عشرة اشياء يجب ان تعرفها عن
New Sex-ed

وعلي عكس آباء وأمهات في أجزاء أخرى من كندا والواليات المتحدة
وأوروبا ،فإن آباء كيبيك سيكون لهم حقوق أقل فيما يتعلق بي .sex-ed
ولن يتم إعالمهم مسبقا بالمواد التعليمية المستخدمة (الكتب ،وأشرطة
الفيديو ،واألفالم ،وما إلى ذلك) أو يطلب منهم الحصول على إذن من أي
جزء من البرنامج الذي يدوم  12عاما .لن يتم تزويدهم باختيار نشاط بديل
لطفلهم ،على الرغم من أن هذا يتم بشكل منتظم ألنشطة التعلم األخرى (مثل
الرحالت).

سيشمل  New sex-edالمدارس العامة والخاصة بحلول
سبتمبر  .2018ويبدأ هذا البرنامج الصريح في رياض
األطفال ،حيث يقدم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5
سنوات إلى مواضيع تتعلق باألعضاء الجنسية والحمل
والوالدة المهبلية والوالدة القيصرية ،ويجيبون أيضا على
أسئلة مثل "لماذا األم تنزف؟ "و" ما هو القضيب؟ "
ومنهج كيبيك هو أكثر عدوانية من المناهج المثيرة للجدل في
أونتاريو ،والتي ولدت احتجاجات ضخمة من الوالدين
وأسفرت عن زيادة في التعليم المنزلي .وتقدم مواضيع مثل
المتعة الجنسية في مدارس كيبيك في الصف الثاني ،مقابل
الصف السابع في أونتاريو .ولكن المواضيع المتعلقة
باألمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي و هي في
الصفف األخيرة للتعليم و لكن سيتم إدخالها في كيبيك ،بدءا
من الصف الثامن.
الذهاب بالمنهج إلى أبعد الحدود البيولوجيا المحايدة،
واالستنساخ ،والوقاية من األمراض المنقولة عن طريق
االتصال الجنسي ،والسالمة في وسائل االعالم االجتماعية /
الفضاء السيبراني واالعتداء الجنسي ،كيبيكNew sex-ed
يحتوي على محتوى أكثر من أي برنامج
 sex-edآخر في كندا .لقراءة برنامج  12عاما في مجملها،
يرجى زيارة.
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في ( Albertaحيث يدرس الجنس لمدة  6سنوات فقط) ،يمكن للوالدين
سحب طفلهم من أي درس الجنس دون خوف من العقوبة األكاديمية ،ويجب
على المدارس تقديم تجارب التعلم البديلة .ويجوز للوالدين أن يقدموا شكوى
إلى لجنة حقوق اإلنسان إذا كانوا يشعرون بأنهم لم يخطروا على نحو سليم
بخطة للدرس .في  ،Manitobaيحق للوالدين أن يختاروا لطفلهم “OPT-
 "OUTفي المنزل عندما يتعارض المحتوى مع القيم العائلية أو الدينية أو
الثقافية .في ، British Colombiaيمكن للوالدين أيضا اختيار أطفالهم ل "
 "OPT-OUTفي المنزل .في P.E.I.يجب إبالغ اآلباء بالمحتوى مسبقا
والتوقيع على نموذج
" ."opt-inفي الواليات المتحدة ،يمکن إعطاء أولياء األمور
اختيار” ”OPT_OUTلطفلهم لعدم حضور حصة  .sex-edحتى في هولندا
ليبرالية ،اآلباء واألمهات لديهم الحق في سحب طفلهم من مواضيع ال عالقة
لعلم األحياء.

على عكس المقاطعات األخرى في كندا حيث يتم تدريس
 sex-edفي دورات محددة (مثل “ ،)"Health-edكيبيك  sex-edإد تكون غير مرئي
في المناهج الدراسية ودمجها في مواضيع أخرى .وهذا من شأنه أن يجعل من المستحيل
على اآلباء (دون أن يقال مسبقا) لمعرفة متى سيتم تعليم sex-edأو كيف .يمكن أن
يظهر  sex-edفي دورات مثل الفرنسية واإلنجليزية والرياضيات ،مما يضعف الطريقة
التي يتم تدريس الكفاءات األساسية وتدرج.
وتقول حكومة كيبيك أن هذا النهج يؤدي إلى أدنى معدالت األمراض المنقولة عن طريق
االتصال الجنسي ،وقد استخدم بنجاح في أماكن أخرى لسنوات  -أي في السويد .ومع
ذلك ،في عام  ،2013السويد تم تحديدها بأنها عاصمةالمرض الجنسي في أوروبا.
كما تتعارض الحكومة مع توصية نقابات المعلمين والمعلمين في كيبيك بتدريس sex-ed
في دورة منفصلة.

ولا توجد حاجة إلى أن
يقوم أخصائيو الرعاية
الصحية بتدريس البرنامج
في كيبيك ،على الرغم
من الطابع الحساس
للتربية الجنسية ،والآثار
المترتبة على ذلك بالنسبة
للصحة النفسية للأطفال .
 .وتعتقد حكومة كيبيك أن ما يصل إلى  12ساعة كافية لتدريب
أي متطوع على استعداد لشرح موضوعات تتراوح بين النمو
الجنسي وصورة الجسم ،إلى الحمل والولادة والهوية والقوالب
النمطية الجنسانية والأدوار والمعايير الاجتماعية والحياة العاطفية
والرومانسية والاعتداء الجنسي ،والفهم العام للحياة الجنسية،
والنشاط الجنسي ،والعنف الجنسي ،والأمراض المنقولة عن طريق
الاتصال الجنسي ،ومنع الحمل .ويدعو علماء الجنس ونقابات
المعلمين ونقابات المدراء المهنيين فقط إلى تدريس المحتوى.
ووفقا لتقرير حكومي في نيسان  /أبريل  2017بعد تحليل النتائج
من  19مدرسة قامت بتجربة  ،new sex-edاهملت بعض
المدارس تعليم أجزاء من المنهج بسبب نقص الخبرة وعدم
الارتياح للمنهج لبعض الموظفين.

على الرغم من أن الحكومة قد توفر للمدارس بعض المواد
التعليمية ،يبقى المحتوى مفتوحا لكل تفسير شخصي للمعلم.
ويعرب علماء الجنس ،المدربون على تعليمهم جنسيا بطريقة
محايدة ،عن قلقهم إزاء هذا النهج .وهم يجادلون بأن أولئك الذين
ليس لديهم تدريب جامعي يكونون عرضة لنقل المعتقدات
والخبرات الخاصة بهم إلى الأطفال ،والتي يمكن أن تكون ضارة.

علي الخلاف لبعض المناطق امن كندا والولايات المتحدة ،منهج
 new sex-edفي كيبيك لايعبر عن تنوع معتقدات سكانها أو
قيمهم بطريقة محايدة أو شاملة .على الرغم من أن تنشئة
الشخص ،جنبا إلى جنب مع الانتماءات الثقافية والدينية هي
عوامل حاسمة في نموهم النفسي والجنسي فإن البرنامج يمثل
وجهة نظر واحدة فقط عن النشاط الجنسي ،ولا يضع في الاعتبار
وجهات النظر الاخري

 .البرنامج لا يتبع
Quebec’s own “ERC” program (Ethics and Religious
( ، Cultureوالذي يهدف إلى تقديم عدة وجهات نظر متنوعة ،من
دون تحيز.

يعتبر منهج  new sex-edأن الآباء وأمهات هم المربون الأساسيون
لأطفالهم ،وبالرغم من ذلك فإنه يهمش من السلطة الأبوية .فبداية من
الصف الثالث ،يقوم البرنامج بتشجيع الأطفال على ”ملاحظة" أسرهم
("القواعد"" ،التحيزات"" ،التوقعات"" ،الصور النمطية"" ،الصور"،
"الرسائل"" ،الأنشطة"" ،التفضيلات") ثم يدعو البرنامج الأطفال إلى
"اتخاذ إجراء" إذا كانت قيمهم لا تتماشى مع قيم آبائهم وأمهاتهم.

… لتثقيف أطفالهم بطريقة تتفق مع قيمهم العائلية ومعتقداتهم
وأخلاقهم.

لا يقدم كيبيك  sex-edأي مرونة للتكيف مع كل طفل ،وخاصة
خلال سن  11-5عندما يكون الأطفال في مرحلة سبات من
نموهم النفسي والجنسي .ويستخدم نفس النهج لتعليم جميع
الأطفال حول المسائل الحساسة والحميمة والشخصية ،بغض
النظر عن مستوى نضجهم ،والتنمية ،والراحة ،والفضول أو
التعرض المسبق للتأثيرات الجنسية والاعتداءات أو سوء المعاملة.
لا يقدم البرنامج أي خطة تدخل لمساعدة الاطفال المتأثرين
سلبيا بخطة دراسية.

تجري حكومة كيبيك حاليا مشروعا تجريبيا خارج منطقة
مونتريال (في  3مدارس فقط من أصل  19مدرسة) ،مما لا
يمثل حتي نسبة  ٪50من سكان كيبيك بتنوعهم الثقافي
والديني.
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بدون تمثيل
بدون شفافية
بدون تشاور
يجري تنفيذ مشروع كيبيك التجريبي في أقل من
 1%من العدد االجمالي للمدارس ،تاركا الوالدين
في أكثر من  99%من المدارس غير عالمين
حتي بوجوده أو مضمونه أو تأثيره على المناهج
الدراسية.
ولم تعقد حكومة كيبيك أي مشاورات عامة مع
الوالدين المسؤولين قانونيا عن األطفال المتأثرين
مباشرة بهذا البرنامج .
فشلت لجان اآلباء في إبالغ واستطالع وتمثيل
أغلبية آباء كيبيك الذين يجلسون خارج تلك اللجان
االنتقائية ،فيما يتعلق بآرائهم حول هذا البرنامج.

اتخذ خطوة
.
قم بزيارةwww.sexeducationquebec.org :

والتوقيع على االلتماس لجعل كيبيك sex-ed
خاضع للشمولية والشفافة والديمقراطية:
 إعادة النظر في المحتوى لتكون محايدة وشاملةمن جميع الكبيكيين.
 جعل  sex-edكورس منفصل ،ال يؤثر علىالموضوعات األكاديمية األخرى؛

تتطلب معلمين متخصصون في ال sex-edضمان الشفافية نحو اآلباء؛السماح باالنسحاب ،كما في أجزاء أخرى منكندا ،الواليات المتحدة وأوروبا

في
اِ
لظالم
ِ
التوقيع على العريضة
اعالم  M.N.A.التابع لها
مشاركة هذا المنشور

