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تطوير معايري
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اليافعات

مجموعة أدوات
بناء املهارات

تحتوي مجموعة أدوات بناء املهارات عىل:


دليل إرشادي خطوة بخطوة.



دليل موارد مع معلومات مهمة حول بناء محتوى برنامج هادف ،موارد مفيدة لتعزيز متارين
بناءاملهارات ،ومالحظات مفصلة عن كل مهارة.



مجموعة من  100بطاقة مهارات .تتضمن هذه املجموعة أيضً ا  12بطاقة فارغة إلضافة مهارات بنا ًء عىل
الطلب ،وهو أمر نويص به بشدة.



مجموعة من مثاين بطاقات لألعامر (ترتاوح من سن  6إىل  20عا ًما)  ،والتي نُظمت يف ثالث مجموعات
ملونة لإلشارة إىل املراحل الثالث للمراهقة.

دليل التعليامت

مجموعة أدوات بناء املهارات هي نهج لتطوير برامج لرشائح محددة من الفتيات والتي ستعدهن
ليواجهن تحديات النمو بشكل أفضل .وتساعدك أيضاً يف فهم احتياجات الفتيات يف مجتمعك:
إرشاك الجهات املعنية يف مختلف املستويات وبوجهات نظر مختلفة؛ وبناء برامج ملموسة
وهادفة للمراهقات.

مترين بناء املهارات
هذه األدوات تحتوي عىل جميع املواد التي
ستحتاجها لتساعدك يف إجراء تقييم أويل للمهارات
التي ينبغي للفتاة أن تكتسبها والعمر الذي ينبغي
أن تكون فيه قد اكتسبت هذه املهارات.

ما هي املهارات؟
املهارة هي مخزن قيّم يرتبط مبا ميكن للشخص أن يفعل أو
يكون (“مخزونه البرشي”) .وتندرج املهارات يف هذه األدوات
ضمن الفئات العامة األربعة الواردة أدناه .وبدالً من النظر إىل
الفتيات من منظور معني أو يف سياق قطاع واحد ،يراعي نهج
بناء املهارات جميع الفئات :كيف تؤثر الفئات عىل حياة الفتيات
وكيف تتفاعل مع بعضها البعض.

إن عملية بناء املهارات هي نهج مدروس لبناء محتوى برنامج
هادف .وميكن إرشاك أصحاب املصلحة املتعددين يف هذه العملية
التي ُصممت لتحديد املهارات التي تحتاج إليها الفتيات من أجل
البقاء والنمو.

املهارات الصحية
األشياء التي تساعد عىل حامية حياة الفتيات وحياة
املحيطني بهن .املعرفة بالصحة الجنسية واإلنجابية
(مبا يف ذلك األمراض املنقولة جنسياً) ،والعثور عىل عيادة صحية،
وعالمات الخطر أثناء الحمل والوالدة ،وكيفية عالج طفل مصاب
باإلسهال (للفتيات اللوايت يعتنني بأطفال أصغر سناً).

يف مرحلة بداية التمرين ،نفرتض أنك:
•قررت بالفعل أنه من املهم العمل مع الفتيات.
•اخرتت رشائح الفتيات التي تريد العمل معها ،والتي ع ّرفتها
حسب العمر ،والتعليم ،وحالة الزواج أو اإلنجاب ،أو حسب
رشائح فريدة يف منطقتك ،مثل عامالت املنازل املهاجرات.
•كونت فكرة عن نشاطات برنامجك ومحتوياته وقد تكون أيضاً
“ورثت” موادا ً غري كافية من برامج أخرى.

املهارات االجتامعية
العالقات االجتامعية التي ميكن للفتيات الوصول
إليها للمساعدة يف االستفادة من الفرص .أماكن
آمنة للفتيات فقط ،دعم اجتامعي ،وجود ما ال
يقل عن ثالثة أصدقاء من خارج العائلة ،الحصول عىل التوجيه،
وتطوير املهارات الحياتية (اتخاذ قرار ،التفاوض ،وبناء عالقة مع
اآلخرين).

فوائد مترين بناء املهارات
ُصمم هذا النشاط لتحديث الرؤية وترسيخ الربنامج يف حياة الفتيات
الفعلية ولتحديد أولويات املحتوى لفئات السكان التي تستهدفها.
فعىل سبيل املثال ،قد ترغب يف تضمني الصحة اإلنجابية ولكنك
تحتاج إىل توجيه حول ماهية املوضوعات التي ستغطيها مثل
الدورة الشهرية ،األمراض النسائية والحمل .وقد ترغب بفهم أفضل
للمهارات الرئيسية الالزمة الستخدام هذه املعلومات.

املهارات االقتصادية
مهارات محددة تساعد الفتيات عىل التخطيط
$
للمستقبل .تعليم مايل مناسب للعمر/الصف ،معرفة
كيفية إنشاء ميزانية بسيطة (وإنشاء حساب توفري صغري)،
ومعرفة فرص التدريب املهني.

وقد ترغب أيضاً يف قياس املهارات يف منطقة تتعرض فيها العديد من
الفتيات ملامرسات خطرة مثل الترسب من املدرسة أو الزواج املبكر.

املهارات اإلدراكية
الكفاءات التي غالبا ما تنميها املدرسة (وبعد
املدرسة منوذجياً) .الحساب ،اإلملام بالقراءة والكتابة،
الثقة والتعبري الواضح عن الذات ،التحليل النقدي ،التواصل ،وحل
املشاكل.

من املهم أن تكون منفت ًحا عندما يتعلق األمر بأنشطة الربنامج
واملحتوى .لإلناث من أي عمر (وخاصة الفتيات) هناك نقاط مشرتكة
بني املهارات الصحية واالجتامعية واالقتصادية واإلدراكية (انظر إىل
الصفحة التالية) .مترين بناء املهارات يعطيك منظورا ً جديدا ً عىل
املحتوى الذي سيدفع الفتيات إىل ما هو أبعد من املعايري االجتامعية
التقليدية.
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بدء التمرين

بدء العمل
مجموعة من مثاين بطاقات عمر (ترتاوح بني عمر  6و،)20
وهي منظمة يف ثالث مجموعات ملونة لإلشارة إىل ثالث مراحل من
املراهقة:

بطاقات هذه املجموعة تعدد املهارات التي تستطيع املراهقات
بناءها من خالل املشاركة يف الربنامج .الهدف من هذا التمرين
هو العمل من خالل البطاقات ،واختيار املهارات املهمة لربنامجك،
وتحديد السن الذي يجب أن تكون الفتاة قد حصلت فيه عىل كل
مهارة .راجع قسم “التفصيل” يف الصفحة  12للمساعدة يف تعريف
رشيحة الفتيات التي تريد العمل معها واملهارات التي ستكون
األنسب لها.

ستستخدم املواد التالية:

(بطاقات خرضاء داكنة)
(بطاقات خرضاء فاتحة)
املراهقة املتأخرة  /مرحلة
املراهقة املبكرة
هي مرحلة الحياة التي تخترب البلوغ املبكرة
هي مرحلة الحياة التي تكون
فيها الفتيات
فيها الفتيات قد اختربن املسار
البلوغ :بدء الدورة الشهرية،
الكامل لتغريات البلوغ ويختربن
منو أثدائهن ،واختبار مشاعر
جديدة .ال بد أن تتعلم الفتيات التحوالت االجتامعية العميقة
التي تحدث أيضاً .يف هذا
يف هذا العمر التأقلم.
الوقت ،ويف بعض السياقات،
تكون فتيات كثريات قد تزوجن
أو أصبح لديهن أطفال.

للبدء ،ث ّبت إشارات العمر (سن ،14 ،12 ،10 ،8 ،6
 )20 ،18 ،16 1عىل جدار أو سطح مستو آخر .الهدف
من تجميع اإلشارات يف ثالث فئات متميزة هو مساعدة املشاركات
يف تحديد املهارات التي يجب اكتسابها يف كل مرحلة من مراحل
املراهقة مقارن ًة بالتفكري املفرط يف العمر املحدد الذي يجب أن
تحصل فيه الفتاة عىل كل مهارة.



عمر 6

عمر 8

(بطاقات زرقاء فاتحة)
ما قبل-املراهقة
هي مرحلة الحياة
التي ينمو فيها األطفال
برسعة نحو البلوغ
لكنهم غالباً مل يختربوا
التغيات الجسدية
بعد ُ
واالجتامعية املقرتنة
باالنتقال إىل البلوغ ،مبا
يف ذلك بداية الدورة
الشهرية.

عمر 10

عمر 12

عمر 14

عمر16

عمر18

عمر20

مع كامل مجموعتك ،اخرت بعض املهارات واد ُع
 2مشاركات مختلفات ليقدمن مثاالً عن “كيفية وضع
بطاقة املهارات” .تذكر أن تضع املشاركات البطاقة مقابل آخر سن
أو مرحلة ينبغي أن تكون الفتاة قد حصلت حينها عىل املهارة.
ينبغي عىل املشاركات أن يرشحن ملاذا وضعن البطاقة مقابل فئة
عمرية ما .يف حال كانت املجموعة غري قادرة عىل تحديد مكان وضع
بطاقة مهارة تحت أي عمر محدد ،ركِّز املناقشة عىل مرحلة املراهقة
املناسبة لهذه املهارة يف رأيهن.

مجموعة من  100بطاقة مهارات .ا ُختريت البطاقات املضمنة
يف هذه األدوات من قامئة أساسية بعد تجارب عديدة للتمرين يف
أوساط مختلفة .تشمل مجموعة البطاقات أيضاً  10بطاقات فارغة
إلضافة مهارات حسب الطلب ،وهو أمر ُمشَ َجع.


دليل املوارد الذي يوفر معلومات مهمة عن بناء محتوى برنامج
هادف ،وموارد لتعزيز متارين بناء املهارات ،ومالحظات مفصلة عىل
كل مهارة.

بعد أن تتأكد من أن الجميع فهم التمرين ،ابدأ بتقسيم
3
املشاركات يف مجموعات( .ميكنك تخطي هذه الخطوة
إذا كان لديك عدد قليل من املشاركات ).بعد ذلك ،وزّع البطاقات
التي اخرتتها بالتساوي بني املجموعات ودع كل مجموعة تعمل
بشكل مستقل .ينبغي عىل املشاركات قراءة كل بطاقة من مجموعة
بطاقات املهارات والتفكري بها .لكل مهارة ،ألصق البطاقة يف املنطقة
تحت إشارة العمر الذي ينبغي للفتاة الحصول عىل املهارة فيه.

ستحتاج إىل تقديم رشيط الصق
كل مجموعة
تأكد من أن لديك ما يكفي من الرشيط الالصق لتُثَ ّبت َ
من إشارات العمر وبطاقات املهارات عىل مساحة مسطحة كبرية
(يُنصح بالجدار أو بلوح أبيض /لوح طباشري) .وقد استخدم البعض
األرض أو الطاوالت يف حال عدم توفر رشيط الصق.

ال تشعر أن عليك استخدام كل املهارات يف مجموعة البطاقات؛
قد ال تكون جميعها مرتبطة بعملك .ح ّدد مسبقاً املهارات التي
ستستخدمها حتى يكون التمرين مركّزا ً قدر اإلمكان .ميكنك أيضاً
أن تضع جانباً أي مهارات تم اقرتاحها حديثاً ،أو كانت مربكة ،أو
مسببة للجدل .هذه البنود ستتطلب املزيد من املناقشة.



احرص عىل قراءة دليل املوارد قبل بدء التمرين .إذا كنت ترغب
يف طباعة نسخ إضافية ملجموعتك ،ح ّمل ملف  PDFعىل:
popcouncil.org/AssetToolkit

اآلن ،أنت مستعد لتبدأ!
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حدّ د السن األقىص الذي يجب أن تكون فيه الفتاة
قد اكتسبت مهارة معينة

بعد أن وضع الجميع مهاراتهم ،متعنوا يف النتائج وأجيبوا
كمجموعة عن األسئلة التالية:

•كيف تنترش املهارات عىل الجدار؟

حني تبدأ بوضع املهارات (أو تحريكها) ،ستميل إىل مقارنة املثايل مع
الواقعي .ركّز عىل السن األقىص أو املرحلة التي ال بد للفتاة فيها أن
تعرف شيئاً أو أن تحصل عليه .ال بأس إذا كانت تعرفه أو حصلت
عليه قبل ذلك ،ولكن يف ظل الظروف الحالية (مهام كانت صعبة)،
يف أي عمر يجب أن تعرف ذلك؟ مناقشة الحقائق التي تواجهها
الفتيات هي عملية منتجة ،وينبغي أن يعكس العمر الذي تختاره
ذلك :متى تكون الفتيات بالفعل مع ّرضات لخطر الزواج املبكر؟ متى
أقرب وقت سيتوجب عليهن مواجهة أرسهن بخصوص احتياجاتهن
الذاتية (الشعور بالجوع ،التعبري عن حقوقهن ،وإيجاد طرق إلدارة
الدخل)؟

•هل تتجمع حول أعامر معينة أو مرحلة خاصة من املراهقة؟
•هل توجد املهارات يف املكان املناسب حسب املعلومات؟
•هل يبدو التسلسل منطقياً لك ولآلخرين؟
•ما هي املهارات التي تحتاج إىل تفسري ومناقشة؟
•ما هي املهارات التي اقرتحتها املشاركات مؤخراً؟
•ماذا ينقص؟
•هل هناك أي خالف حول مكان وضع مهارات معينة؟

حاول تبسيط التمرين إذا كان يبدو صعباً

ال تنس أن:
تستخدم البطاقات الفارغة

يف حال بدى املحتوى صعباً بعد الجولة األوىل ،اطلب من املشاركات
تحديد ما هو رضوري بحلول سن أو مرحلة معينة وما هو مرغوب
فيه .يف هذه العملية ،قد تركز أكرث عىل املحيط والرشائح املختلفة
للفتيات اللوايت سرتكز عليهن يف برنامجك (عىل سبيل املثال عامالت
منازل ،فتيات الجئات ،أو فتيات متزوجات) .هل هناك أية كفاءات
أو مهارات أساسية ناقصة؟

ال شك أنه ستكون هناك مهارات غري مدرجة يف املجموعة لكنها
مالمئة للفتيات يف محيطك .يف كل مرة يُجرى فيها هذا التمرين،
ُكتب عىل بطاقات
سيتيح تحديد مهارات جديدة ومهمة ال بد أن ت َ
فارغة مثل كيفية تأمني الطعام .فهمك للتحديات الفريدة التي
تواجه الفتيات يف أعامر محددة يف منطقتك يفيد يف تطبيق املعرفة
واملهارات ملواجهة هذه التحديات.

دراسة حالة
هناك حاجة إىل بعض املهارات يف وقت أبكر مام تعتقد

يف أغلب األحيان ،يكون للفتيات رؤى فريدة بخصوص محتوى
املهارات (الحاجة إىل إخبار أحد الوالدين أن ما يُطلب منها عمله
قد يكون غري قانوين) أو العمر الذي ينبغي فيه الحصول عىل مهارة
(يف أي سن يجب أن ال متيش وحدها مع رجال أكرب منها ،أو أن ال
تقبل الطعام من الغرباء؟) .جاءت هذه األمثلة من الفتيات أنفسهن،
لذلك تأكد من توفري متسع كبري من الوقت حتى تتمكن املشاركات
من تطوير مهاراتهن الخاصة ووضعها تحت الفئة العمرية املناسبة.

يف غرب أفريقيا ،أفادت مجموعة من مامريس الربامج الذين أجروا
مترين بناء املهارات بأن الفتيات بحاجة إىل معرفة عالمات الخطر
أثناء الحمل والوالدة بحلول عمر  .22وكان هذا يف بيئة ُرزقت
فيها  70يف املئة من الفتيات بأطفال بحلول عمر ( 20وحيث
كانت هناك تصورات كامنة بأن تعليم الفتيات عن الصحة
الجنسية واإلنجابية من شأنه أن يشجع عىل مامرسة عالقات
جنسية) .عندما ناقشت املجموعة هذا املوضوع ،أدركت أن
املراهقات أنفسهن ينجنب األطفال ويرافقن الصديقات والعائلة
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االنتقال من اختيار املهارات
إىل تطوير محتوى الربنامج

أثناء الوالدة .لذا ،بغض النظر عن التحيزات الفردية ،كان من
الرضوري مناقشة هذا املوضوع يف سن مبكرة جدا ً (عىل سبيل
رصحن مبامرسة عالقات
املثال ،سن  )12مبا أن العديد من الفتيات ّ
يف سن .14

يف يوم واحد (أو أقل) ميكنك وضع قامئة باملهارات حسب الرشيحة
(العمر ،املوقع الجغرايف ،الحالة االجتامعية ،أو عدة رشائح) .ميكن
تقسيم املهارات إىل  20-10مهارة “أساسية” (املهارات املهمة جدا ً
والتي قررت أنه من الرضوري أن تكون مشمولة) ومجموعة أخرى
من املهارات “املستحبة” (املهمة للوصول إىل هدف ما) .يف كثري
من األحيان (ولكن ليس دامئاً) هناك اتفاق عىل ما ينبغي أن تكون
عليه هذه املجموعات .عند االنتهاء من التمرين سيكون لديك قامئة
مرتبة من املهارات التي ميكن أن تكون مبثابة أساس لتطوير محتوى
برنامجك.
مجموعة األدوات هذه تحتوي عىل ورقة تخطيط برنامج تفيد يف
تحديد موارد التدريب ومصادر املعلومات الالزمة عند
تطوير برنامجك.

تفصيل
قد تُجري هذا التمرين ويف تصورك فئة معينة من الفتيات .هذا قد
يساعد عىل تحديد املهارات األكرث أهمية والعمر الذي ستحتاج فيه
الفتيات لهذه املهارات .فكّر يف الفتيات يف برنامجك .من هن؟ كم
عمرهن؟ ماذا تفعل الفتيات يف املجتمع وماذا يردن؟ متى يحتجن
إىل معرفة مهارات أو كفاءات أو موارد معينة؟ رمبا يستهدف
برنامجك عامالت املنازل يف سن  10-14سنة أو الفتيات الصغريات
اللوايت لديهن أطفال .هل هناك مهارات مهمة جدا ً لهذه الرشيحة
من الفتيات؟ مثالً ،إذا كنت تعمل مع مجموعة متنقلة ،كم يهمهن
الحصول عىل حساب توفري؟ هل من املمكن تفصيل املهارات
حسب احتياجات سكان معينني؟ وأخريا ً ،ناقش أنشطة الربنامج التي
ستساعد الفتيات يف الحصول عىل املهارات التي يحتجنها يف الوقت
الذي يحتجن فيه إىل هذه املهارات.
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دليل املوارد

شكر

ما هي املهارة وما هو نهج بناء املهارات؟

قامت كل من جوديث بروس ،سارة إنجيربتسن ،وكيمربيل غاليزر بتطوير أدوات
بناء مهارات مبنية عىل نهج بناء املهارات التأسيسية الذي وضعته جوديث
بروس وجينيفر سبستاد (مجلس السكان  .)2005وساهمت كل من كارين
أوسرتيان وفريونيكا توريس يف تطوير املواد من خالل دورهام كمامرستني،
مدربتني و ُمعلِّقتني .مشاركة املراهقات املبنية عىل التجربة امليدانية أفادت هذا
النهج ،ساعدتنا عىل فهمه ،وأثرت عىل أسلوب املعلومات وتسلسلها وساهمت
مبهارات أساسية جديدة .ساعدت رؤية أعضاء دائرة مجلس السكان لتعلم
املراهقات ومساهامت كل من مرييديث غود ،آن بالن ،فرجينيا كاليانز ،ودانا
ساميلز يف تحسني األدوات .شكر خاص لجويس ألتامن ،كريستينا تيس ،وفوسيكا
لتدقيق األدوات واالبتكار يف تصميمها .وأخريا ً ،نوجه شكرنا العميق ملؤسسة نوفو
إلعطائهم األولية لربامج ملموسة للفتيات ولالعرتاف بأهمية األدوات امليدانية.

املهارة هي مخزن ق ّيم مرتبط مبا ميكن لشخص أن يفعله أو يكونه (“مخزونه
البرشي”) 1.وميكن تصنيف املهارات عىل أنها إنسانية ،اجتامعية ،اقتصادية،
وإدراكية ،املوارد تشمل املعرفة واملهارات التي ميكن للفتيات االعتامد عليها
لصقل حياتهن والتعامل مع حاالت الطوارئ بأنفسهن أو نيابة عن اآلخرين.
املهارات قد تكون كفاءات داخلية (معرفة أو مهارات ال ميكن سلبها منهن)
أو موارد خارجية (بطاقات الهوية ،ممتلكات) تخفف املخاطر عن الفتيات
وتساعدهن عىل النجاح.
وقد تتعدد أهداف املهارة الواحدة ،فمثالً ،االدخار هو مهارة مالية تستخدم
لرشاء األشياء وميكن أن يكون أيضاً مهارة اجتامعية تقدم اسرتاتيجية حامية
وشبكة أمان يف الحاالت الطارئة .وقد يصبح االدخار مهارة صحية أيضاً يف حاالت
الطوارئ الصحية أو عند اتخاذ تدابري وقائية .وتجدر اإلشارة إىل أن الكثري من
املهارات قد تكون صحية واجتامعية أو اجتامعية ومالية يف الوقت ذاته
Austrian and Muthengi 2014).2

بناء محتوى برنامج هادف
اعرتف مجال التنمية مؤخرا ً بأهمية العمل مع الفتيات املراهقات لتحقيق
أهداف إمنائية وطنية ودولية .وهذا يشجع املنظامت املنفِّذة أن تصمم برامجاً
للفتيات تعتمد عىل محتوى برامج مخصصة لفئات وأماكن أخرى أو مقترصة
عىل معلومات صحية دون متكني املهارات االجتامعية ،االقتصادية ،واإلدراكية
الالزمة لضامن صحة الفتيات وحقوقهن وتأمني فرص اجتامعية واقتصادية أوسع
لهن.

الرتكيز عىل املهارات هو تركيز عىل اإليجابيات
تصف العديد من معايري التقييم األخرية “ما ليست  /أو ما ال تفعله” الفتيات،
ف َمثالً الفتاة ليست حامالً ،ليست مصابة بفريوس نقص املناعة البرشية ،ال
تتعرض لإلكراه يف عالقات ،وهكذا .هذه الرشوط السلبية (والنادرة يف كثري من
األحيان) ال ترسم مسارا ً إيجابياً للفتيات ،أو تحدد محطات صحيحة كام أنها ال
تساعدنا يف تصميم الربامج .ال بد من معرفة مهارات التفكري الناقد التي ستحتاج
الفتاة إليها (أو موارد املجتمع التي ينبغي أن تصل إليها) لتتعامل مع تحديات
خاصة ومتوقعة الحدوث يف عمر محدد .كذلك من املهم تحديد أين ينبغي
أن “تكون” الفتاة يف عمر معني حتى تكون “عىل الطريق الصحيح” ومستعدة
للمرحلة املقبلة؟ ما املعرفة واملهارات الالزمة ومتى (يف أي أوقات من السنوات،
ويف أي سيناريوهات) ستحتاج الفتاة إليها لتامرس حياتها االجتامعية واالقتصادية
يف العامل الذي تعيش فيه؟

“مترين بناء املهارات” هو نهج مدروس لبناء محتوى برنامج هادف .التمرين
مصمم إلرشاك العديد من املهتمني يف تحديد املهارات التي تحتاج إليها الفتيات
من أجل البقاء والنمو .إجراء هذا التمرين باالعتامد عىل بيانات موثوقة عن
الفتيات (نسبة املتزوجات قبل بلوغ سن  ،15وقبل سن  ،18نسبة اللوايت يعشن
بعيدا ً عن اآلباء واألمهات ،أو نسبة اللوايت يذهنب إىل املدرسة ،الخ) يسمح
بالتفكري بشكل ملموس باملحتوى األكرث مالءمة لفئة السكان التي ت ِ
َستهدفُها
(;Bruce and Hallman 2008; Austrian and Ghati 2010
)designingforscale.popcouncil.org
عىل سبيل املثال ،قد يقلقك ارتفاع معدل الحمل لدى املراهقات مبا أن الفتيات
اللوايت ينجنب أطفاالً يف سن مبكرة ال يحققن الكثري وتكون مواردهن محدودة.
ويف بعض األماكن ،قد يتسبب الفقر يف دخول الفتيات يف عالقات قرسية
مبعرفتهن أو عن طريق خدعهن .إذن ،قد يساعدك مترين بناء املهارات يف اختيار
أفضل املواضيع لربنامجك ،مثل الدورة الشهرية ،الحمل ،الدعم االجتامعي،
املعرفة االقتصادية ،ومهارات التفاوض ،مام يساعد الفتيات عىل تطبيق املعرفة
التي يكتسبنها لحامية أنفسهن بشكل ف ّعال .يقدم مترين بناء املهارات أساساً
ملموساً ومحتوى هادفًا لرشائح محددة من الفتيات سيُ ِعدّهن ملواجهة تحديات
فرتة املراهقة بشكل أفضل.

يف أبسط مترين لبناء املهارات ،نسأل عادة “متى ينبغي للفتاة أن” :تعرف تاريخ
عيد ميالدها ،مكان شهادة ميالدها ،السن القانوين للزواج ،واسم املنطقة التي
تعيش فيها ،وأن يكون لها ثالث صديقات عىل األقل من خارج العائلة تلتقي
بهن بانتظام ،ومتى ينبغي أن تخطط لالدخار وتدخر ،أو أن تتواصل بحزم.
املهارات ملموسة وإيجابية وميكن ترتيبها يف جدول زمني ويف أماكن محددة،
ويسهل قياسها يف أغلب األحيان .فمثالً ،الفتاة ال تعرف كيف تُ َرك ُّب ناموسية
عىل الرسير يف الوقت  ،1لكنها تعرف كيف تقوم بذلك يف الوقت ( 2وال أحد
يستطيع سلبها هذه املعرفة).

 1هذه فكرة من بني أفكار أخرى طورتها أمارتيا سني بشكل أسايس.
 2تشري نتائج دراسة التوفري اآلمن والذيك يف أوغندا إىل أن وجود مهارة مالية فقط (يف هذه الحالة ،حساب توفري) دون دعم اجتامعي ،زاد املهارات االقتصادية للفتيات لكنه زاد أيضاً احتامل تحرش الرجال
بهن .وهذا يشري إىل أن بناء مهارات اقتصادية ،دون الحامية التي يوفرها تعزيز املهارات االجتامعية (مبا يف ذلك الشبكات االجتامعية) واملعرفة يف مجال الصحة اإلنجابية ،ميكن أن يع ّرض الفتيات إىل
الخطر.
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الرتكيز عىل بناء املهارات يأخذ يف عني االعتبار
الحقائق والبيانات وتطلعات الفتيات

مع األشخاص ،وسيساعدها عىل االستعداد للتدريب املهني مثل الفتيات األكرب
س ًنا.
انتقال الفتيات من التعرض إىل أخطار كبرية إىل التع ّرض ألخطار أقل ال يسري يف
خط مستقيم ،بل هناك أوقات يف دورة الحياة (أو مواسم) متوقعة تكون فيها
الفتيات أكرث عرضة للخطر .البلوغ ،الذي يحصل بيولوجياً يف حوايل سن 12
واجتامعياً يف سن أصغر ،هو مثال عىل وقت تكون فيه الفتيات أكرث عرضة
للخطر .استخدام بيانات مهارات الحياة كنقطة انطالق لـتطوير محتوى الربنامج
ُغي مسار حياتهن
يُظ ِه ُر األوقات التي ستبدأ فيها الفتيات مبواجهة أحداث ت ّ ُ
وهذا يشمل اإلجبار عىل ترك املدرسة ،الدخول يف عالقات أو الحمل باإلكراه،
الزواج املبكر ،والعمل غري اآلمن وتحت السن القانوين (والذي قد يُع ّرض إىل
تعنيف) .وهذا ال يتطلب أن يكون لدى الشخص أي خربة يف البيانات.

نهج بناء املهارات رضوري جدا ً يف الربامج التي تهدف إىل الوصول إىل أفقر
الفتيات يف املجتمعات األكرث فقرا ً استنادا ً إىل أدلة من واقع حياتهن .ففي حال
وجود نسبة عالية من الفتيات اللوايت سيصبحن أمهات عازبات وينجنب أطفاالً
قبل سن  20يف مكان معني ( ،)Austrian and Muthengi 2014سيرتتب علينا
أن نبني مهارات حامية للفتيات تساعدهن عىل البقاء يف املدرسة ،ومقاومة
الضغوط الجنسية ،والتحضري لسبل عيش كريم.
تساعد املهارات الفتيات عىل التعامل مع مخاطر حقيقية يف حياتهن ،مثل ندرة
الطعام الذي يهدد قدرتهن عىل الذهاب إىل املدرسة باإلضافة إىل اإلمدادات
الغذائية ألرسهن .قد تكون ندرة الطعام إىل حد ما مشكلة موسمية ومتوقعة
لكنها تضغط عىل الفتيات للمشاركة يف عمل غري آمن أو الدخول يف عالقات
مقابل الحصول عىل الطعام .تعليم الفتيات عن تأمني الطعام ومساعدتهن
عىل حل هذه التحديات املتوقَعة هي مهارات ألنها تساعد الفتيات عىل
فهم محيطهن والتعامل معه .كام أنها تساعد الفتيات أن يفهمن أنهن لسن
مسؤوالت عن الظروف التي تواجههن ولكن بإمكانهن تخفيفها يف كثري من
األحيان.

“أدلة بيانات املراهقني” 3توفر إطارا ً أساسيًا ألي شخص يرغب يف معرفة األوقات
واألماكن التي تبدأ فيها الفتيات بالترسب من املدرسة ،الحمل ،وهكذا .وميكن
أن يبدأ مديرو الربامج بهذه املعلومات ويدمجونها مع أفكارهم األولية من
مترين بناء املهارات .وسيساعد ذلك عىل فهم أفضل للتغيريات املتعلقة بالتعرض
إىل املخاطر كام أن مراجعة التجارب املاضية ستفيد يف تحديد التوقيت األنسب
لالستثامر والحصول عىل أكرب تأثري الحقاً ( .)Engebretsen 2012aعىل سبيل
املثال ،مهارة “معرفة السن القانوين للزواج” قد تكون نقطة البداية يف برنامج
يهدف إىل الحد من زواج األطفال .مواد الحقوق عامة جدا ً وال تقدم معلومات
محددة حول كيفية تحديد سيناريوهات املخاطر والتعامل معها .فمثالً ،نحتاج
إىل معرفة املهارات الالزمة لحامية الفتيات من زواج األطفال (والتي تشمل
معرفة سيناريوهات محددة أو مواسم معينة ينشط فيها زواج األطفال)،
اكتساب مهارات تساعد الفتيات عىل رفض الزواج املبكر ،ووجود مرشدة أكرب
سناً تلجأ إليها الفتاة يف حال بدأ رجل بالرتدد عىل منزلها أو حني تسمع أفراد
األرسة يناقشون إخراجها من املدرسة مثالً (.)Bruce 2012

نحن نعتمد عىل حصيلة البيانات والتجارب الحياتية للفتيات وعىل الذين
يريدون (أو يطمحون إىل) العمل معهن والعيش يف مجتمعاتهن لصياغة منوذج
“مهارات أساسية للفتيات’’ أو معايري ميكن تحقيقها عىل نطاق واسع ثم تتحول
هذه املهارات أو املعايري إىل محتوى برنامج .بناء منوذج مهارات للفتاة هو
عملية ت ُص ِو ُر شكل النجاح يف أعامر وأماكن مختلفة وهو نهج قائم عىل القوة
يُبنى عىل قدرات الفتيات.

تركيز التمرين الذي تُطَو ُره لبناء املهارات

الفتيات يكتسنب املهارات عىل عدة مراحل (عمرية
عاد ًة)

سيبدأ التمرين بعد اتخاذ بعض القرارات الرئيسية للربنامج ،مثل التدخل يف
للخطر.2012b) (Engebretsen
املناطق التي تكرث فيها الفتيات املع ّرضات
.(Engebretsen
)2012b
لنفرض أنك قررت العمل يف مقاطعة لديها أعىل معدالت ترسب من املدارس بني
الفتيات قبل بلوغ سن  15( 12يف املئة) وأكرث من نصف الفتيات فيها تزوجن
قبل بلوغ سن  ،15إذن ستختار رشيحة مناسبة من الفتيات (مثالً يف سن 10-12
سنة خارج املدرسة أو تأخرن عن صفني دراسيني عىل األقل ،واللوايت تزوجن
كأطفال) .اآلن أهدافك طموحة وتريد أن تبني برنامجك .لن تستطيع أن تنهي
زواج األطفال خالل دورة الربنامج (حوايل ثالث سنوات) ،ولكن قد تستطيع أن
متكّن الفتيات من مقاومة الزواج املبكر و/أو التخفيف من تأثريه السلبي عىل
الفتيات املتزوجات (.)Erulkar and Muthengi 2008
تقدم عملية بناء املهارات “رؤية جديدة” لربامج الفتيات وتُرش ُِك الجهات املهتمة
عىل مستويات مختلفة ومع وجهات نظر متعددة .هذه اآلراء مجتمعة ستولد

للمراهقات ،مبن فيهن أفقر الفتيات املراهقات ،حقوق واحتياجات تتطور مع
مرور الزمن .املهارات واملعرفة الالزمة للتأقلم مع هذه الحقوق واالحتياجات
يجب أن تتطور أيضاً .يف مترين بناء املهارات ،نسأل ما هو أكرب عمر ينبغي أن
تكون الفتيات قد حصلن فيه عىل مهارة معينة ،ليس فقط لحامية تلك الفرتة
من حياتهن ولكن للتحضري للمرحلة القادمة.
يف معظم األماكن يف العامل ،وخاصة يف أفقرها ،الفتيات يحتجن إىل االستعداد
لدعم أنفسهن وأطفالهن بشكل أسايس ومبفردهن .ال ميكن تعليم فتاة يف
العارشة من عمرها كل املهارات الالزمة للقيام بذلك ،ولكن ميكن تعليمها
مهارات حياتية مهمة ،مهارات التعامل مع اآلخرين ،وكيفية بناء فريق .الفتاة
ميكن أن تشعر أنها قائدة بني أقرانها وهذا س ُي َن ّمي ثقتها ومهاراتها يف التعامل

 3أدلة معمقة عن تجربة املراهقني تعتمد بشكل أسايس عىل بيانات من املسوحات الدميوغرافية والصحية لتوفر لصانعي القرارات عىل جميع املستويات (من الحكومات ،املنظامت غري الحكومية،
اصة) أدلة عن حالة املراهقات من سن  10-24سنة يف أكرث من  50بلدpopcouncil.org/adolescentdataguides .
ومجموعات امل ُن َ
13

حوارا ً مبنياً عىل أدلة .مترين بناء املهارات يطلب من املهتمني أن يجيبوا عن
أسئلة مهمة متعلقة بوضع الفتيات يف مجتمعاتهن مبا يف ذلك :ما هي األشياء
املحددة التي ينبغي للفتاة أن تعرفها يف سن 12؟ ما هي املهارات التي تحتاجها
الفتاة للتعايش مع الضغوطات التي تواجهها؟ ما هي القدرات التي تحتاجها
الفتاة لتواجه التحديات؟ ينبغي أن يّ ِ
حد َد هذا التمرين أهدافاً قصرية املدى
تستطيع الفتاة تحقيقها عىل أن تكون أكرث تحديدا ً من هدف “الخروج من
الفقر” عىل سبيل املثال ،وأقل غموضاً وسلبية من أن تطلب من الفتيات “تجنب
الحمل” مثالً .التمرين يُرش ُِك صانعي القرار ،املرشدات املحتمالت والفتيات يف
رؤية جديدة للمهارات األساسية ويساعد مختلف املهتمني يف هذا املجال عىل
التفكري يف املهارات التي ت ُعز ُز قدرة الفتيات عىل التعامل مع التحديات اليومية
والفرص ويساعد عىل اختيار املحتوى األنسب للربنامج.

أوقات املخاطر والتحديات؟ وماذا يحق لهن أن يعرفن؟ فمثالً يف هايتي،
اعتقدت الفتيات اللوايت تراوحت أعامرهن بني  10و  14سنة واللوايت كن
يعشن يف مخيم للنازحني ،بعد زلزال عام  ،2010أنه من املهم أن يعرفن
خطورة التجول يف املخيم مع “الرجال الذين يغازلون الفتيات الصغريات”
قبل سن السادسة .احرص عىل مالحظة أين تضع الفتيات من فئات
وأعامر مختلفة البطاقات .هل تختلف الجداول الزمنية التي اختارتها
حضها مديرو الربنامج؟
الفتيات عن الجداول التي ّ
استخدم املهارات املُختا َرة إلعالم محتوى الربنامج
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ميكنك تطوير قامئة باملهارات حسب الرشيحة (العمر ،الجغرافيا ،الوضع
العائيل ،أو عدة رشائح) يف يوم واحد (أو أقل) .وميكن تقسيم املهارات
إىل مجموعة من  20-10مهارة “أساسية” (املهمة جدا ً والتي قررت أنه
ينبغي إدراجها) ومجموعة أخرى تشمل املهارات “املرغوبة” (التي من
املهم “الوصول” إليها) .غالبًا ما يكون هناك اتفاق (ولكن ليس دامئاً) عىل
مضمون هذه املجموعات .يف نهاية التمرين ،سيكون لديك قامئة مرتبة من
املهارات األساسية لتطوير محتوى برنامجك.

القصوىاهم من التمرين
االستفادة
موظفي عىل
الحصول
الربنامج وصانعي
احرتم
السياسات و تحدّ
املوظفون املستقبليون (مبن فيهم املرشدات يف بعض الحاالت) هم املفتاح.
هم املسؤولون ولكنهم ليسوا الفتيات وقد تكون ردود فعلهم متحيزة.
قد تنشأ هذه التحيزات نتيجة شعور بعض الجهات املهتمة أن ال سلطة
لديها للتأثري عىل املخاطر االجتامعية الهائلة التي تتعرض لها الفتيات يف
مجتمعاتهن أو أنهم يخفون شكوكهم بقدرة الفتيات عىل اتخاذ قرارات
مصريية .وعالوة عىل ذلك ،غالباً ما تكون الجهات املهتمة غري مطلعة
عىل البيانات ودورها يف برامج الفتيات .عىل سبيل املثال ،عندما تعيش
واحدة من أصل خمس فتيات ترتاوح أعامرهن بني  10و 14سنة بعيدا ً عن
والديها وال تذهب إىل املدرسة ،فهذا وضع حرج للفتيات ،وهؤالء الفتيات
ال تصلهن الربامج التقليدية .يف كثري من الحاالت ،ينبغي للفتيات أن يحمني
أنفسهن ،وهذا يتطلب أن يكون لديهن مهارات ،أماكن آمنة لالجتامع،
وقدرة عىل املشاركة اقتصادياً بأمان.

ق ّيم املواد الالزمة لتقديم املهارات
حني تطابق املهارات مع املواد املحتملة ،ستحتاج أوالً لتقييم املواد
املتوفرة .بعض املهارات قد تكون مشمولة يف مواد مكتوبة بشكل يتناسب
مع عمر الفتيات ومستوى إملامهن بالقراءة والكتابة ورمبا تحتاج إىل
تعديالت بسيطة .محتوى “كله منهج واحد :قواعد إرشادية ونشاطات
من أجل نهج موحد للعالقات والجندرة وفريوس نقص املناعة البرشية
والتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان” ،الذي وضعته شبكة من منظامت
غري حكومية ،هو مثال عىل محتوى يغطي العديد من املواضيع املهمة
واستُخدم يف أماكن مختلفة وبعدة لغات (متوفر عىل popucouncil.
 .)org/itsalloneوميكن رشح املحتوى املرتبط مبهارات صحية أخرى ،مثل
تعليامت حول عالج الجفاف عن طريق الفم واستخدام ناموسيات الرسير
للفتيات بسهولة.

ملموسا
هذا التمرين يذكّر جميع املهتمني بالحقائق .وهو يشمل تخطيطًا
ً
ودقيقًا – نه ًجا متدر ًجا كالذي يستخدمه املزارع حني يزرع محصوالً
جديدا ً .فتجده يبدأ بجمع املعلومات واختبار الرتبة وبعدها يختار أية
محاصيل سيجرب زراعتها .هذا نشاط موضوعي يشجع الناس عىل تخطي
تحيزاتهم املحتملة ويحث الجميع عىل التعبري عن أفكارهم ،ولكن من
املهم استبعاد ال ُن ُه ِج غري القامئة عىل األدلة  -وال سيام تلك التي ال تتطابق
مع واقع الفتيات.

قد تتطلب بعض املواد األخرى تعديالت أكرث حسب مستوى القراءة،
اللغة ،أو البيئة .املحتوى يجب أن يتامىش مع مستوى اإلملام بالقراءة
والكتابة لدى الفتيات ‘واملرشدات’ و مع مدى ارتياحهن لقراءة هذه
املواد وتوصيلها.

أَ ْشِكْ الفتيات

املواد املتاحة حسب مستوى القراءة للفتيات املتعلامت اللوايت ترتاوح
أعامرهن بني  19-15قد ال تفهمها الفتيات اللوايت ترتاوح أعامرهن بني
 10-14أو املرشدات يف بعض األماكن .وباإلضافة إىل ذلك ،بعض الفئات

لرؤية األشياء من وجهة نظر الفتيات ،ميكنك إجراء التمرين مع فتيات
يف مجتمعك (أو مع فتيات يف مجتمع مامثل) وقد ترغب يف توفري مكان
خاص للقيام بذلك .اسأل الفتيات عام يحدث يف مجتمعاتهن .ما هي

 4يوجد املزيد من املعلومات حول بناء الربامج عىل أساس مهارات محددة يف “التصميم لتوسيع النطاق “ ،مجموعة أدوات عىل شبكة اإلنرتنت من أرشطة فيديو ،عروض تقدميية ،أوراق عمل ،وموارد تحدد
الخطوات التفصيلية لنهج تصميم برامج للفتيات وتنفيذها وتقييمهاdesigningforscale.popcouncil.org .
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بتقديم محتوى حول محو األمية املالية بدالً من أن تنرش الفتيات
القائدات هذه املعلومات ،ولكن ميكن توصيل مهارات أخرى فورا ً من
خالل ألعاب تلعبها الفتيات م ًعا.

السكانية قد تكون ملمة بالقراءة ولكنها مل تتعود عىل تلقي املعلومات
يف شكل نص مكتوب .يف هذه الحالة ،قد تفيد الوسائل البرصية رشط
أن تُ ِرب َز املعلومات املنشورة بدقة وبشكل مألوف للجمهور املتلقي.
ستواجه املرشدات من املجتمعات املحلية تحديات مامثلة يف القراءة مثل
الفتيات ،وهذا يسلط الضوء عىل أهمية مراجعة املواد مع كل من الفتيات
واملرشدات قبل بدء الربنامج.

عند إنشاء محتوى ،من املهم أيضً ا أن تفكر مسبقاً يف اسرتاتيجية لتخطيط
املواد وتنفيذها بنجاح .وهذا يقتيض فهم احتامل تعرض الفتيات ملخاطر
عند ت َ َعلُمِ بعض املهارات ،وكيفية حامية هذه املهارات ،ومتكني الفتيات
من التحكم فيها .فمثالً ،مهارة فتح حساب ادخار شخيص يف البنك املحيل
قد تحتاج إىل حامية خاصة وقد تقرر أنه من األفضل عدم مشاركة
املجتمع بهذه املعلومات .يف املقابل ،هناك مهارات أخرى تصلح للمشاركة
مثل نرش املعلومات املتعلقة بكيفية تثبيت الناموسيات .ورقة العمل
الخاصة بخطة الربنامج واملدرجة مع األدوات ستساعدك عىل اختيار أفضل
املواد واملوارد التي تعكس قامئة املهارات األساسية يف مواد لربنامجك.

قد تحتاج بعض املواد إىل تعديل حسب اللغة ،وقد يعني ذلك ترجمة
النص إىل لغة محلية تفهمها الفتيات واستخدام مفردات مألوفة .فعىل
سبيل املثال ،األ ْم َه ِريَّ ُة هي اللغة الرسمية يف أثيوبيا ،لكن سنحتاج إىل
ترجمة محتوى الربنامج يف منطقة أورومية يف أثيوبيا إىل اللغة اإلقليمية –
األوروميفا  -حتى تفهمها الفتيات هناك .وقد يحتاج محتوى الربنامج أن
يشمل مفردات شعبية أو محلية أو كلامت عامية تفهمها الفتيات أكرث من
اللغة الرسمية.
باإلضافة إىل ذلك ،قد تحتاج إىل تكييف بعض املواد لتناسب املكان.
ويتطلب ذلك عادة تعديل السيناريوهات لكل مهارة حتى تتناسب مع
محيط برنامجك .الدروس األساسية للمهارات قد تالئم مكان الربنامج
لكنك ستحتاج إىل تصميم أمثلة محددة تناسبه .فمثالً ،زواج األطفال
منترش يف مجتمعات عديدة لكن طريقة تدبريه تختلف من بلد إىل أخر
(عىل سبيل املثال خالل مهرجان ما أو يف مواسم العطل أو عن طريق
االختطاف) .لذلك من املهم أن تعرف الفتيات كل السيناريوهات الخطرة
يف مجتمعهن.
قد ال يتوفر املحتوى لبعض املهارات وعندها ستحتاج إىل تحضري مواد
جديدة بالكامل .هذا ليس أمرا ً صعباً حيث ميكنك الوصول إىل هذه
املعلومات بسهولة .مثالً ،ميكنك أن تعرف أكرث عن كيفية فتح حساب
مرصيف من خالل زيارة مرصف محيل أو مركز املدينة لتحديد مكان
املرصف واألنشطة التي يقدمها .لن تحتاج إىل توظيف متخصص يف كتابة
ض متارين
املحتوى لتصميم هذه املواد .ميكنك أن تكتب وصفاً بسيطاً وت ُ َح ّ َ
مناسبة للفتيات مثل “زيارة جامعية ملركز املدينة” عىل أن تكون بلغة
واضحة وتأخذ بعني االعتبار وجهة نظر الفتيات يف مجتمعك .وميكنك بعد
ذلك اختبار املواد مع الفتيات وتقييم فهمهن للمعلومات وتنقيحها وفقًا
لذلك.
عند تكييف املواد وتطوير مواد جديدة ،سرتغب يف النظر يف آليات
التخطيط والتوصيل عىل املديني القصري والطويل .من سيوصل محتوى
الربنامج؟ هل ستقدم مرشداتٌ املوا َد دامئاً؟ أو هل من املناسب تقديم
بعض املواد بعد التعلم من املرشدة؟ أو هل من املناسب تقديم بعض
املواد من خالل األقران؟ مثالً ،قد يكون من األفضل أن تبدأ املرشدات
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 .4يكون لديها مكان للقاء األصدقاء بأمان وبخصوصية عىل األقل مرة واحدة
يف األسبوع

موارد ومعلومات مفيدة عن
مهارات معينة
لقد جمعنا تعليقات وموارد مفيدة لكل مهارة مدرجة أدناه .ونويص أن تراجع
املعلومات املتعلقة باملهارات التي تستخدمها يف مترينك لضامن نتيجة جيدة
قدر اإلمكان .ونشري ضمن وصف بعض املهارات إىل مراجع املواد التي تجري
مناقشتها .كام نشري إىل املراجع املهمة عند رشح بعض البنود حسب توفرها .كل
املراجع موجودة يف الصفحة .64

عند اقرتاب سن البلوغ ،متيل الفتيات إىل العزلة ويجدن صعوبة يف الوصول
إىل فتيات أخريات يف نفس العمر .شبكات الصداقة ت ُ َع ِز ُز السالمة وتدعم
السلوكيات اإليجابية ( .)Hallman et al. 2014ت ُظهر نتائج من برنامج االدخار
اآلمن والذيك يف أوغندا أن الفتيات اللوايت لديهن حسابات توفري ولكن دعم
اجتامعي ضعيف زدن من مدخراتهن لكنهن كن أكرث عرضة للتحرش (Austrian
 .)and Muthengi 2014بناء املهارات االقتصادية فقط من دون الحامية التي
تأيت مع املهارات االجتامعية واملعرفة بالصحة اإلنجابية قد يزيد من مخاطر
تعرض الفتيات إىل التعنيف.

ما هو أكرب عمر أو آخر مرحلة ينبغي للفتاة حينها أن ...

املرجع)Hallman 2011( :

 .1تعرف موقع أماكن اإلنقاذ يف مجتمعها

 .5يكون لديها خطة لزيارة أقرب بنك أو مرفق خدمات مالية آخر ،مع
األصدقاء أو أحد الوالدين

ليك تكون الفتاة آمنة ،يجب أن يكون لديها خطة أمان محددة تشمل معرفة
مكان ميكن أن تذهب إليه أو شخص تلجأ إليه عند حدوث مشكلة (مثل حاالت
الطوارئ أو التهديد بالعنف).

الوصول إىل الخدمات املالية هو مهارة اجتامعية بقدر ما هو مهارة مالية .من
املهم جدا ً أن تعرف الفتاة من تقصد وأن تشعر لهذا الشخص باالرتياح .أحد
الخيارات هو اصطحاب الفتيات إىل املراكز املالية يف مجموعات .ميكن تنظيم
رحالت إىل البنك وتحديد توقيتها بالتوافق مع احتياجات الفتيات والنساء؛ فعىل
سبيل املثال ،يف بعض األماكن ميكن الوصول إىل املدخرات يف مكتب الربيد،
ولكن قد ال تتواجد نساء مسؤوالت يف مكتب الربيد و /أو قد تكون ساعات
عمل مكتب الربيد غري مناسبة ( .)Austrian et al. 2012الوالدان لهام لهم دور
أسايس يف تسهيل الوصول إىل املؤسسات املالية من خالل سلوكهام الشخيص.

 .2تعرف موقع أقرب مركز خدمات صحية طارئة حالتني عىل األقل تتطلبان
عناية رضورية
معرفة مراكز الخدمات الصحية الطارئة والوصول إليها تزيد من احتامل نجاة
الفتاة من مخاطر صحية مختلفة وتثقف األرسة صحياً .من الرضوري جدا ً أن
تعرف الفتاة أين تذهب يف حال احتاجت لخدمات صحية طارئة .وينبغي لفت
االنتباه للظروف املحددة التي تتطلب اهتامماً طارئاً يف املجتمع املحيل.

 .6تعرف مكان أقرب مركز رشطة ونوع املساعدات التي ميكن أن يوفرها

مثالً ،من املهم أن تعرف الفتاة املتزوجة عن حبوب منع الحمل الطارئة ومن
أين ميكن أن تحصل عليها ،خاص ًة يف ظل الظروف األخرية التي يصعب فيها
الوصول إىل املرافق الصحية (بسبب فريوس كورونا).

ميكن أن تكون مراكز الرشطة مصدرا ً للمساعدة ،ولكن ينبغي للفتيات أن يطلنب
املساعدة من ضابطة .ويف حال ت َ َع ّذ َر ذلك ،قد يكون من األفضل البحث عن
مرشدة (قادرة عىل حامية الفتاة) ،جمعية نسائية ،أو منظمة أخرى.

 .3يكون لديها ُمدَ َخرات ميكن الوصول إليها عند حدوث حالة طوارئ شخصية
أو عند عجز األرسة

املرجع del Valle 2013( :و)2014
 .7تعرف عالمات اإلسهال لدى الطفل وكيفية عالجها

أظهرت التجربة أن الفتيات بحاجة إىل بعض املدخرات للطوارئ (وبشكل
مثايل ،للامل لتحقيق أهداف طويلة املدى مثل التعليم املدريس) .برامج االدخار
ال بد أن تشمل األمور الطارئة كجزء من خطة الفتاة لحامية نفسها .ويف كثري
من الحاالت ،تجسد الفتيات منوذج السلوك املايل الذي قد يساعد األرس عىل
معالجة العجز املايل .يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة ،إِل َْمم الفتيات باالدخار
ومتكنهن من أن يدخرن أمر مهم جدا ً.

تظهر األدلة أن أكرب الفتيات يف األرسة غالبا ما يكن “األمهات الصغريات”
املسؤوالت عن صحة األشقاء األصغر سناً .معرفة كيفية تحديد املرض وعالجه
أمر مهم لصحة العائلة وتعزيز املعرفة الصحية للمجتمع بأكمله.
 .8تعرف من أين تحصل عىل فحص فريوس نقص املناعة البرشية
ينبغي أن تعرف الفتيات كيفية انتقال فريوس نقص املناعة البرشية واحتامل
تعرضهن لخطر اإلصابة به واألماكن املتاحة إلجراء الفحص .تعلمنا أنه من
األفضل أن يجري فحص فريوس نقص املناعة البرشية يف مكان يقدم خدمات
أخرى لتجنيب الفتيات من الشعور بالحرج .النتائج األولية لربنامج يف أثيوبيا

املرجع)Smith-Brake and Torres 2012( :
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لفتح حساب وذلك ملساعدة الفتيات املهمشات.

تشري إىل أن الفتيات يَبنني مهاراتهن االجتامعية والوقائية بأساليب تقلل من
خطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية وتزيد من فرصهن يف حياة آمنة
ومنتجة .وتركز هذه الربامج عىل الفتيات املع ّرضات للمخاطر بشدة ،وتسجلهن
يف مجموعة من الخدمات ،وتعطيهن قسائم للحصول عىل الرعاية الالزمة
( .)Erulkar 2013وتربط هذه املهارة املعلومات حول فريوس نقص املناعة
البرشية مع معرفة أهمية الفحص.

املرجع)Austrian et al. 2012( :
 .13يكون لديها الوثائق الشخصية الالزمة للوصول إىل الخدمات الصحية
البطاقات الصحية ميكن أن تخدم عىل نطاق واسع كهوية شخصية .بعض الربامج
تسجل كل الفتيات يف املركز الصحي املحيل يف بداية الربنامج ،مام يتيح لهن
معرفة مكان الخدمات الصحية ويسهل وصولهن إىل تلك الخدمات.

 .9يكون لديها املهارات والثقة إلنشاء ميزانية واملعرفة ملتابعة الدخل واإلنفاق
كل الفتيات يستخدمن الحساب يف حياتهن اليومية مبا يف ذلك اللوايت ال يذهنب
إىل املدرسة .إنشاء ميزانية – ولو مببالغ أو موارد قليلة – هو مهارة مهمة لجميع
الفتيات لكنها تتطلب مستوى أعىل من الحساب .عىل سبيل املثال ،يف برنامج
املساحات الذكية واآلمنة يف كينيا وأوغندا ،أكرث من ثلثي الفتيات يف مواقع
التدخل ادخرن املال يف آخر ستة أشهر من الربنامج .مبجرد تعلم إنشاء ميزانية،
سيمكن تعليم هذه املهارة املهمة ألفراد األرسة اآلخرين (مثل والدة الفتاة).

مثالً ،من املهم أن تعرف الفتيات الالجئات السوريات يف لبنان أن األمم
املتحدة تقدم بطاقات صحية للفتيات املتزوجات ،تتيح لهن االستفادة من
بعض خدمات الحمل والوالدة مجانياً.
 .14يكون لديها مرشدة أكرب سناً ميكن أن تلجأ إليها للحصول عىل املشورة
عندما تواجه تحديات

معظم الفتيات الالجئات السوريات يف لبنان يعملن ملساندة أرسهن ولذلك
تعلُّم إنشاء ميزانية قد يكون مفيداً جداً.

وجود أنثى أكرب سناً موثوق بها كمرشدة يساعد الفتيات عىل التعامل مع
تجارب الحياة من خالل شخص يقدم لهن معرفة وميكن أن يؤثر عىل خياراتهن
املستقبلية يف الحياة .أظهرت تجربتنا أنه عندما يُطلب من الناس أن يشريوا إىل
مهاراتهم “األساسية” ،تكون هذه املهارة يف أعىل القامئة دامئاً.

 .10تعرف كيف تستشري نساء يف موقع سلطة إذا كانت تشعر بعدم ارتياح مع
ذكر

 .15أن تعرف كيفية لعب األلعاب التقليدية

ينبغي مناقشة هذه املهارة مع الفتيات قبل أن يختربن حالة طوارئ ،مبا يف ذلك
سؤال املرشدات وغريهن عن أفضل طريقة للبقاء يف أمان عند احتامل حدوث
مواقف خطرة .أن تكون حازمة مبا فيه الكفاية وتطلب ما تحتاجه يف مكان عام
يظهر ثقة يف النفس ويقلل من احتامل تعرض الفتاة ملوقف غري مريح ت ُحرم فيه
من حقوقها األساسية التي تستحقها مبوجب القانون.

أُضيفت هذه املهارة للفتيات اللوايت مل يلعنب أو يقمن بنشاطات رياضية يف
السابق .عىل سبيل املثال ،يف برنامج “إرشاق” يف مرص ،تعلمت الفتيات العنارص
األساسية للياقة البدنية من خالل األلعاب التقليدية التي كن يعرفنها ثم انتقلن
إىل الرياضة الفردية والجامعية ،التي أكدت أيضاً “حقهن يف اللعب”
( .)Selim et al.2013األنشطة الرياضية توفر “غطا ًء ثقافياً” لتعريف الفتيات
ومجتمعاتهن بفكرة أن اللعب والتفاعل مع الفتيات األخريات هي مهارات
مهمة.

تزيد الظروف التي تعيش فيها الفتيات الالجئات السوريات يف لبنان (العيش
داخل املخيامت ،العمل يف سن مبكرة وبعيداً عن املنزل) من احتامل تعرضهن
للتحرش ،لذلك ،ا ِإلملَا ُم بهذه املهارة مهم ويساهم يف حامية الفتيات.
 .11يكون لديها ما ال يقل عن ثالث صديقات من خارج األرسة

املرجع)Brady and Khan 2002( :

ملعرفة كيفية بناء عالقات مبنية عىل الثقة مع األخرين ،تحتاج الفتيات إىل شبكة
من أقرانهن اللوايت مررن بتجارب مامثلة وبإمكانهن تقديم النصح والتوجيه.

 .16أن يكون لديها مهارة إنتاجية مد ّرة للامل
بناء أساس لسبل عيش الفتاة يبدأ مبكرا ً .املعارف واملهارات املالية تزيد من ثقة
الفتاة بنفسها وقدرتها عىل رعاية نفسها وعائلتها .السن القانوين للعمل بدوام
كامل هو ( 15عاملياً) ،ولكن يُسمح بالعمل اآلمن بدوام جزيئ قبل ذلك .وعىل
الرغم من املخاوف من أن كسب الفتاة للامل قد يشغلها عن التعليم ،زاد العمل
من وصول الفتيات إىل التعليم املدريس ألنهم أصبحن قادرات عىل دفع تكاليف
الدراسة خاص ًة يف حاالت األرس التي ال تستطيع دفع الرسوم الدراسية أو ال
ترغب يف ذلك.

املراجع)Hallman et al. 2014; Marcus 2014( :
 .12لديها الوثائق الشخصية الالزمة للوصول إىل الخدمات املالية
يَسمح وجود وثائق/هويات بالحصول عىل خدمات مالية (بنوك ،حسابات
التوفري ،القروض) ويزيد من قدرة الفتاة عىل بدء عمل ويزيد من دخلها ورمبا
دخل عائلتها .الهويات قد تكون رسمية أو يُقد ُمها الربنامج؛ أي هوية أفضل من
ال يشء .أظهر برنامج االدخار الذيك واآلمن يف كينيا وأوغندا ،أن أكرث الفتيات
عرضة للخطر هن من ال ميلكن أية بطاقة شخصية ،مام يحرمهن من الوصول إىل
الخدمات املالية .ينبغي تشجيع املؤسسات املالية عىل مراعاة متطلبات العمر

املرجع)Bandiera et al. 2014( :
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 .17تكون قادرة عىل استخدام مهارات أخذ القرار للتمييز بني خيارات الكسب
اآلمن وغري اآلمن

تطلباً الحتواء املرض ينبغي أن تعرفها الفتيات (والجميع) خالل تفيش األمراض
املعدية (كالكولريا واإليبوال مثال).

الفتيات بحاجة إىل أن يكن قادرات عىل التمييز بني خيارات أنواع العمل وبذلك
يطبقن املهارات األساسية الالزمة يف مواقف مختلفة .وتنشط العديد من الفتيات
اقتصادياً يف سن مبكرة وال بد أن يفكرن يف العالقة بني النشاط االقتصادي
واألمان .يف معظم األماكن ،تضطر الفتيات اللوايت يبحنث عن أعامل غري تقليدية
البتكار طرق للتفاوض بسالم (مع الذكور األكرب سناً يف كثري من األحيان) .هذه
املهارة مهمة بالتحديد كوسيلة ملكافحة االتجار بالبرش .قد تعتقد الفتيات أن
العمل آمن يف البداية (أو يفقدن األمل بوجود خيار آخر) ولكنهن يكتشفن أنهن
مع ّرضات لالتجار .اآلباء واألمهات يف بعض األحيان يقومون ،عن غري قصد أو عن
قصد ،بدور يف االتجار .من املهم أن تجري محادثات رصيحة مع الفتيات حول
احتامل حدوث هذا السيناريو ،وعن حاجتهن إىل الدفاع عن أنفسهن ،مفهوم
سالمة العمل ،وكيفية تجنب املواقف التي قد تؤدي إىل الوقوع يف الفخ.

 .20تعرف متطلبات الوقت اليومية واملوسمية وتعرف كيف تنظم وقتها
يف العديد من البلدان النامية ،تعمل الفتيات املوظفات لساعات أكرث يف اليوم
مقارنة باألوالد بغض النظر عن الوضع املدريس (Population Council,
 .)2005إملام الفتيات بالقيود املفروضة عىل وقتهن هو أول خطوة لضبط
الوقت .الضغوط إلعادة جدولة وقت الربنامج أو التخيل عنه قد ال تظهر يف
بداية الربنامج ،ولكن قد ينفذ صرب العائالت مع مرور الوقت ويرصرن عىل
“العودة” .من املهم دعم أفقر الفتيات يف أفقر املجتمعات املحلية للتفاوض عىل
املرونة الالزمة ملواصلة املشاركة .يف بعض الحاالت ،قد يكون تدخل املرشدات
رضورياً.
املرجع)Assaad and Bruce 1997( :

هذه املهارة مهمة للفتيات الالجئات السوريات يف لبنان حيث إن معظمهن
يضطررن للعمل بعمر صغري ملساندة أرسهن ،ومن الرضوري أن يعرفن املصادر
غري اآلمنة لكسب املال.

 .21تعرف عن موضوع ختان اإلناث (كيف يتم ومتى وكيفية مساعدة شخص
ُم َع َر ٍض له ،وأنه غري قانوين)
مازال الختان منترشا ً عىل نطاق واسع مع أنه غري قانوين يف العديد من البلدان.
الختان ليس عنيفاً فقط ،بل يزيد من احتامل أن تواجه الفتيات مضاعفات
صحية متعددة أو حتى املوت .ويعترب الختان انتهاكاً لحقوق اإلنسان الرئيسية
مبا أن الفتيات يخضعن للختان قبل بلوغهن السن القانونية للموافقة .الختان
مامرسة ثقافية تضعف الفتيات .وينبغي تثقيف الفتيات حول الختان يف عمر
مبكر حيث إنهن يتعرضن له يف كثري من األحيان دون سابق إنذار ،وهو ميا َرس
عىل أعامر أصغر بشكل متزايد.

 .18أن تعرف األشياء األساسية املتعلقة بالدورة الشهرية وكيفية التعامل معها
بأمان ونظافة
العديد من الفتيات ال يتعلمن عن الدورة الشهرية حتى تبدأ معهن بسبب عدم
إمكانية الوصول إىل املوارد واملعلومات عن الدورة الشهرية أو بسبب املحرمات
االجتامعية املحيطة بهذا املوضوع .الفتيات يف كمبوديا وإثيوبيا وغانا وتنزانيا
رصحن أنهن شعرن بالخوف والعصبية عندما بدأت الدورة الشهرية لديهن
ّ
وظنن أنهن مريضات أو يواجهن خطر املوت وكن محرجات بسبب املواقف
واملعايري الثقافية السلبية املتعلقة بالدورة الشهرية
)Sommer et al. 2014(.

املرجع)UNICEF Innocenti Research Centre 2008( :
 .22تستخدم مهارات التفاوض وحل املشاكل باإلضافة إىل معرفة سيناريوهات
املخاطر ،لتجنب التقاليد املؤذية (مثل الزواج املبكر) الشائعة يف مجتمعها

التحديات التي تواجهها الفتيات تشمل عدم وجود مياه ،رصف صحي مالئم،
ومرافق تسمح بالتخلص من نفايات الدورة الشهرية بخصوصية وكرامة ،ونقص
التوجيه يف املدرسة وداخل البيوت ملساعدة الفتيات يك يشعرن بالثقة للذهاب
إىل املدرسة أو املشاركة االجتامعية أثناء الدورة الشهرية .توفري املعلومات
للفتيات يف وقت مبكر سيساعدهن عىل التعامل مع أول دورة شهرية (يف محيط
املدرسة ،األرسة ،واملجتمع) واكتساب معلومات مهمة حول الصحة اإلنجابية.

من املهم إملام الفتيات بحقوقهن لكنهن بحاجة إىل القدرة عىل التعرف عىل
املخاطر يف وقت مبكر وامتالك املهارات الالزمة ملعالجتها .ستحتاج الفتيات إىل
اللجوء إىل شخص من األرسة أو من خارجها .تدعم مشاركة االسرتاتيجيات يف
مكان خاص الفتيات كثريا ً.
مثالً ،أهايل الفتيات الالجئات السوريات يف لبنان يجربونهن عاد ًة عىل ترك
املدرسة يف عمر مبكر ،وغالباً ما يحصل هذا مبارش ًة قبل تزويج الفتاة يف عمر
مبكر.

أظهرت تجارب سابقة يف لبنان أن الفتيات الالجئات السوريات يفتقرن إىل
املعلومات األساسية املتعلقة بالدورة الشهرية .باإلضافة إىل ذلك ،بعض املدارس
تغلق مرافقها الصحية يف أوقات الدوام املسايئ عند حضور الطالب السوريني
مام يدفع العديد من الفتيات إىل الغياب عن املدرسة خالل دورتهن الشهرية.

املراجع)Bruce 2012 & Mourtada et al 2017( :

 .19تعرف متى تغسل اليدين وكيف تغسلهام بشكل صحيح يف الحياة اليومية
ويف سياق تفيش األمراض املعدية

شخصا ما ميكن أن تقرتض منه املال عند حدوث حالة طارئة
 .23تعرف ً

غسل اليدين مهم جدا ملنع اإلصابة ومهارة ميكن للفتيات أن يعلمنها لفتيات
أخريات ولألشقاء األصغر سنا .وقد تكون هناك مامرسات صحية أخرى أكرث

ينبغي أن يكون لدى الفتيات وسيلة سهلة وميكن الوصول إليها للحصول عىل
املال الذي تحتاجه (أو لالنتقال خالل األزمات) .وجود شخص ميكن للفتاة أن
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الفتيات أن توفر قاعدة لتوزيع بعض األدوية ،وقد تشمل موانع الحمل الطارئة.
ويف حال تعرضت الفتاة إىل التعنيف الجنيس و  /أو غري املحمي ،فإنها غالباً ما
تفتقر إىل التوجيه أو املال ،وهذا الوضع يع ّرض سالمتها وسالمة عائلتها للخطر.
توفر مكان آمن لالجتامع (مثل األماكن التي توفرها برامج األماكن اآلمنة) قد
يكون مثالياً لطلب املساعدة وتلقي املشورة املوثوقة واألدوية .الفتيات سيحتجن
إىل املال لرشاء األدوية.

تقرتض منه املال يف الحاالت الطارئة هو بداية جيدة للتمكني ،لكنه يعتمد عىل
العمر والجنس .عندما تقول الفتاة أنها تعرف شخصاً ميكنها أن تقرتض منه املال
فهذا يدل عىل أنها وطدت الثقة مع شخص راشد و بَ َنت شبكة اجتامعية من
األقران أو املرشدات .بالنسبة للفتيات املعزوالت جدا ً (عىل سبيل املثال ،الفتيات
اللوايت ترتاوح أعامرهن بني  15-8سنة ويعشن كعامالت منزليات مبفردهن
يف أحياء فقرية يف مدينة أديس أبابا) فكثريا ً ما يواجهن خالفات بسبب املال
ويتعرضن للتعنيف يف الشارع .االدخار لحاالت الطوارئ قد يكون درع حامية .1
لهؤالء الفتيات .الدخول يف عالقات غري رشعية من أجل الهدايا واملال – أحياناً
بتغايض األهل عن ذلك – قد يؤدي إىل سيناريوهات تعرض الفتيات ألخطار
كبرية.

 .27يكون عندها مكان آمن لقضاء ليلة خارج املنزل ،عند الرضورة
تتعرض العديد من الفتيات إىل الظروف الخطرة بشكل مفاجئ .وبالتايل من
املهم أن يكن مستعدات مع خطة أمان تشمل مكاناً آمنا لقضاء ليلة بعيدًا
عن املنزل .وجد مجلس السكان يف أثيوبيا أن العديد من الفتيات العامالت يف
الخدمة املنزلية تعرضن لتعنيف جسدي وطُردن عندما طلنب رواتبهن (Erulkar
 .)et al. 2004وغالباً ما تعرضن للمضايقات عىل الفور ولضغوطات ملامرسة
الجنس مقابل املال أو مكان للعيش.

 .24تعرف قواعد السلوك املناسب للمعلمني (مبا يف ذلك عدم توجيه طلبات
خاصة إىل الفتيات أو دعوتهن إىل منازلهم)
املعلمون وخاصة الذين ميارسون سلطة هائلة قد يعرضون األطفال وخاصة
الفتيات إىل املضايقات والتعنيف .يف بعض األحيان ،تضع املدارس قواعد لسلوك
املعلمني لكنها ال تكون منشورة أو معروفة عىل نطاق واسع .الفتيات بحاجة إىل
معرفة السلوكيات غري املسموحة خاصة (مثل الضغط عىل الفتيات لالنفراد بهن
أو التحكم بالدرجات ،الخ) .معرفة سلوكيات املعلم “القانونية” واملناسبة هو
جزء مهم من برنامج السالمة.

 .28تعرف عالمات الخطر أثناء الحمل والوالدة ،وإىل أين تذهب للحصول عىل
املساعدة
الفتيات ال يواجهن فقط مخاطر الحمل املبكر وغري املرغوب فيه ،بل هن عاد ًة
مسؤوالت عن مساعدة أخريات يف وضع مامثل (مثل أمهاتهن أو صديقاتهن).
ينبغي أن يكون لدى الفتيات معلومات مفصلة عن مضاعفات الحمل املحتملة،
وموقع أقرب مركز صحي .وميكن أن تَنقل الفتيات هذه املعلومات إىل
مجتمعهن بأكمله.

املرجعEqualityNow n.d.: 10–13; Brady et al. 2010 :
شخصا ميكن اللجوء إليه عند التعرض إىل تعنيف يف املدرسة
 .25أن تحدد ً
ومعرفة أين ميكن اإلبالغ عن التعنيف

 .29تعرف اسم املنطقة التي تعيش فيها

الفتيات بحاجة إىل اسرتاتيجيات متكنهن من الذهاب إىل املدرسة بأمان .قد
تتضمن هذه االسرتاتيجيات إخطار معلم موثوق به ،أو إرشاك اآلباء واألمهات
أو أشخاص آخرين راشدين من املجتمع يف حال كانت الطالبة ال تشعر باالرتياح
مع موظفي املدرسة .أظهر مرشوع يف زامبيا يهدف إىل زيادة الوعي بخصوص
انتشار االعتداء الجنيس أن اإلبالغ عن االعتداءات الجنسية زاد بعد بدء املرشوع.

يتقلص عامل الفتيات بشكل كبري وملحوظ خالل فرتة البلوغ .يقل إدراك الفتيات
ملحيطهن وتتقلص مشاركتهن يف النشاطات املجتمعية متاماً (Chong et al.
 .)2006; del Valle 2013; Hallman et al. 2014الفتاة التي تعرف اسم
املنطقة التي تعيش فيها قد تصل بشكل أرسع إىل حقوقها وتتمكن من املشاركة
يف هيكل حكومي .إرشاك الفتيات بتنمية املجتمع املحيل وربطهن بالسلطات
املحلية يساعدهن عىل املدى الطويل عىل املطالبة بحقوقهن.

املرجعEqualityNow n.d.: 10–13 :

املرجع)del Valle 2013( :

لألسف ،اإلبالغ عن التحرش أو االعتداء الجنيس ليس منترشاً يف املجتمعات
العربية ألنه قد يعرض سمعة الفتاة للخطر ،لذلك يجب تشجيع اإلبالغ عن
التحرش واالعتداء الجنيس بطريقة تحمي الفتيات ،ومن املهم تواجد مرشدة
موثوقة ميكن أن تلجأ إليها الفتاة يف حال تعرضت إىل التحرش أو االعتداء
الجنيس .عدم االبالغ عن هذه االعتداءات سيزيد من انتشارها ،خاص ًة يف
أوساط تزيد من هذه املخاطر (مثل املخيامت أو أماكن عمل الفتيات يف أرايض
زراعية غري مأهولة).

 .30يكون لديها القدرة عىل إخبار والديها أن ما يريدان منها أن تفعله غري قانوين
بناء عىل ردود الفعل من مجموعات الفتيات ،نجد أن هذه املهارة ليست فقط
ذات أهمية خاصة للفتيات ولكنها أيضا مؤرش أسايس للتمكني .العديد من أخطر
انتهاكات حقوق اإلنسان امل ُرت َ َك َبة بحق الفتيات (مثل الختان أو زواج األطفال)
تحدث عىل أيدي اآلباء واألمهات وتحت سيطرتهم ،لذلك من املهم أن تعرف
الفتيات سيناريوهات الخطر ،واملامرسات التقليدية وأن يشعرن أنهن قادرات
عىل إبداء رأيهن.

 .26تعرف إىل أين تذهب للحصول عىل األدوية األساسية وأن يكون لديها املال
الالزم لرشائها

مثالً ،عندما تعرف الفتيات الالجئات السوريات أن الزواج تحت سن ال  ١٨هو
غري قانوين ،سيشعرن بثقة أكرب ملعارضة هذا الزواج والبقاء يف املدرسة.

هذه املهارة تعتمد عىل املحيط الذي تعيش فيه الفتيات (ميكن الرتكيز عىل
مكافحة اإلسهال يف بعض األماكن عىل سبيل املثال) وقد يقدم هذه الخدمات
العاملون الصحيون يف املجتمع ،املراكز الصحية ،أو املرشدات .وميكن لربامج
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 .31تعرف املخاطر والضغوطات املوسمية عىل سبل عيش األرسة /ودخلها

 .35تعرف الحد األدىن لعدد سنوات الدراسة التي تحق لها

غالبا ما تكون املخاطر التي تهدد معيشة األرسة دورية؛ أي ذات منط .إعالم
الفتيات باألمناط يساعدهن عىل توقع املخاطر وفهم أنهن لسن مسؤوالت عنها
عىل الرغم من أنه غالباً ما يُطلب منهن التخفيف من حدة املشكلة أو حلها.
ويحسن
فهم املخاطر املوسمية ميكن أن يعطي الفتيات شعورا ً أكرب بالسيطرة
ّ
من قدرتهن عىل حامية أنفسهن وأرسهن (مثالً ،توقع موسم األمطار ،مساعدة
أمهاتهن عىل وضع ميزانية ،إنشاء مصادر أخرى للدخل ،واالدخار للرسوم
املدرسية ،الخ) .االعتامد عىل اسرتاتيجيات مؤقتة كتبادل الجنس مقابل املال أو
الهدايا غالبا ما يكون خطرا ً .من الرضوري جدا ً أن تعرف الفتيات هذه األمناط
خاصة يف حاالت الطوارئ ( ،)Population Council, 2013ألن أفراد األرسة
اآلخرين (عادة األمهات) يكونون تحت ضغط شديد وغالباً ما تترصف الفتيات
كأوصياء ويخططن ملستقبل العائلة.

ينبغي أن تعرف الفتاة الحد األدىن لعدد السنوات الدراسية الذي تفرضه
الحكومة والعمر الذي ينبغي أن تُكمل املدرسة بحلوله .ومن املتوقع يف معظم
األماكن أن تبدأ الفتيات يف الذهاب إىل املدرسة قبل سن ال  6سنوات عىل األكرث
ويستمررن يف الدراسة حتى سن ال  14عىل األقل .خيارات املدرسة الثانوية
للبنات قد تتطلب السفر وقد تجلب معها مخاطر كبرية .تترسب الفتيات من
املدرسة يف سن أصغر من الفتيان ،لذلك بقاء الفتيات يف املدرسة لفرتة أطول
وتطورهن إدراكياً ،عاطفياً واجتامعيًا ميكن أن يساهم بشكل إيجايب يف مسار
حياتهن.
املرجع)Population Council and ICRW 2000( :
 .36يكون لديها مهارات التفاوض وحل املشاكل لتفرض رغبتها يف البقاء يف
املدرسة

املرجع)EDC 2012( :

الفتيات يف “برنامج  “ 12+يف راوندا يطورن مهارات للتفاوض عىل البقاء يف
املدرسة .ويف حني أنه من املهم أن تفهم الفتيات أهمية التعليم ،ولكن األهم
هو أن يكون لديهن املهارات الالزمة للتفاوض عىل البقاء يف املدرسة بالقرب من
عائالتهن أو أفراد آخرين من مجتمعهن .التعليم املدريس يساعد الفتيات عىل
تعلم فرض حقوقهن يف حال تعرضهن إىل املضايقات .عىل سبيل املثال ،الفتيات
يف “برنامج “ 12+أظهرن ثقة متزايدة يف منع الرجال من ملسهن بشكل غري الئق.

 .32يكون لديها أهداف مالية قصرية األجل وخطة لتحقيقها
وضع أهداف قصرية األجل يساعد الفتيات عىل اختيار مهام محددة وواقعية
لتحقيقها ،ومينح الفتيات الشعور بالفخر ،كام ُي ِّك ُنهن من اتخاذ القرارات،
إدارة الوقت وحل املشاكل .األهداف القصرية األجل تساعد الفتيات أيضاً عىل
التمييز بني األشياء التي “يحتجنها” واألشياء التي “يردنها” ،ومعرفة كلفة األشياء،
وتحسني مهارات االدخار.
(.)Smith-Brake and Torres 2012; Austrian and Muthengi 2013
بالنسبة لفتاة“ ،أهداف قصرية األجل” قد تعني أسبوعاً فقط ومدخرات قليلة.

 .37تفهم املعلومات البيولوجية املتعلقة بالعالقة الجنسية واإلنجاب
فهم األساسيات البيولوجية للجنس واإلنجاب هو أمر مهم للنمو الصحي للفتاة.
ومن أجل إزالة الشعور بالخجل املرتبط بالحديث عن اإلنجاب والعالقات
الجنسية ،يجب مناقشة هذه املواضيع بطريقة مالمئة ثقافياً حتى ال يتجنب
املجتمع املحتوى أو يرفضه بالكامل.

 .33يكون لديها أهداف مالية طويلة األجل وخطة لتحقيقها
أهداف االدخار عىل املدى الطويل قد تكون لفرتة قصرية مثل السنة أو السنتني
القادمتني (بالنسبة لفتاة تبلغ من العمر  14عاما ،سنة واحدة متثل جزءا ً كبريا ً
من حياتها) .هذه املهارة تساعد الفتيات عىل التوفري لالحتياجات املستقبلية
(مثل النفقات التعليمية ،أو رشاء يشء مهم للمساعدة يف بدء عمل) .االدخار
أفضل من توفر أموال للتعامل مع الضغوطات اليومية التي تع ّرض الفتيات
للخطر .يف برنامج ناجح يف جنوب أفريقيا ،زاد تعامل الفتيات مع املؤسسات
املالية ،وفتيات أكرث من الفتيان فتحن حسابات توفري مع أهداف ادخار طويلة
األجل (.)Hallman and Roca 2011

املرجع:
()It’s All One Curriculum 2009, popcouncil.org/Itsallone
 .38تكون قادرة عىل وصف يشء مميز أو خاص عن نفسها وأن تحدّ د مهارة
ميكن أن تعلّمها لآلخرين
هذه املهارة ال تقترص فقط عىل زيادة احرتام الذات ولكنها تشمل أيضا رؤية
الفتاة أنها تستطيع تقديم يشء لآلخرين .وهذا أساس للصداقة وأيضا لـلمشاركة
يف التغيري االجتامعي والهياكل الحكومية.

 .34تكون قد فكرت بعناية باملهارات التي تحتاجها للقيام بأنشطة مدرة
للدخل وممتعة

 .39أن تعرف كيفية التميز بني النفقات املطلوبة وتلك التي ميكن تأجيلها

عادة ت ُشَ َج ُع الفتيات عىل العمل يف مجال معني استنادا إىل الخيارات املحدودة
واملعايري الجندرية التي متيل ما هو مناسب لهن .تشجيعهن عىل التفكري بأعامل
تلهمهن يعزز ثقتهن بأنفسهن وشعورهن بالتمكني ويشجعهن أيضاً عىل اختيار
مسار وظيفي يلتزمن به وميكن أن ينجحن فيه .مصطلح “وظيفة” يشري عادة
إىل العاملة الرسمية؛ الفتيات ينخرطن أكرث يف أنشطة الكسب املرنة ،وبشكل عام
ال يلتزمن بنشاط كسب واحد يف وقت واحد.

هذه قضية أساسية ملحو األمية املالية  -ماذا يحتاج املرء وماذا يريد؟ معرفة
الفرق هو خطوة تنموية للمراهقني وتؤثر عىل فهمهم “لالدخار” (اليونيسيف
 .)2002هذا التمرين الق ّيم يساعد الفتيات عىل إدراك أن املرء ال يحتاج إىل كل
ما يريده .أكد اآلباء والفتيات يف مرشوع تجريبي ملحو األمية املالية يف هايتي أن
هذه املهارة قيّمة (.)Smith-Brake and Torres 2012

املرجع)Population Council and ICRW 2000( :
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 .40أن تعرف مزايا وعيوب خيارين (أو ثالثة) للتوفري

أمر مهم يك ال تخرس الفتيات هذه املهارة.

عند النظر يف عدة خيارات توفري ،اسأل هذه األسئلة :هل ميكن للفتاة الوصول
إىل مدخراتها يف حاالت الطوارئ؟ هل خيار التوفري آمن؟ ما وضع سيولة
املدخرات؟ قد تفكر الفتيات يف تنويع أساليب االدخار ألهداف مختلفة.

 .45تعرف السن القانوين للتصويت وأماكن التسجيل والتصويت
قد ال يكون من السهل عىل الفتيات الحصول عىل هذه املهارة ولكن يفضل
الحصول عليها .التصويت ليس فقط حقاً ولكنه تجربة مهمة لتبدأ اإلناث يف
االنضامم إىل املجتمع (مكان العامة) وهياكل الحكم الرسمية .أنشأت بعض
البلدان ،مثل الهند ،هياكل حكم مجتمعية تشرتط وجود حد أدىن من اإلناث يف
املناصب القيادية.
(.)Chattopadhyay and Duﬂo 2004; Agarwal 2008 and 2010
هذا ال يحل املشكلة ،ولكن التصويت بنسب عالية وضامن املزيد من املناصب
لإلناث قد يساعدان يف تخصيص موارد للفتيات والنساء.

 .41تعرف كيف ينتقل فريوس نقص املناعة البرشية ،وكيفية الوقاية منه ،أين
ميكن إجراء الفحص ،وأن هناك خيارات للعالج
املعرفة حول فريوس نقص املناعة البرشية ال ت َُت َج ُم بسهولة إىل حامية ذاتية.
عىل سبيل املثال ،أكرث من  90يف املئة من الفتيات يف جنوب أفريقيا يعرفن
الكثري عن فريوس نقص املناعة البرشية ،ولكن يف بعض األماكن يتجاوز معدل
إصابة اإلناث الشابات معدل إصابة الذكور الشباب بنسبة  .5:1بعض املهارات
املحددة املتعلقة بالوقاية والفحص رضورية .الفتيات اللوايت شاركن يف بناء
مهارات الصحة الجنسية وفريوس نقص املناعة البرشية ميلكن معلومات عن
كيفية انتقال هذا املرض وميكنهن اتخاذ خيارات صحية أكرث فيام يتعلق بتحديد
النسل بشكل أكرب.
املرجع)Bruce and Hallman 2008; Bruce et al. 2012( :

 .46تعرف مهام عمل مجلس املجتمع املحيل ،ومتى يجتمع ،وبعض القادة
الرسميني
هناك حاجة إىل قنوات رسمية للوصول إىل الهيئات التي تتخذ القرارات
املجتمعية من أجل إجراء تحسينات للفتيات .االنخراط يف فكرة “عقود املجتمع”
التي ترشك املجالس املجتمعية هو خطوة مهمة يف العمل مع نظام الحكم
الرسمي (عىل سبيل املثال ،تحسني األمان من خالل تركيب أضواء يف الشوارع مبا
وسجلت أمثلة ناجحة عىل مشاركة املجتمع
يف ذلك شاشات يف مالعب اإلناث)ُ .
عند استعراض أدلة من برامج يف مرص ،إثيوبيا ،غواتيامال ،كينيا وجنوب أفريقيا
وأوغندا.

 .42تعرف السن القانوين للعمل والظروف األساسية املقبولة
السن القانوين للعمل بدوام كامل يف جميع أنحاء العامل ،وفقا ملنظمة العمل
الدولية ،هو  .15العمل بدوام جزيئ هو قانوين تحت هذا السن ،رشيطة أن
يكون هذا العمل آمناً وال يعطل التعليم .تستخدم منظمة العمل الدولية
مصطلح “العمل الالئق” الذي يحافظ عىل كرامتك ويناسب عمرك .وال يُسمح
بالعمل الخطر يف أي عمر سوا ًء كان بدوام جزيئ أو كامل.

املرجع)Sewall-Menon and Bruce 2012( :
 .47تعرف من تسأل  /وأين تطلب املساعدة لنفسها أو شخص تعرفه عند
التعرض إىل عنف

املرجع)Population Council and ICRW 2000( :

قبل معالجة هذا املوضوع ،قد يكون من الرضوري أوالً مناقشة معنى العنف.
يف كثري من األحيان ،معنى العنف يتغري باستمرار .وميكن مناقشة حاالت عنف
محددة وتطوير سيناريوهات (مثل “إذا كنت قد تعرضت لالغتصاب ،كيف
ميكنك تجنب حدوث االغتصاب مرة أخرى؟” أو “إىل من ميكنك أن تلجئي يف
حال شعرت بأن نظام القضاء يف مجتمعك غري عادل”؟) .ملخص الحاالت األخرية
الصادر عن “صندوق الدفاع القانوين عن املراهقات” ()Equality Now n.d
يشري إىل أنه بدون تدخل املدافعني عن حقوق املرأة ،ستتعرض العديد من
الفتيات إىل الصدمة من جديد من قبل النظام ذاته الذي يهدف إىل حاميتهن.

 .43تعرف أعراض إدمان املخدرات والكحول ومخاطرها وأين ميكن أن تطلب
املساعدة لنفسها أو لشخص آخر
أصبح إدمان املخدرات والكحول مشكلة متزايدة ( .)WHO 2004قد تلجأ
الفتيات اللوايت تعرضن ملشاكل صعبة إىل املخدرات .ت ِ
َعاطي الزوج للكحول أو
املخدرات سيزيد من العنف ضد الفتيات والنساء .العديد من الفتيات لديهن
معلومات محدودة عن عالمات اإلدمان وعواقب تعاطي الكحول واملخدرات.
تزويد الفتيات املراهقات باملعرفة حول ت ِ
َعاطي الكحول واملخدرات ومخاطره
هو أمر أسايس يف تخفيف االعتامد عليهم.

 .48تعرف أن العنف ال يقترص عىل الغرباء بل يحدث يف األرس غالباً

 .44يكون لديها مكان مع ضوء كاف للقراءة لثالث ساعات يف األسبوع

ما بني  62-36يف املائة من مجموع االعتداءات الجنسية امل ُ َبلَغ عنها يف جميع
أنحاء العامل ت ُرتكب ضد فتيات يبلغن من العمر  15سنة أو أقل؛ والعديد منها
يحصل داخل األرس بغض النظر عن املنطقة أو الثقافة (.)UNICEF 2000
ينبغي أن تعرف الفتيات أن العنف الجنيس وغريه من أشكال العنف قد يحصل
يف املنزل ،وأن بإمكانهن طلب املساعدة من املرشدات أو أشخاص راشدين
آخرين وموثوقني من خارج العائلة.

القراءة توفر الوقت للتأمل وتُطور مهارات التواصل ،بل ورمبا تساهم يف شفاء
الفتيات اللوايت يعانني من صدمة .القراءة بشكل جيد تحتاج إىل املامرسة .هناك
أدلة تشري إىل أن الفتيات يفقدن مهارات القراءة برسعة أكرب من الفتيان؛ السبب
غري واضح وقد يكون عدم وجود فرصة ملامرسة القراءة ،عدم وجود مكان
اجتامعي للقراءة ،أو عدم إمكانية الوصول إىل مواد للقراءة
( .)Soler-Hampejsek et al. 2013 and 2014مامرسة القراءة بشكل منتظم
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من الرضوري أيضاً تدريب املرشدات املحليات عىل كيفية مساعدة فتاة
تعرضت إىل العنف.
املرجع)CDC 2009; UNICEF 2014( :

األصغر سنا ،وعموما الفتيات بحاجة إىل طعام أكرث من الفتيان .الفتيات والفتيان
عىل حد سواء يعانون من فقر الدم ،ولكن الفتيات أكرث عرض ًة لذلك وغالباً
ما يكون مصحوباً بعواقب أخطر“ .برنامج  ”12+يف رواندا شجع عىل زراعة
املحاصيل الغنية بالربوتني.

 .49تعرف املبادئ األساسية للدفاع عن النفس وطرق جذب املساعدة

 .54تكون قادرة عىل قراءة جملة بلغتها األم

من املهم معرفة املهارات األساسية والف ّعالة للدفاع عن النفس (ويف أي مكان).
أحياناً تساعد الصافرات ولكن ميكن تجاهلها ببساطة كام يحصل يف هايتي مثالً،
لذلك جذب املساعدة قد يتطلب إشارة خاصة حسب املكان .ينبغي أن تدرب
الربامج الفتيات عىل حركات جسدية محددة (باإلضافة إىل الرصاخ) تساعدهن
عىل جذب االهتامم عند الحاجة ( .)Sinclair et al. 2013ارجع إىل (Brady et
 )al. 2010الذي يشمل املزيد من املعلومات عن هذا املوضوع.

هذا هو االختبار القيايس املستخدم ملعرفة املستوى األسايس للقراءة والكتابة
( .)Lloyd 2009يف العديد من البلدان النامية ،وخاص ًة يف أفريقيا ،قد ال تكون
الفتيات قادرات عىل قراءة جملة بلغتهن األم بسهولة عىل الرغم من ذهابهن
إىل املدرسة لسنوات عديدة .ولنقص مهارات القراءة والكتابة لدى الفتيات
تداعيات كبرية عىل مستقبلهن وكذلك عىل أنواع املواد التي تناسب كل من
املرشدات (اللوايت قد ال يجدن القراءة) والفتيات.

املرجع)Brady et al. 2010( :

 .55تعرف كيف تصف  /تعرب عن مشكلة لشخص يف السلطة ،مثل مسؤول
محيل

 .50تعرف ما هو سوء املعاملة والفرق بني “اللمسة الجيدة” و “اللمسة
السيئة”
كثريا ً ما تتعرض الفتيات لالعتداء الجنيس والعنف اللذين قد يبدآن بشكل عفوي
ويف سن مبكرة .تدريب الوقاية من العنف يركز عادة عىل مساعدة األطفال عىل
فهم الفرق بني اللمسات الجيدة والسيئة وأن يثقوا يف شعورهم عندما يلمسهم
شخص ما .ويرتكب األقارب (يف محيط األرسة) أو املسؤولون (يف املدارس
واملؤسسات الدينية) العنف يف كثري من األحيان .دراسة يف زامبيا سألت الفتيات
بطريقة غري مبارشة عن هذا األمر فتبني أن نصف الفتيات يعرفن شخصاً أساء له
أحد أفراد األرسة (.)Brady et al. 2010

ما يحدث للفتاة غالباً يعتمد عىل سنها وجنسها (وهو ليس “خطأها”) .الشعور
بالثقة يك تبلّغ عن مشكلة أو تطلب ما تحتاجه يف مكان عام يزيد من احتامل
حصولها عىل املساعدة .بعض التقنيات مثل العمل مع فتيات أخريات ومعرفة
املجتمع املحيل ،ميكن أن تساعد يف زيادة ثقتها عند مخاطبة شخص يف السلطة.
 .56يكون لديها بطاقة هوية حكومية (الرضورية للتصويت مثالً)
غال ًبا ما تتوفر “بطاقات الهويّات” الحكومية ولكن الحصول عىل بطاقة قد
يتطلب الوصول إىل أماكن يصعب عىل الفتيات الذهاب إليها .يف برنامج إرشاق
يف مرص ،ذكرت نسبة عالية من الفتيات أنهن ال يعرفن عمرهن بالرغم من أن
أرسهن استخرجوا لهن شهادات ميالد  )Population Council 2006(.من املهم
معرفة كيفية الحصول عىل بطاقة هوية وأهميتها يف التصويت وللحامية من
الزواج تحت السن القانوين.

من املرجح أن هذا يحصل أيضاً يف أوساط الالجئني السوريني يف لبنان ،خاص ًة أن
العديد من العائالت اضطرت إىل العيش يف بيت أو خيمة واحدة.
 .51تعرف عندما تشعر بالجوع ويكون عندها الشجاعة إلخبار شخص تثق به
أنها تشعر بالجوع
العديد من الفتيات يقبلن الجوع كحالة طبيعية ومن ثم يحاولن سد جوعهن
بطرق غري رسمية ومحفوفة باملخاطر ،مثل تبادل الجنس مقابل الطعام أو املال.

 .57تعرف الربامج الحكومية و  /أو املستحقات التي قد تكون هي  /أو أهلها
مؤهلني للحصول عليها وكيفية الحصول عليها

 .52تعرف كيف تحصل عىل األطعمة الرئيسية التي تحتاجها

بناء مهارات حامية للفتيات ال يقترص فقط عىل اكتساب مهارات وإتقانها ولكنه
يشمل أيضا وصل الفتيات باملوارد ،واالستحقاقات ،وقادة املجتمع .برنامج سياخا
ننتشا يف جنوب أفريقيا ع ّزز معرفة املراهقني وقدرتهم عىل الحصول عىل الواقي
الذكري ،فرص املنح االجتامعية ،وبطاقات الهوية الحكومية ،الخ
( .)Hallman and Roca 2011هذا الربنامج أظهر أن الفتيات كن أكرث
دراية باالستحقاقات الحكومية من الفتيان ،حيث إن العديد من الفتيات كن
مسؤوالت عن رعاية أطفال أصغر سناً .الفتيات بحاجة إىل مساحات خاصة بهن
يف املجتمع وإىل معرفة كيفية الوصول إىل الربامج املتوفرة.

يف “برنامج  “ 12+يف رواندا ،تعلمت الفتيات عن األطعمة الرئيسية التي يحتجن
إىل تناولها من أجل البقاء يف صحة جيدة خالل فرتة البلوغ .وأشارت الفتيات
اللوايت شاركن يف الربنامج إىل أنهن قادرات عىل مساعدة والديهم يف اختيار
األطعمة التي تساعدهم عىل البقاء يف صحة جيدة.
َعرف أن املراهقات يحتجن إىل طعام أكرث من الفتيات األصغر سناً (عىل
 .53ت َ
وجه التحديد كمية أكرث من الربوتينات)

 .58تعلم أن زواج األطفال يرتبط بضعف الصحة ،الفقر ،والطالق (وأن الطالق
ينطوي عىل مخاطر اجتامعية واقتصادية)
الفتيات وأولياء أمورهن ومخططو الربامج بحاجة إىل معرفة أن زواج األطفال
ليس مستقرا ً (ألن األزواج يكونون أكرب سناً بكثري) ويحد من حصول الفتاة عىل

يف العديد من املجتمعات ،تُستخدم األساطري لتربير حرمان الفتيات من الطعام،
ويف بعض الحاالت تخربهن أنهن ال يحتجن إىل الربوتينات .ينبغي أن تعرف
الفتيات أنهن يحتجن للربوتني ،وأن املراهقات يحتجن لطعام أكرث من الفتيات
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املجتمع ،ولكن يجب مناقشة هذه املسألة مع الفتيات.
 .63تعرف أعضاء جسمها وأعضاء جسم الجنس اآلخر
من الواضح أن هذه معرفة أساسية ولكنها أيضا وسيلة لتخفيف الحرج يف حال
أُعطيت بشكل مبارش وبسيط ضمن مجموعة من جنس واحد .ستجد أدناه
مرجعاً قيامً من مجلس السكان عن التثقيف الجنيس.

التعليم أو مصدر رزق الئق .دراسة “راكاي” لخطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة
البرشية ( ،)Nalugoda et al. 2014أظهرت أن الفتيات اللوايت تزوجن ثم
انفصلن قبل سن العرشين تعرضن لخطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية
مبعدل خمسة أضعاف مقارنة باللوايت تزوجن يف وقت الحق .الفتيات
املتزوجات يف سن أصغر يواجهن خطر أن يكن “الوالد الوحيد” وفقاً لتحليالت
أجريت يف  15بلدا ً (.)Clark and Hamplovà 2013

املرجع)It’s All One Curriculum 2009, popcouncil.org/itsallone( :

 .59تكون قادرة أن تتخذ قرارات “زواج” آمنة وصحية وبحزم واحرتام
الربامج التي تعالج زواج األطفال غالباً ما تركز عىل مفاهيم ومخاطر زواج
األطفال أكرث من االسرتاتيجيات التي تحتاجها الفتيات التخاذ خيارات صحية.
وحني تكون لدى الفتيات القدرة عىل تعلم هذه االسرتاتيجيات والجزم
بقراراتهن ،ستقل معدالت الزواج املبكر ( .)Bruce 2007من الرضوري إيجاد
مساحة آمنة وخاصة بالفتيات متكنهن من مناقشة واقع الزواج املبكر مع
بعضهن البعض ومع املرشدات األكرب سنا.

 .64تعرف الوقت يف اليوم  /األسبوع الذي قد تواجه فيه املزيد من املخاطر يف
املنزل ،يف املدرسة ،يف الشارع
السالمة ليست ثابتة .أحياناً تكون الفتاة أكرث أماناً عند وجود شخص ما يف
املنزل ،وأحيانا يف غياب شخص ما .كام أن هناك أمناطاً ثقافية :قد تكون أيام
األحد أكرث أمنا وأيام السوق قد تنطوي عىل مخاطر أكرث .وقد تكون بعض
الشوارع أكرث خطورة من غريها أيضاً .تحديد هذه املخاطر وتدوينها يساعد
الفتيات عىل التعامل معها ورمبا تطوير أفكار للتغيريات التي يرغنب يف رؤيتها
(عىل سبيل املثال ،مراقبات إناث يف مالعب الرياضة ،املزيد من اإلضاءة يف
الشوارع ليالً ،وطرق أكرث أمانا إىل املدرسة) .ت ُو ِفر أداة فحص السالمة يف هذا
(Austrian and
 )Austrianنقطة انطالق مفيدة يف التعلم عن سالمة
and Ghati
)Ghati2010
املرجع 2010
الفتيات.

املرجع)Bruce 2007( :
 .60تعرف موقع مركز املجتمع املحيل واألنشطة التي يقدمها وكيفية املشاركة
من املهم أن تعرف الفتيات أن هناك مراكز مجتمع يحق لهن االستفادة منها
وتجري فيها أنشطة قد تفيدهن وتُتَخَذ قرارات قد تؤثر عليهن.

املراجع)Austrian and Ghati 2010; Hallman et al. 2014( :

 .61تعرف موقع وساعات عمل األماكن املخصصة للفتيات

 .65تعرف األماكن اآلمنة واألوقات التي ميكن أن تخرج فيها لوحدها (أو
عندما يكون الخروج يف مجموعات أكرث أماناً)

من املهم أن تعرف الفتيات فوائد األماكن املخصصة لهن ،يف حال كانت متوفرة،
وأن يعرفن مواقعها وكيفية الوصول إليها .يف معظم املجتمعات املحلية يصعب
الوصول إىل هذه األماكن :يف عام  ،2007أُجري تقييم يف كينيا وأظهر أن 25
يف املئة فقط من  93,000فتاة يعشن يف حي كيبريا الفقري يف نريويب ذكرن أن
هناك مكان يف املجتمع ،خارج منزلهن أو منزل صديق ،يشعرن باألمان للقاء
صديقاتهن فيه ،يف حني أن  58يف املئة من الفتيان ذكروا وجود أماكن مامثلة
( .)Erulkar and Matheka 2007وتم التأكيد عىل أهمية وجود مكان تجتمع
فيه الفتيات يف تقييم  -بريه تسفا  -الربنامج الذي يصل اآلن إىل أكرث من 60,000
فتاة مهمشة يف إثيوبيا .وشاركت ثلث الفتيات يف الربنامج املنفذ يف مجتمعهن
املحيل ،و 43يف املئة سمعن عنه .وعالوة عىل ذلك ،هناك عدد غري متوقع ( 20يف
املئة) من مجموعة املقارنة سمعن بالربنامج .من الرضوري إنشاء أماكن خاصة
للفتيات فقط ضمن برامج الشباب ،التي ال تُستعمل عادة من قبل الفتيات
وتفيد الذكور األكرب سنا بشكل غري متناسب .ويف بعض األماكن ،يُكافح من أجل
تخصيص مساحات للفتيات يف الربامج واملرافق التي يسيطر عليها الذكور من
خالل خلق أماكن محددة أو أماكن خاصة بالفتيات لساعات محدودة.

يتعلق الوقت اآلمن لخروج الفتاة مبفردها باملكان والزمان ويختلف حسب اليوم
واملوسم وهدف الزيارة ( .)Hallman et al. 2014عندما ت ُشا َر ُك هذه املعلومات
وتكون موضوعية ،ستعرف الفتيات أنهن لسن مسؤوالت عن املخاطر املوجودة
يف املحيط رغم أنه ينبغي عليهن التعامل معها .تعريف الفتيات بالتفصيل عن
أنواع املخاطر املتوقعة يساعدهن عىل تجنب املخاطر دون أن يفوتن فرصاً
مهمة ( .)Bruce 2012يف دراسة عن اسرتاتيجيات حامية الفتيات يف زامبيا،
ذكرت أكرث من  80يف املئة من الفتيات أن املكوث يف املنزل هو وسيلة للبقاء يف
أمان ( .)Brady et al. 2010وميكن تجنب ذلك من خالل توفري معلومات خاصة
باملحيط ،كأوقات السنة واملهرجانات واألماكن التي ت ُ َع ّرض الفتيات للخطر،
واإلجراءات التي ميكن اتخاذها لتجنب املخاطر.
 .66تعرف وتديل بحقها يف تحديد عدد األطفال الذين تريديهم وتوقيت
الوالدات
هذه املهارة هي عبارة عن قوانني يف معظم البلدان .تنظيم األرسة قانوين ومعظم
الربامج املدعومة من الحكومة تقدم وسائل لتنظيم األرسة .وهذا يحق لكل
الناس بغض النظر عن خلفيتهم الدينية .قد يكون لدى الفتيات االنطباع بأن
ذلك غري قانوين أو غري مدعوم .للحصول عىل معلومات عن دمج الحقوق مع
الرتبية الجنسية ،يرجى االطالع عىل املرجع أدناه.
املرجع:

املراجع)Erulkar et al. 2011; Erulkar et al. 2013( :
 .62أن تعرف ما ميكن  /ال ميكن قوله لشخص كان ضحية لجرمية عنيفة
أول رد عىل شخص كان ضحية لجرمية عنيفة مهم :قد يزيد أو يخفف وصمة
العار والسالمة ويؤثر عىل سعي الضحية للحصول عىل املساعدة .تتعرض نسبة
عالية من الفتيات للعنف يف بعض األماكن ،وعندما ال يعرف املحيطون بهن ماذا
يقولون ،سيشعر الجميع بالعجز .معرفة ما يجب القيام به قد تختلف حسب
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 .71تعلم أن لها نفس حقوق شقيقها

()It’s All One Curriculum 2009, popcouncil.org/itsallone
 .67تعرف عن االتجار بالجنس وأشكال أخرى من الجنس القرسي (عىل سبيل
املثال اإلقناع واالبتزاز) ،وأين تحصل عىل املساعدة

يجب أن تعلم الفتيات أن لهن نفس حقوق اإلنسان مثل أشقائهن .هذا مهم
بالنسبة لكل من الفتيان والفتيات .ويف دراسة أجريت مؤخرا ً عن املعايري
الجندرية يف الهند ،ذكر الفتيان الذين يعرتفون باملساواة بني الجنسني ،بأنه عند
تربيتهم ،كان لديهم نفس القدرة عىل إبداء الرأي والحقوق مثل شقيقاتهم
( .)Jejeebhoy et al. 2013حني وجد الباحثون يف برنامج إرشاق للفتيات يف
مرص أن العديد من املشاركني يعتقدون أن “الفتاة يجب أن تطيع أشقاءها دامئا
بغض النظر عن أعامرهم” وأن بعض اإلخوة رفضوا الربنامج ،أنشأوا برنامجاً لألخ
يركز عىل القضايا املتعلقة بأخواتهم وعىل قضاياهم إىل حد ما (Selim
.)et al. 2013

تعريف االتجار واسع ويشمل أي خداع أو استعامل للعنف للسيطرة عىل فتاة
بهدف استغاللها ،مبا يف ذلك االستغالل الجنيس وغريه .نسبة عالية من الفتيات
املتورطات يف تجارة الجنس تو ّرطن حني كن مراهقات بواسطة العنف والخداع.
يف العديد من األماكن ،هناك أوقات يكرث فيها احتامل توريط الفتيات (يف
املهرجانات مثالً) ،وهناك قصص محددة وسيناريوهات شائعة (“وظيفة جيدة
يف املدينة” عىل سبيل املثال) .عند بعض املجموعات ،من الشائع واملتوقع من
الفتيات مقايضة الجنس مقابل الهدايا أو املال قبل عمر معني .العديد من
الثقافات ت ُنكر مستوى العنف الذي تتعرض له الفتيات كام ت ُنكر دور األوصياء
(اآلباء واألمهات وغريهم ممن ينبغي أن يحموا الفتيات) يف االتجار بالجنس ،مام
يجعل التعامل معه أو التصدي له أمرا ً بالغ الصعوبة.

 .72لديها خطة للحفاظ عىل مهاراتها (القراءة والحساب) خالل العطل
املدرسية
أظهرت األبحاث األخرية أن الفتيات قد يحققن نفس مستويات القراءة لدى
الفتيان أو أعىل ،ولكنهن يفقدن مهارات القراءة والكتابة والحساب برسعة أكرب
من الفتيان عندما يرتكن املدرسة (.)Soler-Hampejsek et al., 2013 and 2014
العطل املدرسية هي األوقات التي تحتاج فيها الفتيات إىل دعم ذاكرتهن حيث
تتعرض الفتيات ألعامل مجهدة أو مخاطر ،مثل الزواج املبكر خالل هذه
الفرتات .وجود خطة للحفاظ عىل املهارات وتوفري اجتامعات منتظمة للفتيات
يوفر لهن الحامية ويحافظ عىل املهارات املهمة التي ترتبط بسالمتهن عىل املدى
الطويل .يجب أن يساعد محتوى الربنامج الفتيات عىل مامرسة متواصلة ملهارات
الحساب والقراءة والكتابة ويزودهن بأمثلة عن طرق استخدام هذه املهارات يف
األنشطة اليومية يف املنزل.

 .68تعرف رقم خط املساعدة (الخط الساخن) للتبليغ عن أي عنف أو
للحصول عىل مساعدة
شكلت خطوط املساعدة املوجودة يف املناطق التي يوجد فيها خدمة منتظمة
للهاتف الخليوي موردا ً ق ّيامً للنساء والفتيات لإلبالغ عن العنف املنزيل وجميع
أشكال العنف .تشكل خطوط املساعدة ،عىل الصعيدين املحيل والدويل ،وسيلة
مهمة لزيادة الوعي يف املجتمع حول مخاطر العنف املنزيل وأين ميكن للمرء
الحصول عىل املساعدة .وينبغي نرش رقم خط املساعدة ،عند توفره ،واإلعالن
عنه يف كل مكان وخاصة يف املجتمعات املحلية .وقد يكون من املفيد وضع رقم
خط املساعدة عىل الجهة الخلفية من بطاقات الهوية الخاصة بالفتيات عند
إعدادها .هذه املهارة ترتبط باملحيط حيث إن بعض األماكن قد ال يتوفر فيها
خط للمساعدة.

 .73تعرف كيفية تحديد مصدر مياه آمن (أو أن تحصل عىل مساعدة لفحص
املياه إذا كانت غري متأكدة)

يعترب تقديم الطعام للفتيات الجائعات يف بعض األماكن شكالً من أشكال
االستغالل .وحني يكون الجوع مصدر قلق يف أمكنة معينة ،ينبغي الرتكيز عليه
كمصدر للخطر وإيجاد اسرتاتيجية للحصول عىل الطعام من مكان آمن وبطريقة
آمنة .كام ترتبط ندرة الغذاء بسالمة الفتيات حيث تصحب أوقات ندرة الغذاء
مخاطر إضافية للفتيات (مبا يف ذلك تبادل الجنس مقابل الطعام أو املال) ،مام
يزيد من أهمية هذه املهارة.

غالباً ما ت ُكلف الفتيات بالعثور عىل املاء ونقله (سواء للرشب أو ألغراض أخرى).
تحديد مصدر مياه آمن هو مهم لحامية أنفسهن وعائالتهن .فمثالً ،قدّم الرشكاء
يف شبكة الفتيات املراهقات يف هايتي معلومات حول تأمني مصادر املياه اآلمنة
ومعرفة عالمات الكولريا (مبا يف ذلك اإلسهال الشديد) إىل مجموعات الفتيات
خالل تفيش وباء الكولريا ( .)Nieradka 2013ويف بعض أنحاء العامل ،كام هو
الحال يف جنوب آسيا ،هناك أيضا مخاوف بشأن الزرنيخ يف املاء .اإلملام بتلوث
املياه ،وااللتهابات املنقولة عرب املياه ،ومعرفة من تطلب منهم املساعدة يف
فحص املياه هي أمور مهمة للفتيات.

 .70تعلم أن تعدد الزوجات هو غري قانوين

 .74تعرف كيفية اإلصابة باملالريا وكيفية تثبيت شبكة الرسير وصيانتها

يف البلدان التي ُيارس فيها تعدد الزوجات ويكون غري قانوين ،ينبغي أن تعرف
الفتيات الوضع القانوين لهذا الزواج واملشاكل املرتبطة به مثل الفوارق العمرية
الكبرية بني األزواج وزيادة خطر اضطرارهن إىل االعتناء بأطفالهن مبفردهن.
الفتيات اللوايت يعشن يف مناطق ُيارس فيها تعدد الزوجات يحتجن إىل معرفة
ما ميكن القيام به لتجنب التورط يف عالقة تتعدد فيها الزوجات .تتواجد عاد ًة
نسبة كبرية من حاالت الزواج املبكر يف املناطق التي يكرث فيها تعدد الزوجات
(مع أن هناك استثناءات ،كام هو الحال يف إثيوبيا حيث زواج األطفال شائع
ولكن تعدد الزوجات ليس كذلك).

املالريا موجودة يف أنحاء كثرية من العامل ،ولها عواقب سيئة عىل النساء خاص ًة
خالل الحمل .كام ميكن أن تؤثر عىل قدرة الفتاة عىل الذهاب إىل املدرسة
والنجاح فيها .تركيب شبكات الرسير وصيانتها يحدان من انتشار املالريا ،ولكن
ذلك يحتاج إىل موارد .من املمكن توزيع الناموسيات عن طريق مجموعات
الفتيات اللوايت ميكنهن اإلرشاف عليها بانتظام لضامن أنها تستخدم بشكل
صحيح .إرشاك الفتيات يف تنفيذ الحمالت الصحية هو طريقة ملساعدة الفتيات
عىل حامية مجتمعاتهن وتعزيز قوتهن الشخصية وتحسني صورتهن داخل تلك
املجتمعات يف آن واحد.

 .69تعرف أنه يجب عدم قبول أي طعام أو رشاب من الغرباء
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للحصول عىل فرص جديدة ( .)Bruce 2012يف دراسة يف زامبيا ،قالت  86يف
املئة من الفتيات إنهن “يبقني يف املنزل” عندما سئلن عام يفعلونه للتعامل مع
املخاطر ( .)Brady et al. 2010يجب أن تُشجع الفتيات عىل قبول فرص جديدة
بشكل آمن .ميكننا أن نُ َح ِّض الفتيات من خالل بناء مهارات حامية والعمل مع
املجتمع لتقديم التزامات واضحة ملسارات أكرث أماناً (Austrian and Ghati
.)2010; del Valle 2013

املراجع)Catino 2012; K4Health 2014( :
 .75تشعر أنها ذكية مثل اآلخرين
هذا مقياس مثري لالهتامم ألنه غالباً ما مييز ليس فقط بني الفتيان والفتيات يف
نقطة البداية ولكن بني مجموعات متميزة من الفتيات كذلك .عىل سبيل املثال،
العامالت املنزليات يف أثيوبيا مثالً ،كن أقل ثقة بذكائهن من فتيات أخريات
فقريات .مع ذلك ،ميكن للربامج أن تتدخل .فمثالً ،أشارت نتائج من عمل مجلس
السكان يف إثيوبيا إىل أن العديد من الفتيات “شعرن أنهن أكرث ذكاء” فقط من
خالل املشاركة يف الربنامج ،مع أن الربنامج مل يهدف إىل هذه النتيجة.
()Erulkar and Muthengi 2008; Erulkar et al. 2010
وجود فتيات أخريات زاد من شعور الفتيات بقيمتهن وقدراتهن.

 .80تعرف أسامء أشخاص مدربني يف املجتمع ميكن االعتامد عليهم لحامية
الفتيات (األوصياء)
ال يتوفر دامئا أشخاص يف املجتمع لحامية الفتيات إال إذا كان مخططا لذلك
بوضوح .وبنا ًء عىل تحليل الفتيات ،تسعى املشاريع التي تتم مؤخرا ً إىل التعاون
مع املجتمع املحيل من أجل تحديد أوصياء ميكن أن تلجأ إليهم الفتيات
وميكنهم متابعة التقدم الذي يحققه املجتمع املحيل بالنسبة إىل أهداف معينة.
(.)Sewall-Menon and Bruce 2012

 .76يكون لديها بطاقة متوينية
من املهم أن يكون لدى الفتاة بطاقة متوين (قسيمة الزمة للحصول عىل مواد
غذائية) خالل حاالت الطوارئ ،ولكن قد يحجز شخص آخر البطاقات (يحجب
إمكانية الوصول إىل الحصص الغذائية) .كيفية االحتفاظ ببطاقات الفتيات
التموينية بأمان أمر يستحق البحث فيه.

 .81تدافع عن نفسها أو صديقاتها إذا تعرضن لإلهانة
الفتاة الحازمة التي تستطيع التعبري عن حقوقها واحتياجاتها الرشعية هي قادرة
أن تشعر بالفخر .قدرتها عىل الدفاع عن نفسها وأصدقائها بشكل عام ،وخاصة
يف حال تعرضت لإلهانة تعني أنها تُ َع ّب عن التعاطف مع أقرانها وأنها تشعر
بقيمتها .هذا رضوري إلنشاء صداقات واملحافظة عليها.

 .77تعرف األوقات والطرق اآلمنة إىل مصادر املياه وأماكن جمع الحطب ،مبا
يف ذلك خالل حاالت الطوارئ

 .82تعرف كيفية الوقاية من األمراض املنقولة جنسياً ،مبا يف ذلك فريوس نقص
املناعة البرشية ،وعواقبها (مبا يف ذلك العقم)

ضامن األمان (خاصة خالل حاالت الطوارئ) هو يشء ال تستطيع السلطات
تأمينه يف أغلب األحيان .ولذلك تحتاج الفتيات إىل خطط .فمثالً ،عندما تندر
املياه ،ستضطر الفتيات إىل امليش مسافات أبعد للحصول عليها ومن املرجح أن
ُجب الفتاة عىل الخروج من املدرسة للقيام بذلك .عاد ًة يتم إنشاء مصادر املاء
ت َ
يف األسبوع األول من األزمة من دون األخذ بعني االعتبار مكان إقامة الفتيات.
هذا يخلق العديد من املخاطر عىل الفتيات .من املهم جدا ً معرفة موارد
املجتمع املحيل ومرافقه ومناقشة تدابري السالمة الجامعية والفردية
(.)Women’s Refugee Commission 2012

اإلملام بفريوس نقص املناعة البرشية (اإليدز) هو مقياس منوذجي إلنجازات
الربنامج .عىل الرغم من الرتكيز الواسع عىل فريوس اإليدز ،إال أن األمراض األخرى
املنقولة جنسياً هي أكرث شيوعا ،والعديد من الفتيات ال يعرفن أن هذه العدوى
قد تؤثر عىل الخصوبة .عىل سبيل املثال ،يف دراسة أجراها برادي ودومبيا
(ُ ،)2002س ِئلَت الفتيات عن األسوأ من بني النتائج التالية :حصول الحمل عندما
كنت ال تريدين ،عدم الحمل عندما تريدين ،أو اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيا.
كثريات اعتربن أن عدم القدرة عىل الحمل هو أسوأ نتيجة ،ومعظمهن مل يعرفن
أن هناك عالقة بني األمراض املنقولة جنسياً والخصوبة.

 .78تعرف شخصاً ميكنه املساعدة يف الرتجمة (إىل اللغات الرسمية الرئيسية)
عند الحاجة

املراجع)It’s All One Curriculum 2009, popcouncil.org/itsallone( :

قد يتسبب تحدث لغة عرقية فقط وعدم اإلملام بلغة األغلبية  /اللغة الرسمية
باستبعاد رشائح معينة من السكان (غالباً الفقراء) .تواجد مرشدات ميكنهن
أن يساعدن الفتيات عىل تعلم اللغة الرسمية سوف يحسن حياة الفتيات –
واللوايت سيوفرن بدورهن الدعم ألرسهن (يف ملء النامذج ،الرتجمة) .وباإلضافة
إىل معرفة اللغة الرسمية السائدة ،قد تدرب املرشدات الفتيات عىل اللغة
اإلنجليزية .هذا قد يشجع املشاركة يف مجموعات الفتيات والتوجيه وكذلك قد
يفتح لهن أبواباً جديدة.

 .83تعرف مكانًا للحصول عىل واقي ذكري ووسائل منع الحمل وأين ميكن
الحصول عىل املشورة والتعليامت
أفضل الخدمات للفتيات هي تلك املتعددة األبعاد .فعىل سبيل املثال ،القسائم
الصحية املستخدمة يف برنامج بريه تسفا يف إثيوبيا تشمل العديد من الخدمات
التي ميكن الحصول عليها ،ووسائل منع الحمل هي إحدى هذه الخدمات
( .)Erulkar et al. 2013ومن املعروف أن تقديم العديد من الخدمات يعزز
قبولها.

 .79يكون لديها خطة أمان وتكون قادرة عىل تسمية ثالثة مخاطر تواجهها
أثناء الحياة اليومية

املراجع)It’s All One Curriculum 2009, popcouncil.org/itsallone( :

الفتيات بحاجة إىل فهم أنهن غالبا ما سيحتجن إىل التعامل مع بعض املخاطر
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معرفة املوارد يف مجتمعاتهن (.)Kenworthy, Hallman, and Diers 2008
ويكّن الفتيات ويعطيهن فكرة عن املجتمع الذي يعشن فيه
إنه مترين ممتاز ُ َ
ويعطيهن دورا ً فيه.

 .84تعرف العاملني الصحيني املحليني واألنشطة الصحية املحلية
ال تقترص فائدة هذه املعرفة عىل رفاهية الفتاة فقط بل تربط الفتيات بشبكات
أكرب وتسمح للمجتمع أن ينظر إىل الفتيات كعنارص تغيري (كاستثامرات ،وليس
تكاليف) .العديد من الظروف التي يتم خاللها تنظيم الخدمات الصحية تختار
املراهقات ولكنها ال تصل إليهن بشكل ف ّعال مؤخرا ً .يف إثيوبيا ،احتامل تلقي
الفتيات املتزوجات يف سن  15-19والشابات اللوايت ترتاوح أعامرهن بني 24-20
زيارة من عامل صحي مجتمعي هي حوايل نصف احتامل حصول امرأة فوق
سن  35عليها ( .)Erulkar et al. 2013ربط الفتيات بالعامليني الصحيني ينشئ
عالقة مهمة ألنه يساعد العاملني الصحيني عىل “رؤية” فتيات مل يروهم مسبقاً.

 .89تعرف كيف تكتب رسالة بسيطة لتطلب شيئاً
كتابة رسالة هو مترين جيد ليس لتطوير املهارات اإلدراكية فقط ولكنه أيضاً
مهارة إضافية مهمة للفتاة .تُ َح ّس ُن كتابة الرسائل قدرة الفتاة عىل الوصول إىل
املوارد والتحكم فيها ،وهي مدرجة عىل قامئة املهارات األساسية ملنظمة العمل
الدولية.
 .90تعرف كيف تكتب رسائل نصية وترسلها وتستخدم وسائل التواصل
االجتامعي لضامن األمان والوصول إىل املوارد

 .85تكون قادرة عىل التواصل جيدً ا مع مجموعة من األقران وكبار السن
بناء الثقة ومهارات التواصل لدى الفتاة أمر مهم .مهارات التحدث أمام جمهور
تساعد الفتيات عىل تبادل األفكار مع اآلخرين بسهولة وتحسن فرص التوظيف
يف املستقبل .برنامج ( )The Abriendo Oportunidadesيف غواتيامال هو
مثال عىل دعم مرشدات وفتيات أثناء تقدميهن نتائج “خطة االكتشاف اآلمن”
باإلضافة إىل تعريف احتياجاتهن (. )de valle, 2003

تعتمد فائدة وسائل التواصل االجتامعي لدى الفتاة عىل عمرها وتوفر
التكنولوجيا يف مجتمعها .ويف حال كانت مدعومة بشكل صحيح ،ميكن لوسائل
التواصل االجتامعي أن تكون آليات لألمان و السالمة ،وتأمني املوارد ،والبقاء عىل
اطالع ،وما إىل ذلك.

 .86الحصول عىل موافقة الوالدين للعمل والوصول إىل فرص آمنة

 .91تعرف كيف متأل النامذج

إتاحة الوقت واملكان للفتيات لالستفادة من الفرص هو أمر رضوري ملساعدة
الفتيات عىل النضوج وتعزيز قدرتهن عىل اإلنتاج .كثري من اآلباء واألمهات
يقيدون من حرية الفتاة معتقدين أن هذا يحميهن .وتستخدم كلمة “حامية”
بشكل دائم كوسيلة للحد من الفرص بدال من دعم الفتيات حتى يَتَ َمكّن من
اغتنام الفرص .قد تستفيد الفتيات من مناقشات رصيحة حول الفرق بني العمل
اآلمن وغري اآلمن و يجب أن توضح املناقشات الخطوط العريضة السرتاتيجيات
الوصول إىل فرص عمل آمنة .مثالً ،إذا كانت الفتيات يرغنب يف بيع سلع لتحسني
سبل معيشتهن ،فسيحتجن إىل خطة جيدة إضافة إىل دعم وفهم والديهن.

وصول الفتيات غالباً ما يكون محدودا ً عىل الرغم من أنهن عاد ًة يعرفن القراءة
والكتابة لكنهن لسن عىل دراية بكيفية تعبئة النامذج .كشفت دراسة طولية
أجريت يف مالوي عن اختالف مستوى املعرفة بني الفتيان والفتيات الذين لديهم
مستويات متساوية من ا ِإلملَامِ بالقراءة والكتابة فيام يتعلق مبلء النامذج ،حيث
واجهت الفتيات بعض الصعوبات يف ذلك (Soler-Hampejsek et al. 2013
 .)and 2014سيكون من املفيد أن نقدم للفتيات استامرات تسجيل بسيطة
(للخدمات الصحية ،وأمور أخرى) ونتأكد من فهمهن لها وكيفية ملئها بشكل
صحيح.

املراجع)del Valle 2013; Girl Hub 2014( :

أظهرت دراسة عن الزواج املبكر عند الالجئني السوريني يف لبنان يف  ٢٠١٥أن
غالبية الفتيات املتزوجات باكراً مل يتممن خطوات تسجيل زواجهن ،والذي
ينعكس بدوره عىل تسجيل أطفالهن ووصولهن إىل الخدمات األساسية مثل
التعليم والخدمات الصحية .هذه املهارة ميكن أن تساهم يف زيادة عدد
الفتيات اللوايت يعرفن الخطوات والنامذج املطلوبة لتسجيل زواجهن.

 .87مامرسة مهارات القراءة والحساب بانتظام مع وسائل اإلعالم املتاحة ويف
مواقف الحياة اليومية
القراءة النقدية لوسائل اإلعالم املطبوعة ومامرسة مهارات الحساب والقراءة
والكتابة هي مهارات أساسية للفتيات حيث إنها تتعلق بالحياة اليومية .يف
برنامج يف هايتي ،سئل الفتيان والفتيات الذين ذكروا أنهم يعرفون القراءة
والكتابة ما إذا كانوا يقرأون الصحف أو املجالت .فتيان أكرث أجابوا ب “نعم”،
مع أن الفتيات كانت لديهن نفس املهارات .من املهم زيادة ثقة الفتيات ليس
فقط من خالل تشجيعهن عىل قراءة األخبار ولكن من خالل نقد كيفية متثيل
الفتيات واملجموعات األخرى يف وسائل اإلعالم.

 .92تعرف الرياضيات األساسية (الكسور ،األرقام العرشية ،والنسب املئوية)
وكيفية حساب التكاليف البسيطة
الحساب هو مهارة أساسية يف كسب العيش .وجدت أبحاث أُجريت يف مالوي
أن املراهقات يترسبن من املدرسة أو ينتقلن من املدرسة إىل العمل مبعدل أعىل
من الفتيان وأنهن يخرسن مهارات الحساب والقراءة والكتابة برسعة
(.)Soler-Hampejsek et al. 2013 and 2014; Population Council 2014
الفتيات بحاجة إىل االستعداد ليكن مسؤوالت مالياً عن أنفسهن وعىل األرجح
عن أطفالهن .التعليم غري النظامي الذي يعزز محو األمية املالية (غالباً ما يقدم
يف األماكن املخصصة للفتيات فقط) هو بديل مهم لسد الفجوة املتعلقة بنتائج
مهارات الحساب بني الجنسني.)Lloyd 2009( .

املرجع.)fracturedatlas.org 2015( :
 .88تعرف كيف تقرأ الرسومات التخطيطية أو الخرائط
هذه مهارة إدراكية وبرصية رئيسية .يف العديد من برامج الفتيات ،الفتيات ال
يتعلمن قراءة الرسومات التخطيطية والخرائط فقط لكنهن يساعدن أيضاً يف
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 .98تشعر أنه بإمكانها أن تقول “ال” ألصدقائها إذا كانوا يضغطون عليها ليك
تقوم بعمل ال تراه صائباً

 .93تستمع إىل الراديو وتشاهد التلفزيون للحصول عىل املعلومات
غالبا ما تكون إمكانية وصول الفتيات إىل اإلذاعة والتلفزيون محدودة ،خاصة إذا
كن متزوجات أو يف الخدمة املنزلية .االستامع إىل الراديو يتطلب وجود الراديو
والحصول عىل إذن لالستامع إليه .اإلذاعة والتلفزيون ميكن أن يوفرا برامج
مفيدة ولكن العديد من وسائل اإلعالم تفرتض مستوى من الوصول أعىل بكثري
من املوجود يف الواقع ( .)Erulkar et al. 2004من املهم أن تحدد أي رشائح من
الفتيات ال يصلن إىل الراديو والتلفزيون وال ميكنهن االستفادة منهام.

املراهقة هي وقت صعب بالنسبة للفتيات .هن يتأثرن كثريا بأقرانهن وغالبا
ما ال يقدرن عىل قول “ال” لصديقاتهن عندما يضغطن عليهن للقيام بعمل ما.
القدرة عىل مقاومة ضغط األقران هو أمر أسايس ألن الفتيات قد يقتنعن بالقيام
بأشياء ترض بهن (مثل تعاطي املخدرات ،والرسقة).
املرجع)It’s All One Curriculum 2009, popcouncil.org/itsallone( :

 .94تكون قادرة عىل التعبري عن املشاعر وتخرب صديقة أو شخصاً راشداً موثوقاً
عن مشكلة يف املدرسة أو يف املنزل

 .99تعرف أعراض األمراض املعدية ،وكيف تعزل فرداً ومن أين تطلب
املساعدة

ال ميكن للفتيات معالجة املشاكل الخطرية وحدهن دون مساعدة شخص راشد
وموثوق به .وجود هكذا شخص أو صديقة ميكّن الفتيات من مشاركة مشاعرهن
ومشاكلهن كام يساعدهن عىل حل املشاكل بشكل أكرث فعالية .أيضا ،وجود
شخص يستمع إىل الفتيات سيمكنهن من الشعور أنهن لسن وحيدات وأن
مشاعرهن مهمة.

خالل أزمة اإليبوال ،كانت هناك حاجة إىل نرش معلومات دقيقة بني عدد كبري
من السكان برسعة .من املهم أن تعرف الفتيات كيف يعزلن األفراد يف مثل هذا
الوباء ،مبا يف ذلك أفراد األرسة الذين اعتادوا عىل ملسهم واالعتناء بهم يف أوقات
الحاجة .ميكن توصيل بعض املعلومات عرب الراديو ولكن من املهم تطوير قنوات
تواصل إضافية ومحددة وموثوق بها وتصل إىل جمهور أوسع .هذا ُيِ ّك ُن الفتيات
واآلخرين من اتخاذ إجراءات رسيعة وتجنب العدوى ويف نفس الوقت مساعدة
شخص مصاب يف الحصول عىل الرعاية التي يحتاجها.

املوارد)Jones and Bouffard 2012; casel.org( :
 .95تستخدم مهارات التواصل واالستامع الف ّعال (االستامع مع التعاطف
والصرب؛ التحدث بحزم وليس بعنف)

املرجع)Bah 2014( :
 .100تعرف أن العديد من األمراض تنتقل عرب العالقات الجنسية (من أشخاص
قد تظهر أو ال تظهر عليهم أعراض) وقد يستمر بعضها حتى بعد الشفاء

مهارات التواصل هي مهمة لبناء عالقات صحية والتعلم من اآلخرين والعمل
معهم بشكل جيد .مهارات االستامع الجيد والتواصل تحرض الفتيات للمدرسة،
والعمل يف املستقبل ،والتوافق مع األقران .التدرب عىل التواصل مع الصرب
والتعاطف والتأكيد يساعدهن عىل التواصل باحرتام.

مع تطور أزمة اإليبوال ،أوقفت حكومة سرياليون الربامج غري املرتبطة مبارشة
باملرض .وهذا قطع التواصل املهم يف الوقت األشد حاجة إىل معلومات عن
اإليبوال ومهارات محددة بشأن كيفية تقليل خطر العدوى به .ويف مكان ترصح
به نسبة عالية من الفتيات عن عالقات جنسية يف أعامر صغرية و 85يف املائة
يرصحن عن فرق عرش سنوات أو أكرث مع “الرشيك” املبادر (Population
 ،)Council 2010التوعية عن انتقال العدوى عن طريق الجنس هو أمر أسايس.
واستجابة لذلك ،فإن شبكة الفتيات املراهقات يف سرياليون – وهي منظمة ترعى
نوادي الفتيات املجتمعية  -أعطت األولوية إلعالم الفتيات بهذه املخاطر بشكل
عام .ويتناول ( )It’s All One Curriculum 2009طرقاً مختلفة للحديث مع
رشيك جنيس محتمل حول الصحة والسالمة.

املوارد)Jones and Bouffard 2012; casel.org( :
 .96لديها القدرة عىل تخفيف حدة خالف نشأ بني األصدقاء وزمالء الدراسة
الفتيات بحاجة إىل مهارات يف حل الخالفات حتى يتمكن من تخفيف حدة
الخالفات مع األصدقاء واألقران .يتطلب حل املشاكل بناء مهارات يف كيفية
التعامل عند حدوث خالف واختيار حلول مقبولة للطرفني .القدرة عىل حل
الخالفات مع األصدقاء وزمالء الدراسة ستساعد الفتيات عىل الحفاظ عىل
صداقات صحية.

املراجع:
(/It’s All One Curriculum 2009, popcouncil.org
)itsallone; Bah and Bruce 2014

املوارد)Jones and Bouffard 2012; casel.org( :
 .97تتحكم بالغضب عندما تكون يف مواقف صعبة
إدارة الغضب والقدرة عىل ضبط العواطف هام أمران مهامن لخلق الصحة
العاطفية والحفاظ عليها .من الصعب يف كثري من األحيان أن نتحكم يف عواطفنا
حني نغضب ونحن بحاجة إىل تقنيات يك تساعدنا ( .)Aber et al. 2003الفتيات
سيستفدن من القدرة عىل ضبط عواطفهن والغضب يف املواقف الصعبة ،ألن
الحفاظ عىل الهدوء سيساعدهن عىل التحكم بالتوتر بشكل أسهل.
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