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حقائق سريعة
لآلباء

ا ّ
لتعلم عن العالقات الصحية والموافقة

مبكرة ،يبدأ األطفال با ّ
من سن ّ
لتعلم والتفاوض على ما يمكنهم وما ال يمكنهم فعله ضمن
إن مهاراتهم ومعرفتهم بشأن
عائالتهم ،وفي المدرسة ,وفي المجتمع .ومع نمو األطفال ،ف ّ
الموافقة بحاجة إلى النمو كذلك .وهذه المهارات ُتساعدهم على التعامل مع المواقف
معقدة أحيانًا.
والعالقات المختلفة ,التي قد تكون ّ
ُيساعد منهاج التربية الصحية والبدنية األطفال والشباب على فهم ما تعنيه كلمة ”موافقة“,
و ّ
تعلم المهارات التي هم بحاجة إليها:
الدفاع عن أنفسهم.
احترام أنفسهم واآلخرين.
ّ
التعلم عن الموافقة
الموافقة تعني التواصل
واالحترام .التواصل يقود إلى
عالقات أفضل مع األصدقاء،
األقران ،العائلة ,واألحبّة.

التواصل بشكل أفضل واالحترام يقودان إلى عالقات أفضل مع األصدقاء ،األقران ،العائلة
واألحبة.
ّ
لمجرد
فالموافقة تعني معرفة واحترام حدودك وحدود اآلخرين .في أي عالقةُ ،يمكن
ّ
معرفة ما ُيريحكم أنتم واآلخرين ,أن يساعد في الحفاظ على صحة وأمان العالقات.
الموافقة ّ
لتجنب أو الخروج من موقف ُيشعر به
تتعلق بالحصول على المهارات الالزمة
ّ
باالنزعاج ,واحترام اآلخرين إذا أرادوا القيام بذلك.

يتجزأ من العالقات الرومانسية
ن فهم الموافقة الجنسية والتواصل بشأنها ,هو جزء ال
إّ
ّ
الصحية ,والصحة الجنسية.
ما الذي تعنيه الموافقة الجنسية؟

االعتداء الجنسي هو أي مواجهة
جنسية تفتقر إلى الموافقة
الحرة .غالبًا ما يحدث االعتداء
الجنسي مع الذين يعرفون
بعضهم.

ادرا على اختيار ”نعم“ واختيار ”ال“.
الموافقة الجنسية هي حق الشخص في أن يكون ق ً
ضحا ومقصوًدا على المشاركة في نشاط جنسي،
الموافقة الجنسية
تتضمن اتّفاقا وا ً
ّ
سواء كانت تلك الموافقة من خالل القول ,أو بغير القول ما بين األفراد .فال ُيمكن
للشخص الغائب عن الوعي ،وغير القادر (مثل المخمور) ،أو من تم إكراهه أو إجباره ,ال
ُيمكنه إعطاء الموافقة.
وتقع على عاتق كل شخص مسؤولية إعطاء الموافقة ,والحصول عليها بحرية ,وذلك
قبل المشاركة في أنشطة جنسية.
وطلب وإعطاء الموافقة هي عملية مستمرة .ولكل شخص الحق في تغيير رأيه (كأن
يقول ”ال“) في أي وقت.
جنسيا ومن
ن لكل واحد فينا السيطرة على جسمه،
الموافقة الجنسية هي اإلقرار بأ ّ
ً
حيث إجراء التجارب.
متدت العالقة فيما
الموافقة الجنسية هي أمر يجب على الناس مناقشته ،مهما ا ّ
بينهم من وقت ,أو مهما كان مستوى التجربة الجنسية التي لديهم.
ّ
يتعلمه الطالب في المدرسة عن العالقات الصحية والموافقة؟
ما الذي
يتعّلم الطالب مهارات أساسية عن احترام حدودهم هم وحدود اآلخرين أثناء تعاونهم مع
األقران ،وحل المشكالت ومراجعة تجاربهم  -األمور التي يقومون بها في جميع المواضيع في
دراساتهم  -كالفنون ،والرياضيات ،واللغة/اإلنجليزية ،الدراسات االجتماعية ،والعلوم االجتماعية,
يتعلمون بشأن الموافقة ,و ّ
واإلنسانيات .وُيمكنهم تطبيق هذه المهارات ,وهم ّ
يتعلمون اتخاذ
القرارات الصحية بشأن عالقتهم.

ّ
يتعلمه الطالب األصغر؟
ما الذي

ّ
يتعلمه الطالب األكبر؟
ما الذي

ُيساعد المنهاج الطالب من جميع األعمار على تطوير قدراتهم
على التواصل مع اآلخرين بشأن األفكار ،المشاعر ،النيات,
والحدود ,والتصرف باحترام في جميع أنواع العالقات .هذا ويجب
تأسيس أسس ا ّ
لتعلم عن الموافقة في سن مبكرة .فالطالب
األصغر ّ
ن
أ
نموهم،
ومرحلة
لسنهم
مالئمة
بطرق
يتعلمون،
ّ
ّ
األشخاص في جميع العالقات تقع عليهم مسؤوليات احترام
اآلخرين والتوافق معهم.

ُيواصل الطالب األكبر في الصفوف من  ٤فأعلى ا ّ
لتعلم ،بطرق
ن الموافقة مسؤولية مشتركة.
مالئمة
لسنهم ومرحلة نموهم ،بأ ّ
ّ
فهم:

يتعّلم الطالب األصغر في الصفوف  ٣ ,٢ ،١بشأن الموافقة بما يلي:
وقف إذا طلب منهم شخص الت ّ
االستماع والت ّ
وقف عن
الكالم أو الفعل.
التشارك في المساحة في الغرفة الصفية.

ُيواصلون تطوير مهاراتهم من أجل:
– إظهار االحترام ،االستماع ،االستجابة الحتياجات اآلخرين
–

التواصل ،والحزم ،بقول ”ال“

معرفة كيف ”يبدو“ االحترام ،والعالقات الصحية ,والموافقة
الجنسية.
التعرف على العواقب القانونية ,واالجتماعية ,واالنفعالية لعدم
ّ
االنتباه إلى الموافقة.

انتظار الدور الستخدام المعّدات في التربية البدنية وفي
الغرفة الصفية.

معرفة كيفية اإلبالغ عن القضايا ,وكيفية الحصول على
المساعدة من شخص كبير مهتم ,أو من خالل الموارد
المجتمعية (مثل الشرطة ،األطباء ،وحدات الصحة العامة،
مراكز الصداقة).

الطلب من شخص ما الت ّ
وقف ,إذا ما كان الشخص اآلخر
يتصرف بطريقة ُتضايقهم.
يتحدث أو
ّ
ّ

باستخدام الحاالت الدراسية ،والسيناريوهات ,والنقاشاتُ ،يساعد
ا ّ
ن:
لمعلمون الطالب على معرفة أ ّ

إظهار االحترام لآلخرين من خالل كالمهم وأفعالهم.

ّ
يتعلم الطالب األصغر عن:

كال الطرفين في عالقة ما بحاجة إلى المشاركة بفعالية في
مستمرة.
إعطاء الموافقة بطريقة
ّ

الدفاع عن أنفسهم.
االستماع بفعالية  -االنتباه ليس فقط إلى الكالم بل وإلى
تعابير الوجه ،ونبرة الصوت ,ولغة الجسد.

الموافقة على نشاط جنسي واحد ال تعني الموافقة على
جميع األنشطة.

تسبب األذى لآلخرين أو أنفسهم.
التصرف بطريقة ال ُ ّ
ّ
إظهار االحترام لآلخرين.

فقط ”نعم“ تعني ”نعم“.
فال ُيمكن افتراض الموافقة.

التحدث إلى أطفالكم عن الموافقة
ّ
ُيمكن لآلباء والمدارس العمل مًعا ,لمساعدة األطفال على تطوير عالقات صحية وفهم الموافقة.
فّكروا في األفكار التالية:
مع األطفال األكبر والشباب:

مع أطفالكم الصغار:

ّ
لمتعلقة
تحدثوا معهم عن حدودهم ،واألسئلة ,والقيم ا
ّ
باألمور الجنسية.
شجعوهم على التفكير في المواقف المختلفة ,التي يجب
ّ
عليهم فيها أن يكونوا واضحين بشأن حدودهم.
التحرش،
تحدثوا عن الموافقة ،الضغط ،اإلكراه ،التالعب،
ّ
ّ
أن لديهم صوت,
واالعتداء الجنسي .دعوا أطفالكم يعرفوا ّ
وأنّكم سوف تستمعون.
ناقشوا العواقب القانونية ،واالجتماعية ,واالنفعالية
للجنس غير التوافقي.

جعوا أطفالكم على االستماع ومشاهدة ”اإلشارات“,
شّ
بشأن حدود اآلخرين ( ً
مثال عندما يبتعد األشخاص بضع
خطوات عن اآلخرين لحماية مساحتهم الشخصية).
ن لهم الحق
ن أجسامهم ملك لهم ,وأ ّ
تعزيز فهمهم بأ ّ
وعليهم مسؤولية اتخاذ القرارات بشأنه واالعتناء
بأنفسهم.
مساعدتهم على ممارسة ما ُيمكنهم قوله أو فعله ,لو
خضعوا لموقف جعلهم يشعرون بعدم الراحة.
شجعوا أطفالكم على االستماع إلى مشاعرهم واإلفصاح
ّ
إذا كان هناك أمر ما ال يبدو سليًما ،وتحّدثوا إليهم بشأن
كيفية حصولهم على المساعدة.
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