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التربیة الجنسیة

بمشاركتكم في ندوات الصحة النسائیة،
یمكنكم الحصول على معلومات حول:

التناسلي   الجھاز
والوالدة الحمل في إلیھ االنتباه ینبغي -         وفترة ما بعد الوالدة.ما

والتغذیة النظافة بخصوص ھامة      مالحظات
التناسلي الجھاز    أمراض

الحمل منع    وسائل
والبالغین لألطفال الجنسیة .التربیة     

الندوات
والذكور اإلناث لدى التناسلي      الجھاز

والتغذیة  النظافة
اآلمنة   األمومة

الحمل منع    وسائل
النسائیة الصحة    مشكالت

والبالغین لألطفال الجنسیة .التربیة     

شاركوا في ندوات الصحة النسائیة من
أجل حیاة أكثر معرفة وصحة وأماناً.

من أجل حمایة صحتنا وتحسینھا، ورفع سویة حیاتنا، یجب تحقیق نظافة جسدنا 

والبیئة التي نعیش فیھا؛ ویجب الحصول على ما یحتاجھ الجسد من غذاء، بالكمیات 

الكافیة، والوقت المناسب.

التربیة الجنسیة

Broşürlerin Arapça çevirileri Mercy Corps desteği ile yapılmıştır.



ّالتربیة الجنسیة لألطفال والشباب تزودھم بالقدرة على:
تحدث        التي والعاطفیة الجسدیة التطورات وتقبل · فھم

لھم
أجسادھم     نحو إیجابیة مشاعر · تنمیة
جنسھم·      نحو إیجابیة مشاعر تنمیة

الجنسیة·    التصرفات فھم
الجنسي·        سلوكھم بشأن ومسئولة واعیة قرارات اتخاذ

واالستغالل       الجنسي التحرش ضد أنفسھم · حمایة
الجنسي

األمراض       من للوقایة الضروریة المھارات · امتالك
غیر       الحمل حاالت ومن الجنس المعدیة بواسطة

المرغوبة.

تبدأ التربیة الجنسیة منذ الوالدة. تبدأ المرحلة األولى 
الكتساب المعرفة، بمحاوالت الطفل المولود الجدید للتعرف 

على جسده. ثم یبدأ الطفل، في سنواتھ المبكرة، بطرح 
األسئلة. لذلك تقع المسؤولیة األھم، في التربیة الجنسیة، 
على عاتق األبوین. تستمر التربیة الجنسیة، بعد ذلك، في 

سن المدرسة.

التغیر الجنسيالمرحلة العمریة

التربیة الجنسیة



یعرف سن البلوغ بأنھ" مرحلة االنتقال من الطفولة إلى النضج ."إن 

عملیات النمو الجسدي لدى البالغ، ونضجھ الجنسي، وتطوره النفسي 

 –االجتماعي، تتبادل التأثیر فیما بینھا .تختلف ھذه التطورات بین 

الفتیان والفتیات .
یتوقف العمر الذي تبدأ فیھ ھذه التطورات على عوامل وراثیة، 

وأخرى بیئیة، ویختلف بین فرد وآخر .تبدأ مرحلة البلوغ لدى الفتیات 
بین 11-10 سنة، ولدى الفتیان بین 12-11 سنة .التغیر األبرز في 

مرحلة البلوغ ھو النمو الجسدي .یزداد طول القامة، ویزداد الوزن، 
وتظھر التباینات في بنیة الجسم.

للھرمونات           المفرزة الغدد تطور ھو الجنسي النضوج یحفز ما إن

الفتیات،          لدى المبیضین من الجنسیة الھرمونات إفراز وبدء الجنسیة،

تغیراتً   .      تحدث الھرمونات، لھذه استجابة الفتیان لدى والخصیتین

الجنسیة،    .     الھرمونات تأثیر تحت البالغین لدى ونفسیة بیولوجیة

وتتطورً          أولى، جھة من جنسھم، یخص مظھرا البالغون یكتسب

التناسل         . على القدرة فیكتسبون ثانیة، جھة من التناسلیة، وظیفتھم

الحیض،          ونزول اإلباضة إلى الفتیات، لدى الجنسیة، الھرمونات تؤدي

المني وإنتاج النطاف نضوج إلى الفتیان، .ولدى       
التغیراتٌ  صعبة         مع التكیف میول المراھق فیھا تتجاذب مرحلة البلوغ

یشعر         .   قد ثانیة جھة من األسرة عن واالستقالل جھة، من الجسدیة
الثدیین    /       /  حجم أو االستمناء، أو القذف، اإلحاضة بشأن بالقلق البالغون

بھذه .          الخاصة التغیرات حول المعلومات اكتساب شأن من إن القضیب
أصدقاء  تخفف    .      ومجموعة أسرة وجود إن المخاوف ھذه من أن المرحلة

أقل           بمخاطر المرحلة ھذه اجتیاز على یساعد أن یمكن متضامنین،
أقل    .وصدامات

 أعدوا أنفسكم لفكرة أن أوالدكم سیطرحون علیكم أسئلة بھذا الخصوص.

 استفیدوا من المنشورات والبروشورات والكتب المعدة لھذه الغایة.

َ كونوا حریصین على أن یجیب على الطفل، الشخص الذي طرح السؤاُل علیھ.ُ ِ
 حاولوا اإلجابة على كل سؤال یطرح علیكم.

 قدموا إجابات مختصرة ومفھومة.

 اشرحوا لھ فقط بقدر سؤالھ.

 امنحوا الطفل الفرصة لیطرح أسئلتھ.

 كونوا مستمعین جیدین.

 حاولوا أن تتكلموا بنبرة صوت طبیعیة، بال خجل أو حرج أو احمرار أو لف ودوران.

 ال تضحكوا أو تسخروا من أسئلتھ.

 كونوا صادقین .إذا لم تعرفوا الجواب، أخبروه بذلك بال تردد.

یجب أن تشرحوا ألطفالكم:

 أن الكالم والسلوك المتعلقان بالجنس، ھما أمر طبیعي، ولكن یجب عدم القیام بھما أمام كل 

الناس.

 أن الجسد شأن خاص، وأن ھناك مفھوم یدعى الخصوصیة .وأن علیھ أال یسمح ألحد 

بلمس جسمھ بدون موافقتھ.

مقترحات لآلباء واألمھات في التربیة الجنسیة:

من المھم التعامل مع األوالد والبنات، في مرحلة تطورھم الجنسي، بما یتوافق 

مع أعمارھم.
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مقاربة األبوینالمرحلة العمریة

· في مرحلة وصول البالغین إلى 

النضج الجنسي، من الطبیعي أن 

یبحثوا عن المعرفة الجنسیة.

· على األبوین أن یساعدا أبناءھم على 

تشكیل قیمھم وحدودھم، من خالل 

التعبیر عن قیمھما أیضاً.

· مشاركة األبناء في موضوع الجنس 

یجب أال تقتصر على مخاطره 

وسلبیاتھ فقط، بل یجب أن تتضمن 

كذلك المشاعر اإلیجابیة كالمحبة 

والحب والحمیمیة.

حول·        البالغ إلى رسالة إیصال یجب

للحدود     واحترامھ التزامھ ضرورة

حدود      وكذلك لنفسھ، وضعھا التي

لھ  .     تشرحوا أن یجب اآلخر الطرف

على       بناًء وضعت الحدود ھذه بأن

والمخاطر    االجتماعیة القواعد

العالقات     تأجیل وأھمیة الصحیة،

غیر       الحمل من الوقایة في الجنسیة

المعدیة    واألمراض المرغوب

الجنس .بواسطة  

اقتراحات من أجل مرحلة البلوغ:
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