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 12الفئة العمرية  +(12)برنامج 
 فما أكثر

 جمعية مرشدات رواندا



Some facts about Rwanda… 
45 مليون نسمة  10.8اجمالي عدد السكان البالغ  ٪ من

 يوميا دوالر أمريكي 1.50  $يعيشون على أقل من 

 العظمى من السكان يعيشون في المناطق الريفية الغالبية
 حيث يتركز الفقر

54 سنة 19٪ من السكان تحت سن 

 من 13سنة يمثل  14-10تتراوح أعمارهم بين عدد الذين ٪
 (البنينعدد الفتيات حيث يفوق عدد ) السكان 

 الوقت المزيد من بقضاء الفتيات سنوات، تبدأ  10سن بدأ من
 في إدارة األعمال المنزلية مقارنه بالفتيان

 19-15أعمارهن بين تتراوح الشابات الالتي من نصف أكثر   
 زوجتهيحق له ضرب أن الزوج سنه يعتقدن 

 أمر والحمل التحدث عن الجنس المحرمات االجتماعية تجعل
أمور مع مما يؤدي إلى عدم إعداد الفتيات للتعامل ، صعب

 .لسوء المعاملةمتعلقة بالحيض والجنس، ويعرضهن ذلك 

 …بعض الحقائق عن رواندا



الفئة +( 12)ما هو برنامج 
 سنة  فما أكثر؟ 12العمرية 

12 + هو برنامج توجيهي و
مساحة آمنه محورية، تم 

تصميمه على يد فتيات، و 
تتراوح يقدم للفتيات الالتي 

سنه،  12-10بين أعمارهن 
الهدف من هذا البرنامج 
ضمان أن تكون الفتيات 

على اضطالع و علم التخاذ 
القرارات خالل الفترة 

االنتقالية الصعبة إلى سن 
 البلوغ

 وتركز المناهج األسبوعية
القدرات و تعزيز على بناء 

الثقة بالنفس لدى الفتيات 
بالتركيز على  ثالثة محاور 

الصحة : أساسية هي
وإدارة ، الجنسية واإلنجابية

 ومحو األمية الماليةالعنف، 



 المنهجية

12 + للوصول يسعى
  114500إلى عدد 

من الفتيات البالغات 
عام و  الالتي من  12

الممكن أن يتعرضن 
رواندا على لذلك في 

)  سنوات مدى ثالث 
تم الوصول إلى  

خالل ٪ 47نسبة 
عن ( 2015/16عامي 
 :طريق

المساحة اآلمنة 

التوجيه 

التدريب 

 التواصل 

 



 النتائج المتوقعة 

 للنساء تحسين جودة الحياة
 والفتيات في رواندا

 إجراء تحسين في المجاالت
واالجتماعية واألصول الصحية 

فتاة  52،000لعدد االقتصادية 
 .خالل سنتين

 الثقة بالنفس بين الفتيات زيادة
 .البرنامجالمشاركات في 

 مع العنف الحد من التسامح
القائم على نوع الجنس بين 

 .الفتيات

 تنفيذ السياسات التي تتمحور
على المستوى حول الفتيات  

 .الوطني

 التمكين للفتيات المنتسبات
 سنة 12-10العمرية  لللفئة



AGR as implementing agency 

Kigali City: 

- Kicukiro 

- Nyarugenge 

- Gasabo 

 

Western 

Province 

- Rwamagana 

- Nyagatare 

- Bugesera 

- Kayonza 

- Ngoma 

- Kirehe 

- Ngoma 

- Gatsibo 



التعيين و 
 التقليد

 التوجيه الموارد
تعزيز 
 الصورة

االبتكار 
في 

البرامج 
 التعليمية 

 حركة ارشادية ذات جودة عالية 



 :اللعبة تغيير
 

الموضوعات ذات الصلة بالعصر  
 الحالي



.  
  بمشاكل نهتم نحن كمرشدات 

  .بمساعدتهن ونسعد الفتيات
  المشاكل هذه تجنب أجل من

  عنها نتحدث أن علينا يجب
  أن يجب وأيضا الفتيات مع
 .النصائح لهن نقدم



METLIFE     متليف      
   

 من للمرشدات المالي الوعي مشروع
 .سنة 15-9 بين  العمرية الفئة



   لأللفية اإلنمائية األهداف

 .المهمشة المناطق في الفتيات

 . قدراتهن كامل لتطوير والشابات الفتيات تمكين





 أنا ألكون حرة لماذا

  التواصل وسائل على المثالي للمظهر الترويج•
 االجتماعي

 الحالي وضعها على ألنفسهن الفتيات تقدير•

 المرضي والشره الشهية فقدان مثل مشاكل•



   بالنفس الثقة و الذات تقدير
 

 الثقة اكتساب على الفتيات تعمل
 خالل من الذات تقدير و بالنفس
 الكشافة فتبات و المرشدات حركة

  التركيز إلى بحاجة فإننا ذلك، ومع
 بدونها، ألنه ذلك الجسدية الثقة على
  يفقدن و ألنفسهن الفتيات تقدير يقل
  إلى يؤدي مما أنفسهن، في الثقة

 األنشطة في المشاركة عن االمتناع
 .بها يتمتعون التي

 



 المكسيك في األقران خالل من التعليم

من أجل التعليم و 
 التثقيف و التمكين

 

 

 
 



 «محرمات » تعتبر التي الموضوعات لمناقشة فعالة وسيلة

  األقران خالل من التعليم لماذا



GENERAL OUTLINE DOVE PROJECT 

 

 

 

 

  الحصول
 برامج على
 خالل دوف

  االجتماعات
 االسبوعية

. 

 

 

 

 

  عرض
 الصور

  الشخصية
   للنشاط

. 

 

 

 

 

  تنفيذ
  مع النشاط
  ثالثة
 أصدقاء

  حصول
  المرشدة
 على
  شارة

  حصول
  الصديقة

سوار على  

 دوفالخطوط العريضة لمشروع 



 حرة ألكون أنا 





  حرة برنامج خالل من
  تغيير لمسنا أنا ألكون

  حيث فتياتنا، في
 و سعادة أكثر أصبحن

  بأنفسهن ثقة أكثر



 جيد تأثير لمسنا لقد» 
 حيث عملنا، في حقا
 التعرف الفتيات بدأت
  فيما ممتعة حقائق على

  وتوصلن الجمال  يخص
  هو الجمال معنى أن إلى

 الذات تقبل مجرد

 في البرنامج ساهم كما
 بجمعية العضوية زيادة

 «  المكسيك مرشدات
 





حرة ألكون 
 :أنا 

 

جمعية 
 مرشدات روندا 

 



 برنامج حرة ألكون أنا 

Rwanda Girl Guides Association 



Some facts about Rwanda… 
     

الخلفية عن برنامج حرة ألكون 
    برونداأنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أصبح لدى جمعية مرشدات روندا ميسرة لبرنامج حرة ألكون أنا كارين ألول مرة

 و التي حصلت على تدريب حرة ألكون أنا بالمركز العالمي باكس لودج رورميشا
 من مدربات  10امت بإتمام مهمتها و هي تدريب عدد رواندا قعند عودتها إلى

 .المدربات و الالتي عملن على تنفيذ برنامج حرة ألكون أنا بجميع انحاء رواندا

 استضفنا حدث دولي للجمعية العالمية للمرشدات و فتيات  2015خالل شهر مايو
الكشافة حول موضوع حرة ألكون أنا مع المشاركات من الدول الناطقة بالفرنسية في 

 .افريقيا

 مدربات السابق ذكرهن  بتنفيذ تدريبات  10بعد الحدث قام كل من المشاركات و ال
 .للتعريف ببرنامج حرة ألكون أنا المدارس من أطفال  1000بهدف الوصول إلى عدد 

الذين انضموا إلى جمعية  نيوأعضاء فتاه   350عدد : اإلحصائيات الحالية تشير إلى
 .مرشدات رواندا بعد ختام جلسات حرة ألكون أنا  وحصلن على الشارات

 مما سوف  حرة ألكون انا برنامج طويلة المدى لالعتماد على استخدام خطة لدينا

 .مجتمعناتأثير كبير في يكون له 
 هذا البرنامج مفيد لمجتمعنا ليس فقط للفتيات ولكن أيضا للنساء الذين لقد كان

تحقيق أحالمهن بسبب مظهرهن الخارجي الذي يراه يعتقدون أنهم ال يستطيعون 
 .اآلخرون

 ونحن نتوقع أن كينياروانداأصبح اآلن متوفر لدينا نسخة من كتيب التدريب باللغة ،
 .لهمالمفيد إلى عدد أكبر من الفتيات والنساء من خالل تنفيذ هذا البرنامج نصل 

 



برنامج حرة ألكون أنا يعتبر ذو  
 أهمية كبيرة في روندا 



 التنفيذ



كيف يعد البرنامج وثيق الصلة 
لجميع الفتيات و لماذا موضوع 
 الثقة الجسدية مهم في روندا

 في بلدي، وخاصة أولئك الذين ألن فترة المراهقة تعد فترة عصيبة للفئة الشابة
يقعون تحت ضغط من األقران للعناية المدرسة الثانوية في مدارس داخلية ينضمون إلى  

 .بمظهرهم الخارجي

الفئة الشابة هي الفئة كثيرة االعتناء بمظهرهم الخارجي. 

حيث أن )الوحيد المختص بالتركيز على الثقة الجسدية هو البرنامج  حرة ألكون أنا

ولكن حرة ألكون أنا  ( عامالبرامج األخرى معنية بالثقة بالنفس و االعتزاز بالذات بشكل 
وخاصة الفئات على فتح مدارك الفتيات حول مختلف الصور الجسدية المتاحة، فقط ركز ي

 .المهمشة

 14-11الذين تتراوح أعمارهم بين ( الفتيان والفتيات)األطفال هذا البرنامج يقدم لجميع 
أن معظم النساء والفتيات بحاجة لمجتمعنا ألننا وجدنا جيد للغاية ألمر سنة، وانه 

 .جدا لالهتمامللتعرف على البرنامج حيث انه مثير 

 



استخدام التعليم من خالل األقران 
يثري على تنفيذ برنامج حرة ألكون 

 منظمتناأنا  في 

 األطفال ال يتعلمون فقط خالل يثري على البرنامج حيث أن األقران التعليم من خالل
 .ولكن أيضا في أي وقت الفراغالدورات التدريبية 

 والفئة الشابة يقومون بوضع مظهرهم على قائمة مخاوفهم الرئيسية ، أنهم األطفال
الصورة المحدودة للجمال مع لكي يتالءم مظهرهم بالكثير من الضغوط  لتغيير يشعرون 

التي  يعترف بها المجتمع، و هي الصورة التي يتم عرضها في وسائل اإلعالم و التي 
 .قبل زمالئهمتعد مثالية  من 

 إلى مجموعة توجيه رسالة على انه يعد بالفعل برنامج جيد حيث أنه جيد يساعدنا
 يتناول موضوع الثقة الجسدية الوحيد الذي الناس و ذلك ألنه  البرنامج كبيرة من 

 لحركة المرشدات أعضاء جدد لالنضمام لقد ساعدنا برنامج حرة ألكون أنا على اكتساب
 .في بلدنا

 حيث يتم استخدامه  ، كينيارواندااآلن متوفر لدينا نسخة من كتيب التدريب باللغة أصبح
حيث يساعد توفر البرنامج باللغة  30المقاطعات بالبالد و التي يبلغ عددها جميع في 

 .جداجيد في تنفيذه بشكل الموجهين األم، 

 جمعية مرشدات إلى  نيفتاه  وأعضاء  350نتج عن برنامج حرة ألكون أنا انضمام عدد
 .مقاطعات 3الشارات في رواندا بعد ختام جلسات حرة ألكون أنا  وحصلن على 

 

 

 



المكتسبة أثناء والمزايا المهارات 
استخدام نهج التعليم من خالل األقران 

 (الخبرة)لتقديم برنامج حرة ألكون أنا 

 لممارسة و تحسين مستوى ليوجد وقت متاح
 .األداء في التيسير

مهارات التحدث أمام الجمهور. 

 طبائع و عواطف اآلخرين إدارة. 

 بسبب ما تم اكتسابه والثقة أيضا الشعور بالفخر
اآلباء واألمهات الذين )قبل المجتمع من ثقة من 

 .الجلساتحضور يسمحون ألطفالهم ب

 التوجيه و احتالل مكانه القدوة للفتياتمهارات. 

 

 



 !!!شكرا لكم                    


