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الموضوع :منهج التثقيف الجنيس الشامل الوطين

معايل ممثلة/عضوة الكونغرس/عضوة مجلس الشيوخ/عضوة الربلمان السيدة دو،
آمـل أن تكـوين بخير حـال .اسـمي
وأنـا طالـب يف [مدرسـتك][ ،مدينتـك] .أكتـب لمعاليكـم
بخصـوص عـدم وجـود تثقيـف جنسي شـامل يف منهجنـا التعليمـي الوطني.
ً
وفقـا لليونسـكو ،تكمـن أهميـة التثقيـف الجنسي يف أنـه «يـزود األطفـال والشـباب بالمعرفـة والمهـارات
والمواقـف والقيـم التي سـتمكنهم مـن :المحافظـة على صحتهـم ورفاههـم وكرامتهـم؛ إقامـة عالقـات
اجتماعيـة وجنسـية محرتمـة؛ معرفـة كيفيـة تأثير خياراتهـم على رفاههـم ورفاهيـة اآلخريـن؛ وفهـم وضمـان
حمايـة حقوقهـم طـوال حياتهـم».
وإطارنـا القانـوين الوطني يف الوقـت الحـايل ال ُيلـزم المدارس بتقديـم التثقيف الجنسي ،ولكنه ُي َّ
قـدم يف عدد
قليـل جـدً ا مـن المـدارس التي تسـتهدف الطلاب األكبر سـ ًنا فقـط .وعلى الرغـم مـن التزام دولتنـا بأهـداف
ً
طرفا فيها] ،هنـاك إهمال
التنميـة المسـتدامة وإجمـاع مونتيفيديـو [اكتب االتفاقيـات اليت ُتعد دولتـك
واضـح يف هـذا المجـال بالتحديـد .وإذا تـم تنفيـذ منهـج وطني للتثقيـف الجنسي الشـامل ،فسـوف يسـتفيد
منـه الطلاب مـن جميـع األعمـار ،وذلـك ألن الشـباب إذا لـم يفهمـوا معنى القبـول والقانـون جيـدً ا ،فسـوف
يكـون مـن الصعـب جـدً ا منـع حـدوث االعتداء الجنسي .وعالوة على ذلك ،فقـد الحظت تزايـدً ا كبيرًا يف حاالت
الحمـل بين المراهقـات يف الحـي الـذي أعيـش فيـه ،وعندما تحدثـت إىل الفتيـات ،صارحني أغلبهن بأنهـا حاالت
حمـل غير مرغـوب فيهـا بسـبب االسـتخدام الخاطـئ لوسـائل منـع الحمـل أو عـدم إمكانيـة الحصـول عليها.
وال يسـمح لنـا المنـاخ الثقـايف يف [الدولـة] يف الوقـت الحـايل بالتحـدث بحريـة عـن مواضيـع الجنـس والصحة
ً
ً
وثيقـا بالديـن .ونتيجـة لذلـك ،ال يسـتطيع العديـد مـن الشـباب مناقشـة هـذه
ارتباطـا
اإلنجابيـة ألنهـا ترتبـط
المواضيـع المهمـة مـع آبائهـم أو قادتهـم المجتمعيين أو يف مدرسـتهم ،ممـا يـؤدي إىل حصولهـم على
المعلومـات مـن أصدقائهـم أو اإلنرتنـت ،وهـي مصـادر غير موثوقـة ومضللـة يف غالـب األحـوال .ومـع أن
العديـد مـن المعارضين يدعـون أن الشـباب سـيصبحون نشـطني جنسـيًا يف وقـت مبكر مـن حياتهـم إذا تلقوا
ً
تثقيفـا جنسـيًا ،أثبتـت األبحـاث التي شـاركت فيهـا اليونسـكو أن هـذه االدعـاءات مجـرد خرافـة .يف الواقـع ،يميل
الشـباب الذيـن يتلقـون التثقيـف الجنسي إىل بـدء حياتهـم الجنسـية يف وقـت الحـق.
لذلـك ،أود أن تقدمـوا دعمكـم بصفتكـم [عضـو بمجلـس الشـيوخ/عضو بالربلمان/ممثـل للحكومـة]
إلثـارة هـذه القضيـة لـدى زمالئكـم الموقريـن حتى نتمكـن مـن إصلاح مناهجنـا الوطنيـة وإدخـال التثقيـف
الجنسي الشـامل إجبار يًـا يف جميـع المـدارس ولكافـة الفئـات العمريـة .لـذا أرفقت نسـخة من منشـور «اإلرشـاد
التقني الـدويل للتثقيـف الجنسي» الصـادر عـن اليونسـكو يف عـام  ،2018لالسـتعانة بـه كمرجـع عـن كيفيـة
إصلاح المناهـج الدراسـية.

وقمـت بحشـد العديـد مـن أعضـاء دائرتنـا االنتخابيـة ،ومنهـم معلمـون مـن مجلسي اإلدارة يف مدرسـتني
مختلفتين ،يرغبـون يف المشـاركة يف هـذه الحملـة لتحسين مناهج التثقيـف الجنيس ،وقد اعتبروا أنها قضية
رئيسـية يف اهتماماتهـم التصويتيـة بانتخابـات العـام المقبـل.
نشكركم عىل سعة صدركم وبانتظار ردكم الكريم.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،

اسمك

النموذج  :2بدء التحاور يف المدرسة
ُيعـد التحـاور الـودي يف المـدارس فرصـة عظيمـة ،كمـا جـاء يف الدليـل ،إلثـارة نقاشـات حـول الموضوعـات
المتعلقـة بالتثقيـف الجنسي الشـامل مثل األعـراف الخاصـة بالنوع االجتماعـي والجوانب اإليجابيـة يف مجتمع
الشـواذ «النسـاء اللايت يمارسـن الجنـس مـع النسـاء والرجـال الذيـن يمارسـون الجنـس مـع الرجـال ومزدوجـي
الجنـس والمتحولـون جنسـيا» ( )LGBTQ+والمعلومـات المضللـة عـن الصحـة الجنسـية .فيمـا يلي بعـض
السـيناريوهات الشـائعة التي قـد تواجهـك وكيـف تتعامـل معهـا لكي تتجـاذب أطـراف الحديـث المثمـر.

 .1إذا سمعت «حديث شباب» أو «حديث غرف تغيري المالبس»
نحـن كمجتمـع كنـا سـببًا يف انتشـار سـلوكيات شـاذة عديـدة مثـل «حديـث شـباب» ،والتي كثيرًا مـا نربطهـا
بتعليقـات مهينة/احتقاريـة عـن النسـاء .إذا شـاهدت حـدوث ذلـك األمـر ،سـواء كنـت شـابًا أو فتـاة ،أغلـق
ً
ً
بسـيطا مثـل
شـيئا
الموضـوع فـورًا .كلمـا بـادرت بإغالقـه كان أفضـل ،ال ترتاجـع عـن ذلـك .يمكنـك أن تقـول
ً
«مهلا ،دعونـا مـن هـذا األمـر» أو ،إذا لـم تنجـح التعليقـات الخفيـة ،وضـح لمـاذا مـن الخطـأ التحـدث عـن
النسـاء بهـذه الطريقـة ،وأنـه ينبـع مـن مواقـف تتسـم بالتعـايل والتحيز الجنسي .يمكنـك ً
أيضـا أن تذكرهـم بأن
النسـاء اللايت يحبونهـن قـد يصبحـن عرضـة لهـذه التعليقـات المهينـة مـن رجـال آخريـن.
وقـد تكـون فكـرة اقتراح إجـراء محادثـة خاصـة مـع الطـرف الرئيسي مفيـدة – وغالبًـا مـا ُيقـال هـذا الـكالم
المهين يف سـياقات جماعيـة إلعـادة تأكيـد هيمنـة الذكـورة أو بهـدف إضحـاك اآلخريـن .ويمكنـك أن تقول أي
ً
ً
فعلا بعـدم االرتيـاح .هـل
«مهلا ،مـا قلتـه مؤخـرًا عـن الفتيـات جعلني أشـعر
يشء على غـرار مـا يلي:
ً
مهينـا؟» إذا أخرجتهم من سـياقهم ،يصبحـون ضعفاء ولن يجـدوا من يسـاندهم ،وهذا قد
تـدرك كـم كان
يسـاعدك يف إيضـاح سـبب الخطـأ فيمـا كانوا يقولون .إذا اسـتمر الشـخص يف إبـداء تعليقات جنسـية متحزية،
يجـب عليـك أن تبلـغ عـن اسـمه لمعلـم أو سـلطة مدرسـية تثـق بهـا.
ُتعـد هـذه المحادثـات فرصـة جيـدة للتحـدث عـن مختلـف صـور العنـف القائـم على اختلاف النـوع االجتماعي،
ً
شـكل مـن أشـكال اإلسـاءة اللفظيـة التي يجـب أن تؤخـذ على محمـل
ويمكـن أن تشـكل اللغة/النـكات الجنسـية
الجـد (ارجـع إىل :المفهـوم األسـايس  3.3العنـف القائـم على اختلاف النـوع االجتماعي)

 .2إذا سمعت معلومات خاطئة عن الجنس
سـبب تشـجيع الشـباب على التحـدث إىل آبائهـم عن الجنـس أنهم إذا لـم يتحدثـوا إىل آبائهم يلجـأون يف العادة
ً
صديقـا ينشر
إىل أصدقائهـم ،وكثيرًا مـا تكـون معلومـات أصدقائهـم مضللـة وغير واضحـة .وإذا سـمعت

معلومـات مضللـة عـن الجنـس (على سـبيل المثـال أن الحمـل لـن يحـدث إذا تمت ممارسـة الجنس خلال فرتة
الـدورة الشـهرية) ،اجمـع األدلـة الالزمة وفند ما يحاولون قوله بلطف .كن عىل اسـتعداد لإلجابة عن أي أسـئلة
إذا كانـت األمـور ال تـزال غير واضحـة ألصدقائـك – يمكنـك بعـد ذلـك الحصـول على معلومـات مـن الجمعيـة
العضـو التابعـة لالتحـاد الـدويل لتنظيـم األرسة ( )IPPFأو مـن مصـادر موثوقـة مثـل اليونسـكو .وهـذه فرصة
كبيرة للحصـول على الدعـم اللازم لمجموعـة التثقيـف الجنيس الشـامل المدرسـية!

«يف الواقـع ،هـذه فكـرة خاطئـة شـائعة ،ألن المـرأة قـد تحمـل إذا مارسـت الجنـس خلال دورتهـا الشـهرية.
وتسـتطيع الحيوانـات المنويـة أن تعيـش يف جسـم المـرأة لمـدة  5أيـام إذا توافـرت لهـا الظـروف المناسـبة،
وقـد تحـدث اإلباضـة لـدى بعـض النسـاء قبـل غريهـن .هـل تعلمـون ذلـك يـا شـباب؟ لـم أعلـم بذلـك إال قريبًـا»

ً
شخصا اندفع لممارسة الجنس تحت ضغط من أقرانه
 .3إذا رأيت
ادعـم الشـخص الـذي يتعـرض لهـذه الضغـوط بـأن تطلـب مـن اآلخريـن التوقـف عـن ذلـك أو بالتصـدي لهـذا
الموضـوع .إذا شـعرت بـأن هـذا األمـر يسـتحق العنـاء ،حـاول أن تتصـدى الفرتاضـات المجموعة بشـأن الجنس
مـن خلال طـرح األسـئلة« .لمـاذا يضطـر شـخص لممارسـة الجنـس لمجـرد أن اآلخريـن يمارسـونه؟»
أو «توقـف عـن اسـتخدام الجنس كوسـيلة لتأكيد رجولتـه ،فهذا خطأ كبري وال داعي له .لك شـخص
حـر يف أن يبـدأ حياتـه الجنسـية متى شـاء ،وليـس لمجـرد إرضـاء أصدقائه».

النموذج  :3االختبار
أسئلة متعددة الخيارات:

.1

كم تعيش الحيوانات المنوية يف جسم المرأة؟
 81.1ساعات
2.2يومني
 53.3أيام
 84.4أيام

.2

أي من هذه العدوى المنقولة جنسيًا يمكن شفاؤها؟
1.1السيالن
2.2التهاب الكبد ب
3.3فريوس نقص المناعة البرشي ()HIV
4.4الهربس

.3

جزء من الرحم يفتح يف المهبل هو...
1.1قناة فالوب
2.2المبيض
3.3عنق الرحم
4.4الجسم

.4

تنتقل الحيوانات المنوية من الرببخ إىل...
1.1اإلحليل (قناة مجرى البول)
2.2الوعاء الناقل
3.3الحويصلة المنوية
4.4القضيب

.5

ما هو الحاجز المطاطي وفيم ُيستخدم؟
1.1هو مرادف لحبوب منع الحمل
2.2هو لعبة جنسية
3.3هـو قطعـة رقيقـة جـدً ا مـن الالتكـس أو البـويل يوريثـان 15 ،سـم يف  15سـم عـادةُ ،
وتسـتخدم لتغطيـة
األعضـاء التناسـلية خلال ممارسـة الجنـس الفمـوي والجنـس الرشجـي الفمـوي
4.4هو مرادف لخيط األسنان

.6

أي مما ييل ليس من العدوى المنقولة باالتصال الجنيس؟
1.1الهربس
2.2التهاب المهبل البكتريي
3.3الكالميديا
4.4التهاب الكبد ب

.7

إذا انقطع الوايق الجنيس أثناء ممارسة الجنس ،فماذا يفعل الرجل؟
1.1ال يشء
2.2يتعرف عىل وسائل منع الحمل الطارئة إذا كان الرشيك امرأة
3.3يذهـب إىل العيـادة ،ويجـري فحصـاً للعـدوى المنقولـة باالتصـال الجنسي ،ويشـجع رشيكتـه على القيـام بذلـك
ً
أيضـا ويتعـرف على وسـائل منـع الحمـل الطارئـة إذا كان الرشيـك امرأة

صح أم خطأ:
.8

فريوس نقص المناعة البرشي قد ينتقل عن طريق اللعاب.

.9

قد تصاب بالعدوى المنقولة جنسيًا من مقعد المرحاض.

.10

إذا نزع الرجل قبل اإلنزال يف المرأة ،فقد تحمل ً
أيضا.

.11

إذا أصابـك عـدوى مـن العـدوى المنتقلـة باالتصال الجنيس وتم عالجـك منه ،فال يمكـن أن يصيبك مرة
أخرى.

.12

قدرة الرجل عىل التحكم الجنيس يف نفسه أقل من المرأة ،ورغبته الجنسية أقوى من المرأة.

.13

يمكن غسل الوايق الجنيس وإعادة استخدامه.

.14

اللصقة/اللولب/الحبة تحميين من لك العدوى المنقولة باالتصال الجنيس.

.15

ال يحدث حمل من ممارسة الجنس ألول مرة.

.16

ال يصلح استخدام زيت األطفال والفازلني كمزلقات مع الوايق الجنيس.

.17

ال يمكن أن تحمل الفتاة إذا مارست الجنس قبل حدوث دورتها الشهرية األوىل.

.18

ال بأس يف ممارسة الجنس مع شخص نائم.

.19

فريوس نقص المناعة البرشي ال يصيب السحاقيات (النساء الاليت يمارسن الجنس مع النساء).

.20

المرأة ال تستطيع االستمناء (ممارسة العادة الرسية).

اإلجابات
.1

ج –  5أيـام« – 1سـائل عنـق الرحـم يوفـر للحيوانـات المنويـة المغذيـات التي تحتاجهـا إلتمـام رحلتهـا إىل
البويضـة .العمـر النموذجـي للحيـوان المنوي يف جسـم المرأة ثالثـة أيام ،ولكنه يسـتطيع أن يعيش حىت
خمسـة أيـام إذا توافـرت الظـروف المناسـبة» ()Kindara, 2013

.2

أ – السـيالن – «نعـم ،الشـفاء مـن مـرض السـيالن ممكـن بالعلاج المناسـب .مـن المهـم تنـاول لك
األدويـة التي يصفهـا الطبيـب لعالجـك مـن هـذه العـدوى .يجـب عـدم مشـاركة أي شـخص يف أدويـة
مـرض السـيالن .مـع أن الـدواء سـيوقف العـدوى ،فلـن يزيـل أي أرضار دائمـة قـد تسـبب فيهـا المـرض».
( .)CDC, 2017مـع أن األعـراض المرتبطـة بالهربـس ،وااللتهـاب الكبـدي ب ،وفيروس نقـص المناعـة
2
البشري يمكـن تخفيفهـا حتى يصعـب كشـفها ،لكنهـا تظـل موجـودة يف جسـمك.

.3

ج – عنق الرحم عبارة عن ممر ضيق يشبه الرقبة ،ويشكل الطرف السفيل من الرحم.

.4

ب – األسـهر (الوعـاء الناقـل) هـو القنـاة التي تنقـل الحيوانـات المنويـة مـن الخصيـة إىل اإلحليـل (قنـاة
مجـرى البـول).

.5

ً
سـهل ،يمكـن صنـع أحدهـا بقطـع
ج – ولهـا نكهـات مختلفـة! مـع أن العثـور عليهـا يف الصيدليـات ليـس
الـوايق الجنسي بعنايـة ،وإليكـم كيفيـة القيـام بذلـك:
https://www.cdc.gov/condomeffectiveness/Dental-dam-use.html

.6

ب – التهـاب المهبـل الجرثومـي (البكتيري) حالـة تحـدث بسـبب تراكـم الجراثيـم يف المهبـل .وهـذا يغير
التـوازن الطبيعـي للجراثيـم يف المهبـل .مـع أن التهـاب المهبـل الجرثومـي أكثر شـيوعً ا بين النسـاء
النشـطات جنسـيًا ،ال يعتبر مـن العـدوى المنقولة باالتصـال الجنيس .ومع ذلـك ،قد يزيد فرصـة إصابتك
بهـا ،لذلـك إذا ظهـر أي مـن األعـراض التاليـة ،اذهبي إىل طبيبـك:3
1.1إفرازات مهبلية رمادية أو بيضاء رقيقة
2.2ألم أو حكة أو حرقان يف المهبل
3.3رائحة قوية تشبه رائحة السمك ،خاصة بعد ممارسة الجنس
4.4حرقان عند التبول
5.5حكة يف المنطقة المحيطة بالمهبل من الخارج

.7

ج – مـن المهـم جـدً ا إجـراء فحـص للعـدوى المنقولـة باالتصـال الجنسي إذا انقطـع الـوايق الجنسي
وتشـجيع رشيـكك على القيـام بذلـك .يجـب أال تنسى دعـم رشيـكك إذا كان امـرأة ،ألن المسـؤولية ال تقـع
عليهـا وحدهـا.

.8

خطـأ – ال ينتشر فيروس نقـص المناعـة البشري عـن طريـق اللعـاب ،ولكـن عـن طريـق الـدم أو سـوائل
الجسـم فقـط .ومـع ذلـك ،إذا كان كال الرشيكين يعـاين مـن تقرحـات أو نزيـف يف اللثـة ،فقـد يدخـل دم
مـن الرشيـك المصـاب بفيروس نقـص المناعـة البشري يف مجـرى دم الرشيـك غير المصـاب بالفيروس
أثنـاء التقبيـل .ومـع ذلـك ،ال يمكـن أن ينتقـل فيروس نقـص المناعـة البشري عن طريـق الهـواء أو الماء
أو اللعـاب أو العـرق أو الدمـوع أو الحشرات أو الحيوانـات األليفـة أو مشـاركة المراحيـض أو الطعـام أو
4
المرشوبـات.

.9

خطـأ – ال يمكـن إصابتـك بـأي عـدوى منقولـة جنسـيًا مـن الجلـوس على مقعـد المرحـاض .تنتقـل
العـدوى المنقولـة جنسـيًا عبر ممارسـة الجنـس المهبلي أو الرشجـي أو الفمـوي بلا حمايـة ،أو التشـارك
يف األلعـاب الجنسـية .الطريقـة الوحيـدة لحمايـة نفسـك مـن العـدوى المنقولـة جنسـيًا هـي اسـتخدام
الـوايق الجنيس/الحاجـز المطاطـي يف لك مـرة تمـارس فيهـا الجنـس.

https://www.kindara.com/blog/how-many-days-can-sperm-live-in-a-womans-body 1
https://www.cdc.gov/std/gonorrhea/stdfact-gonorrhea.htm 2
https://www.cdc.gov/std/bv/stdfact-bacterial-vaginosis.htm 3
https://www.cdc.gov/hiv/basics/transmission.html 4

 .10صـح – نـزع القضيـب قبـل القـذف ال يمنـع المـرأة مـن الحمـل .يمكـن أن تحبـل المـرأة حتى إذا لـم يتـم
القـذف يف المهبـل ،ألن السـائل المنـوي يتسرب مـن القضيـب قبـل القـذف .ال يسـتطيع الرجـل منـع
تسرب الحيوانـات المنويـة مـن القضيـب ،مهمـا كانـت درجـة حـذره .الطريقـة الوحيـدة لتجنـب الحمل هي
اسـتخدام وسـائل منـع الحمـل.
 .11خطـأ – يمكـن إصابتـك مـرة أخـرى بـأي عـدوى منقولـة جنسـيًا تـم عالجـك منهـا إذا لـم تتخـذ
ا ال حتيا طا ت ا لال ز مـة .
 .12خطـأ – شـعور الرجـال والنسـاء بالرغبـة أمـر بيولوجـي طبيعـي .قـد يختلـف األفـراد يف مسـتوى الرغبـة
الجنسـية التي يشـعرون بهـا ،ولكـن ليـس هنـاك دليـل على وجـود أي فـرق بين الرجـال والنسـاء يف ذلـك.
وبالمثـل ،فـإن الرجـال والنسـاء قـادرون على التحكـم الجنسي يف أنفسـهم وهـم مسـؤولون مسـؤولية
كاملـة عـن خياراتهـم وأفعالهـم.
 .13خطـأ – يجـب أال تسـتخدم الـوايق الجنسي أكثر مـن مـرة .لـن يـؤدي وظيفتـه على أكمـل وجـه .يجـب أن
تسـتخدم واقيًـا جنسـيًا جديـدً ا يف لك مـرة يمـارس فيهـا الجنـس للحمايـة مـن العـدوى المنقولة جنسـيًا
والحمـل .يجـب التأكـد مـن اسـتخدام الـوايق الجنسي عـايل الجـودة.
 .14خطـأ .حبـوب منـع الحمـل واللطخـة واللولـب ال تحميـك مـن العـدوى المنقولـة باالتصـال الجنسي ،ألن
الهـدف منهـا الحمايـة مـن الحمـل غري المرغـوب فيه فقط .وتحتـاج إىل اتخـاذ تدابري أخرى لحماية نفسـك
مـن العـدوى المنقولـة باالتصـال الجنسي ،مثـل اسـتخدام الـوايق الجنسي الذكـري أو األنثـوي.
 .15خطـأ – يمكـن أن يحـدث الحمـل يف المـرة األوىل اليت ُيمـارس فيها الجنـس .وقد تحمل الفتـاة من الفىت
الـذي يمـارس الجنـس معهـا للمـرة األوىل .ال يتطلـب األمـر سـوى التقـاء حيـوان واحـد مـن الحيوانـات
المنويـة بالبويضـة ،ومـن ثـم يمكـن أن يحـدث الحمـل عنـد ممارسـة الجنـس بلا حمايـة .ولتجنـب الحمل،
ً
دائمـا ،و ُيسـتخدم الـوايق الجنسي للحمايـة مـن العـدوى
ُتسـتخدم موانـع الحمـل بشـكل صحيـح
المنقولـة جنسـيًا.
 .16صـح – المزلقـات الزيتيـة (مثـل زيـت األطفـال والفازلين وكريمـات األيـدي) يمكنهـا أن تتلـف وتمـزق الوايق
الجنسي ،وتسـمح بمـرور العـدوى المنقولـة جنسـيًا .يجـب اسـتخدام المزلقـات المائيـة مـع الـوايق
ً
وبـدل مـن ذلـكُ ،يعـد المـاء العـادي مـن وسـائل الزتليـق اآلمنـة ً
أيضـا.
الجنسي.
 .17خطـأ – يمكـن أن يبـدأ التبويـض عنـد الفتـاة قبل أن تبـدأ دورتها الشـهرية األوىل ،مـا يجعلهـا عرضة لخطر
حـدوث الحمـل.
ً
نائمـا ،فإنـه غير قـادر قانونيًـا على الموافقـة على ممارسـة الجنـس .وممارسـة
 .18خطـأ – إذا كان الشـخص
الجنـس مـع شـخص بـدون موافقتـه ُتعـد اغتصابًـا – جريمـة جنائيـة.
 .19خطـأ – قـد ُتصـاب السـحاقيات بفيروس نقـص المناعـة البشري (أو أي عـدوى أخـرى) كأي شـخص
آخـر .يمكـن أن ينتقـل فيروس نقـص المناعـة البشري أثنـاء النشـاط الجنسي مـن خلال تبـادل السـوائل
الجسـدية بين اإلنـاث ،أو عـن طريـق اإلبـر الملوثـة بالفيروس أو عمليـات نقـل الـدم الملـوث.
 .20خطـأ – بعـض النسـاء يمارسـن العـادة الرسيـة والبعـض اآلخـر ال يمارسـنها .لك إنسـان حـر يف قـراره .ليـس
هنـاك أي مشـكلة يف االسـتمناء ،ولـن يرض بصحتك .يـرى بعض الناس (نسـاء ورجال) أنه يسـاعدهم عىل
معرفـة مواضـع اللـذة يف الجنـس.
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السيدة الفاضلة دو،
آمـل أن تكـوين بخير حـال .اسـمي
وأنـا اآلن يف [صفـك الـدرايس] يف فصـل األستاذ/األسـتاذة
 .أكتـب لحرضتـك بخصـوص منهـج التثقيـف الجنسي لدينـا.
ً
وفقـا لليونسـكو ،تكمـن أهميـة التثقيـف الجنسي يف أنـه «يـزود األطفـال والشـباب بالمعرفـة والمهـارات
والمواقـف والقيـم التي سـتمكنهم مـن :المحافظـة على صحتهـم ورفاههـم وكرامتهـم؛ إقامـة عالقـات
اجتماعيـة وجنسـية محرتمـة؛ معرفـة كيفيـة تأثير خياراتهـم على رفاههـم ورفاهيـة اآلخريـن؛ وفهـم وضمـان
حمايـة حقوقهـم طـوال حياتهـم».
مـع أن مدرسـتنا توفر فصول «المهـارات الحياتية» مرة واحدة يف الفصل الـدرايس ،إال أن الرتكزي عىل مواضيع
الصحـة الجنسـية واإلنجابيـة قليـل جـدً ا .وعلاوة على ذلـك ،عندمـا ناقشـنا الموضوعـات المذكـورة ،كان هنـاك
تركيز شـديد على االمتنـاع عـن ممارسـة الجنـس رغـم أن العديد مـن زماليئ نشـطون جنسـيًا بالفعـل .ولم يكن
هنـاك تركيز على أهميـة وسـائل منـع الحمـل والحمايـة مـن العـدوى المنقولـة جنسـيًا أو كيفيـة التعـرف على
االعتـداء الجنسي بمختلـف أنواعـه ،مثـل تبـادل الصـور الحميميـة دون موافقـة أصحابهـا ،والتي كانـت ُ
تعـد
مشـكلة كبيرة يف مدرسـتنا الثانويـة يف العـام المـايض [هنـا يمكنـك إضافـة أمثلـة محـددة اسـتنا ً
دا إىل
السـياق الخـاص بـك مـع االسـتعانة بالبيانـات الوطنيـة الالزمة].
التماسـا لتوسـيع نطاق
وبعـد أن تشـاورنا أنـا وزملايئ والعديـد مـن أوليـاء أمورهم ،جمعنـا توقيعـات وأعددنا
ً
ً
ً
مسـتفيضا للمنهج
تحليلا
وكـم مناهـج التثقيـف الجنسي (يرجـى االطلاع على الوثيقـة المرفقة) .ولقـد أجرينـا
ً
وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة الصـادرة عن اليونسـكو مؤخـرًا واقرتحنا إجـراء تعديالت وإدراج بعـض النقاط
الحـايل
الجديـدة .وبصفتي رائـد هذا المشروع ،آمل أن ألتقي بسـيادتك يف أقـرب فرصة ممكنة لمناقشـة التعديالت
المذكـورة بالتفصيل.
نشكركم عىل سعة صدركم وبانتظار ردكم الكريم .وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،

اسمك

النموذج  :5أفكار للتحاور مع الوالدين
دائمـا .لعلهمـا يقـدران ً
ً
حقـا رصاحتـك معهمـا .وقـد يشـعران
التحـدث مـع والديـك عـن الجنـس فكـرة رائعـة
باالرتيـاح ألنـك فتحـت هـذه المواضيـع معهمـا! وقـد ينصحـك والـداك بـرأي صائـب بشـأن البـدء يف عالقـة
جنسـية أو االسـتمرار فيهـا ،وقـد يقرتحـان عليـك أنواعً ـا مختلفـة مـن وسـائل منـع الحمـل مـن واقـع تجربتهمـا
أو يقدمـان لـك الدعـم يف المواقـف الصعبـة مثـل الحمـل غير المرغـوب فيـه أو العـدوى المنقولـة باالتصال
الجنسي أو االعتـداء الجنسي.
فيما ييل بعض األفكار للحديث معهما وقد تكون مبعث إلهامك:
•هل كان لديك صديق حينما كنت يف المدرسة الثانوية؟
•بعض أصدقايئ يمارسون الجنس .ما رأيك يف هذا؟
ً
مراهقا؟
•كيف كان األمر حينما كنت تصاحب الفتيات عندما كنت
•تقـوم مدرستي بتشـكيل مجموعـة «للنسـاء اللايت يمارسـن الجنـس مـع النسـاء والرجـال الذيـن يمارسـون
الجنـس مـع الرجـال ومزدوجـي الجنـس والمتحولـون جنسـيا» مـن أجـل الحلفـاء واألعضـاء ،هل هنـاك مانع
إذا انضممـت إليهـا؟
•بـدأت صديقتي مؤخـرًا يف تنـاول حبـوب منـع الحمـل ،لكنهـا تقـول إنهـا جعلتهـا تشـعر باالكتئـاب ،وال أعلـم
كيـف هـذا .هـل تناولتهـا مـن قبـل؟
•هل هناك سن مناسب لبدء حياتك الجنسية؟ كيف عرفت أنك أصبحت مستعدً ا لها؟
•يل صديـق يريـد أن يبـدأ حياتـه الجنسـية لكنـه يشـعر بأنـه ال يسـتطيع التحـدث مـع والديـه عـن هـذا األمـر
ألنهمـا وبخـاه كلمـا فتـح هـذا الموضـوع معهمـا .برأيكمـا ،لمـاذا يترصفـان معـه بهـذه الطريقـة؟
•لماذا لم يستخدم الممثلون يف الفيلم وسائل الحماية؟
•أيب ،كيف عرفت عن الجنس للمرة األوىل يف حياتك؟ هل كنت تتحدث مع والديك؟
•لقد سمعت أن اللولب جيد جدً ا يف تخفيف التقلصات وكذلك الحماية من الحمل .هل جربته من قبل؟
•كنـت أفكـر مؤخـرًا يف اإلجهـاض وأعتقـد أنني أؤيـده .أعتقـد أن لـدي شـعورًا بأنني الوحيـدة التي يجـب أن
تتخـذ قـرارات حـرة بشـأن جسـدي .مـا رأيـك يـا أيب؟
•كانت صديقيت تمارس الجنس وانقطع الوايق الجنيس .ماذا تفعل؟
•أمـي ،أردت أن أسـألك عـن يشء مـا ...ال يتعلـق األمـر بممارستي الجنـس ،ولكـن أود أن أعـرف مـن بـاب
الفضـول المزيـد عـن مختلـف أنـواع وسـائل منـع الحمـل .وأعتقـد أنك تفضلين أن أسـألك ً
بدل مـن اللجوء
إىل الحديـث مـع أصدقـايئ.
ومـع ذلـك ،إذا لـم تشـعر باالرتيـاح يف حديثـك مـع والديـك عـن الجنـس ،فهنـاك أشـخاص آخـرون يمكنـك فتـح
الموضـوع معهـم :أخ أو ابـن عـم أو مستشـار أو أي شـخص آخـر تثـق فيـه .إذا لـم يخطـر ببالـك شـخص معني،
قـم بزيـارة الجمعيـة العضـو التابعـة لـك أو أي عيـادة للصحـة الجنسـية يف منطقتـك ،ألن الهـدف مـن إنشـاء
هـذه األماكـن هـو دعمـك بـدون تحيز أو تمييز.

