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استخدموا الطعام إن أمكن!  ينظم القادة للمجموعات إمكانية تذوق األطعمة الغنية بالحديد، ويتم تشجيع املشرتكني عىل 

تجربة األطعمة الجديدة!

التوقيت: ساعة واحدةاألنشطة الربتقالية  

ملخص: 
إجراء مقابلة مع أحد املتخصصني يف التغذية أو متثيل سيناريوهات مختلفة للتعرف عىل االحتياجات الغذائية للفتيات. 

الرسائل الرئيسية:
الفتيات وأيًضا البنني لهم الحق يف الحصول عىل التغذية الجيدة. 	

تحتاج الفتيات املراهقات لكميات إضافية من عنرص الحديد ألنهن ينمّون برسعة ويحتجن لتعويض ما يفقدن أثناء الدورة الشهرية. فإذا مل تحصل  	

الفتاة عىل كفايتها من الحديد، تكون معرضة لخطر اإلصابة باألنيميا )نوع من سوء التغذية(.

ينبغي أن تتناول الفتيات األطعمة الغنية بالحديد. فإذا كانت الخدمات الصحية أو املدرسة/الكلية تقدم أقراص تُعرف باملكمالت األسبوعية من  	

الحديد وحمض الفوليك )WIFAS(، يكون من املهم أن تتناولها الفتيات أيًضا. الفتيات الاليت يحصلن عىل ما يكفيهن من الحديد يحافظن عىل 

قوتهن وطاقتهن الكاملة وينمّون ليصبحن نساء أصحاء. 

املرأة التي تأكل جيًدا بصفة منتظمة ومتر بحمل صحي، غالبًا ما تلد أطفال أصحاء. 	

املوارد املتاحة: 

نص املحطة اإلذاعية – برنامج الحادية عرشة صباًحا

بطاقات أسئلة املتصالت

منوذ	 السيناريوهات الجادة

استمروا يف الحركة!
يجب البدء دامئًا بتسخني 

ريايض

)انظروا صفحة 8(.

التحضري:
قراءة املرحلة الربتقالية يف ملف الحقائق الخاص بالتغذية القوية للفتيات.. 	

جمع كل عدادات الشارة.. 	

إعداد نسخ من نص الربنامج اإلذاعي.. 	

إعداد نسخ من بطاقات أسئلة املتصالت وقصها.. 	

اختيار النشاط الرئييس:. 	

الطبق الساخن: يتم دعوة أحد متخصيص التغذية عىل املستوى املحيل 	 

لالنضامم إليكم، ويتم توضيح الرسائل الرئيسية له/لها بعناية. كام يُطلب 

منه/منها إحضار بعض املوارد عن تغذية الفتيات.  

السيناريوهات الجادة: يتم نسخ بطاقات السيناريوهات الجادة وقصها.	 

15 دقيقة    البداية: 
مراجعة برنامج العارشة صباًحا اإلذاعي.. 	

يتم توزيع بطاقات أسئلة املتصل )متاحة( بشكل عشوايئ، ثم رشح أنه . 	

سيُطلب من “املتصلني/املتصالت” قراءة السؤال الخاص بهم عند النقاط 

الرئيسية يف النص.

تختار املجموعة كيفية تقديم نص برنامج الحادية عرشة صباًحا يف املحطة . 	

اإلذاعية )متاح(. 

يف النهاية، يُطلب من املجموعة املشاركة بوجباتهم املفضلة الغنية بالحديد.. 	

تناقش الجلسة مشكلة سوء التغذية، وهي مشكلة خطرية جًدا عىل مستوى العامل. الحقائق محزنة للغاية وقد تكون مزعجة ملن يسمعها. يجب تخصيص بعض 

الوقت بحيث تستطيع املجموعة التفكري يف شعورهم أثناء النشاط وبعده. ويجب ضامن معرفة املجموعة مبن ميكنهم التحدث معه يف حالة الشعور بالقلق.
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مقابلة شخصية مع أحد املتخصصني يف التغذية! قبل وصوله، أ. 

تنقسم املجموعة إىل مجموعات أصغر.

يُطلب من كل مجموعة صغرية التفكري من خالل العصف ب. 

الذهني يف أسئلة عن التغذية ميكن طرحها عىل املتخصص. عند 

إمتام ذلك، تستطيع املجموعات الصغرية املشاركة بنتائج البحث 

الذي قاموا به من خالل الواجب املنزيل وطرح املزيد من األسئلة 

التي تدور يف أذهانهم. 

يجب أن تختار كل مجموعة الصغرية أفضل سؤال وتشارك به. ت. 

يتم تجميع األسئلة وعرضها.

يتم الرتحيب بالضيف، ثم يُطلب من أحد املتطوعني تقديم شارة ث. 

للفتيات.  القوية  التغذية 

يقدم الدعم للمجموعة حتى يطرحوا عىل الخبري األسئلة 	. 

املعروضة.

يف النهاية، يُسمح ببعض الوقت حتى تطرح املجموعة عىل ح. 

الخبري أية أسئلة أخرى )مع توفري الخصوصية إذا رغبوا يف ذلك(. 

الهدف هو متثيل بعض السيناريوهات املتعلقة بسوء التغذية. أ. 

أوالً، تنقسم املجموعة إىل مجموعات أصغر، وتحصل كل 

مجموعة صغرية عىل بطاقة من بطاقات السيناريوهات 

الجادة )متاحة(. 

يتم رشح أن مهمة كل مجموعة هي إعداد دراما مدتها 3 ب. 

دقائق تعرض يوم يف حياة شخصية هذه الدراما. ويجب أن 

يعرضوا مشكلة سوء التغذية وبعض أسبابها وبعض الحلول 

لها. 

مُتنح املجموعات بعض الوقت لطرح األسئلة قبل البدء. يجب ت. 

التأكد أن املجموعات تفهم بوضوح املشكلة املوجودة يف 

البطاقة وأسبابها وحلولها. عند االنتهاء من ذلك، تستطيع 

املجموعات استخدام معلومات البحث الذي قاموا به من 

خالل الواجب املنزيل يف متثيل السيناريوهات. 

 عند االنتهاء من اإلعداد، تستطيع املجموعات أداء ث. 

السيناريوهات الخاصة بها.

أو

اختيار الوجبة األساسية: 

          تأمل:
يتم مناقشة الرسائل الرئيسية وطرح األسئلة التالية:أ. 

ما الذي تحتاجه الفتيات يف النظام الغذايئ الخاص بهن؟ كيف أ. 

يستطعن الحصول عليه؟

ما أهمية حصولِك عىل املزيد من الحديد؟ ملاذا؟ب. 

هل يوفر النظام الصحي العام الخاص بنا املكمالت األسبوعية من ت. 

الحديد وحمض الفوليك )WIFAS(؟ استكشفوا هذا األمر!

يكتب الجميع ما تعلموه يف الجزء الربتقايل من عداد الشارة ب. 

الخاص بهم. 

 تقدم التهاين للجميع عىل إمتام  املرحلة الربتقالية! 

 حافظوا عىل عدادات الشارات. 

    ال ميكنكم التجمع مًعا؟ 
يُطلب من املجموعة قراءة نص الربنامج اإلذاعي ثم إجراء 

مقابلة شخصية مع أحد أفراد العائلة عن التغذية.

    لديكم تقنية؟ 
يدعم القادة املجموعة يف مراسلة أحد متخصيص التغذية 

املوثوق فيهم من خالل الربيد اإللكرتوين وطرح أسئلة خاصة 

بالتغذية.

30 دقيقة

15 دقيقة

الحواجز الصحية الطبق الساخن
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قارئ )1(:   أهالً بكم معنا مرة أخرى يف إن يب إس. أنا مضيفكم، ]إدرا	 اسمك[، ومعي ]إدرا	 اسم املضيف الثاين[. استمعنا يف أخبار هذا 

الصباح عن خطة الصحة الجديدة للوزيرة. وبعد االتصاالت التي استقبلناها عن الوجبات املتوازنة، تواصل معنا أحد املتخصصني يف 

التغذية. 

قارئ )2(:   لقد أخربنا أخصايئ التغذية أنه عىل مستوى العاملي، تتأثر الفتيات املراهقات بنسب غري متساوية من سوء التغذية. إنه أمر 

صادم – فلم نكن نعلم ذلك! ولذلك، قمنا بدعوة أخصايئ التغذية يف الربنامج. صباح الخري ]إدرا	 اسم أخصايئ التغذية[!

صباح الخري جميًعا! شكرًا لكم عىل استضافتي.  أخصايئ التغذية: 

قارئ )1(:   يسعدنا أن تكون معنا. هل تحدثنا عن نفسك بعض اليشء؟ 

بالطبع. أنا أخصايئ تغذية منذ 10 سنوات، وأعمل يف جميع أنحاء العامل. كام ساهمت يف تقرير التغذية العاملي لعدة سنوات. أخصايئ التغذية: 

وما هو تقرير التغذية العاملي؟ قارئ )2(:  

أخصايئ التغذية:  إنه التقييم املستقل الرائد عن حالة التغذية عىل مستوى العامل. ويتم إصداره كل عام لعرض التقدم املحرز والتحديات املستمرة. 

يهدف التقرير إللهام الحكومات واملجتمعات واألفراد التخاذ اإلجراءات إلنهاء سوء التغذية.

قارئ )1(:   هذا رائع! يرشفنا وجودك معنا يف برنامجنا! الرسالة التي أرسلتها إلينا كانت عن الفتيات املراهقات، لذلك طلبنا من الفتيات االتصال 

بنا لطرح أسئلتهن. املتصلة األوىل؟

أهالً. أبلغ من العمر 15 عام. أريد أن أفهم ملاذا تتأثر الفتيات يف مثل سني بسوء التغذية عىل مستوى العامل؟ متصلة )1(:  

أخصايئ التغذية:  الفتيات املراهقات أكرث عرضة للتأثر بسوء التغذية للكثري من األسباب. عىل سبيل املثال، ينتج عن عدم املساواة بني الجنسني أن 

تحصل الفتيات يف بعض الدول عىل طعام أقل أو طعام بجودة أقل. من الرضوري أن نتذكر أن التغذية حق من حقوق اإلنسان! 

للبنات والبنني مًعا الحق يف الحصول عىل التغذية الجيدة.

هل تختلف االحتياجات الغذائية للفتيات عن البنني؟  متصلة )2(: 

أخصايئ التغذية:  نعم. أثناء الدورة الشهرية، تفقد الفتيات الحديد املوجود يف الدم، ولذلك فهن بحاجة للمزيد من الحديد يف نظامهن الغذايئ 

لتعويضه. هناك سبب آخر لتأثر الفتيات هكذا بسوء التغذية، وهو أنهن يف بعض األحيان ال يحصلن عىل هذا الحديد. 

ماذا يحدث يف حالة عدم حصول الفتيات املراهقات عىل الحديد اإلضايف الذي يحتجن؟ متصلة )3(:  

أخصايئ التغذية:  يف حالة عدم حصول الفتيات عىل الحديد اإلضايف، يّكن معرضات لإلصابة بأنيميا نقص الحديد – وهو نوع من سوء التغذية. ويكون 

السبب فيه عدم الحصول عىل كميات كافية من الحديد يف الغذاء أو عندما ال يستطيع الجسم استخدام الحديد بشكل سليم )عىل 

سبيل املثال، يف حالة املرض(. من املقدر أن %30 من الفتيات املراهقات مصابات باألنيميا عىل مستوى العامل. إنه أمر صادم!

ما الذي نستطيع القيام به؟ ما الذي نستطيع القيام به جميًعا، وليس فقط الفتيات؟ متصلة )4(:  

أخصايئ التغذية:  هذا سؤال ممتاز. إنها مسؤوليتنا جميًعا. يجب أن نعمل عىل متكني الفتيات بأن نجعلهن مدركات للمشكلة وبكيفية الحصول عىل 

املزيد من الحديد. ينبغي أن تتناول الفتيات األطعمة الغنية بالحديد. توفر الخدمات الصحية أو املدارس/الكليات يف بعض الدول 

أقراص تُعرف باملكمالت األسبوعية من الحديد وحمض الفوليك )WIFAS( للوقاية من األنيميا. وسيتم توفريها إذا كانت معدالت 

األنيميا مرتفعة يف البلد، ولذلك يصبح من املهم أن تتناول الفتيات هذه األقراص.

8 شخصيات: اثنان من قّراء األخبار، وأخصايئ تغذية، وخمسة من املتصالت )يتم توزيع بطاقات األسئلة عىل الجمهور(

مورد )1(:
نص املحطة اإلذاعية – برنامج الحادية عرشة صباًحا
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 متصلة )5(:  بعض الفتيات ال تحب تناول املكمالت األسبوعية من الحديد وحمض الفوليك ألن طعمها يسء أو ألنها تسبب لهن آالم 

البطن. فبامذا تنصحهن؟

أخصايئ التغذية:  أقرتح أن يتناولن املكمالت األسبوعية من الحديد وحمض الفوليك بعد األكل مبارشًة. والواقع أن أغلب الفتيات والنساء ال يواجهن 

أية آثار جانبية لهذه املكمالت. كام أن الفتيات الاليت يتناولن املكمالت األسبوعية من الحديد وحمض الفوليك سيحافظن عىل قوتهن، 

وسيتمتعن بالكثري من الطاقة، وسينمّون ليصبحن نساء أصحاء!

إنها رسالة قوية حًقا – شكرًا لك. وشكرًا للمتصالت عىل أسئلتهن الرائعة. هل تريد املشاركة بأية نصائح أخرى؟  قارئ )2(:  

أخصايئ التغذية:  تتغري احتياجاتنا الغذائية عىل مدار دورة الحياة. لقد ناقشنا فرتة مراهقة الفتيات، ولكن إذا قررت املرأة إنجاب األطفال عند سن أكرب، 

سيكون لها احتياجات غذائية خاصة يف ذلك الوقت أيًضا. املرأة التي تتناول الطعام الصحي ومتر بتجربة حمل صحية يكون أطفالها يف 

األغلب أصحاء!

لقد أفدتنا كثريًا! ال نستطيع أن نقدم لك الشكر الكايف. قارئ )1(:  

من دواعي رسوري. تذكرّن يا فتيات – أننت بحاجة للمزيد من الحديد! أخصايئ التغذية: 

وبهذا ينتهي هذا الجزء من برنامجنا. نشكر ضيفنا املوقر وكافة مستمعينا.  قارئ )2(:  

مورد )1(:
نص املحطة اإلذاعية – برنامج الحادية عرشة صباًحا
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تعليامت للقادة:
يتم إعداد نسخة واحدة من بطاقات أسئلة املتصالت وقصها. . 	

قبل استخدام نص الربنامج اإلذاعي يف البداية، يتم توزيع البطاقات بشكل عشوايئ عىل “الجامهري”. . 	

متصلة )1(

متصلة )3( متصلة )2(

متصلة )5( متصلة )4(

أهالً. أبلغ من العمر 15 عام. أريد 

أن أفهم ملاذا تتأثر الفتيات يف مثل 

سني بسوء التغذية عىل مستوى 

العامل؟ 

ماذا يحدث يف حالة عدم حصول 

الفتيات املراهقات عىل الحديد 

اإلضايف الذي يحتجن؟

هل تختلف االحتياجات الغذائية 

للفتيات عن البنني؟

بعض الفتيات ال تحب تناول املكمالت 

األسبوعية من الحديد وحمض الفوليك 

ألن طعمها يسء أو ألنها تسبب لهن 

آالم البطن. فبامذا تنصحهن؟

ما الذي نستطيع القيام به؟ ما 

الذي نستطيع القيام به جميًعا، 

وليس فقط الفتيات؟

مورد )2(: 
بطاقات أسئلة املتصالت
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تعليامت للقادة:
يتم إعداد نسخة من بطاقات السيناريو الجاد لكل مجموعة صغرية ثم قصها. . 	

تبلغ إيريكا 11 عام، وتعيش يف قرية يف جزيرة جميلة يف الفلبني. 

وقد بدأت دورتها الشهرية من وقت قريب. واآلن، أصبحت إيريكا 

تجد صعوبة يف الرتكيز يف املدرسة، وتفتقد الطاقة، وكثريًا ما تشعر 

بالغثيان. كام إنها تصاب بالصداع. رمبا تعاين إيريكا من األنيميا 

الناتجة عن نقص الحديد، لكنها ال تعلم بعد ألنها مل تخرب أحد 

بهذه األعراض. 

تعيش هانا مع عائلتها يف شقة صغرية يف مدينة كبرية بالواليات املتحدة. 

تتوجه عائلتها كل أسبوع لبنك الطعام للحصول عىل إغاثة غذائية ألنهم 

ال ميلكون ما يكفي من مال لرشاء الطعام. تقيض هانا الكثري من أوقات 

فراغها يف استخدام هاتفها. إنها تحصل من نظامها الغذايئ عىل طاقة 

أكرث مام يحتاجه جسمها. وقد بدأت هانا يف فقدان ثقتها بنفسها ومل 

تعد تتقابل مع أصدقائها. إنها معرضة لإلصابة بأمراض القلب. 

 ,In a village in Sri Lanka 

يف إحدى قرى رسيالنكا، تعيش ناندانا الحامل يف طفلها األول. ناندانا 

تبلغ من العمر 15 عام فقط، وتتمنى لو أنها تستطيع الذهاب إىل 

املدرسة بدالً من الوضع الحايل. إنها تشعر بالكثري من التعب يف كل 

األوقات وتفتقد الطاقة. إن ناندانا ال تحصل من نظامها الغذايئ عىل 

ما يكفي من الحديد، ولذا فهي تعاين من أنيميا نقص الحديد. وهذا 

من شأنه أن يجعل فرتة حملها صعبة. وهي معرضة إلنجاب طفل 

منخفض الوزن بنظام مناعي ضعيف.

فاطمة رضيعة صغرية عمرها أسبوع واحد فقط، وهي مولودة بوزن 

خفيف للغاية. فأمها، أجوستني، مل تتمكن من الوصول إىل التغذية 

الصحية أو مكمالت الحديد أثناء فرتة الحمل. يف املنزل، فاطمة تنام 

طوال الوقت، وأجوستني قلقة من أن فاطمة رمبا ال تحصل عىل 

العنارص الغذائية الكافية من الرضاعة الطبيعية. تقرتح الخاالت 

والعامت إعطاء فاطمة شاي األعشاب، واآلن أصبحت الرضيعة تعاين 

من اإلسهال.

يف إيطاليا، يبلغ ستيفانو 12 عام، وهو يعيش مع أمه واخته. إنه يتناول 

الوجبات األكرب يف عائلته، كام يتناول بشكل يومي الوجبات الخفيفة 

التي تحتوي عىل الكثري من األطعمة املَُصّنعة، مثل البسكويت والكيك 

والبطاطس املقلية. ميارس ستيفانو ألعاب الحاسوب من خالل اإلنرتنت 

مع أصدقائه يف معظم األمسيات، وال ميارس الكثري من الرياضة. وقد 

تم تشخيص ستيفانو بالسمنة املفرطة، وهو اآلن معرض لإلصابة مبرض 

السكر. يعاين ستيفانو من التنمر وانخفاض الثقة بالنفس.

يف إحدى بلدات مدغشقر، تعيش جريس البالغة من العمر 13 

عام. تحب جريس التعليم ولكن يفوتها الكثري من الدراسة ألن 

عليها االعتناء بأخوتها. وعندما تحيض، فإنها تلزم املنزل أيًضا ألنها ال 

تستطيع الحصول عىل املنتجات الصحية الخاصة بالدورة الشهرية. 

أثناء الوجبات، تكون جريس آخر من يحصل عىل الطعام وهي 

تالحظ أن أخوتها البنني ووالدها يحصلون عىل السمك والخرضوات 

األفضل. 

تعرفوا عىل إيريكا تعرفوا عىل هانا

تعرفوا عىل ناندانا تعرفوا عىل فاطمة

تعرفوا عىل ستيفانو تعرفوا عىل جريس
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