف. (موقفي)

أن يقا�ن �ين وجهات النظر حول ط�يعة ’التفاوض الناجح‘ ومعناه. (موقفي)

أن يط�ح موضوع ويناقش خطوات إلدارة ن�اع وعملية تفاوض. (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

الحياة-الجزء  ومها�ات  الشمس  فتيات 

الثاني

دليل واحد متكامل

مها�ات التفاوض والتسوية

(مع األهل)

ماهي المشاكل 

كيفية التعامل مع الخالف 

سارة تقول 

الها�ف/ التلفون 

االستماع الفعال  

الرد على ”ال“ ( مع األهل)

خمس خطوات من أجل 

التواصل حول الخالفات وحلها 

109

111

111

68

69

70

95

104



ا�خاذ الق�ا�ات



� � �

من الممكن أخذ ق�ا�ات منطقية للعالقات مع الجنس اآلخر

أن يفًكر بالعوامل التي تساهم في أخذ ق�ا�ات �تعلق بالعالقات مع الجنس اآلخر. 

(معرفي)

أن يدرك بأن أي ق�ار خاصة فيما يتعلق بالعالقات مع الجنس اآلخر لها أ�ر على الذات 

واآلخ��ن. (موقفي)

أن يقًيم العوامل التي تجعل ا�خاذ الق�ا�ات المنطقية أسهل او أصعب ا�جاه العالقات 

مع الجنس اآلخر. (مهارة)

أن يحّلل الحاالت التي تجعل الشاب/الشابة تحت ضغط التخاذ ق�ار متعلق بالعالقات 

مع الجنس اآلخر. (مهارة)

ا�خاذ الق�ا�ات الجنسية لد�ها عواقب اجتماعية وصحية على الفرد وعلى اآلخ��ن.

أن يستوعب العواقب االجتماعية والصحية الممكنة من الق�ا�ات المتعلقة بالسلوك 

الجنسي أو العالقات الحميمة على الفرد، العائلة والمجتمع. (معرفي).

أن يدرك بأن الق�ا�ات المتعلقة بالسلوك الجنسي ممكن ان تؤثر على الفرد، العائلة 

والمجتمع. (موقفي)

العالقات  أو  الجنسي  السلوك  ا�جاه  مسؤولة   ق�ا�ات  التخاذ  سينا��و  يط�ح  أن 

الحميمة. (مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

الحياة-الجزء  ومها�ات  الشمس  فتيات 

الثاني

دليل واحد متكامل

المها�ات الحيا�ية للشباب 

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

لعب األدوار/ نصائح الثقة

 الرسم ال�ياني لصنع الق�ار

 الق�ا�ات الذكية

 هل قلت أنا ذلك؟ أساليب

مختلفة للتواصل

( االستماع الفّعال )اإلنصات

 ممارسة التواصل الحاسم

 خمس خطوات من أجل

 التواصل حول الخالقات وحلها

 �نفيذ الق�ا�ات الصعبة

 ا�خاذ الق�ار والتفكير النقدي

 التبعات ومقاومة الضغوط

 التفاوض ومها�ات الرفض

ا�خاذ الق�ار

123

125

126

93

97

102

104

108

35

36

43-44

A6



إدارة وحّل المشاكل



� � �

التواصل الفّعال هو أساسي في التع�ير عن االحتياجات الشخصية والعالقات مع 

اآلخ��ن 

أن يط�ح ويناقش أمثلة متعلقة بالتواصل الفّعال في التع�ير عن االحتياجات الشخصية 

والعالقات مع اآلخ��ن (معرفي)

الموافقة عنصر أساسي لممارسة عالقة  او عدم إعطاء  أن إعطاء  يدرك الشخص  أن 

جنسية حتى �ين األ�واج. (موقفي)

التواصل الفعالة للتع�ير عن االحتياجات الشخصية والعالقات مع  توضيح بعض ط�ق 

اآلخ��ن. (مهارة) 

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

قفي، فكري، تصرفي

حل المشكالت

102

A7



التقبل والتسامح
واالحت�ام



� � �

حدي عنصر العار والتم�يز أمر مهم وتع��ز عدم التم�يز والتنوع. 

أن يعي مفهوم الشعور بالعار(معرفي)

أن يحدد السلوكيات التي تفضي إلى العار اجتماعيا واخالقيا(معرفي)

أن يعي مفهوم العار بتعدد الثقافات(معرفي)

أن يميز �ين العار االجتماعي واالخالقي(معرفي)

أن يحّلل التأ�ير السلبي لوصمة العار والتم�يز �ين االف�اد والمجتمعات. (معرفي)

أن يلّخص القوانين الحالية حيال وصمة العار والتم�يز. (معرفي)

أن يدرك أهمية تحدي التم�يز ضد من يعتبرهم المجتمع "مختلفين". (موقفي). 

التنوع.  احت�ام  وتأ�يد  التم�يز  ومواجهة  العار  وصمة  مع  للتعامل  أفكا�ًا  يقت�ح  أن 

(مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل الشباب ال�ثقيفي  

ومها�ات  الشمس  فتيات 

الحياة-الجزء الثاني

مها�ا�ي: دليل الشباب للحياة

الرجاء احت�ام وجهات النظر (١) 

الرجاء احت�ام وجهات النظر  (٢) 

خلق التنوع 

كما ا�اه 

قبول االخر

192

194

302

303

A10



الصداقة واالنجذاب
 لآلخ��ن



� � �

هناك ط�ق مختلفة للتع�ير عن العاطفة والحب كشخص ناضج. 

أن يصف عدة ط�ق للتع�ير عن العاطفة ضمن عالقة  صحية. (معرفي)

أن يناقش ط�ق وأساليب التع�ير  عن العواطف والحب بط�ق مناسبة. (مهارة)

على  االجتماعي  التفاوت  أوجه  تأ�ير  على مدى  التعرف  المشاركين من  تمكين 

العالقات الشخصية.

أن  يميز  �ين مشاعر الحب واالف�تان والغيرة. (معرفي) 

أن يتقبل بأن أشكال التع�ير عن الحب تختلف من شخص آلخر. (موقفي)

أن يش�ح  ويميز  �ين العالقات الصحية وغير الصحية. (مهارة)

هناك أنواع متعددة لما يجده األشخاص جذاب في المظاهر الخارجية للغير.

أن يصف االختالفات بما يجده األشخاص جذاب بما يتعلق بالمظهر الخارجي (معرفي). 

الزمن وممكن ان  بان معتقدات األشخاص بما هو جذاب �تغير على مدى  أن يدرك 

�ت�اوح �ين الثقافات (موقفي).



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل الشباب ال�ثقيفي 

دليل واحد متكامل 

 أنا والجنس اآلخر

 الصد�ق وقت الضيق

 ماذا يجري �ينهما

هل هذه مشاعر حب

 الشعور باالستعداد لممارسة العالقة

 ال�وجية الحميمة

 كيف نحيا معا في عالقات

 ما الذي ابحث عنه

 مشاكل العالقات  والحب

200

204

75

80

81

85

87

89



االستجابة الجنسية
 واالستمتاع  



� � �

�تعلق  التي  المسؤولية  مع  ممتعة  تكون  ان  يجب  الجنسي  السلوك  ممارسة 

بصحة الفرد.

أن يلّخص العوامل األساسية للمتعة والمسؤولية الجنسية. (معرفي)

االخ��ن.  مع  جنسي  تواصل  أي  بدون  األشخاص  من  العديد  هناك  بأن  يدرك  أن 

(معرفي)

أن يدرك أهمية التواصل الفّعال لبناء عالقات جنسية أو حميمة إيجا�ية. (معرفي)

بشكل  تساهم  أو  توتر  قد  الجنسية  بالمتعة  وخبرتهم  اآلخ��ن  توقعات  أن  يفهم  أن 

إيجابي في العالقة الجنسية. (معرفي)

أن يكون قادً�ا على فهم أن ردة الفعل الجنسية لجسد الفرد ممكن ان تساعد بفهم 

جسد الفرد. (موقفي)

واألم�اض  به  مرغوب  غير  حمل  أي  منع  عن  مسؤولين  الش��كين  كال  بأن  يدرك  أن 

المنقولة جنسيًا ومنها في�وس نقص المناعة المكتسبة (موقفي).

حدودها  ومدى  الجنسية  االحتياجات  على  التعرف  يمكن  كيف  ويناقش  يقت�ح  أن 

(مهارة). 



� � �

ا�خاذ الق�ا�ات الجنسية لد�ها عواقب اجتماعية وصحية على الفرد وعلى اآلخ��ن.

المتعلقة  الق�ا�ات  من  الممكنة  والصحية  االجتماعية  العواقب  ويحلل  يحدد  أن 

بالسلوك الجنسي على الفرد، العائلة والمجتمع (معرفي).

أن يقيم العوامل التي تجعل ا�خاذ الق�ا�ات المنطقية أسهل او أصعب حيال السلوك 

الجنسي (معرفي).

أن يدرك بأن الق�ا�ات المتعلقة بالسلوك الجنسي ممكن ان تؤثر على الفرد، العائلة 

والمجتمع (موقفي).

الجنسية  والعالقات  السلوك  حول  االجتماعية  المعا�ير  مع  للتعامل  ط�ق  يط�ح  أن 

وتأ�ير االق�ان في ا�خاذ الق�ا�ات الجنسية (مهارة).

باألم�اض  االصابة  للحد من مخاطر  است�ا�يجيات  �تطلب  الجنسية  الق�ا�ات  ا�خاذ 

المنقولة جنسيًا او الحمل غير المرغوب به.

أن يحدد أشكال المخاطر المرضية المتعلقة بالسلوك والعالقات الجنسية غير اآلمنة 

مثل الحمل غير المرغوب به واألم�اض المنقولة جنسيًا (معرفي). 

باألم�اض  اإلصابة  او  المرغوب  غير  الحمل  فرص  لتقليل  وسائل  هناك  بأن  يدرك  أن 

المنقولة جنسيًا او ا�تقالها (موقفي). 

أن يناقش أساليب لتقليل فرص اإلصابة بالحمل غير المرغوب به واألم�اض المنقولة 

جنسيًا ومنها في�وس نقص المناعة المكتسبة و/او ا�تقالها لآلخ��ن (مهارة)



� � �

ا�خاذ الق�ا�ات بالسلوك الجنسي يمكن أن �ؤدي الى عواقب قانونية.

أن يعّدد أشكال اال�تهاكات لبعض القوانين التي ترتبط بالصحة والسلوك والعالقات 

الجنسية. (معرفي)

أن يدرك أهمية معرفة حقوق الفرد وا�خاذ الق�ار حيال السلوك الجنسي. (موقفي)

في  ا�خاذها  تم  التي  الق�ا�ات  بعض  بسبب  المحتملة  القانونية  العواقب  يقّيم  أن 

السلوك الجنسي أو العالقات الجنسية الحميمة. (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل واحد متكامل 

حقائق حول الرغبة الجنسية (األق�ان)

السلوك الجنسي �ين المعتقدات الخاطئة 

والحقائق 

ا�خاذ ق�ار الممارسة الجنسية أو االمتناع 

(االختيار القسري)
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62

66



أ�ر أدوات التواصل
 االجتماعي واالعالم



� � �

االعالم ممكن ان �ؤثر ايجا�يًا او سل�يًا على القيم، السلوكيات الجنسية والجندر. 

أن يفّ�ق �ين األنواع المختلفة من االعالم (مثال: وسائل التواصل االجتماعي، اإلعالم 

التقليدي) (معرفي).

أن يصف تأ�ير االعالم على القيم الشخصية والسلوكيات المتعلقة بالسلوك الجنسي 

والجندر (معرفي). 

أن يدرك قوة االعالم وتأ�يرها على القيم والسلوكيات المتعلقة بالسلوك الجنسي 

(موقفي).

أن يناقش أمثلة عن وصف اإلعالم لعالقات الرجال والنساء ويحلل أ�رها (مهارة). 

والعالقات  الجنسي  النشاط  حول  واقعية  غير  اإلعالم صو�ا  وسائل  بعض  تصور 

الجنسية ، والتي يمكن أن تؤثر على تصو�ا�نا للنوع االجتماعي و الثقة بالذات 

بالجنس والعالقات  يتعلق  الواقعية في وسائل اإلعالم فيما  الصور غير  �ين  يميز  أن 

الجنسية (المعرفي)

والسلوك  االجتماعي  للنوع  النمطية  القوالب  على  الصور  هذه  تأ�ير  يناقش  أن 

الجنسي. (المعرفي)

أن يدرك بأن وسائل اإلعالم تؤثر على المثل العليا للجمال والقوالب النمطية وهي 

ليست بالض�ورة حقيقية. (المواقف) 

أن يتأمل  في كيفية تأ�ير الصور غير الواقعية حول العالقات الجنسية التصو�ات حول 

الجنس وتقد�ر الذات. (مهارة)



� � �

التواصل  وسائل  على  إليها  الوصول  سهل  اإلباحية  والفيد�وهات  الصور 

االجتماعي وممكن أن �نتج أنماط جنسية ضارة. 

أن يتعرف على ماهي المواد اإلباحية (البورنو غ�افي) والت�اسل الجنسي . (معرفي)

الجنسية بط��قة غير واقعية في  الرجال والنساء والعالقات  أن يش�ح أسباب وصف 

المواد اإلباحية. (معرفي)

أن يدرك أن المواد اإلباحية ممكن أن تكون مضللة بسبب وصفها غير الواقعي للرجال 

والنساء والعالقات الجنسية. (موقفي) 

الوصف السلبي وغير الدقيق من وسائل اإلعالم نحو الرجال والنساء ممكن أن يتم 

مواجهته بهدف دعم السلوك اإليجابي وت�وي� المساواة �ين الجناس. 

أن يقوم تق�يم التأ�ي�ات اإليجا�ية والسل�ية من وسائل اإلعالم عن السلوك والعالقات 

الجنسية. (مهارة)

أن يعي  قوة وسائل اإلعالم الممكنة في التأ�ير ايجا�يًا أو سل�يًا بالسلوك والعالقات 

الجنسية والنوع االجتماعي. (موقفي)

ت�وي�  خالل  من  إيجا�ية  مساهمات  تعطي  ان  اإلعالم  وسائل  لجعل  سبًال  يقت�ح  أن 

السلوك  والعالقات الجنسية  اآلمنة. (مهارة)

أن يط�ح ويناقش ط�ق لتحدي أ�ر اإلعالم السلبي حول السلوك والعالقات الجنسية 

في وسائل اإلعالم. (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة
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مفهوم األسرة 



� � �

ال�واج والعالقات طويلة األمد ممكن ان تواجه تحديات 

العالقات الجنسية والقضايا الصحية ممكن ان تؤثر على العالقات العائلية.

أن يحدد التحديات التي يمكن أن تواجه ال�وجين أو العالقات طويلة األمد. (معرفي)

أن يدرك بأن العالقات األس��ة يمكن أن تمر بفت�ات صعبة. (موقفي)

أن يناقش أساليب التواصل التي يمكن أن تساهم في مواجهة التحديات. (مهارة)

أن يقيم أدوار أعضاء العائلة والعالقات التي ممكن أن �تغير عندما يفصح عضو من 

العائلة عن معلومات حساسة (مثال: اإلصابة بفي�وس نقص المناعة المكتسبة، الحمل، 

ال�واج، رفض ال�واج المخطط، التعّرض العتداء جنسي إلخ). (معرفي)

الحساسة  المعلومات  مشاركة  عند  �تغير  أن  ممكن  والعالقات  األدوار  أن  يدرك  أن 

المتعلقة بالعالقات الجنسية أو الصحة. (موقفي)

أن يناقش وسائل التغلب على مثل هذه التحديات. (مهارة)

هناك عدة عوامل تؤثر باختيار األشخاص �إنجاب األطفال.

أن �وضح األسباب المختلفة التي تؤثر بق�ار األشخاص �إنجاب األطفال أو ال. (معرفي)

نقص  في�وس  حالة  الجندر،  عن  النظر  بغض  األبوة،  على  قادر  الجميع  بأن  يدرك  أن 

المناعة المكتسبة، الميول الجنسي او الهوية الجنسية. (موقفي)

بأن بعض األشخاص �رغب أن يصبحوا والد�ن، والبعض االخر ال �رغب ذلك،  أن يعي 

رغبتهم.  بدون  والد�ن  يصبحون  وآخ�ون  والد�ن  يصبحوا  أن  يستطيعوا  ال  البعض 

(موقفي)

أن يقيم العوامل المؤثرة ب�أي الفرد حول إذا رغب باإلنجاب، لماذا ومتى. (مهارة)



� � �

األطفال لد�هم احتياجات مختلفة والوالد�ن لد�هم مسؤولية توفيرها.

مع  لألطفال  والتعليمية  الصحية  المشاع��ة،  الجسدية،  االحتياجات  يدرك   أن 

المسؤوليات المطلوبة من الوالد�ن. (معرفي)

أن يدرك سعادة األطفال ممكن ان �تأ�ر بالتحديات التي �واجهها الوالد�ن. (موقفي)

أن يدرك أهمية العالقة الصحية �ين الوالد�ن لتر�ية األطفال بشكل إيجابي. (موقفي)

والعناصر  لألطفال  والتعليمية  الصحية  المشاع��ة،  الجسدية،  االحتياجات  يناقش  أن 

التي يحتاجها. (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل واحد متكامل 

دليل الشباب ال�ثقيفي  

على  المقبلين  مع  العمل  دليل 

ال�واج في قضايا الصحة الجنسية 

واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

 عالقا�ي االجتماعية

 ماذا يجري �ينهما؟

 عائلتي وجودي (مفهوم

 (العائلة

 عائلتي وجودي (ديناميكية

  (العائلة

 مسؤوليات... مسؤوليات

 مفهوم األسرة وال�واج

ومقومات األسرة السعيدة
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اختيار الش��ك
 وال�واج



� � �

هناك أنواع مختلفة من هياكل العائالت ومبادئ ال�واج.

أن يصف المبادئ األساسية لتشكيل "العائلة" و"ال�واج". (معرفي)

أن يعّدد الط�ق التي يت�وج بها األشخاص (مثال: اختيار ال�وج او ال�واج المخطط له من 

قبل العائلة). (معرفي)

الوفاة.  الطالق و/أو  باالنفصال،  ال�واج  ينتهي  الحاالت قد   بأنه في بعض  يدرك  أن 

(معرفي) 

أن يعي اسلوب الطالق �إحسان

أن يدرك أنه بالرغم من اختالف هياكل العائالت والط�ق التي يت�وج بها األشخاص، كل 

الحاالت قيمة. (موقفي)

أن يناقش األسلوب أو الط��قة التي �رغب في اختيار ش��كه من خاللها. (مهارة)

بالقدرة  واإلحساس  ناحية  من  بالمشاعر  وعي  عن  ينشأ  لل�واج  االستعداد 

والمسؤولية 

ان يعي  أن بدء العالقات لغاية ال�واج قد تكون مبنية على حب أو أحيانا �تيجة ترت�بات 

عائلية. (معرفي)

ان يدرك  بأن ال�واج عالقة معقدة وليست معادلة. (موقفي)

تحليل أسس إنجاح العالقة �ين ال�وجين ومع أسرتيهما. (مهارة)



� � �

القواعد واألع�اف السائدة توثر في شكل العالقات ال�وجية

أن يدرك أن التنشئة تلعب دو�ا هاما الوعي ا�جاه بناء العالقات. (معرفي)

مستمر.  بشكل  الشخصية  العالقات  تجاه  �تغير  والمواقف  المبادئ  بأن  يدرك  أن 

(موقفي)

أن يحّلل الوسائل التي يعتمدها الفرد في عالقا�ه مع اآلخ��ن والتي من شأنها أن 

تشكل أو تعيد تشكيل معاني العالقة. (مهارة)

أن يعي احتياجات ال�وج وال�وجة

عدم المساواة داخل العالقة الشخصية �ؤثر عليها سلبًا. 

أن يعّدد أشكال لعدم المساواة داخل العالقة الشخصية مع اآلخر. (معرفي)

أن يدرك بأن المساواة داخل العالقة هي جزء من عالقة الصحية. (موقفي) 

في  مساهمتها  وط��قة  العالقة  داخل  المتساوية  األدوار  تو��ع  أشكل  يناقش  أن 

العالقة الصحية. (معرفي) 

هناك عالقات جنسية صحية وغير صحية. 

أن يقا�ن �ين خصائص العالقات الجنسية الصحية غير الصحية. (معرفي)

أن يدرك بأن العالقات الجنسية ممكن أن تكون صحية أو غير صحية. (موقفي)

أن �وضح ط�ق لتجنب العالقات الجنسية أو الحميمة غير صحية. (مهارة).

ق�ار ال�واج

أن يقا�ن �ين خصائص العالقات الجنسية الصحية غير الصحية. (معرفي)

أن يدرك بأن العالقات الجنسية ممكن أن تكون صحية أو غير صحية. (موقفي)

أن �وضح ط�ق لتجنب العالقات الجنسية أو الحميمة غير صحية. (مهارة).



� � �

أن يعرف مفهوم االرتباط ال�وجي وأهدافه. (معرفي)

أن يدرك أهمية المشورة قبل ال�واج. (معرفي)

أن يعدد الفحوصات الواجب إج�اؤها قبل ال�واج.  (معرفي)

أن يحلل أهمية التعامل �إيجا�ية مع �تائج الفحوصات مهما كانت. (موقفي)

أن يحدد ويحلل العوامل التي تدفع األشخاص إلى ا�خاذ ق�ار باالرتباط ال�وجي في 

الوقت المناسب للطرفين. (مهارة)

ق�ار ال�واج

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

ال�واج  المقبلين على  العمل مع  دليل 

الجنسية واإلنجا�ية  الصحة  في قضايا 

والحقوق اإلنجا�ية

أسس ومعا�ير اختيار ش��ك الحياة

 األدوار اإلنجا�ية واألدوار

 اإل�تاجية للم�أة والرجل في

األسرة
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مفهوم الصحة بشكل 
عام والصحة الجنسية 
واإلنجا�ية بشكل خاص



� � �

أهمية التعرف على مكونات الصحة الجنسية واإلنجا�ية 

أهمية الوعي بدورة الحياة الجنسية واإلنجا�ية*

أن �وّضح مفهوم الصحة ومكونات الصحة الجنسية واإلنجا�ية. (معرفة)

أن يعّدد أدوار اآلخ��ن في التأ�ير على صحة الفرد. (معرفي)

أن يدرك بأن بعض األم�اض لها آ�ار سل�ية ال يمكن عكسها. (موقفي)

واآلخ��ن.  الفرد  حياة  على  السليمة  غير  الصحية  الممارسات  أ�ر  ويحلل  يناقش  أن 

(مهارة)

ونموه.  اإلنسان  حياة  دورة  جزء من  وأنها  واإلنجا�ية  الجنسية  الحياة  دورة  يش�ح  أن 

(معرفة)

أن يعي بأن مرحلة البلوغ  تبدأ بتغي�ات (�يولوجية - جنسية) و�نتهي بتغي�ات اجتماعية 

(مثل ال�واج، رعاية األطفال). (معرفي)

أن يناقش أ�ر الق�ا�ات في كل مرحلة عم��ة و�تائجها على الم�احل الالحقة. (معرفة)

آ�ار و�تائج صحية.  لها  ا�خاذها بمرحلة عم��ة  يتم  التي  الصحية  الق�ا�ات  بأن  أن يدرك 

(موقفي)

أن يعي بأن االستجابة الجنسية يمكن أن �تأ�ر بقضايا مثل المرض ، واإلجهاد، واألدوية 

، وتعاطي المخد�ات والصدمات النفسية. (موقفي)

أن يكون قاد�ًا على استنتاج األثر اإليجابي أو السلبي على الصحة الجنسية واإلنجا�ية 

للممارسات الجنسية خالل الم�احل العم��ة المختلفة. (مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل: من الشباب إلى الشباب

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني

دليل الشباب ال�ثقيفي

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية

في  ال�واج  على  المقبلين  مع  العمل  دليل 

والحقوق  واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة  قضايا 

اإلنجا�ية

ل�ثقيف  الصحية  الرعاية  مقدمي  دليل 

الجنسية  الصحة  مواضيع  حول  األهالي 

واإلنجا�ية لليافعين واليافعات

الصحية-الجزء  الحياة  انماط  معسك�ات 

الثاني/أنشطة

دورة �ثقيف صحي-مش�وع شبابنا

ما مدى ا�تباهنا لصحتنا

  حقوقي

 صحتنا نحن معنيون بها

الصحة اإلنجا�ية

 مفاهيم: الصحة اإلنجا�ية،

 الصحة الجنسية، الحقوق

اإلنجا�ية

 مقدمة حول الصحة

والصحة اإلنجا�ية

ليست مسابقة

الصحة النفسية
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مرحلة البلوغ
 (فترة الم�اهقة)



� � �

أجساد الرجال والنساء �تغير خالل الزمن، وذلك يضمن قدرتهم الجنسية واإلنجا�ية 

ومهامها. 

الحياة  دورة  خالل  والنساء  للرجال  واإلنجا�ية  الجنسية  للقدرة   التغي�ات  يعي  أن 

(معرفي).

أن يدرك بأن األشخاص هم كائنات جنسية خالل دورة حيا�هم. (موقفي)

الحياة.  دورة  خالل  اإلنجا�ية  بالقدرة  التغ�ي�ات  حيال  شعوره/ها  ويناقش  يعبر   أن 

(مهارة)

يحصل الحمل خالل فترة الخصوبة إذا تواجدت الحيوانات المنوية.

أن يدرك متى تكون مرحلة الخصوبة خالل الدورة الشه��ة للم�أة. (معرفي)

أن يدرك بأن الحمل ممكن أن يحدث خالل ممارسة الجنس غير المحمي. (معرفي)

الحمل.  لعدم  كليا  اآلمنة  الوسيلة  هي  الجنس  ممارسة  عن  االمتناع  بأن  يدرك  أن 

(موقفي)

تطو�ر  عند  الجنسي  التصرف  على  والثقافية  االجتماعية  المعا�ير  تأ�ير  أهمية 

وجهة نظر الفرد لنفسه.

أن يقا�ن �ين المعا�ير االجتماعية والثقافية التي تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على 

العالقات �ين الجنسين. (معرفة)

أن يدرك أهمية تكو�ن وجهة نظر خاصة حول العالقات �ين الجنسين. (موقفي)

أن يناقش أ�ر المعا�ير االجتماعية والثقافية على المعتقدات الشخصية نحو العالقات 

�ين الجنسين. (مهارة)



رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل الشباب ال�ثقيفي

 

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 

دليل: من الشباب إلى الشباب

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء 

الثاني

دورة �ثقيف صحي  - مش�وع شبابنا

 جسدي يتغير... ماذا يحصل

 الجهاز التناسلي والبلوغ لدى

 الشباب

 تغ�ي�ات الم�اهقة

جهاز اإلناث التناسلي

 جهاز الذكر التناسلي

 أنا أ�غير (الم�اهقات األصغر

(سنا

 أجسامنا (الم�اهقات األصغر

(سنا

 أجسامنا (الم�اهقات االكبر

 (سنا

 دور�نا الشه��ة (الم�اهقات

(األصغر سنا

 دور�نا الشه��ة (الم�اهقات

(األكبر سنا

 تغ�ي�ات الم�اهقة

� � �

37

93

 

79

137

141

165

169

177

185

191

36



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دليل واحد متكامل

ل�ثقيف  الصحية  الرعاية  مقدمي  دليل 

الجنسية  الصحة  مواضيع  حول  األهالي 

واإلنجا�ية لليافعين واليافعات

العمل مع الشباب في قضايا الصحة  دليل 

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

 التغي�ات الجسمانية في 

 مرحلة البلوغ

سن البلوغ، ماذا �توقع

م�احل النمو والتطور لليافعين

البلوغ

البلوغ

118

119

35

55

17



الممارسات الصحية 
السليمة وأهميتها على 

الصحة المستقبلية



� � �

العناية بالصحة والنظافة الشخصية

نظافة  فيها  بما  مهمة  الشخصية  النظافة  الحياة،  م�احل  وكافة  البلوغ  خالل 

الجهاز التناسلي.

التغذية الصحية السليمة 

 العادات الغذائية السليمة تساهم في بناء جسم سليم وقوي 

أن يصف النظافة الشخصية وممارسات الصحة العامة. (معرفي)

أن يقدر أهمية النظافة الشخصية. (موقفي)

ان يدرك اهمية النظافة الشخصية لمنطقة االعضاء التناسلية.

ان يدرك أ�ر اهمال نظافة االعضاء التناسلية وااللتهابات التناسلية المرتبطة به وتأ�يرها 

على الصحة المستقبلية

أن  يطور ويتبنى خطة نظافة شخصية للمحافظة على الصحة. (مهارة)

أن يميز �ين العادات الغذائية السليمة والصحية وغير الصحية. (معرفي)

أن يعي أ�ر ا�باع العادات الغذائية السليمة في صحته على المدى البعيد. (معرفي)

أن يقيم العادات الغذائية التي يتبعها. (مهارة)

أن يضع خطة الختيار الغذاء المتوا�ن ونشاطه البدني وصحته بشكل عام . (مهارة)



� � �

أهمية االلت�ام بمقاد�ر مكونات أصناف األطعمة

السمنة والنحافة ال�ائدتين لهما مضار صحية 

اإلنجا�ية  والصحة  عام  بشكل  الصحة  على  للسمنة  السل�ية  األثار  إد�اك  أهمية 

بشكل خاص 

أن يعرف مي�ان الطاقة وكيفية تأ�يره على صحة اإلنسان. (معرفي)

أن يعدد على األقل ثالثة عوامل مؤثرة في طاقة األيض. (معرفي)

أن يعي أهمية �ناول الغذاء المتوا�ن للمحافظة على الو�ن المثالي للفرد حسب عمر 

الشخص وط�يعة عمله. (معرفي)

أن �بحث عن ط�ق صحية للمحافظة على الو�ن المثالي له ولمن حوله. (مهارة)

المتوا�ن والمحافظة على  للغذاء  التي يعدها من حيث مطابقتها  أن يقّيم األطباق 

الو�ن المثالي (مهارة)

أن يعدد أسباب السمنة والنحافة وط�ق تجنبها. (معرفي)

أن يعي المخاطر الصحية للسمنة والنحافة على صحة الفرد والمجتمع. (معرفي)

أن يعي بأن استخدام بعض أدوية إنقاص الو�ن تحتاج لمتابعة ط�ية. (معرفي)

أن يكون قادر على توضيح وتحليل أسباب ��ادة الو�ن والسمنة (معرفي)

أن يعدد العادات الغذائية الضارة و�وضح كيفية تجنبها. (معرفي)

عام  بشكل  والسمنة  الو�ن  ب��ادة  المرتبطة  المستقبلية  الصحية  المخاطر  يدرك  أن 

والصحة اإلنجا�ية بشكل خاص (معرفي)

أن �وضح كيفية التعامل مع ��ادة الو�ن والسمنة (معرفي)



� � �

أهمية ممارسة االنشطة البدنية 

ط�ية  متابعة  أهمية  مع  السمنة  حال  في  الغذائي  النظام  تغ�ير  أهمية  يدرك  أن 

(موقفي)

أن يعرف بأن الخيا�ات الغذائية لها تأ�ير طو�ل األمد على الصحة. (معرفي)

األم�اض.  تجنب  في  يساهم  والسليم  الصحي  الغذائي  النظام  ا�خاذ  ان  يفهم  أن 

(معرفي)

أن يحّلل العالقة �ين موضوعي الغداء الصحي والنشاط البدني. (مهارة)

أن يستوعب أهمية �نظيم الوقت لممارسة االنشطة البدنية. (معرفي)

أن يدرك أهمية ال��اضة وأ�رها على صحة الفرد. (موقفي) 

أن يذكر ثالث فوائد لل��اضة لدى الجنسين خالل مرحلة النمو. (معرفي)

أن يعدد  الخطوات المهمة التي يجب ا�باعها عند ممارسة ال��اضة. (معرفي)

أن يناقش الخيا�ات ال��اضية التي يمكن  للمشاركين ممارستها. (مهارة)

أن يحدد خيا�ات بما يتعلق بال��اضة التي يحب المشاركين ممارستها. (مهارة) 

أن �وضح أ�ر المنشطات لتطو�ر البنية العضلية على الرجال والنساء القصيرة والبعيدة 

المدى مثل أم�اض ضغط العين، السكري، اختالل في إف�از الهرمونات، محفز لهشاشة 

العظام لدى النساء. (معرفي)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني 

دليل الشباب ال�ثقيفي   

دورة �ثقيف صحي  - مش�وع شبابنا

ل�ثقيف  الصحية  الرعاية  مقدمي  دليل 

الجنسية  الصحة  مواضيع  حول  األهالي 

واإلنجا�ية لليافعين واليافعات

الصحة  قضايا  في  الشباب  مع  العمل  دليل 

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

حقوقنا (العناية بالصحة)

نظافتي اهتم بها

الف صحتين 

١-٢-٣ انطلقوا

السمنة  

انماط الحياة الصحية

أنماط الحياة الصحية

155

60

67

79

 19

69

22



الممارسات الخطرة وغير 
الصحية وأ�رها 

المستقبلي



� � �

مضار التدخين

أسباب سن  وأحد  الرجل بشكل سلبي  وتؤثر على خصوبة  عادة مكلفة  التدخين 

األمل المبكر 

جلسات  في  عام  بشكل  األطفال  حقوق  ناقش  قد  المشارك  يكون  أن  �تطلب 

سابقة

أن يعدد ط�ق التدخين بأنواعها المختلفة (السجائر والنرجيله العادية وااللكت�ونية) 

أن يحدد مكونات السجائر بأنواعها والمركبات الخطرة التي يحتو�ها التبغ. (معرفي)

القلب والجهاز  المباشر على جسم اإلنسان مثل أم�اض  التدخين االني  تأ�ير  أن يعدد 

التنفسي والسرطان. واالثار المستقبلية على الصحة بشكل عام (معرفي)

أن �وضح تأ�ير التدخين أ�ناء الحمل والوالدة. (معرفي)

أن يش�ح مفهوم التدخين السلبي. (معرفي)

أن يعي أن جميع أنواع استعمال التبغ سواء السجائر أو السجائر اإللكت�ونية أو النرجيلة 

... تؤدي إلى األض�ار ذا�ها. (معرفي)

أن يدرك بأن الفضول او دفع االق�ان قد يدفع البعض للتدخين أحياًنا. (موقفي)

أن يناقش كيفية التعامل مع ضغط األق�ان بما يتعلق بتجربة  التدخين وان يتعلم كيف 

يقول ال (مهارة)

أن يعرض سبل الحماية من أ�ار التدخين السلبي. (مهارة)

أن يناقش طرًقا لمكافحة التدخين (مهارة)

أن يناقش الفوائد إليقاف التدخين الصحية وغير الصحية. (معرفي)

أن يدرك بأن التدخين ال يجعل الشخص أكثر قبوّال أو محبوًبا بالض�ورة. (موقفي)

أن يستخلص كيف يضر التدخين بحقوق األطفال واآلخ��ن. (مهارة)



� � �

المخد�ات والمؤث�ات العقلية (بما فيها الكحول) 

أن يفهم معنى كلمة مخد�ات / مؤث�ات عقلية. (معرفي)

أن يذكر أصناف المخد�ات وأنواعها. (معرفي)

أن يعدد األثار االنية المباشرة والمستقبلية الصحية والنفسية والعقلية واالجتماعية 

واالقتصادية الستخدام المخد�ات. (معرفي)

أن �وضح تأ�ير المخد�ات على الصحة اإلنجا�ية بشكل عام وخالل فترة الحمل والوالدة 

بشكل خاص. (معرفي)

أن يفهم معنى اإلدمان على المخد�ات وكيفية التخلص منها. (معرفي)

أن يدرك أن الفضول أحياًنا يدعو لتج��ب بعض أصناف المخد�ات. (موقفي)

ان يدرك مفهوم ال تجربة وال فضول بالمخد�ات (موقف ومعرفة)

الجسدية  آ�اره  للوقاية من  األمثل  الط��قة  المخد�ات هي  تجنب استخدام  أن  إد�اك 

والعقلية. (موقفي)

أن يناقش كيفية التعامل مع ضغط األق�ان بما يتعلق بتجربة أو استخدام المخد�ات 

وان يتعلم كيف يقول ال. (مهارة)



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

دورة �ثقيف صحي  - مش�وع شبابنا

دليل الشباب ال�ثقيفي

 �ثقيف األق�ان عن الصحة الجنسية

 واإلنجا�ية للشباب في األوضاع اإلنسانية:

دليل تد��ب المدر�ين

 دليل العمل مع الشباب في قضايا الصحة

الجنسية واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

التدخين  

المخد�ات... تحد �واجهنا فهل 

�تركه يغلبنا  

المخد�ات ا�خذ ق�اري... 

احمي نفسي 

المخد�ات أواجه التحدي... 

أقول ال 

المخد�ات 

المخد�ات: األسباب والنتائج 

المواجهة: أقول ال 

للمخد�ات! 

سلوكيات خطرة

1

330

  335

363

114

116

118

25



االستعداد لل�واج وفحص 
ما قبل ال�واج



� � �

أن يذكر الفحوصات الواجب إج�اؤها قبل ال�واج. (معرفي)

المنقولة  واألم�اض  الو�ا�ية  باألم�اض  الخاصة  الفحوصات  اضافة  اهمية  يدرك  ان 

جنسيًا لفحوصات ما قبل ال�واج

ال�وجية  العالقة  على  جنسيا  المنقولة  واألم�اض  الو�ا�ية   األم�اض  أ�ر  يدرك  أن 

والعائلة. (موقفي)

أج��ت.  التي  الفحوص  �تائج  المتأ�ية من  الط�يب  بنصائح  االلت�ام  �تائج عدم  يدرك  أن 

(موقفي)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 

دليل واحد متكامل 

دورة ال�ثقيف الصحي - مش�وع شبابنا 

ال�واج  على  المقبلين  مع  العمل  دليل 

واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة  قضايا  في 

والحقوق اإلنجا�ية

 مرحلة االستعداد لل�واج وما

 بعد ذلك

 الشعور باالستعداد لممارسة

العالقة ال�وجية الحميمة

كيف نحيا معا في عالقات

ما الذي ابحث عنه

مشاكل العالقات  والحب

االستعداد لل�واج

فحوصات ما قبل ال�واج

112

81

85

87

89

41

16



الحمل والرعاية ما قبل 
الحمل والتخطيط له



� � �

الحمل عملية �يولوجية ط�يعية ويمكن التخطيط لها

أن يش�ح عملية الحمل بشكل علمي وعالقته بالدورة الشه��ة. (معرفي)

ان يدرك ان الحمل ق�ار مشترك �ين ال�وجين وانه ال يجب ان يحدث دون رغبة او تخطيط 

مسبق له

أن يتنبه بأن كل طفل يجب أن يكون مرغوًبا به، ويتم رعايته وحبه وأن كل ليس كل 

األ�واج لد�هم أطفال.  (موقفي)

أن يدرك بأن تر�ية األطفال مسؤولية ك�يرة (موقفي)

ان يدرك مفهوم حجم األسرة المرغوب به

من المهم فهم الممي�ات الرئيسية للحمل.

أن يعدد العالمات الواردة للحمل. (معرفي). 

أن يعدد الفحوصات المتوفرة لتأكيد الحمل. (معرفي)

أن يصف م�احل الحمل. (معرفي)

أن يدرك أهمية تجنب الممارسات الضارة خالل الحمل مثل التدخين .(موقفي)

الحمل.  خالل  تظهر  أع�اض  أي  لمناقشة  موثوق  مصدر  هو  الط�يب  بأن  يدرك  أن 

(موقفي)

للتكلم  الوالد�ن/أولياء األمور أو غيرهم  بالغ موثوق سواء كان من  أن يحدد شخص 

معهم في حال الم�ور بأع�اض الحمل. (مهارة)

أن يناقش الخطوات التي من ممكن ا�خاذها لحمل صحي. (مهارة) 



� � �

هناك عدة عوامل تؤثر باختيار األشخاص بأنجاب األطفال.

�إنجاب  األشخاص  بق�ار  تؤثر  التي  المختلفة  األسباب  توضيح  على  قاد�ًا  يكون  أن 

األطفال أو ال. (معرفي)

عدم  خياره  االخر  والبعض  والد�ن،  يصبحوا  بأن  �رغبون  األشخاص  بعض  بأن  يدرك  أن 

اإلنجاب في حين البعض ال يستطيعوا أن يصبحوا والد�ن وبعض اخر يصبحون والد�ن 

بدون رغبتهم. (موقفي)

أن يقيم العوامل المؤثرة ب�أي الفرد حول إذا �رغب في اإلنجاب بداية، ومن ثم لماذا 

ومتى  الوقت األنسب إلنجاب األطفال (مهارة).

هناك ممارسات ممكن ان تساهم بمخاطر او تهدد بالحمل الصحي.

أن يقيم الممارسات التي ممكن ان تساهم او تهدد بالحمل الصحي. (معرفي)

أن يدرك بأن المحافظة على صحة الحمل ليست مسؤولية األم لوحدها. (موقفي)

أن يقت�ح خطة لدعم الحمل الصحي (مهارة).

وسائل �نظيم األسرة تساهم في التخطيط للحمل والمباعدة �ين األحمال

أن يستعرض أنواع وسائل �نظيم األسرة. ( معرفي) 

ان يتعرف على الف�ق �ين فعالية وسائل �نظيم األسرة التقليدية والحديثة

أن يكون قادر على مناقشة اإليجا�يات والسل�يات لوسائل �نظيم األسرة. (معرفي)

أن يناقش الخ�افات حول استخدام وسائل �نظيم األسرة المختلفة. (معرفي)

أن يكون قادر على تحديد األسلوب األكثر فعالية لتنظيم األسرة. (موقفي)

أن يعي أن اختيار وسائل �نظيم األسرة ق�ار مشترك �ين ال�وجين. (موقفي)

أن يتعرف على مفهوم مشورة �نظيم األسرة والق�ار المبني على المعلومة الصحيحة



� � �

التخطيط للحمل وانجاب األطفال مسؤولية ك�يرة.

واالجتماعي  واالقتصادي  الصحي  الوضع  د�اسة  يتطلب  الحمل  ق�ار  أن  يفهم  أن 

والنفسي لل�وجين (معرفي)

أن يدرك أهمية سعي ال�وجين التخاذ كل اإلج�اءات الصحية للحمل. (موقفي)

أن يقًيم االيجا�يات والسل�يات لق�ار الحمل واإلنجاب. (مهارة)

المناسب  للوقت  التخطيط  عملية  في  يساهم  األسرة  �نظيم  وسائل  استعمال 

لإلنجاب. 

الحديثة  الط�ق  استعمال  مخاطر  و/او  المحتملة  الجان�ية  واالع�اض  الفوائد  يقًيم  أن 

منع  حبوب  واأل�ثوية،  الذك��ة  الواقيات  (مثال:  الحمل  ومنع  األسرة  �نظيم  لوسائل 

الحمل، الحقن، ال��اعة، منع الحمل الطارئ). (معرفي)

أن يعرف العوامل (مثال: المخاطر، التكلفة، امكانية الوصول) التي تساعد في اختيار 

وسائل �نظيم األسرة أو منع الحمل األنسب. (معرفي)

منها  صحيح،  بشكل  الحمل  منع  أو  األسرة  �نظيم  وسائل  استعمال  أهمية  يدرك  أن 

الواقيات وحبوب منع الحمل. (موقفي)

أن يدرك بأن وسائل �نظيم األسرة أو منع الحمل ليس بالض�ورة أن تقي من األم�اض 

ا�تقالها.  احتمالية  من  يقلل  واأل�ثوي  الذكري  الواقي  فقط  وأن  جنسيًا،  المنقولة 

(موقفي)

أن يناقش كيفية اختيار وسيلة �نظيم األسرة أو منع الحمل األكثر مالءمة. (مهارة)

 



� � �

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 

فتيات الشمس ومها�ات

 الحياة-الجزء الثاني

دورة �ثقيف صحي  - مش�وع شبابنا

�ثقيف األق�ان عن الصحة 

الجنسية واإلنجا�ية للشباب في 

األوضاع اإلنسانية: دليل تد��ب المدر�ين

دليل واحد متكامل

دليل الشباب ال�ثقيفي 

دليل العمل مع المقبلين على

ال�واج في قضايا الصحة الجنسية

 واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

�نظيم األسرة

األمومة اآلمنة (الحمل)  

تخطيط األسرة 

وسائل منع الحمل 

عالمات الحمل  

سينا��و استخدام الواقي 

الذكري

استخدام الواقي الذكري

أنا أ�غير (الم�اهقات األصغر سنا)

�نظيم األسرة  

األمومة اآلمنة

�نظيم األسرة

التفاوض!

معلومات عن وسائل �نظيم 

األسرة 

مب�وك فتاة

العناية بالحامل

�نظيم األسرة
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الرعاية أ�ناء الحمل



� � �

أن يذكر أهمية النظام الغذائي المتكامل أ�ناء الحمل. (معرفي)

أن يعرف برنامج ال��ا�ات إلى الط�يب وأهميتها. (معرفي)

أن يدرك أهمية السالمة النفسية أ�ناء فترة الحمل. (موقفي)

أن يدرك أن لل�وج دور أساسي في دعم ومساعدة االم الحامل وتفهم تغي�ات م�اجها 

وتقديم العاطفة والحب لها. (موقفي)

أن يحدد عناصر الرعاية أ�ناء الحمل. (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 

ال�واج  على  المقبلين  مع  العمل  دليل 

واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة  قضايا  في 

والحقوق اإلنجا�ية

الحمل

رعاية الحمل

165

19



الوالدة والرعاية ما بعد 
الوالدة 



� � �

تع��ف الوالدة وأنواعها.

أن يعدد على األقل ثالت عالمات لبدء الوالدة وم�احلها. (معرفي)

أن يتبنى موقف إيجابي من الوالدة تحت إش�اف كادر طبي مختص. (موقفي). 

أن يتبنى موقف إيجابي وعدم التم�يز �ين األطفال على أساس الجنس. (موقفي).

أن يناقش دور الرجل واألسرة في تقديم الّدعم للم�أة خالل هذه الفترة. (مهارة)

أن يناقش وسائل تهيئة األم نفسيًا للوالدة. (مهارة)

مرحلة الرعاية بعد الوالدة ذات أهمية لصحة األم والطفل

أن يعدد أسباب أهمية ال��ا�ات الط�ية وبرنامجها الزمني بعد الوالدة. (معرفي)

أن يعدد أشكال العناية باألم خالل فترة النفاس. (معرفي)

أن يذكر أسس التغذية السليمة والمتوازنة وال��اضة. (معرفي)

معها.  التعامل  وكيفية  بالوالدة  المرتبطة  النفسية  المشاكل  عوارض  يفهم  أن 

(معرفي)

أن يدرك أهمية التغذية السليمة وممارسة التما��ن ال��اضية المناسبة. (موقفي)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

في  ال�واج  على  المقبلين  مع  العمل  دليل 

والحقوق  واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة  قضايا 

اإلنجا�ية

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية

الوالدة

النفاس

الوالدة وما بعد الوالدة

النفاس
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22
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195



االجهاض السليم 
والقانوني  واآلمن



� � �

اإلجهاض السليم والقانوني واآلمن 

أن يعًرف اإلجهاض السليم واآلمن. (معرفي)

أن �وضح على األقل ثالثة عوامل تسبب اإلجهاض. (معرفي)

غير  اإلجهاض  على  القانونية  والتبعات  باإلجهاض  المتعلقة  القوانين  يعرف  أن 

القانوني. (معرفي)

أن يدرك مخاطر اإلجهاض غير السليم واآلمن على صحة الم�أة. (موقفي)

أن يدرك  أنه في بعض األحيان يتطلب الحصول على خدمات رعاية اجتماعية ونفسية 

للتعامل مع اإلجهاض. (موقفي)

التعرف على الرعاية الصحية المطلوبة بعد اإلجهاض.

أن �وضح اإلج�اءات الصحية للتعافي من اإلجهاض. (معرفي)

أن يحدد الوقت األنسب للحمل بعد اإلجهاض. (معرفي)

مهمة  عليها  بالحصول  واالستم�ار  والنفسية  االجتماعية  الرعاية  خدمات  أن  يدرك  أن 

لبعض الحاالت. (موقفي)



� � �

العقم والحق في اإلنجاب
تع��ف العقم

أن يعدد أنواع العقم وأسبابه. (معرفي)

أن يعدد كيفية الوقاية من العقم. (معرفي)

أن يحلل نظرة المجتمع إلى العقم، أسباب و�تائج ذلك. (معرفي)

أن يحدد أساليب التعايش مع العقم. (معرفي)

أن يناقش ماهية الدعم النفسي الذي يحتاج إليه ال�وجان. (معرفي)

أن يعدد الخدمات المتوفرة المتعلقة بالعقم. (معرفي)

ليس جميع الناس خصبة وهناك ط�ق لعالج العقم لمن �رغب باإلنجاب.

أن يط�ح خيا�ات متعددة لمن �رغب باإلنجاب ولكن يعاني من العقم. (معرفي)

أن يدرك بأن هناك ط�ق عديدة لمعالجة العقم والحديث عنه. (موقفي)

أن يتنبه لمشاعر هؤالء الذ�ن �رغبون باإلنجاب ولكن يعانوا من العقم. (مهارة)

االحتضان خيار عند عدم قدرة ال�وجين على اإلنجاب.

أن يقًيم مخاطر وفوائد التبني. (معرفي)

أن يدرك بأن التبني خيار مهم لل�وجين ويتطلب بأن يكونا جاه��ن لهذه المسؤولية. 

(موقفي)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة
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األم�اض المنقولة جنسًيا 



� � �

يمكن  في�وس  هو  المكتسبة  المناعة  نقص  وفي�وس  جنسًيا  المنقولة  األم�اض 

ا�تقاله بعدة ط�ق منها الجنس غير اآلمن مع شخص مصاب بالفي�وس. 

هناك ط�ق لتقليل عرضة اإلصابة باألم�اض المنقولة جنسيًا ومنها في�وس نقص 

المناعة المكتسبة. 

أن يعدد الط�ق المختلفة ال�تقال في�وس نقص المناعة المكتسبة واألم�اض المنقولة 

الملوث، مشاركة اإلبر،  الدم  الجنس غير اآلمن مع شخص مصاب، نقل  جنسيًا (مثال: 

الحقن او أي أداة حادة: خالل الحمل، أو حتى عند الوالدة او الرضاعة). (معرفي)

المرض من  اكتسبوا  المكتسبة  المناعة  نقص  بفي�وس  المصا�ين  أغلب  بأن  يدرك  أن 

خالل الجنس غير اآلمن مع شخص مصاب بالفي�وس. (معرفي)

األشخاص الذ�ن يعيشون مع في�وس نقص المناعة المكتسبة بحاجة الى عناية 

وعالج وممكن ان تؤدي أحيانا لبعض االع�اض الجان�ية.

أن يش�ح أسباب احتياج األشخاص الذ�ن يعيشون مع في�وس نقص المناعة المكتسبة 

لعناية وعالج وش�ح أسباب اإلصابة باألع�اض الجان�ية (معرفي). 

أن يعي بأن عالج في�وس نقص المناعة المكتسبة هو الت�ام يمتد على مدى الحياة 

ومن  أخرى  تحديات  الى  باإلضافة  الجان�ية  األع�اض  بعض  العالج  ي�افق  أن  ويمكن 

ممكن أن يكونوا بحاجة إلى تغذية دقيقة. (معرفي)

المنقولة جنسيًا وفي�وس نقص  األم�اض  نقل  أو  إصابة  للتقليل من  الط�ق  يش�ح  أن 

المناعة المكتسبة (مثال: استعمال الواقيات). (معرفي)

أن �وضح الخطوات الستعمال الواقيات بشكل صحيح. (معرفي)

أن �وضح مها�ات التواصل، التفاوض والرفض لمحاربة الضغط الجنسي غير المرغوب 

بشكل  الواقيات  استعمال  �تضمن  التي  اآلمنة  الجنس  ممارسة  رغبة  على  والتأكيد 

صحيح ومستمر. (مهارة) 



� � �

المناعة  نقص  لفي�وس  فحص  واقيات،  توفر  أن  ممكن  الجنسية  الصحة  خدمات 

لإلصابة  التعرض  بعد  الوقاية  توفر  أن  ممكن  الم�اكز  وبعض  عالجه  المكتسبة، 

وغيرها من الخدمات كفحص وعالج بعض األم�اض المنقولة جنسيًا.

بس��ة وخصوصية  المكتسبة  المناعة  نقص  لفي�وس  تفحص  التي  االماكن  يحدد   أن 

ومنها  خدمات الوقاية بعد التعرض (PEP). (معرفي)

بأن الفحص في حال الشك في اإلصابة يساهم في حماية الشخص ومن  أن يدرك 

حوله. (موقفي)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

 - أواجه المرضدليل الشباب ال�ثقيفي   

 - األم�اض المنقولة جنسيا

- هل نحن معرضون

 - ما هي عدوى في�وس اإليدز

 - أنا أق�ر أذن أنا موجود

 - أعرف كيف أقول ال

 - المصاب إنسان
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264
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الصحة الجنسية

قفي، اجلسي )عن الخ�افات 

المتعلقة باإلنجاب(  

األم�اض المنقلة عن ط��ق الجنس

في�وس نقص المناعة البشري/ 

متالزمة نقص المناعة المكتسبة 

(اإليدز)

المف��ات المهبلية 

مفاهيم خاطئة وخ�افات عن في�وس 

نقص المناعة البش��ة/ متالزمة نقص 

المناعة المكتسبة (اإليدز)  

أسباب لممارسة او عدم ممارسة 

الجنس 

سينا��و ا�خاذ الق�ار   

لماذا يمارس الناس الجنس؟ 
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212

224
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230

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

ومها�ات  الشمس  فتيات 

الحياة-الجزء الثاني
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األم�اض المنقولة جنسيًا  

في�وس نقص المناعة البشري 

واإليدز

الوصم والتم�يز

ا�خاذ الق�ار: يجب أن أق�ر! 

نعم أستطيع أن أقول ال (١)

نعم أستطيع أن أقول ال (٢)  

حقائق عن األم�اض المنقولة 

جنسيا  

اإليدز له وجه 

التخيالت المرئية - اختبار في�وس 

نقص المناعة

�وم واحد في حيا�ي

األم�اض المنقولة جنسيا

التهابات الجهاز التناسلي 

واألم�اض المنقولة جنسيا

األم�اض المنقولة جنسيا

121

99

103

106

110

111

138 

148

92

100

215

30

135

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

�ثقيف األق�ان عن الصحة الجنسية 

األوضاع  في  للشباب  واإلنجا�ية 

اإلنسانية: دليل تد��ب المدر�ين

دليل واحد متكامل

دليل: من الشباب إلى الشباب

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية

على  المقبلين  مع  العمل  دليل 

الجنسية  الصحة  قضايا  في  ال�واج 

واإلنجا�ية والحقوق اإلنجا�ية

الصحية  الرعاية  مقدمي  دليل 

مواضيع  حول  األهالي  ل�ثقيف 

واإلنجا�ية  الجنسية  الصحة 

لليافعين واليافعات



سن األمل



� � �

سن األمل مرحلة ط�يعية وهي مؤشر ال�تهاء سن اإلنجاب لدى الم�أة 

أن يش�ح مرحلة األمل. (معرفي)

أن يحّدد التغ�ي�ات المصاحبة لهذه المرحلة. (معرفي)

أن يعّدد أسباب سن األمل المبكر. (معرفي)

المرحلة.  هذه  خالل  للنساء  واالجتماعية  والنفسية  الجسدية  الحاجات  يحّلل  أن 

(معرفي)

تفاد�ها.  وكيفية  المرحلة  هذه  تصاحب  أن  الممكن  من  التي  األم�اض  يذكر  أن 

(معرفي)

أن يناقش كيفية تل�ية هذه الحاجات. (مهارة)

الرجل له دورة إنجا�ية مثل الم�أة

أن يش�ح سن األمل لدى الرجال. (معرفي)

أن يعدد التغ�ي�ات المصاحبة لهذه المرحلة. (معرفة)

المرحلة.  هذه  خالل  للرجال  واالجتماعية  والنفسية  الجسدية  الحاجات  يحلل  أن 

(معرفي)

أن يذكر األم�اض التي يمكن أن تصاحب هذه المرحلة وكيفية تفاد�ها. (معرفي)

أن يناقش كيفية تل�ية هذه الحاجات خالل مرحلة األمل. (مهارة)



� � �

من  وتختلف  نسبي  بشكل  والرجل  الم�أة  لدى  األمل  بسن  �تأ�ر  الجنسية  الرغبة 

شخص آلخر 

أن يناقش أهمية المحافظة على العالقة الحميمة �ين ال�وجين. (معرفة)

أن يتقبل بأن مرحلة األمل مرحلة ط�يعية. (موقفي)

إ�تاج  انخفاض  بسبب  األمل  سن  مرحلة  في  �تغير  الجنسية  الرغبة  بأن  يدرك  أن 

الهرمونات. (موقفي)

لل�وجين.  ض�و��ة  األمل  مرحلة  خالل  واألع�اض  التغي�ات  م�اعاة  أهمية  يعي  أن 

(موقفي)

أن يناقش أشكال دعم ال�وجين واألوالد آلبائهم وأمها�هم خالل مرحلة األمل. (مهارة)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة
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 سرطانات الجهاز 
التناسلي الذكري 

واأل�ثوي



� � �

أهمية إد�اك عوامل الخطورة لسرطان الثدي 

أن يعّرف سرطان الثدي وأسبابه. (معرفي)

أن يعّدد على األقل ثالثة عوامل خطورة واألع�اض لسرطان الثدي. (معرفي)

أن يعي كيفية الفحص المبكر والفحص الدوري الذا�ي لسرطان الثدي. (معرفي)

أن يعّدد أماكن الحصول على الدعم النفسي والخدمات. (معرفي)

وأهمية  الثدي  بسرطان  اإلصابة  من  للتأكد  يكفي  ال  الذا�ي  الفحص  بأن  يدرك  أن 

م�اجعة ط�ية في حال أي تغ�ي�ات. (موقفي)

أن يطّبق الفحص الدوري المن�لي لسرطان الثدي. (مهارة)

سرطان المبايض والرحم وعنق الرحم 

أن يعّرف سرطان الم�يض، الرحم وعنق الرحم. (معرفي)

وعنق  والرحم  الم�يض  سرطان  من  كل  عوارض  ثالثة  األقل  على  ويش�ح  يعّدد  أن 

الرحم.(معرفي)

الرحم.  وعنق  والرحم  الم�يض  سرطان  من  لكل  المبكر  الكشف  كيفية  يحدد  أن 

(معرفي)

أن يعدد  أنواع عالج سرطان الم�يض والرحم وعنق الرحم.(معرفي)

أن يعدد أماكن الحصول على الدعم النفسي والخدمات. (معرفي)



� � �

سرطان الب�وستات

أن يعًرف سرطان الب�وستات.(معرفي)

تعداد وش�ح عوارض سرطان الب�وستات.(معرفي)

أن يحدد  كيفية الكشف المبكر عن سرطان الب�وستات.

أن يعدد  أنواع عالج سرطان الب�وستات.(معرفي)

أن يعدد أماكن الحصول على الدعم النفسي والخدمات (معرفي)

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 

دورة �ثقيف صحي-مش�وع شبابنا

 معلومات عامة عن سرطانات

 الجهاز التناسلي

سرطان الثدي

 سرطان الم�يض والرحم وعنق

 الرحم

سرطان الب�وستات

السرطان

257

261

264

266
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الجندر 
(النوع االجتماعي)



� � �

 من المهم تحدي تحي�ات النوع االجتماعي للفرد ولآلخ��ن. 

أن يف�ق �ين الجنس ال�يولوجي والنوع االجتماعي ويش�ح االختالف �ينهما. (معرفي)

أن يدرك بأن الخصائص الجنسية ثابتة �ينما خصائص النوع االجتماعي  مرنة ويمكن أن 

�تغّير. (موقفي)

التنشئة االجتماعية والثقافية والمعتقدات الدينية من العوامل التي تؤثر بأدوار 

النوع االجتماعي. 

أن يعدد األدوار المرتبطة بالنوع االجتماعي. (معرفي)

أن يدرك بأن هناك عدة عوامل تؤثر باألدوار المبنية على النوع االجتماعي. (موقفي)

أن يذكر بعض األمثلة المتعلقة بط��قة تأ�ير األنماط االجتماعية والثقافية ��ادًة إلى 

المعتقدات الدينية على أدوار النوع االجتماعي. (معرفي)

والرجل،  الم�أة،  حياة  على  النمطية  والصور  االجتماعية  واألدوار  النوع  أ�ر  يحلل  أن 

واألسرة، والمجتمع. (مهارة)

ان يتعرف الى احتياجات النوع االجتماعي العملية واالست�ا�يجية

أن يذكر أمثلة متعلقة بالتحيز ضد الرجل والم�أة وحول الضغوط المف�وضة على الناس 

لتط�يق المظاهر الخاصة بالشكل والهيئة والتي تعتبر ”مثالية“ ومتوافقة مع ثقافة 

والفتيات  النساء  ال سيما  الناس  يضطر هؤالء  التي  الممارسات  المجتمع مع وصف 

منهم لتنفيذها لتحقيق تلك المظاهر . (معرفي)

أن يعدد األض�ار التي يمكن أن تسببها تلك الممارسات (معرفي).

أن يدرك بأن التحيز المبني على النوع االجتماعي لدى الفرد أو شخص آخر ممكن أن 

يضر اآلخ��ن. (موقفي)



� � �

واإلناث  الذكور  �ين  العالقات  في  القوى  تكافؤ  عدم  عناصر  تحديد  من  يتمكن  أن 

وتحليلها. (مهارة)

أن يتعرف الى مفهوم التم�يز والعنف المبني على أساس النوع االجتماعي 

أن ي�اجع تأ�ير أدوار النوع االجتماعي على خيا�ات وق�ا�ات الصحة اإلنجا�ية والجنسية 

وباألخص المرتبطة منه بالق�ا�ات اإلنجا�ية وحجم األسرة. (معرفي)

أن يضع قائمة لبعض الممارسات التي تغيرت فيها األدوار واألع�اف والتقاليد المتصلة 

بالنوع االجتماعي (الجندر) بم�ور الوقت. (معرفي)

أن يط�ح أفكار لمحاربة التحيز المبني على النوع االجتماعي لدى الفرد ولدى اآلخ��ن 

واإلج�اءات الالزم ا�خاذها ا�جاه العنف ضد الم�أة. (مهارة)



� � �

 الف�ق �ين الجنس والجندر

 القوالب النمطية عن

 الجندر/النوع االجتماعي

 القيود

 الجنس والنوع االجتماعي

 مفاهيم شائعة وعمل ملف عن

الصفات الخاصة بالذكر واأل�ثى

 رحلة في الذاكرة: التعرف على

 النوع االجتماعي (الجندر) أ�ناء

مرحلة الطفولة

 صورة األبوة

 صور التغ�ير في األدوار والتقاليد

 المتعلقة بالنوع االجتماعي

(الجندر

 مواجهة العادات والتقاليد

النوع االجتماعي

النوع االجتماعي 

 وعيي عن مواضيع النوع 

االجتماعي
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242
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51
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رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

فتيات الشمس ومها�ات 

الحياة-الجزء الثاني

دليل: من الشباب إلى الشباب

دليل واحد متكامل

دورة �ثقيف صحي-مش�وع شبابنا

حق�بة تد���ية للصحة اإلنجا�ية 

مها�ات الحياة



العنف المبني على
 النوع االجتماعي



على  المبني  العنف  ومواجهة  المساواة   بتشجيع  المسؤولية  لد�هم  الجميع 

كاإلساءة  االنسان  حقوق  ا�تهاكات  عن  والتكلم  االجتماعي  النوع  اساس 

النوع  على  القائم  العنف  من  المختلفة  واألنواع  الضارة  الممارسات  الجنسية، 

االجتماعي.  

العالقات الصحية أساس حياة صحية وسلمية

أن يف�ق �ين العالقات الصحية والعالقات غير الصحية. (معرفي)

أن يدرك بأن التعامل باحت�ام أساس العالقات الصحية. (موقفي)

عليهم.  أحد  سلطة  ممارسة  حول  الفرد  أحاسيس  عن  التع�ير  على  قاد�ًا  يكون  أن 

(مهارة)

كل إنسان له الحق بحماية نفسه وجسده دون خوف.

� � �

المختلفة من  األنواع  �ين  والتم�يز  تحديد مشاعرهم  قاد��ن على  األطفال  يكون  أن 

اللمسات. (معرفي)

أن يعي حقه في الحماية ورفض األمور التي تسيء إليه/ها. (معرفي)

أن يدرك بأن كل إنسان له الحق بخصوصية جسده  وعدم االقت�اب أو لمسه بشكل غير 

م��ح من قبل اآلخ��ن. (موقفي)

أن يط�ح أفكار لط�ق الحماية من اللمسة غير الم��حة. (مهارة)

أن يناقش صفات الشخص الذي يمكن أن يثق به للحديث عن العنف التي قد يتعرض 

له الشخص. (مهارة)



� � �

الجنس    / االجتماعي  النوع  اساس  على  القائم  العنف  مفهوم  على  التعرف 

ومعرفة أماكن المساعدة. 

أن يعًرف النوع االجتماعي واألفكار النمطية المرتبطة بالنوع االجتماعي (معرفي). 

وانه ممكن  الجنس   / االجتماعي  النوع  اساس  على  القائم  العنف  يفهم معنى  أن 

حدوثه في سياقات مختلفة. (معرفي)

ان يميز انواع العنف المبني على اساس النوع االجتماعي وا�اره على حياة كل من 

الم�أة والرجل بكافة الم�احل العم��ة و�ربطها مع االنعكاسات الصحية

أن يدرك بأن جميع أنواع ممارسات العنف القائم على اساس النوع االجتماعي خاطئة 

وغير مقبولة. (معرفي)

أن يتعرف على الخدمات والخط الساخن للتبليغ عن اإلساءة أو العنف. (معرفي)

إمكانية  او  التعرض  عن  للحديث   به  يثق  أن  يمكن  الذي  الشخص  يناقش صفات  أن 

التعرض ألحد أنواع العنف القائم على اساس النوع االجتماعي . (مهارة)



� � �

جميع أنواع العنف القائم على اساس النوع االجتماعي / الجنس خاطئة وهي 

ا�تهاكات لحقوق االنسان. 

أن يط�ح بعض األمثلة المتعلقة بالعنف القائم على اساس النوع االجتماعي  (مثال: 

التي  إلخ) والتعرف على المساحات  النفسي، االغتصاب،  الجنسية، العنف  المضايقة 

اإل�ترنت).  على  أو  العامة  األماكن  في  المن�ل،  ومنها  الحاالت  هذه  فيها  تحدث 

(معرفي) 

ا�تهاك  يعتبر  االجتماعي   النوع  القائم على اساس  العنف  أنواع  بأن جميع  يدرك  أن 

لحقوق اإلنسان. (موقفي) 

العنف  وتقليل  المساواة  لت�وي�  بالجهود  المتعلقة  الناجحة  األمثلة  بعض  يحلل  أن 

القائم على اساس النوع االجتماعي (معرفي). 

االجناس  �ين  المساواة  االنسان وعدم  ا�تهاكات حقوق  التكلم عن  أهمية  يدرك  أن 

بالمساحات العلنية والخاصة وفي اإل�ترنت. (موقفي)

أن يحلل عناصر عدم تكافؤ القوى في العالقات �ين الذكور واإلناث. (مهارة)

أن يط�ح أفكا�ًا لتأ�يد المساواة ومحو العنف القائم على اساس النوع االجتماعي. 

(مهارة)



� � �

وسل�ية،  مضرة  عواقب  له  األسرة  أف�اد  �ين  أو  ال�وجية   العالقة  في  العنف 

والدعم موجود لهؤالء المتض���ن منه. 

أن يناقش أنماط العنف في العالقات ال�وجية ووسائل تشجيع إقامة عالقات مبنية 

على االحت�ام المتبادل (معرفي)

أن يتعرف على الخدمات والخط الساخن للتبليغ عن اإلساءة أو العنف. (معرفي)

ال�وجة خاطئ ويمكن ان تصبح العالقة غير صحية  بأن العنف الموجه نحو  أن يدرك 

ومؤذية كنتيجة (موقفي).

الفرد  كان  ان  للدعم  موثوق  بالغ  والتكلم مع شخص  إلى  للوصول  طرقًا  �وضح  أن 

يعاني من العنف. (مهارة)



� � �

  - الخطر والد�ع

 اللمسة الم��حة واللمسة غير

  - الم��حة

 األس�ار الحميدة/ األس�ار

 - الخ�يثة

- ماري وجو�ج

- الموافقة

 - توا�ن القوى

 أنواع العنف وأشكاله في

 - حيا�نا

 - آ�اؤنا حول العنف

- خطوة إلى األمام

 من العنف إلى االحت�ام في

- العالقات ال�وجية

 اإلج�اءات الالزم ا�خاذها

 لمواجهة العنف القائم على

)النوع االجتماعي )الجندر

245

246

248

251

252

254

10

11

13

45

47

رقمالموضوع الرئيسياسم المصدر
 الصفحة

فتيات الشمس ومها�ات الحياة-الجزء الثاني
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واليافعين/واليافعات  (14 - 17 سنة) 

دليل واحد متكامل
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 - العنف األسري ضد الم�أة

-العنف، أنواعه وأشكاله

 التمتع بحقوق ومسؤوليات

 وفرص متساوية ( الجنس

- (مقابل النوع االجتماعي

 استكشاف المواقف تجاه

 المساواة واإلنصاف �ين

 - الجنسين
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 - االجتماعي

 حقوق الصحة الجنسية

 واإلنجا�ية - من حقنا أن نعرف

 وأن نحمي أنفسنا

العنف
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حة والحقوق  �زمة المسائل الُمتعّلقة بالصِّ

الجنسّية واإلنجا�ية لألطفال 

واليافعين/واليافعات  (10 - 13 سنة) – 2

�ثقيف األق�ان عن الصحة الجنسية واإلنجا�ية 

للشباب في األوضاع اإلنسانية: دليل تد��ب 

المدر�ين

دليل مقدمي الرعاية الصحية ل�ثقيف 

األهالي حول مواضيع الصحة الجنسية 
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�واج من هم دون 
الثامنة عشر/ األطفال



� � �

�واج من هم دون الثامنة عشر/األطفال ظاهرة اجتماعية خطرة  

أن يعًرف مفهوم �واج من هم دون الثامنة عشر/األطفال. (معرفي)

أن يفهم ويعدد اآلثار السل�ية ل�واج من هم دون الثامنة عشر/األطفال على األطفال 

أنفسهم، والعائلة والمجتمع. (معرفي)

أن يدرك بأن �واج من هم دون الثامنة عشر/األطفال خِطر (موقفي).

أن يعدد الخدمات والدعم المتوفر في حال تعرض أحدهم ل�واج من هم دون الثامنة 

عشر/األطفال. (معرفي)

أن يناقش صفات الشخص الذي يمكن أن يطلب منه المساعدة في حال تعرض طفل 

أو يافع دون ١٨ سنة لضغط ال�واج. (مهارة)

ووصفها  الطفل،  حقوق  با�تهاك  عشر/األطفال  الثامنة  دون  هم  من  �واج  ربط 

كإحدى الممارسات التقليدّية المؤذية. 

أن يفهم بأن �واج من هم دون الثامنة عشر/األطفال كأحد أشكال العنف المبني على 

اساس النوع االجتماعي (الجندر). (معرفي)

أن يش�ح بعض العوامل خلف �واج من هم دون الثامنة عشر/األطفال. (معرفي)

أن يصف اآلثار المترتبة على �واج من هم دون الثامنة عشر/األطفال بشكل عام واالثار 

الصحية بشكل خاص ومن اهمها المخاطر اإلنجا�ية. (معرفي)

الثامنة  دون  هم  من  �واج  لفكرة  وُمقاِومة  �افضة  وا�جاهات  مواقف  يتبّني  أن 

عشر/األطفال (مهارة)



� � �

الثامنة  دون  هم  من  �واج  بموضوع   واليافعين  األطفال  وعي  تطو�ر 

عشر/األطفال يساهم في الحد من هذه الظاهرة.

أن يفهم األطفال واليافعين ما يتطّلبه ال�واج. (معرفي)

أن يدرك أن ال�واج المبكر  / �واج من هم دون الثامنة عشر/األطفال قد يكون سبب 

أساسي في التخلي  عن بعض الرغبات واألحالم المستقبلية أو الحرمان من التعليم 

على س�يل المثال. (موقفي)

ي مواقف وا�جاهات �افضة وُمقاِومة لعملية ت�وي� األطفال /ال�واج الُمبّكر.  أن يتبنِّ

(موقفي)

بموضوع  المرتبطة  الخاصة  وأفكارهم  مشاعرهم  عن  واليافعات  اليافعين  يعّبر  أن 

ال�واج. (مهارة)
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