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تعسغئ بتصعق اقذفال الختغئ والةظسغئ واإلظةابغئ

دلغض المثغمات
الخغفغئ  لفذفال

(طظ سمر 10 تاى 18)
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المخيمات الصيفية : تقديم:

ــز  ــي تعزي ــتثمارها ف ــن اس ــي يمك ــات الت ــر االوق ــن اكث ــطين م ــي فلس ــف ف ــرة الصي ــر فت تعتب

مفاهيــم الصحــة الجســدية و النفســية لالطفــال حيــث انهــا الفتــرة التــي يقضــي االطفــال فيهــا 

عطلتهــم الصيفيــة مــع امكانيــات محــدودة النشــطة ممتعــه ومفيــدة لالطفــال . 

مــن هــذا المنطلــق تســعى مؤسســة جــذور فــي كل عــام  لتنظيــم عــدد مــن المخيمــات الصيفية 

التــي تســتهدف رفــع وعــي االطفــال فــي القضايــا الصحيــة، وتطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم فــي 

ــر اليــة منظمــة لضمــان اســتثمار وقــت  هــذا المجــال وقــد وجــاءت فكــرة هــذا الكتيــب  لتطوي

المخيمــات الصيفيــة القصــى فائــدة ممكنــة، لهــذا فاننــا نأمــل ان يضــع هــذا الكتيــب منهجيــة 

واضحــة لميســرين المخيمــات الصيفيــة  ويشــكل اداة مســاعده لهــم فــي اســتثمار وقــت المخيم 

الصيفــي لتحقيــق اهدافــه بالشــكل االمثــل.

ــة التدريبيــة  ــه الــى ان هــذا الكتيــب يشــكل جــزء مكمــل لمجموعــة مــن االدل ــود التنوي كمــا ن

التــي تهــدف الــى حمايــة المراهقيــن مــن العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي مــن خــالل 

تعزيــز حقوقهــم فــي الصحــة الجنســية واالنجابيــة وال يعتبــر بــاي حــال بديــال عنهــا وانمــا يعتبــر 

مكمــال لهــا و مســاعد فــي حــال تنفيــذ انشــطة قصيــرة المــدى 

ــال  ــع االطف ــا م ــة الحق ــر االمكاني ــال توف ــي ح ــة ف ــطة االدل ــل انش ــذ كام ــي بتنفي ــا نوص  وهن

ــي: ــط التال ــالل الراب ــن خ ــة م ــى االدل ــول عل ــم الحص ــل ويمكنك وااله

http://www.juzoor.org/ar/child-protection-modules

المخيــم الصيفــي هــو برنامــج يتكــون مــن مجموعــة مــن الفعاليــات واالنشــطة التــي تســتهدف  

األطفــال و المراهقيــن والشــباب ، فــي الغالــب يكــون خــالل أشــهر الصيــف وهناك تنــوع باالهداف 

ــات  ــاك مخيم ــم فهن ــذة للمخي ــة المنف ــب الجه ــة حس ــات الصيفي ــا للمخيم ــم تحديده ــي يت الت

صيفيــة تســتهدف التوعيــة بالقضايــا الصحيــة ،حقــوق االطفــال ، رفــع مســتوى الصحــة النفســية 

،الفنــون المســرحية، والموســيقى، والحواســيب، وتعلــم اللغــة ، واألطفــال ذوي االحتياجــات 

الخاصة،مخيمــات ترفيهيــة .

ــة  ــة والصحي ــية واالجتماعي ــة النفس ــو التنمي ــة ه ــات الصيفي ــن المخيم ــام  م ــدف الع اال ان اله

وتعزيــز  لبنــاء شــخصياتهم  الالزمــة  المهــارات  االطفــال  واكســاب  والثقافيــة،  والتعليميــة 

ــتقبلهم . ــق بمس ــي تتعل ــرارات الت ــاذ الق ــي اتخ ــاركتهم ف ــتقبلهم .مش ــق بمس ــي تتعل ــرارات الت ــاذ الق ــي اتخ ــاركتهم ف مش
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كيف يمكنكم استخدام هذا الدليل :منهجية المخيمات في جذور :

تقسيم المجموعات : مدة المخيمات الصيفية : 

يشــرف علــى تنفيــذ المخيمــات الصيفيــة مجموعــة الميســرين والمدربيــن مختصيــن فــي المجال 

الــذي يتناولــه المخيــم ونــود االشــارة الــى ان  التوجــه لمؤسســة جــذور ان يســاهم شــباب واطفــال 

كمدربيــن فــي تتفيــذ االنشــطة مــع اقرانهــم بحيــث يصبحــون قادريــن علــى احــداث التغييــر الذين 

يريدونــه ونتأكــد مــن مشــاركة االطفــال بعــد حصولهــم علــى التدريــب الكافــي كالتدريــب علــى 

نهــج مــن طفــل لطفــل   .

يتــم تقســيم االطفــال الــى مجموعــات ويفضــل ان يكــون عــدد االطفــال فــي كل مجموعــة مــن 

١٢-١٥ طفــل لضمــان افضــل تفاعــل بيــن االطفــال وكذلــك ضمــان االجــواء الصحيــة اثنــاء تفاعــل 

ــر تبعــا للقاعــة المتوفــرة  االطفــال مــع بعضهــم البعــض، ويمكــن ان يكــون العــدد اقــل او اكث

علــى ان ال يقــل العــدد عــن ٨ و ان ال يزيــد عــن ٢٠ طفــل فــي كل مجموعــة، ويقــود كل مجموعــة 

ميســر واحــد علــى االقــل وميســرين فــي الحــد االقصــى.

ــن  ــم ولك ــة للمخي ــة المنظم ــب الجه ــم حس ــة للمخي ــرة الزمني ــرواح االفت تت

فــي الغالــب تتــراوح فتــرة المخيمــات مــن ٤ وحتــى ٨ ايــام ، فــي هــذا الكتيــب 

ــذ  ــي تنفي ــن ف ــار للمنفذي ــرك الخي ــام ونت ــعة اي ــامل لتس ــج ش ــدم برنام نق

ــى  ــام عل ــق ٥ اي ــم تطبي ــان يت ــي ب ــا نوص ــام اال انن ــن االي ــب م ــدد المناس الع

ــم. ــب امكانياتك ــل حس االق

ــن  ــم ولك ــة للمخي ــة المنظم ــب الجه ــم حس ــة للمخي ــرة الزمني ــرواح االفت تت

 ايــام ، فــي هــذا الكتيــب 

ــذ  ــي تنفي ــن ف ــار للمنفذي ــرك الخي ــام ونت ــعة اي ــامل لتس ــج ش ــدم برنام نق

ــى  ــام عل  اي

يوفــر هــذا الكتيــب برنامــج يومــي لتســعة ايــام يمكنكــم اختيــار المواضيــع التــي تتناســب مــع االهــداف   •

ــوم.  ــات المقترحــة لبرنامــج كل ي والمــدة التــي تحــدد مــن قبلكــم ومرفــق كافــة الفعالي

ونوصي هنا بان يتم تطبيق المواضيع التالية  مهما اختلف الهدف من المخيم :   •

اليوم االول : تعارف وبناء المجموعات .

اليوم الثاني : مهارات االتصال و التواصل .

اليوم الثالث: حقوق الطفل .

ولكــن اذا شــعرتم انكــم بحاجــه لالطــالع علــى مــواد نظريــة اكثــر يمكنكــم الحصــول علــى معلومــات اكثــر مــن 

خــالل المراجــع الــواردة فــي اخــر الدليل.
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الزي الموحد لالطفال: 
الفعاليات المقترحة لليوم االول :

ــاواة  ــعور بالمس ــز الش ــال لتعزي ــع االطف ــي لجمي ــح  قطن ــد مري ــر زي موح ــم توفي ــل ان يت يفض

والتكافــؤ فيمــا بينهــم  وكذلــك تعزيــز قيــم احتــرام القانــون، وفــي حــال تعــذر توفيــر ذلــك مــن 

ــوزة بيضــاء وطاقيــة  ــزام فــي بل ــان يطلــب مــن االطفــال االلت خــالل الجهــة المنظمــة نوصــي ب

ــح قــدر االمــكان . وحــذاء مري

اليوم االول : تعارف و بناء المجموعات

هدف اليوم :

الجزء االول : انشطة التعارف وبناء المجموعة : 

برنامج اليوم االول:

تعارف وبناء المجموعة.  •

تعزيز قدرة اليافعين على تقبل االخرين.  •

يمكن للميسر االختيار من االنشطة التالية :

برنامج اليوم األول

تسجيل وتقسيم المجموعات وتوزيع الباليز ٨:٠٠-٩:٠٠

١١:٠٠-١١:٢٠

١:٠٠-١:٣٠

٩:٠٠-١١:٠٠

١١:٢٠-١:٠٠

١:٣٠-٢:٠٠

٢:٠٠-٣:٠٠

استراحة ( يتم فيها توزيع وجبة خفيفة وصحية مثال : تفاحة و لبن اب و ماء )

انهاء وتقييم داخل المجموعات 

أنشطة تعارف وتعريف بالمخيم وأهدافه واالتفاق على القواعد
(بناء القواعد،االشارة وااليقاع،قصة اسمي،خطى الجدة)

فعاليات بناء المجموعة+تقبل االخرين 
(البالونات،مختلفون ونحترم االختالف،اين برتقالتي)

استراحة غذاء

اجتماع الطاقم المنفذ للمخيم للتقييم والتحضير لليوم التالي

•نشــرح لالطفــال الهــدف مــن المخيــم ونســتعرض معهــم البرنامــج وكافــة التفاصيــل 

. وااليــام  والفعاليــات واالوقــات  والبرنامــج  بالهــدف  المتعلقــة 

ــي  ــة الت ــى الكيفي ــة عل ــراد المجموع ــع اف ــق جمي ــم أن يتف ــن المه ــه م ــح أن ــدأ بالتوضي •نب

ســيتعاملون بهــا فيمــا بينهم أثنــاء المخيــم وأن يتفقوا على القواعد األساســية والســلوكيات 

المقبولــة والمريحــه.

•نطلــب مــن االطفــال أن يفكــروا معنــا حــول القواعــد األساســية التــي يريــدون وضعها. نســجل 

القواعــد التــي يذكرونهــا فــي قائمــة علــى لــوح قــالب بعنــوان «القواعــد األساســية». ونحرص 

علــى أن تبقــى هــذه القائمــة معروضــة فــي قاعــة التدريــب طــوال فتــرة المخيــم بأكملها

توفير بيئة آمنة ومرحة للجميع .

بناء قواعد المجموعة .

١٠-١٥ دقيقة.

اقالم ، اوراق فليب شارت.

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:
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• إذا تبيــن أن القواعــد األساســية الــواردة أدنــاه لــم تذكــر فــي القائمــة، نســأل االطفــال إذا كان 

ــم تذكــر، موضحيــن  ــا. نضيــف القواعــد التــي ل ــا أن نضيــف بعــض القواعــد مــن جهتن بإمكانن

ــض  ــى بع ــاق عل ــروري االتف ــن الض ــه «م ــرح أن ــا. نش ــي أن نضيفه ــا ف ــبب رغبتن ــا وس معناه

القواعــد األساســية مــن أجــل ترســيخ بيئــة مرحــة وآمنــة وشــاملة للجميــع»:

•نصغي إلى زمالئنا وال نقاطعهم أثناء حديثهم.

•نستمتع بجو من المرح في التدريب، على أن ال يسخر أحد من اآلخر.

•لكل شخص الحق في أن يكون له رأيه، حتى إذا لم نتفق معه.

•كيف شعرت عندما كانت المجموعة تكرر اشارتك وصوتك ؟

•لماذا كان مهم ان نسمع اآلخرين في اللعبة ؟

اسئلة مقترحة للنقاش:

اسئلة مقترحة للنقاش:

•نطلب من االطفال الوقوف بشكل دائري .

ــر  ــار اشــارة باســتخدام جســده للتعبي ــار المجموعــة باســمه و اختي •نطلــب مــن كل طفــل اخب

•نطلب من كل طفل ان يرسم لوحة تعبر عن اسمه   .

•بعــد ذلــك يعــرض كل طفــل لوحتــه ويقــوم  باخبــار المجموعــة  بقصــة صغيــرة عــن اســمه 

مثــل الشــخص الــذي قــام باختيــار اســمه وســبب اختيــار هــذا االســم لــه مــن قبــل اســرته ،حــدث 

ارتبــط باالســم .. .

تعارف ومشاركة.

تعارف ومشاركة .
تقليد االشارة وااليقاع.

قصة اسمي .

١٠-١٥ دقيقة.

٤٠دققة 

ال يوجد 

اوراق ، الوان ، اقالم ، الصق

الهدف :

الهدف : الفعالية:

الفعالية:

المدة:

المدة:

المواد:

المواد:

الخطوات:

الخطوات:

عنــه وارفاقهــا بصــوت يختــاره .

•نطلــب مــن المجموعــة القيــام باالشــارة والصــوت الــذي اختــاره الطفــل ونكــرر ذلــك مــع جميــع 

االطفــال .
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•ماهي الصفة التي اكتسبتها من اسمك  ؟

•ماهو الشئ الذي تحبه في هذا االسم  ؟

•كيف شعرت عندما كنت تحاول الوصول للجدة  ؟

•ما الذي ساعدكم في النجاح  ؟

•ما الذي ساهم في نجاحكم / فشلكم في الحفاظ على البالونات في الهواء  ؟

•مــا االمــور التــي اذا قمنــا بإعــادة التمريــن مــره اخــرى ســوف يتــم التركيــز عليهــا للمحافظــة علــى عــدد اكبــر 

مــن البالونــات  ؟

•يطلــب المــدرب مــن المجموعــة اعــادة التمريــن مــره اخــرى بعــد النقــاش بهــدف تطويــر العمــل الجماعــي بيــن 

المجموعــه .

اسئلة مقترحة للنقاش:اسئلة مقترحة للنقاش:

اسئلة مقترحة للنقاش:

•نطلب من احد االطفال التطوع ليقوم بدور الجدة  .

•شرح اللعبة لالطفال: 

•الطفل الذي يقوم بدور الجدة يستدير نحو الحائط في طرف الغرفة .

•في الطرف اآلخر يقف بقية االطفال في خط مستقيم.

•ســيحاول االطفــال الوصــول الــى الجــدة بهــدوء اثنــاء اســتدارتها نحــو الحائــط وكلما اســتدارت 

الجــدة علــى المجموعــة ان تثبــت وال تتحــرك، والطفــل الــذي تشــاهده الجــدة يتحــرك عندمــا 

ــتدارتها  ــاء اس ــدة اثن ــف الج ــس كت ــن يلم ــو م ــز ه ــه االول والفائ ــى مكان ــيعود ال ــتدير س تس

ويأخــذ مــكان الجــدة.

•يقوم كل طفل بنفخ ٢-٣ باللين ويقوم الميسرباعطاء التعليمات للمشاركين . 

•يطلــب الميســر  مــن االطفــال الوقــوف فــي وســط غرفــة التدريــب  ويخبرهــم الميســر انــه ســيقوم بالقــاء 

البالونــات فــي الهــواء بالتدريــج و مهمــة االطفــال هــي الحفــاظ علــى البالونــات بالهــواء دون حملهــا فقــط 

مــن خــالل دفعهــا باليديــن لالعلــى  وتــزداد اهميــة التعــاون كلمــا زاد عــدد البالونــات فــي الهــواء.

•تنتهي اللعبة عند سقوط اول بالون من المجموعة على االرض.

تنمية العمل الجماعي والتعاون بين افراد المجموعة.تنشيط وتنمية التركيز .

 البالونات في الهواء.خطى الجدة.

١٠-١٥ دققة 
١٠-١٥ دققة 

 ال يوجد .
بالونات.

الهدف :الهدف :

الفعالية:الفعالية:

المدة:
المدة:

المواد:
المواد:

الخطوات:

الخطوات:
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•نطلــب مــن االطفــال الوقــوف فــي خــط� أفقــي مســتقيم. نرســم خطــًا فاصــًال بوضــع شــريط 

الصــق أو أي إشــارة تحــّدد الخــط الفاصــل.

•نطلــب مــن االطفــال أن يســتمعوا الــى مــا ســنقوله مــن عبــارات ، وأن يتقــّدم ويجتــاز الخــّط 

مــن تنطبــق عليــه العبــارة . 

•نطلــب مــن الجميــع عــدم التعليــق علــى أي أحــد وعلــى أي شــيء وان بحافظــوا علــى الصمت 

طــوال مــّدة التمريــن الننــا ســنتكّلم عنــه الحقًا.

• نبدأ بالتتالي بالعبارات اآلتية:

•يجتاز الخط كّل:

• من لديه/لديها عينان غامقتي اللون

• البنات

•من يحّب الرياضيات

•من لديه/لديها عينان فاتحتي اللون

• االوالد

•الذين يحّبون كرة القدم

 أن يتمكن األطفال من فهم كون اإلختالف والتنوع أمر طبيعي وفهم الحّق في عدم التمييز

مختلفون ونحترم االختالف.

٣٥-٤٥ دقيقة 

الصق ورقي.

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:

•من يحّب السباحة

•من لديه/لديها بشرة فاتحة

•من يحّب الرسم

•من لديه/لديها بشرة داكنة

•من لديه/لديها شعر طويل

•من يحّب الغناء

•من يعيش مع والديه (األم واألب)

•من يعيش مع أحد الوالدين (األم او األب)

•من يعيش مع األقارب

•من هو/هي طفل(ة) وحيد(ة) لدى أهله

•هــل كّل النــاس الذيــن هــم مــن نفــس العمــر أو مــن نفــس الجنــس يتشــاركون 

نفــس الصفــات ونفــس الهوايــات ونفــس طريقــة الحيــاة؟

•لماذا يكون الناس مختلفين عن بعضهم البعض؟ (ألن هذا طبيعي)

ــا  ــا؟ (بعضه ــًا بينن ــّكل اختالف ــي تش ــياء الت ــض األش ــر بع ــتطيع تغيي ــل نس •ه

ــب  ــه يناس ــا ألن ــون، وإّم ــون العي ــل ل ــر مث ــه ال يتغّي ــا ألن ــره، إّم ــتطيع تغيي ال نس

ــم). ــدم او الرس ــرة الق ــب ك ــل لع ــعيدًا مث ــًا وس ــه مرتاح ــخص ويجعل الش

•هــل هنــاك داٍع لتغييــر أي شــيء إذا كان هــذا الشــيء ال يزعجنــا وال يشــّكل أذى 

ــاج لآلخرين؟  أو ازع

•كّل شــخص لــه الحــق فــي أن يكــون مختلــف ولــه الحــّق بعــدم التمييــز بســبب أي اختــالف عــن اآلخريــن. وواجــب 

كّل الشــخص أن يحتــرم اآلخريــن المختلفيــن عنــه، مــا دام هــذا اإلختــالف ال يســّبب الجــرح واألذى الــى أي شــخص.

اسئلة مقترحة للنقاش:
•هــل كّل النــاس الذيــن هــم مــن نفــس العمــر أو مــن نفــس الجنــس يتشــاركون 

ــا  ــا؟ (بعضه ــًا بينن ــّكل اختالف ــي تش ــياء الت ــض األش ــر بع ــتطيع تغيي ــل نس •ه

ــب  ــه يناس ــا ألن ــون، وإّم ــون العي ــل ل ــر مث ــه ال يتغّي ــا ألن ــره، إّم ــتطيع تغيي ال نس

•هــل هنــاك داٍع لتغييــر أي شــيء إذا كان هــذا الشــيء ال يزعجنــا وال يشــّكل أذى 
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اطلـــــب من األطفـــــال أن يغســـــلوا أيديهـــم قبل 

هــذا النشــاط .

نعطــي كل طفــل برتقالــة ونطلــب منهــم عــدم 

خصائصهــا  يالحظــوا  وان  واكلهــا  تقشــيرها 

. ( . . ئحتها ا ر ، ،ملمســها لونها )

ــي  ــا ف ــاركين وضعه ــن المش ــب م ــك نطل ــد ذل بع

مــن  نطلــب  ثــم  الوعــاء  ونحــرك  الكبيــر  الوعــاء 

كل مشــارك التعــرف علــى برتقالتــه (فــي هــذه 

ــز برتقالتــه). المرحلــة معظمهــم سيســتطيع تميي

و  برتقاالتهــم  تقشــير  االطفــال  مــن  نطلــب  االن 

وضعهــا مــن جديــد فــي الوعــاء الكبيــر ،ثــم نطلــب منهــم التعــرف علــى برتقاالتهــم مــن 

ــم ). ــز برتقاالته ــم تميي ــب عليه ــن االصع ــيكون م ــة س ــذه المرحل ــي ه ــد (ف جدي

 تجربة كيف يمكن أن تكون األشياء المختلفة من الخارج متشابهة من الداخل، والتفكير �أن الناس مختلفون 

ولكنهم متساوون

اين برتقالتي ؟

٣٠ دقيقة 

برتقال بعدد االطفال ، وعاء كبير 

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:

اطلـــــب من األطفـــــال أن يغســـــلوا أيديهـــم قبل 

نعطــي كل طفــل برتقالــة ونطلــب منهــم عــدم 

خصائصهــا  يالحظــوا  وان  واكلهــا  تقشــيرها 

ــي  ــا ف ــاركين وضعه ــن المش ــب م ــك نطل ــد ذل بع

مــن  نطلــب  ثــم  الوعــاء  ونحــرك  الكبيــر  الوعــاء 

كل مشــارك التعــرف علــى برتقالتــه (فــي هــذه 

كان هناك اختالف في شكل البرتقال من الخارج هل من الداخل كانت مختلفة ؟

هل يمكنكم ذكر بعض االختالفات التي قد تكون بين الناس؟

• نناقــش حقيقــة ان االشــخاص قــد يبــدون مختلفيــن مــن الخــارج او يتصرفــون بشــكل مختلــف 

او لديهــم اهتمامــات مختلفــة لكــن مــع ذلــك يســتحقون ان نحترمهــم وان ال نحكــم عليهــم 

بنــاءا علــى االختــالف القائــم بيننــا مثــل لــون البشــرة و الشــعر ، شــكل االنــف ،... النــاس 

ــاوون . ــم متس ــون لكنه مختلف

اسئلة مقترحة للنقاش:
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اليوم الثاني : مهارات االتصال والتواصل 

هدف اليوم :

برنامج اليوم الثاني:

مساعدة االطفال في التواصل مع الذات ومع االخر بطريقة فعالة وناجحة.

برنامج اليوم الثاني

تسجيل وانشطة رياضية جماعية لالطفال ٨:٠٠-٩:٠٠

١١:٠٠-١١:٢٠

١:٠٠-١:٣٠

٩:٠٠-١١:٠٠

١١:٢٠-١:٠٠

١:٣٠-٢:٠٠

٢:٠٠-٣:٠٠

استراحة ( يتم فيها توزيع وجبة خفيفة وصحية مثال : تفاحة و لبن اب و ماء)

انهاء وتقييم داخل المجموعات 

نشاط حركي لتنشيط المجموعة التجمع حسب العدد
االتصال والتواصل (مفهومة ومكوناته)

(التجمع حسب العدد،شبكة العنكبوت،من االصغر لالكبر)

االتصال والتواصل (انواعه ومعيقاته )
(معيقات االتصال،المقاطع الصوتية،العد بالظالم)

استراحة غذاء

اجتماع الطاقم المنفذ للمخيم للتقييم والتحضير لليوم التالي

التمارين المقترحة لليوم الثاني : 

•شرح اللعبة لالطفال: 

ــيقى  ــوت الموس ــع ص ــه م ــاء القاع ــي ارج ــرك ف ــم التح ــنطلب  منه ــا س ــال انن ــح لالطف •نوض

ــز فــي التعليمــات التــي ســيعطيها المــدرب التــي ســتطلب منهــم التجمــع  وعليهــم التركي

ــة . ــدون مجموعــة ســيكون خاســر فــي اللعب فــي مجموعــات ومــن ســيكون ب

ــة ..  ــع خمس ــة، تجم ــع اربع ــة، تجم ــع ثالث ــي، تجم ــع ثنائ ــي : تجم ــتكون كاآلت ــات س •التعليم

ــة . ــك اللعب ــي بل ــخصين وتنته ــى ش ــى يبق ــات حت ــاء التعليم ــي اعط ــتمر ف ونس

تنشيط المجموعة

التجمع حسب العدد .

١٥ دقيقة 

موسيقى

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:

كيف شعرت اثناء التمرين  ؟  •

ماذا توقعت من زمالئك اثناء اللعبة؟  •

اسئلة مقترحة للنقاش:
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•شرح اللعبة لالطفال: 

•ســنقف بشــكل دائــري وســيقوم الشــخص الــذي يحمــل كــرة الصــوف باختيــار شــخص ليمــرر 

ــا  ــي» ان ــال كاالت ــه  مث ــاركتها مع ــب مش ــرا ويرغ ــا مؤخ ــة تعلمه ــره بمعلوم ــره ويخب ــه الك ل

ــل  ــوق الطف ــة حق ــرا ان اتفاقي ــت مؤخ ــي تعلم ــا انن ــس واود ان اخبره ــالتي ل مي ــد رس محم

ــم» ــي كل العال ــال ف ــع االطف ــي لجمي ه

•تستمر اللعبة حتى تعود الكرة للشخص االول .

•شرح اللعبة لالطفال: 

•نطلــب مــن االطفــال تشــكيل طابــور يترتــب فيــه االطفــال مــن االصغــر الــى االكبــر بالعمــر 

ــة . ــوا بكلم ــالد دون ان ينطق ــخ المي ــهر وتاري ــب الش حس

•بعد االنتهاء نتاكد من انهم منظمين حسب ما طلبناا منهم .

 فهم التواصل غير اللفظيمكونات عملية التواصل

 التجمع من االصغر الى الكبر بدون كالم  شبكة العنكبوت  

١٥ دقيقة ١٥ دقيقة 

موسيقىموسيقى

الهدف :الهدف :

الفعالية:الفعالية:

المدة:المدة:

المواد:المواد:

الخطوات:الخطوات:

برأيكم ما هي عناصر االتصال والتواصل التي تعلمناها من اللعبة   ؟  •

•كيف شعرت اثناء التمرين  ؟

•كيف نجحتم في اختيار مواقعكم بدون الكالم ؟

•هل نستخدم االيماءات في ايصال رسائل في حياتنا؟ اعط امثلة؟

اسئلة مقترحة للنقاش:

اسئلة مقترحة للنقاش:
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تحضير اللعبة :

نحضر اوراق بعدد المجموعه نصفها حمراء والنصف االخر زرقاء .

نكتب على االوراق الحمراء التعليمات التالية :

•« بينما زميلك يتحدث عليك ان تبدو مشغوال بهاتفك «

•«عندما يتحدث زميلك قم باالستفسار عما يقوله قبل ان يكم الجملة «

•«عندما يتحدث زميلك استمر انت بالغناء دون اكتراث بما يقول»

•عندما يتحدث زميلك حاول ان تستهزء بما يقوله»

•« اثناء حديث زميلك ال تنظر اليه ابدا واستمر بالنظر الى ارجاء الغرفة»

على االوراق الزرقاء اكتب التعليمات التالية :

•«تحدث لزميلك عن شغفك في تربية الحيوانات «

•« تحدث لزميلك عن آخر رحلة ذهبتها «

•تحدث لزميلك عن اخر اخبار سمعتها «

•«اشكو لزميلك من عدم توفر المالعب والمرافق العامة في بلدك مقارنة ببلد اخر «

 التعرف على معيقات االتصال

معيقات التواصل

٣٠ دقيقة

 اوراق صغيره حمراء ، اوراق صغيره زرقاء

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:

•ماذا شعر االشخاص أ ومالذي تسبب بشعورهم   ؟

•ماذا شعر االشخاص ب ومالذي تسبب بشعورهم  ؟ 

•برأيكم مهل وصلت رسالة الشخص ب بوضوح ؟

•ما هي معيقات التواصل في حياتنا ؟

اسئلة مقترحة للنقاش:

•« تحدث لزميلك عن المنطقة التي تسكن فيها»

قم باعداد اوراق بعدد افراد المجموعة .

شرح اللعبة لالطفال: 

•ســنقوم بتقســيم المجموعــة الــى مجموعــات ثنائيــة احدهــم أ  واآلخــر ب  اخبرهــم انــك 

ســتعطيهم اوراق مكتــوب عليهــا تعليمــات و يجــب اخفــاء البطاقــة عــن زميلــك وتطبيــق 

التعليمــات الموجــودة فيهــا 

ــي  ــم ف ــاء ونتركه ــات زرق ــة ب بطاق ــي المجموع ــراء ونعط ــة حم ــخص أ بطاق ــنعطي الش •س

ــي . ــاش جماع ــح نق ــل ان نفت ــق قب ــدة ٥ دقائ ــة لم ــات الثنائي المجموع



٢٣ ٢٢

•شرح اللعبة لالطفال: 

•يجلــس االطفــال فــي شــكل دائــري ونطلــب مــن احــد االطفــال التطــوع بالخــروج  مــن القاعــة 

واثنــاء ذلــك نتفــق مــع االطفــال علــى اختيــار اســم مدينــة  أو دولــة يتكــون مــن عــدة مقاطــع 

مثــل (واشــنطن) (كواالالمبــور) ونــوزع مقاطــع الكلمــة علــى االطفــال مثــال نعطــي المجموعه 

ــكل  ــح ل ــث يصب ــن» بحي ــة «ط ــة الثالث ــغ» والمجموع ــة «ن ــة الثاني ــى «واش» والمجموع االول

مجموعــة مقطعــا محــددا ويغنــي الالعبيــن مقاطعهــم الجماعيــة بشــكل متكــرر واثنــاء ذلــك 

نســمح للطفــل المتطــوع بالدخــول ونطلــب منــه ان يحــزر ماهــي الكلمــة التــي يغنــي االطفــال 

مقاطعهــا ونكــرر ذلــك .

•شرح اللعبة لالطفال: 

•نطلــب مــن االطفــال الجلــوس بشــكل دائــري واغمــاض اعينهــم، ونطلــب منهــم العــد مــن 

١-١٠ بــدون ان ينظــروا الــى بعضهــم او يتفقــوا مــن ســيبدأ ومــن ســيليه فيبــدأ احدهــم بالعــد 

ــوم  ــد دون ان يق ــة الع ــتطيع المجموع ــدف ان تس ــذا ،واله ــان وهك ــر اثن ــخص اخ ــم ش ــد ث واح

شــخصين بالعــد معــا فــي ان واحــد .

ممارسة االستماع النشط والتواصل الوجداني مع المجموعة اهمية االستماع النشط بين افراد المجموعة

العد بالظالمالمقاطع الصوتية 

١٥ دقيقة ١٥ دقيقة 

موسيقىال شئ

الهدف :الهدف :

الفعالية:الفعالية:

المدة:المدة:

المواد:المواد:

الخطوات:الخطوات:

•كيف شعرت اثناء التمرين  ؟

•مالذي جعل من الصعب/ السهل عليكم ان تحزروا االسم؟

•ما االشياء التي كان من الممكن ان تساعدكم / او ساعدتكم في لتحزروا الكلمة؟

•كيف شعرت اثناء التمرين  ؟

•ما الذي ساعدكم  على العد اثناء اغماض اعينكم ؟
اسئلة مقترحة للنقاش:

اسئلة مقترحة للنقاش:
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٨:٠٠-٩:٠٠

١١:٠٠-١١:٢٠

١:٠٠-١:٣٠

٩:٠٠-١١:٠٠

١١:٢٠-١:٠٠

١:٣٠-٢:٠٠

٢:٠٠-٣:٠٠

اليوم الثالث : حقوق الطفل  

هدف اليوم :

برنامج اليوم الثالث:

أن يطّور األطفال معرفتهم  بمفهوم الحّق وبحقوق األطفال.

برنامج اليوم الثالث

تسجيل وانشطة رياضية جماعية لالطفال

استراحة ( يتم فيها توزيع وجبة خفيفة وصحية مثال : تفاحة و لبن اب و ماء )

انهاء وتقييم داخل المجموعات

نشاط حركي لتنشيط المجموعة 
التعريف بحقوق االطفال وواجباتهم  

التمييز بين الحقوق والرغبات
(قطار البالونات،طفلنا)

التعرف على اتفاقية حقوق الطفل الحق في الحماية ,التنمر  كانتهاك 
لحقوق االطفال  (نحن نحميهم ،التنمر)

استراحة غذاء

اجتماع الطاقم المنفذ للمخيم للتقييم والتحضير لليوم التالي

التمارين المقترحة لليوم الثالث : 

•نطلب من كل طفل نفخ بالون   .

•شرح اللعبة لالطفال: 

•سيقوم االطفال بالوقوف بشكل قطار .

•ســنضع بيــن كل طفــل وطفــل بالــون ال يســمح لهــم بمســكه باليــد وفقــط عليهــم تثبيتــه 

بينهــم بيــن بحيــث تكــون المســافة بينهــم مناســبة لبقــاء البالــون .

•بعــد ان يصطــف االطفــال مثبتيــن البالــون ســنطلب منهــم الســير معــا (كقطــار) فــي ارجــاء 

الغرفــة وعليهــم اثنــاء ذلــك الحفــاظ علــى البالونــات بينهــم .

•وتنتهي اللعبة اذا سقط احد البالونات ارضا .

•مالحظــة بفضــل ان يتــم تقســيم االطفــال الــى ذكــور وانــاث اذا كان الســياق الثقافــي الــذي 

يعيــش فيــه االطفــال ال يفضــل القــرب الجســدي بيــن الذكــور واالنــاث .

تنشيط وتنمية العمل الجماعي.

 قطار البالونات

١٥ دقيقة 

بالونات

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:
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الصحــي). وســتكون بعــض األفــكار األخــرى عبارة عن أشــياء نســتطيع 

أن نعملهــا أو نحصــل عليهــا ولكنهــا أشــياء ال يمكــن رؤيتهــا أو 

ــد عــن ٢٠ ــى مــا ال يزي ــة). يجــب االتفــاق عل ــل الخصوصي لمســها (مث

فكــرة مختلفــة.

ــة  ــات الصق ــة مالحظ ــى ورق ــرة عل ــم كل فك ــجيل او رس ــب تس ٥.يج

وإلصاقهــا داخــل مخطــط هيئــة الطفــل. بعــد االنتهــاء مــن اســتخراج 

ــاء  ــى إبق ــق عل ــة وتتف ــش كل مجموع ــة، تتناق ــكار الممكن كل األف

أهــم ١٥ فكــرة داخــل المخطــط المرســوم علــى الورقــة، فيمــا تنحــي 

األفــكار األخــرى جانبــًا فــي كــوم.

 ثــم تعــرض كل مجموعــة اآلخريــن علــى بعــض مــن أفكارهــا عــن األشــياء التــي يحتاجهــا طفلهــا لكــي ينمــو 

ــًا. ــاروا تنحيــة األفــكار التــي نّحوهــا جانب ســعيدًا وســليمًا. نســأل المجموعــات لمــاذا اخت

٦.نعلــم األطفــال أن الظــروف فــي حيــاة طفلهــم، لألســف، لــن تمكنــه مــن أن يحصــل علــى جميــع األشــياء التــي 

ــار خمســة  ــى كل مجموعــة أن تخت ــذا عل ــك األشــياء. ل ــه أو أن يفعــل كل تل ــة ل شــعرت المجموعــة أنهــا ضروري

أشــياء تعتبــر أنهــا أقــل أهميــة مــن غيرهــا وتنزعهــا عــن مخططهــا الورقــي (وتبقــي علــى العشــرة األخــرى). 

وعليهــم تنحيــة هــذه األفــكار جانبــًا فــي كــوم منفصــل. نســأل األطفــال إذا كانــت جولــة اإللغــاء الثانيــة أصعــب 

مــن األولــى أم ال، ولمــاذا.

٧.نوضــح مــره اخــرى أنــه مــن المؤســف أن طفلهــم ســيكون بمقــدوره أن يحقــق أو يفعــل فــي طفولتــه أشــياء 

أقــل ممــا بقــي علــى المخطــط. وعلــى كل مجموعــة أن تختــار خمســة أشــياء تعتبرهــا أقــل أهميــة لتنزعهــا عــن 

المخطــط وتنحيهــا جانبــًا فــي كــوم منفصــل. وســتتبقى بعــد ذلــك خمســة أشــياء فــي مكانهــا.

•كيف شعرت اثناء التمرين  ؟

•ما الذي ساعدكم في النجاح  ؟

•ما الذي جعلكم تفقدون البالونات؟

اسئلة مقترحة للنقاش:

١.نقسم األطفال في مجموعات من ٣-٥. نوزع أقالمًا وأوراق مالحظات الصقة وورقة على كل مجموعة.

٢.ترسم كل مجموعة مخططًا على هيئة طفل 

٣.نطلــب مــن المجموعــات أن يتصــورا أن هــذا الشــخص الورقــي يمثــل طفــًال. علــى كل مجموعــة أن تعطــي 

اســمًا لطفلهــا .

ــى  ــادرًا عل ــون ق ــم وأن يك ــا طفله ــن أن يحتاجه ــي يمك ــياء الت ــي كل األش ــر ف ــات أن تفك ــى المجموع ٤.عل

ــليمًا. ــعيدًا وس ــو س ــي ينم ــه لك ــي طفولت ــا ف فعله

 نوضــح أن بعــض أفكارهــم ســتكون أشــياء يمكــن لمســها والحصــول عليهــا بشــكل محســوس (مثــل الطعــام 

تعريف األطفال بحقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل

طفلنا 

٦٠ دقيقة

 أقــالم، أوراق مالحظــات الصقــة، لــوح قــالب ,نســخة صديقــة للطفــل مــن نــص اتفاقيــة األمــم 

المتحــدة لحقــوق الطفــل (مرفقــة ملحــق بالكتيــب).

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:

الصحــي). وســتكون بعــض األفــكار األخــرى عبارة عن أشــياء نســتطيع 

أن نعملهــا أو نحصــل عليهــا ولكنهــا أشــياء ال يمكــن رؤيتهــا أو 

ــة  ــات الصق ــة مالحظ ــى ورق ــرة عل ــم كل فك ــجيل او رس ــب تس .يج

وإلصاقهــا داخــل مخطــط هيئــة الطفــل. بعــد االنتهــاء مــن اســتخراج 

ــاء  ــى إبق ــق عل ــة وتتف ــش كل مجموع ــة، تتناق ــكار الممكن كل األف

 فكــرة داخــل المخطــط المرســوم علــى الورقــة، فيمــا تنحــي 
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نجمع األطفال معًا ونناقش: 

•مــا األشــياء التــي بقيــت داخــل مخطــط طفلكــم؟ هــل توجــد أفــكار متشــابهة بيــن المجموعــات؟ مــا بعــض 

األشــياء التــي قمتــم بإزالتهــا فــي جولــة اإللغــاء األولــى؟ ومــاذا عــن األشــياء التــي أزيلــت فــي الجولــة الثانيــة؟ 

وفــي الجولــة الثالثــة؟ هــل كانــت الصعوبــة فــي تقريــر األشــياء التــي ســتزيلونها تــزداد كلمــا طلــب منكــم إزالــة 

المزيــد؟ لمــاذا؟ مــا يمكننــا قولــه عــن األشــياء التــي بقيــت علــى ورقتكــم مقابــل األشــياء التــي قمتــم بإزالتهــا 

فــي جولــة اإللغــاء األولــى؟

•نناقــش الفــرق بيــن «االحتياجــات» (األشــياء التــي مــن الضــروري ومــن كل بــد أن يحصــل عليهــا جميــع األطفــال 

أو يكونــوا قادريــن علــى فعلهــا لكــي يعيشــوا حيــاة ســعيدة وصحيــة) و»الرغبــات» (األشــياء التــي مــن الجيــد 

الحصــول عليهــا ولكنهــا ليســت ضروريــة لعيــش حيــاة تامــة).

•نعــّرف باالتفاقيــة ونوضــح أنهــا عبــارة عــن قائمــة بحقــوق األطفــال التــي اتفقــت الحكومــات علــى التمســك 

بهــا. وجميــع الحقــوق فــي االتفاقيــة تتســاوى فــي أهميتهــا وضرورتهــا لعيــش حيــاة تامــة.

•نــوزع نســخة مــن االتفاقيــة علــى كل مجموعــة. ونطلــب مــن األطفــال أن يرســموا خطــًا بالطــول فــي منتصــف 

هيئــة طفلهــم بحيــث يقســمه إلــى شــطرين، ثــم يكتبــوا علــى أحــد الشــطرين عنــوان «حقــوق» وعلــى الشــطر 

اآلخــر «رغبــات». ثــم يقــوم األطفــال بتصنيــف أوراق مالحظاتهــم الالصقــة تحــت التصنيفيــن. يمكنهــم أن 

يســتخدموا االتفاقيــة لمســاعدتهم فــي ذلــك.

•كيف شعرتم اثناء اللعبة ؟

•الذيــن قامــوا بــدور االطفــال: ماهــي الطــرق التــي اســتخدمتموها للبقــاء 

فــي مأمــن مــن الذئــب؟

•الوالدان: ماهي الطرق التي استخدمتموها لحماية اطفالكم ؟

•عندما تكون بحاجة لمساعدة من هو الشخص الذي تطلب مساعدته ؟

•ربــط هــذه الفعاليــة فــي التمريــن الســابق تحديــدا فــي المــادة (١٩) الحــق 

فــي الحمايــة مــن جميــع اشــكال العنــف .

اسئلة مقترحة للنقاش:

اسئلة مقترحة للنقاش:

•اختيار طفل بشكل طوعي  للعب دور االم وطفل اخر للعب دور االب  وطفل يلعب دور الذئب .

•بقية المجموعة سيلعبون دور االطفال الذين يجب حمايتهم من الذئب  .

•الذئب سيحاول القبض على االطفال بينما يسعى الوالدان الى حمايتهم.

•يقــف الوالــدان واالطفــال ممســكين ببعضهــم علــى شــكل سلســلة ويقــف الذئــب فــي مواجهتهــم مــرددا 

«انــا الذئــب ســآخذهم» ويــردد الوالــدان «نحــن ســنحميهم» .

ــى  ــض عل ــم البع ــاعدة بعضه ــن ومس ــاء بالوالدي ــم االحتم ــب اصطياده ــاول الذئ ــا يح ــال فيم ــى االطف •عل

ــب. ــن الذئ ــاء م االحتم

•مالحظــة : فيمــا اذا كان االطفــال يــودون لعــب دور شــخص اخــر يقــوم بحمايتهــم يمكنهــم ذلــك مثــل العــم/

العمــة او الجــد/ الجدة ...

•يستمر اللعب دقائق قبل ان نقوم بتبديل االدوار .

تعميق فهم اتفاقية حقوق الطفل (المادة١٩) .

نحن نحميهم

٣٠ دقيقة 

ال شئ

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:

•الذيــن قامــوا بــدور االطفــال: ماهــي الطــرق التــي اســتخدمتموها للبقــاء 

) الحــق 
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•الجــزء االول : عصــف ذهنــي: نطلــب مــن االطفــال ان يخبرونــا مــا يعرفونــه عــن التنمــر ، نكتــب افــكار االطفــال 

ونوضــح االمثلــة االتيــة :

•عندمــا يقــوم طفــل او شــاب او مجمــوع اطفــال باهانــة طفــل اخــر او تهديــده او ضربــه او ارغامــه علــى فعــل 

شــئ رغمــا عــن ارادتــه فــان ذلــك يدعــى تنمــر .

•مــن اشــكال التنمــر : اســتخدام كلمــات جارحــة ضــد شــخص اخــر او الســخرية منــه ،تجاهــل شــخص واقصائــه 

ــياء  ــة اش ــول او كتاب ــة ، ق ــد ترهيب ــده بقص ــف ض ــلوك عني ــة س ــه او ممارس ــر او دفع ــخص آخ ــب ش ــدا ، ض عم

محرجــة عنــه او نشــر اشــياء غيــر صحيحــة وكاذبــه عــن شــخص مــا .

•الجــزء الثانــي : بعــد ان نتأكــد ان مفهــوم التنمــر اصبــح واضحــا لالطفــال ،اخبــر االطفــال انهــم ســيلعبون لعبــة 

تســاعدهم علــى فهــم معنــى الترهيــب .

•اطلــب مــن االطفــال الوقــوف فــي صــف فــي أحــد طرفــي الغرفــة واطلــب مــن شــخص التطــوع ليلعــب دور 

«المتنمــر» وان يقــف فــي مواجهــة المجموعــة علــى بعــد عــدة امتــار مــن االطفــال .

•مالحظــة : يجــب التأكيــد عــن العنــف لــن يكــون مقبــوال داخــل المجموعــه حتــى بقصــد اللعــب وهــذه اللعبــة  

هدفهــا فهــم شــعور الشــخص الــذي يتعــرض للتنمــر بهــدف وقــف هــذا الســلوك وادراك تأثيــره علــى االخريــن .

•ســيقوم االطفــال بالطلــب مــن الطفــل الــذي يلعــب دور المتنمــر ان يســمح لهــم فــي العبــور للجهــة االخــرى  

الحماية من التنمر الماده ٢ والمادة ١٩ من االتفاقية  

التنمر

٦٠ دقيقة

ال شئ

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:

وعنمــا يطلبــون منــه ذلــك ســيخبرهم انــه «لــن يســمح لهــم فــي العبــور اال اذا كانــو ممن تنطبــق علهــم الصفات 

ــون  ــم تتحدث ــم اوالدا،اذا كنت ــرى، اذا كنت ــة اخ ــافرت لدول ــارات، اذا س ــدون نظ ــم ترت ــال : اذا كنت ــا مث ــي يحدده الت

االنجليزيــة بطالقــة  .... ، مــن ينطبــق عليــه الشــرط مــن االطفــال يســتطيع ان يعبــر للجهــة االخــرى بــدون خــوف 

حيــث ان المتنمــر لــن يالحقهــم وبعــد ان يصلــون الــى الجهــة االخــرى يجــب ان يحــاول بقيــة االطفــال العبــور الــى 

الــى الجهــة االخــرى ايضــا لكــن وهــم يركضــون فــي محاولــة الن ال يلمســهم المتنمــر واذا لمــس المتنمــر طفــال 

ســيحل محلــه ويصبــح هــو المتنمــر وهكــذا نكــرر اللعــب اكثــر مــن مــره .

•كيف شعرتم اثناء اللعبة ؟

•ما هو شعورك عندما منعت من العبور ؟

•ما هو شعورك عندم امسك المتنمر بك ؟

•المتنمر : ما هو شعورك عندما امرت شخصا ان ال يعبر ؟

•ماذا يمكننا ان نفعل اذا تعرضنا للتنمر او شاهدنا طفال يتعرض للتنمر ؟

اسئلة مقترحة للنقاش:
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٨:٠٠-٩:٠٠

١١:٠٠-١١:٢٠

١:٠٠-١:٣٠

٩:٠٠-١١:٠٠

١١:٢٠-١:٠٠

١:٣٠-٢:٠٠

٢:٠٠-٣:٠٠

اليوم الرابع : التعبير عن المشاعر من خالل الدراما   

هدف اليوم :

برنامج اليوم الرابع:

أن يطّور األطفال قدرتهم على فهم مشاعرهم والتعبير عنها .

برنامج اليوم الرابع

تسجيل وانشطة رياضية جماعية لالطفال

استراحة ( يتم فيها توزيع وجبة خفيفة وصحية مثال : تفاحة و لبن اب و ماء 

انهاء وتقييم داخل المجموعات

نشاط حركي لتنشيط المجموعة 

التعرف على المشاعر  وتسميتها 

(القنبلة،قوة التأثير)

التعبير عن المشاعر 
(امشي مثل،كان ياماكان)

استراحة غذاء

اجتماع الطاقم المنفذ للمخيم للتقييم والتحضير لليوم التالياجتماع الطاقم المنفذ للمخيم للتقييم والتحضير لليوم التالي

التمارين المقترحة لليوم الرابع : 

•نشرح اللعبة لالطفال :

•نطلــب منهــم الجلــوس بشــكل دائــري و تمريــر الكــرة فيمــا بينهــم بشــكل ســريع و وعندمــا 

ســيصفر الميســر الطفــل الــذي تكــون معــه الكــرة ســيخرج مــن المجموعــة ونســتمر حتــى 

يبقــى شــخص واحــد .

تنشيط المجموعة.

القنبلة.

١٠ دقائق.

كرة صغيرة، صافرة.

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:

•كيف شعرت اثناء التمرين  ؟

اسئلة مقترحة للنقاش:



٣٥ ٣٤

الجزء االول :

•عصف ذهني مع االطفال : 

•ماذا تعرفون عن الشعور ؟

•ما هي المشاعر التي تعرفونها؟

•ندون اجابات االطفال ونتأكد من االطفال قادرين على التمييز بين الشعور والسلوك .

•نتأكــد اننــا ادرجنــا اغلــب المشــاعر (الخوف،الغضب،الفرح،االرتباك،الحرج،الحماســة، الغيــرة، 

ــل )  ــاط، التفائ ــل االحب ــر، الخج ــة، الفخ ــب، الوحدة،العصبي الغض

الجزء الثاني :

•في التحضير مسبقا نكتب كل شعور من المشاعر السابقة على بطاقة حمراء .

ــوق،  ــارع، الس ــت، الش ــة، البي ــراء ، المدرس ــن (صح ــماء اماك ــاء اس ــات زرق ــى بطاق ــب عل •نكت

ــة...) الغاب

التعرف على المشاعر وتسميتها.

 المشاعر.

٦٠  دقائق.

اوراق ، اقالم ، بطاقات ملونة، اقالم فولماستر.

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:

•هل كان من السهل اظهار المشاعر ؟

•ماذا تفعل عادة للتعبير عن مشاعرك؟

•لماذا قد يرغب االطفال في اخفاء مشاعرهم ؟

اسئلة مقترحة للنقاش:

•نقســم االطفــال الــى مجموعات من ٤ اشــخاص ونعطــي كل مجموعه ٥ بطاقــات حمراء(بطاقات 

الشــعور) و بطاقــة زرقــاء (مــكان) ونطلــب مــن كل مجموعــة اعــداد قصــة او تمثيليــة تحــدث فــي 

المــكان المحــدد ويمر اشــخاصها بالمشــاعر الخمســة .

•بعد انتهاء المجموعات من العمل كل مجموعة تعرض قصتها او تمثيليتها .
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•نشرح اللعبة لالطفال :

•ســيقف افــراد المجموعــة كمــا لــو انهــم اصنــام فيمــا يتطــوع احــد االطفــال ليقومــوا بــدور 

الشــخص الــذي ســيجعل الصنــم يتحــرك ويمكنــه قــول وفعــل مــا يريــد بهــدف التأثيــر عليهــم 

وتغييــر مالمحهــم دون المســاس بهــم .

ــام  ــل االصن ــي جع ــاعد ف ــر ويس ــق المؤث ــن فري ــيصبح م ــه س ــر مالمح ــذي تتغي ــخص ال •الش

ــام . ــة االصن ــرك كاف ــى ان تتح ــذا ال ــا وهك ــر صنم ــل اآلخ ــح الطف ــا يصب ــرك فيم تتح

•نشرح اللعبة لالطفال :

•ســيتجول االطفــال فــي الغرفــة بشــكل عشــوائي وبينمــا هــم يتجولــون ســيطلب الميســر 

منهــم تقمــص الشــخصية التــي ســيحددها والمشــي بنفــس طريقــة الشــخصية مثــال:

•انت عائد من موعد انتهت فيه عالقتك بشخص مهم بحياتك.

•انت رجل / سيدة متكبره .

•انت امرأة حامل في الشهر االخير من الحمل .

•انت تحمل فوق راسك ابريق ماء وتقفز على قدم واحده .

•انت عجوز طاعن في السن ومحني الظهر.

•انت قزم يمشي بجانب شخص عمالق وتتحدث معه .

•انت تمشي وقدميك عالقتين في بقعة زفت.

•انت تمشي فوق رمل ساخن في الصحراء .

•انت عائد من رحلة جميلة .

•انت متأخر على موعد مهم جدا .

•انت تهرب من اسد .

الربط بين الشعور والسلوك .الثبات االنفعالي 

امشي مثل ...؟قوة التأثير.

٢٠ دقائق .١٥ دقيقة.

ال شئ.ال شئ.

الهدف :الهدف :

الفعالية:الفعالية:

المدة:المدة:

المواد:المواد:

الخطوات:الخطوات:

•كيف شعرت اثناء التمرين  ؟

اسئلة مقترحة للنقاش:
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•ما هي الحالة التي احببت ان تتقمصها ؟ ولماذا  ؟

•ما هو اكثر شعور كان من الصعب عليك تقمصه ؟ ولماذا؟

•ما هي اصعب مشاعر مررت فيها بحياتك؟

اسئلة مقترحة للنقاش:

•نطلــب مــن االطفــال الجلــوس بشــكل دائــري ونخبرهــم اننــا ســنكتب قصــة معــا بشــكل ارتجالــي حيــث ســيبدأ 

الطفــل االول بعبــارة كان يــا مــاكان يتبعهــا بجملــة ســيكمل الطفــل االخــر بجملــة اخــرى وهكــذا الــى ان تصبــح 

لدينــا قصــة .

التعبير عن المشاعر .

 كان يا ماكان 

١٥ دقيقة.

ال شئ

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:

•ما هو اكثر جزء احببتموه في القصة  ؟

•ما هو الجزء الذي ترغبون ف تغييره ؟

اسئلة مقترحة للنقاش:

٨:٠٠-٩:٠٠

١١:٠٠-١١:٢٠

١:٠٠-١:٣٠

٩:٠٠-١١:٠٠

١١:٢٠-١:٠٠

١:٣٠-٢:٠٠

٢:٠٠-٣:٠٠

اليوم الخامس : الصحة الشمولية   

هدف اليوم :

برنامج اليوم  الخامس :

التعرف على المفهوم الشمولي للصحة  .

برنامج اليوم الخامس

تسجيل وانشطة رياضية جماعية لالطفال

استراحة ( يتم فيها توزيع وجبة خفيفة وصحية مثال : تفاحة و لبن اب و ماء 

انهاء وتقييم داخل المجموعات

فعالية تنشيط
التعرف على مفهوم الصحة الجيدة 

التغذيه السليمة 
(عكس المطلوب،بصحة جيدة،صحني اليومي)

حقائق حول الصحة
(حقيقة ام معتقد،ال شئ اكثر مما ينبغي)

استراحة غذاء

اجتماع الطاقم المنفذ للمخيم للتقييم والتحضير لليوم التالي



٤١ ٤٠

التمارين المقترحة لليوم الخامس: 

•نطلــب مــن المشــاركين الوقــوف فــي خــط مســتقيم ، نشــرح اننــا ســنعطي تعليمــات وعلــى 

المجموعــة تنفيــذ عكــس التعليمــات ،مثــال : اذا كانــت التعليمــات تطلــب الوقــوف علــى 

المجموعــة ان تجلــس ،واذا كانــت التعليمــات خطــوة لالمــام علــى المجموعــة التحــرك خطــوة 

للخلــف ، ونســتمر فــي اعطــاء التعليمــات و كل مشــارك ال يقــوم بعكــس التعليمــات ينســحب 

الــى ان يبقــى اقــل عــدد مــن المشــاركين .

•بعض االمثلة على التعليمات التي يمكن اعطائها :

١. وقوف .

٢.خطوة لالمام .

٣.االيدي في االسفل .

٤.خطوة يمين .

٥.صفقة وااليدي في االسفل 

تنشيط.

عكس المطلوب.

١٠ دقائق.

ال شئ.

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:

٦.دوران مع عقارب الساعه 

٧.اليد على الخد االيمن .

٨.رفع اليد اليسرى .

١- نبــدأ بالســؤال االتــي : «عندمــا يســألنا النــاس كيــف الحــال (كيــف الصّحــة؟)، نجيــب عادًة: 

بخيــر. مــاذا يعنــي أن نكــون بخيــر؟». نســتمع الــى اإلجابــات، ونضيــف : لنــَر مــاذا أيضــًا مــن 

خــالل هــذه اللعبــة.

٢- نضــع كرســّيًا فــي وســط الغرفــة، ونطلــب مــن المجموعــة التــوّزع فــي كافــة مســاحة 

ــي  ــاء المش ــز أثن ــطة والتركي ــرعة متوّس ــات بس ــة اإلتجاه ــي كاف ــي ف ــة والمش الغرف

ــة عــن متــى وكيــق نكــون بخيــر ونشــعر بحالــة جّيــدة. والتفكيــر بأمثلــة إضافّي

٣- نشــرح: علــى كّل طفــل عندمــا تخطــر أي فكــرة جديــدة لــه، أن يذهــب ويجلــس علــى 

التعرف على مفهوم الصحة  الشمولي.

ماذا يعني ان نكون بصحة جيدة ؟

٣٠ دقيقة.

كرسي- لوح قالب –اقالم فولماستر.

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:
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ــي:  « نكــون  ــح) كالتال ــر (مني ــه أن يكــون بخي الكرســّي فــي الوســط ويقــول مــاذا يعنــي ل

بخيــر عندمــا ....» . عندمــا يجلــس اي طفــل  علــى الكرســي فــي الوســط، علــى المجموعــة 

ــه أن  ــه. وعلــى كّل الموافقيــن علــى قول أن تتوّقــف عــن المشــي وتســتمع الــى مــا يقول

يقتربــوا منــه ويقفــوا بجانــب الكرســّي، ويبقــى غيــر الموافقيــن فــي أماكنهــم. ثــّم يتــرك 

الطفــل الكرســّي وتعــاود المجموعــة المشــي مــن جديــد، الــى أن يذهــب طفــل اخــر الــى 

الكرســي ليعبــر عــن «فكرتــه». 

٤- بعــد انتهــاء األطفــال مــن إضافــة أي فكــرة جديــدة، ُننهــي التمريــن ونقــوم بتلخيــص كّل 

األفــكار، ونعــرض عليهــم مفهــوم الصّحــة بطريقــة مبّســطة يفهمهــا الجميع، مســتعينين 

بأمثلــة مــن التــي اوردوها

نؤكد  على ما يلي :

- أن نكــون بحالــة جّيــدة وأن نتمّتــع بالصحــة يعنــي أن  نكــون نشــيطين ونشــعر اننــا مرتاحيــن 

وأن عالقتنــا جّيــدة مــع النــاس الذيــن يهّموننــا (العائلــة والمعّلميــن(ات) والرفــاق) وأن نشــعر 

بالرضــى تجــاه أنفســنا. 

ــدًا  ــا أفضــل منهــا ان نتغــّذى جي ــد، وتجعــل صحتن ــا شــعور جّي ــرة تعطين ــاك أمــور كثي - هن

ونعتنــي بنظافتنــا ونحافــظ علــى أجســادنا ونحميهــا مــن الضــرر، وأن نقــوم بأنشــطة تســّلينا 

وتجعلنــا نتعّلــم أشــياء جديــدة، وأن يكــون لدينــا رفــاق نحّبهــم ويحّبوننــا، وان نتبــادل مشــاعر 

اإلحتــرام والثقــة والمحّبــة تجــاه أشــخاص يهّموننــا. 

•ما الذي يمكنكم فعله لتحافظو على صحة جيدة ؟

الطبق الصحّي:

ــرم  ــكل اله ــن ش ــي ع ــم التخل ــام ٢٠١١م ت ــة ع ــة التوجيهّي ــادئ الغذائّي ــن المب ــدة م ــخة الجدي ــدور الّنس ــع ص  م

ــذي  ــعار ال ــار. وكان الش ــف األعم ــراد وبمختل ــم األف ــهل لفه ــط واألس ــرّي األبس ــق الدائ ــكل الطب ــُتبدل بش واس

يحملــه: طبقــي الصحــّي (باإلنجليزّيــة: MyPlate).[٦] يتكــّون طبقــي الصحــّي مــن أربعــة أقســام باأللــوان 

البرتقالــي، واألخضــر، والبنفســجي، واألحمــر، باإلضافــة إلــى اللــون األزرق علــى الجانــب.

 ُيمّثــل كل لــون مجموعــة مــن المجموعــات الغذائّيــة، ُموّضحــًا بذلــك نموذجــًا لُمكّونــات الوجبــة الصحّيــة 

ــي: ــا يأت ــّي م ــي الصح ــا طبق ــز عليه ــي رك ــم الت ــّم المفاهي ــن أه ــة. م الُمتنّوع

ــة ُمناســبة مــن الســعرات الحراريــة بنــاًء علــى العمــر،  ــة، والتغذيــة: تنــاُول كمّي التركيــز علــى التنويــع، والكمّي

اسئلة مقترحة للنقاش:

المعلومات االساسية : 

• نــوزع علــى االطفــال اطبــاق والــوان واقــالم ونطلــب منهــم تخيل انهــم االن فــي مطعم 

ــطة  ــم بواس ــو له ــا يحل ــم كم ــة طبقه ــم تعبئ ــوالت وعليه ــواع المأك ــه كل ان ــد في يوج

الرســم .

ــا  ــام باختياره ــي ق ــوالت الت ــن المأك ــد ع ــه ويتح ــل طبق ــرض كل طف ــاء يع ــد االته • بع

ونفتــح نقــاش حــول اذا كان اختيــارا صحيــا ام ال ويتــم اعطــاء معلومــات صحيــة لالطفــال .

التعرف على مكونات طبق الغذاء الصحي.

صحني اليومي.

٣٠ دقائق.

صحون كرتون (او فلين) اقالم، الوان).

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:
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ــات  ــع المجموع ــن جمي ــة م ــة ُمتنّوع ــار أطعم ــي، واختي ــاط البدن ــتوى النش ــوزن، ومس ــول، وال ــس، والط والجن

ــات أقــّل مــن الدهــون  ــار األطعمــة والمشــروبات التــي تحتــوي كمي ــة الّطعــام. اختي ــر وجب ــة فــي تحضي الغذائّي

الُمشــّبعة، والصوديــوم، والُســكرّيات الُمضافــة؛ وذلــك عــن طريــق اســتخدام ُملصقــات الطعــام، وقــراءة ُمكّوناتــه 

مــن هــذه العناصــر، والتقليــل منهــا قــدر المســتطاع؛ لتقليــل فــرص اإلصابــة بالُســمنة، وأمــراض القلــب، وارتفــاع 

ضغــط الــدم، والُســكرّي. القيــام بالتغييــرات الّصغيــرة نحــو تحقيــق نمــط غذائــّي أكثــر صحة: جعــل نصــف ُمحتويات 

ــار  ــاف الخض ــي أصن ــع ف ــًة. التنوي ــه كامل ــار الفواك ــاول ثم ــى تن ــز عل ــروات. التركي ــه والخض ــن الفواك ــق م الطب

الُمتناَولــة. جعــل نصــف الحبــوب الُمتناَولــة مــن الحبــوب الكاملــة. اختيــار أنــواع األلبــان قليلــة أو خاليــة الدســم. 

التنويــع فــي مصــادر الحصــول علــى البروتيــن. الحصــول علــى الكمّيــة الُمناســبة مــن الطعــام والشــراب وعــدم 

اإلفــراط بذلــك. دعــم الطعــام الصحــّي للجميــع: حيــث يقــوم كٌل بــدوره مــن َمنبــره فــي دعــم النظــام الغذائــّي 

الصحــّي.

ــا القاعــه بطاقــة كتــب عليهــا حقيقــة وفــي الزاويــة المقابلــة  • نضــع علــى احــدى زواي

بطاقــة كتــب عليهــا معتقــد خاطــئ .

• نطلــب مــن االطفــال الوقــوف فــي وســط القاعــه ونخبرهم اننــا ســنقرأ عبــارات  وعليهم 

تصحيح بعض المعتقدات الخاطئة المتعلقة في صحة االطفال . 

حقيقة ام معتقد خاطئ.

٣٠ دقائق.

اوراق كرتون ، قائمة العبارات.

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:

اتخــاذ قــرار اذا كانــت هــذه العبــارة حقيقــة ام معتقــد خاطــئ والوقــوف فــي الزاويــة التــي 

تعبــر عــن رايهــم .

• نبدأ بقراءة عبارة عبارة ومناقشتها مع االطفال وتصحيح المعتقدات الخاطئة .

• العبارات التي يمكن استخدامها : 

١.  مــن األفضــل أن ال أكثــر مــن الفحوصــات التــي تهــدف للكشــف عــن األمــراض، كــي 

ــال هموم(معتقــد خاطــئ الن الكشــف المبكــر عــن االمــراض  ــاة طبيعيــة ب أعيــش حي

يســاعد فــي الشــفاء منهــا بشــكل اكبــر )

٢.يجب االلتزام بشرب ٢ لتر ماء يوميا كحد ادنى.( حقيقة)

٣.يجب عدم تناول الشاي مباشرة بعد الطعام(حقيقة)

٤.اســال مجــرب وال تســأل طبيــب ( معتقــد خاطــئ الن ما يناســب شــخص ليــس بالضرورة 

ان يناســب شــخص اخــر واالدويــة والعالجــات قــد تفيــد شــخص وتكــون مضــره لشــخص 

اخــر )

٥.الخضــار والفواكهــة هــي احــد اهــم المصــادر االساســية للفيتامينــات واالليــاف التــي 

يحتاجهــا الجســم لذلــك يجــب تناولهــا باســتمرار. (حقيقــة)

٦.يمكننــا تنــاول مــا نشــاء مــن االعشــاب الطبيــة ولــن تضــر اي كميــة منهــا ( معتقــد 

خاطــئ الن تنــاول بعــض االعشــاب الطبيــة بكميــات كبيــرة قــد يكــون مضــر )

الغــذاء هــو الحفــاظ علــى شــكل جســم جميــل  ٧.الهــدف مــن االهتمــام فــي 

فقط(معتقــد خاطــئ الن االنتبــاه الــى طبيعــة لطعــام يهــدف الــى الحفــاظ على جســم 

ــي ) صح

ــم  ــي الجس ــد ف ــبة الحدي ــاض نس ــى انخف ــل عل ــذا دلي ــدم فه ــر ال ــة بفق ــد االصاب ٨.عن

ــة) ــبانخ .(حقيق ــد كالس ــة بالحدي ــة الغني ــاول االطعم ــب تن ــك يج لذل

٩.تناول كمية ناقصة او زائدة من الطعام سيكون مضرا بصحتنا (حقيقة)

١٠.طهــي الطعــام بطريقــة الشــوي او البخــار او الســلق بــدال مــن القلــي صحــي اكثــر 
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(حقيقــة)

١١.يجب االلتزام بثالث وجبات غذائية في اليوم فطور-غذاء-عشاء (حقيقة)

١٢.يمكننا اخذ وجبات خفيفة (سناك) مرتين في اليوم بين الوجبات الرئيسية .

ــروري  ــا ض ــتحمام يومي ــئ الن االس ــاد خاط ــم (اعتق ــر للجس ــًا مض ــتحمام يومي ١٣.االس

خاصــة فــي فصــل الصيــف).

هل لديكم معلومات اخرى تعتقدون اننا بحاجة لمناقشتها والتأكد من دقتها ؟

اسئلة مقترحة للنقاش:

• نبدأ بادارة نقاش حول االتي :

• تخيلــو انكــم فــي رحلــة فــي الســيارة مــع احــد والديكــم الــذي يبــدو مشــغوال للغايــة 

لدرجــة انــه لــم يتوقــف لتعبئــة الوقــود ، مالــذي ســيحدث برأيكــم الحقــا ؟ هــل ستســير 

الرحلــة علــى مــا يــرام حتــى النهايــة ؟

ادراك اهمية التوازن بين ابعاد الحياة االربعة (الجسد،العقل،القلب،الروح).

«ال شئ اكثر مما ينبغي».

٤٠ دقائق.

ال شيء

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:

• نــدون اجابــات المشــاركين ونطــرح الســؤال التالــي للنقــاش : اثنــاء رحلتكــم فــي المركبة اذا 

تعطــل احــد االطــارات هــل ســتظل المركبــة بنفــس كفائتهــا ام ان االطــارات االربعــة االخــرى 

ســتتأثر ايضــا ؟

• ندون االجابات ونلخص االتي : 

• ان شــعورنا بعــدم التــوازن او الضغــط او االرهــاق والعصبيــة احيانــا تأتــي غالبــا مــن اننــا ال 

نأخــذ فرصــة للتفكيــر فــي كيفيــة مســاعدة انفســنا علــى الراحــة واعــادة شــحن الطاقــة 

الخاصــة بنــا ، نحــن بحاجــة لتجديــد وتقويــة االبعــاد االربعــة الخاصــة بنا بشــكل منتظــم وهذه 

االبعــاد هــي : الجســد( البعــد المــادي)، العقــل (البعــد الذهني)،القلــب (البعــد العاطفــي)، 

والــروح (البعــد النفســي)، وكيفيــة ادائنــا فــي بعــد مــن ابعــاد الحيــاة ســتؤثر علــى ادائنــا 

فــي االبعــاد الثالثــة االخــرى فمثــال مــن الصعــب ان تكــون لطيــف مــع االخريــن (بعــد القلــب) 

عندمــا يكــون جســدك مرهقــا (بعــد الجســد) بينمــا عندمــا تشــعر بالحمــاس واالنســجام مــع 

ــي  ــل) وف ــتك(بعد العق ــي دراس ــز ف ــك التركي ــهل علي ــن االس ــون م ــروح) يك ــد ال ــك (بع ذات

الوقــت ذاتــه لطيــف مــع زمالئــك (بعــد القلــب).

• واالن لنفهــم كيــف يمكننــا ان نهتــم فــي ابعــاد الحيــاة االساســية االربعــه نقســم 

المشــاركين الــى اربعــة مجموعــات كل مجموعــة ســتكتب افكارهــا حــول كيفيــة االهتمــام 

فــي بعــد مــن االبعــاد االربعــة (الجســد،العقل،القلب،الروح) ثــم سنشــارك االفــكار مــع 

ــم . ــى افكاره ــف عل ــرة ونضي ــة الكبي المجموع



٤٩ ٤٨

رسائل مهمة :

للعناية بالجسد يجب ان نهتم ب:

تنــاول طعــام صحــي / النــوم جيدا/ممارســة االلعــاب الرياضيــة/ المشــي/ركوب الدراجــة /

االســتلقاء عندمــا نشــعر بالتعب/عــدم تنــاول المنبهــات ومشــروبات الطاقــة/ االبتعــاد عــن 

التدخيــن وتنفــس هــواء نقــي /احــرص علــى ان ال يكــون مظهــرك هــو االهــم تقبــل عيوبك 

الجســدية واهتــم بكيــف تشــعر اكثــر مــن كيــف تبــدو .

للعناية بالعقل يمكننا القيام ب:

ــة فيهــا تحدي،نناقــش االخرين/نراقــب الطبيعة،نشــارك فــي  القــراءة، لعــب العــاب ذهني

محاضــرات ونــدوات او امســيات شــعرية،ابحث فــي اصــل عائلتــك وتاريخها،تعلــم شــئ 

ــد... جدي

للعناية بالقلب يمكننا القيام ب:

افضــل طريقــة لشــحن وتقويــة بعــد القلــب هــو بنــاء العالقــات مــن خــالل احتــرام 

ــع  ــا ،نض ــذر اذا اخطأن ــدا، نعت ــتمع جي ــي نقدمها،نس ــود الت ــى الوع ــة عل االخرين،المحافظ

ــا  ــاعد عندم ــن، نس ــع االخري ــنا وم ــع انفس ــن م ــون صادقي ــة و واضحة،نك ــات واقعي توقع

نســتطيع .

للعناية بالروح يمكننا القيام ب:

ــراءة  ــة المذكرات،ق ــال الخيرية،كتاب ــي االعم ــوع ف ــن، التط ــة االخري ــل، العبادة،خدم التأم

كتــب ملهمة،الرســم،التأمل فــي اهدافــك وتجديدهــا ، الحديــث مــع شــخص يمكــن ان تبدو 

علــى حقيقتــك معه،المشــي فــي الطبيعة،راقــب غــروب الشــمس او الشــروق 

٨:٠٠-٩:٠٠

١١:٠٠-١١:٢٠

١:٠٠-١:٣٠

٩:٠٠-١١:٠٠

١١:٢٠-١:٠٠

١:٣٠-٢:٠٠

٢:٠٠-٣:٠٠

اليوم السادس : نحن والنمو    

هدف اليوم :

برنامج اليوم  السادس :

تعريف فترة المراهقة .

وصف التغيرات التي تحدث في فترة المراهقة .

برنامج اليوم السادس

تسجيل وانشطة رياضية جماعية لالطفال

استراحة ( يتم فيها توزيع وجبة خفيفة وصحية مثال : تفاحة و لبن اب و ماء 

انهاء وتقييم داخل المجموعات

التعرف على التغيرات التي تحدث في فترة المراهقة 

(حامي بارد،جسمي ينمو، عرض فيلم)

التعرف والتعامل مع التغيرات النفسية واالجتماعية في فترة المراهقة 
(أنا ، طرق مختلفة للتعبير)

استراحة غذاء

اجتماع الطاقم المنفذ للمخيم للتقييم والتحضير لليوم التالي
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الفعاليات المقترحة في اليوم السادس : 

• نخبر المشاركين اننا سنلعب معهم لعبة من التراث الفلسطيني وهي كاالتي :

• ســنختار غرضــا مــا لتخبئتــه (منديــل ،مقلمــة،...) وســنطلب مــن احــد المشــاركين التطــوع 

فــي  الخــروج مــن القاعــه بينمــا ســتختار المجموعــه مكانــا لتخبئــة الغــرض المتفــق عليه 

،ثــم ســنطلب مــن المتطــوع الدخــول الــى القاعــه والعثــور علــى الغــرض ،واثناء بحثــه عنه 

لمســاعدته اذا اقتــرب مــن الغــرض المخبــئ ســتهتف المجموعــه بكلمــة «حامــي» واذا 

ابتعــد ســتهتف المجموعــة « بــارد « الــى ان يعثــر علــى الغــرض المخبــئ ،ونكــرر اللعبــة 

مــع شــخص اخــر .

• مالحظــة : يفضــل اللعــب فــي مــكان واســع ويمكــن تحديــد وقــت لــكل مشــارك عــدة 

دقائــق للعثــور علــى الغــرض المخبــئ.

ف علــى التغييــرات الجســدية  • نبــدأ التمريــن باخبــار االطفــال ان هــدف التمريــن هــو التعــر�

التــي تحــدث أثنــاء المراهقــة.

ــل  ــة العم ــات ورق ــى المجموع ــوّزع عل ــات، ون ــن مجموع ــاركين(ات) ضم ــوّزع المش •  ٢- ن

رقــم ١-، ونطلــب تحديــد أّي مــن التغييــرات المذكــورة فــي الورقــة تحــدث للذكــر وأيهــا 

تحــدث لألنثــى، وأيهــا تحــدث لإلثنــان معــًا. 

•  تعرض كّل مجموعة نتائج عملها، ثّم نصّحح اإلجابات مع الجميع على اللوح.

التغييرات

• نمّو الثديين (فتاة)

• تغيير في نبرة الصوت الى الخشونة (فتى)

• بروز الوبر ثّم الشعر في منطقة الوجه (فتى)

• نمّو عظام الحوض واستدارة الوركين (فتاة)

• بدء الدورة الشهرّية (فتاة)

• زيادة نمّو العضالت وقّوتها (فتى)

تنشيط.

فهم التغييرات الجسدية التي تحدث في فترة المراهقة. حامي ..بارد (لعبة من التراث الفلسطيني).

جسمي ينمو

٢٠ دقائق.

٣٠دقيقة.

ال شئ.

لوح - نسخ من ورقة العمل رقم ١- أقالم.

الهدف :

الهدف : الفعالية:

الفعالية:

المدة:

المدة:

المواد:

المواد:

الخطوات:

الخطوات:
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• كبر حجم الخصيتين (فتى)

• زيادة إفرازات الغدد العرقّية والّدهنّية (اإلثنين معًا)

• ظهور الشعر في منطقة العانة وتحت اإلبطين (اإلثنين معًا)

• إتساع الكتفين (الفتى)

• بدء القذف المنوي (الفتى)

• زيادة في الطول والوزن (اإلثنين معًا)

• نمو األحاسيس الجنسّية (اإلثنين معًا- ليس لها مكان محّدد) 

نســأل مــا الــذي يســّبب هــذه التغييــرات؟  (اإلجابــة: الهرمونــات، وهــي مــواد تفرزهــا أعضــاء مختلفة في الجســم 

منهــا الخصيتيــن لــدى الذكــور والمبيضيــن لــدى اإلنــاث. ولهــذه الهرمونــات وظائــف هاّمــة جــّدًا، منهــا النمــو 

الجســدي والجنســي، وســوف نفهــم دورهــا أكثــر فــي التماريــن الالحقــة ). 

ــي  ــن ف ــن مختلفي ــض، فنح ــد البع ــا عن ــن غيره ــر م ــور أكث ــي الظه ــر ف ــر تتأّخ ــذه المظاه ــض ه ــأن بع ــرح ب نش

طريقــة او ســرعة نمّونــا، وهــذا طبيعــي جــّدًا. ونضيــف بــأّن هــذه التغييــرات هــي امــٌر جّيــد ألنــه يعنــي أننــا نكبــر 

وبأننــا أصبحنــا قادريــن علــى القيــام بالمزيــد مــن األمــور

نســأل: هــل قــام أحــٌد بازعاجكــم نتيجــة التغييــرات التــي حصلــت وتحصــل معكــم؟ «هــل يتكّلــم الناس مــن حولكم 

ــرام  ــات ونظهراإلحت ــى اإلجاب ــتمع ال ــث؟» نس ــات واألحادي ــذه التعليق ــماع ه ــد س ــعرون عن ــف تش ــك؟ كي ــن ذل ع

لتجربــة كّل فــرد، ثــّم نختــم ال يحــّق ألحــد أن يزعجنــا بالتكّلــم عــن التغييــرات التــي تحصــل فــي شــكلنا وجســدنا. 

ــر هــؤالء األشــخاص بأنهــم إّمــا قــد مــّروا بنفــس هــذه التغييــرات قبلنــا، وإّمــا أنهــم ســيمّرون  نتذّكــر دائمــًا وُنذك�

بهــا بعدنــا (حســب عمرهــم).

فــي مــا يلــي  الئحــة بالتغييــرات الجســدية التــي تحصــل فــي مرحلــة البلــوغ  إمــا لــدى الذكــر وإمــا لــدى األنثــى 

وإمــا لــدى اإلثنيــن معــًا.. 

اسئلة مقترحة للنقاش:

مستند للتوزيع : التغييرات الجسدّية في فترة البلوغ
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• عرض فيلم «كلما نكبر» الموجود على الرابط التالي :

٧JTng_dOln٠=https://www.youtube.com/watch?v   الفتيات •

https://www.youtube.com/watch?v=jY٣٠dgXT٣٩E   الفتيان •

نفتح النقاش لالجابة عن أي استفسارات او ايضاحات .

١-نطلــب مــن كّل مشاركين/مشــاركتين أن يقفــا ســوّيًا، ونعطــي كّل مشــارك(ة) قطعــة 

مــن رول الــورق تســاوي حجمــه تقريبــًا. ونطلــب أن يختــار كّل مشــارك(ة) لــون القلــم الــذي 

يحــّب أن يرســم نفســه بــه.

٢-نطلــب مــن واحــد أن يســتلقي علــى األرض علــى قطعــة الــورق الخاصــة بــه، ونطلــب 

مــن زميله/زميلتــه أن يســاعده ويقــوم برســم حــدود جســمه علــى الورقــة باللــون الــذي 

ــه،  ــى ورقت ــتلقي اآلن عل ــم يس ــي الرس ــاعد ف ــذي كان يس ــب األدوار، فال ــّم نقل ــاره. ث اخت

والــذي كان مســتلقيًا ينهــض ويســاعد زميله/زميلتــه برســم حــدود جســمه باللــون الــذي 

اختــاره.

ــمه  ــم جس ــٍد رس ــذ كّل واح ــا، يأخ ــاعدة بعضهم ــن مس ــن م ــي كّل اثني ــد أن ينته ٣- بع

ــط. ــى الحائ ــه عل ــه ويعّلق ــمه علي ــب أس ويكت

٤-نطلــب مــن كّل مشــارك(ة) أن يأخــذ اللــون الــذي يريــده، والمــواد التــي يريدهــا، ويبــدأ 

بصنــع الشــعر، وتفاصيــل الوجــه، واللبــاس وتزييــن رســمه كمــا يشــاء، نشــّدد علــى حرّيــة 

بناء نظرة ايجابية اتجاه أجسادهم.فهم االسباب وراء التغييرات التي تحدث في فترة المراهقة.

أنا عرض فيديو (كلما نكبر).

٣٠دقيقة.٣٠دقيقة.

رول ورق ،الــوان ،اقــالم، مجــالت وجرائــد مصــورة قديمــة ،شــبر، صوف،كرتــون ،خــرز،اوراق ال شيء

كريب،غراء،مقصــات ،(اي مــواد تزييــن)

الهدف :الهدف :

الفعالية:الفعالية:

المدة:المدة:

المواد:المواد:

الخطوات:

الخطوات:
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التعبيــر واإلختيــار، وعلــى احتــرام اإلختيــارات المختلفــة.

٥- بعــد اإلنتهــاء مــن هــذه الخطــوة، نطلــب منهــم إضافــة الصفــات او القيــم او المهــارات 

ــم  ــن هواياته ــر ع ــات تعّب ــوا كلم ــم  و أن يكتب ــن غيره ــم ع ــا تميزه ــدون انه ــي يعتق الت

ــك. ــم إذا أرادوا ذل ــخاص يحّبونه ــم وأش ومواهبه

٦-نجلس في دائرة، ونسأل جميع المشاركين(ات) كّل واحٍد بدوره:

- كيف تشعرون اآلن؟

-  وماذا تحّبون في رسمكم؟ بماذا يشبهكم هذا الرسم؟ 

-  ما الذي أعجبكم في ما رسمه اآلخرون عن أنفسهم؟

٧-نختم بتلخيص الرسائل األساسّية التالية:

ــة كّل  ــا. هوّي ــن هوّيتن ــر ع ــك التعبي ــّمى ذل ــنا، ويس ــن أنفس ــة ع ــرٍق مختلف ــر بط نعّب

ــي  ــور الت ــاعر، واألم ــدات) ومش ــم، معتق ــن افكار(قي ــه م ــا يكّون ــمل كّل م ــان تش إنس

ــكله  ــى ش ــه ال ــة نظرت ــه، وطريق ــكله وجنس ــا، وش ــي يفّضله ــور الت ــا واألم ــوم به يق

وقدراتــه. كذلــك مــا ينتمــي إليــه  الفــرد مثــل االنتمــاء الــى مجموعــة معّينــة،  ثقافــة 

معّينــة...، وتشــمل أيضــًا مــا نقــوم بــه مــن أدوار فــي الحيــاة، ومــا نمارســه مــن مهنــة 

ــاطات. او نش

ــن  ــزٍء م ــن ج ــر ع ــي تعّب ــا، وه ــن ذاتن ــا ع ــن صورتن ــزء م ــي ج ــدنا ه ــن جس ــا ع - صورتن

ــا. هوّيتن

- مــن المهــّم أن نتذّكــر دائمــًا أن هنــاك أمــور كثيــرة تجعلنــا فريديــن، منهــا شــكلنا. 

ــخاص  ــرص وأش ــدرات وف ــن ق ــا م ــة بحياتن ــور اإليجابّي ــّدر كّل األم ــّم أن نق ــن المه وم

ــا. ــا ونطّوره ــظ عليه ــن وأن نحاف داعمي

ــر عــن مشــاعرنا  نبــدأ بســؤال للمجموعــة: « مــا الــذي يمنعنــا مــن أن نقــول رأينــا أو نعّب

بصراحــة؟ «مــا هــي مخاوفنــا؟

ــر  ــة للتعبي ــا مختلف ــاك طرًق ــأن هن ــاركين ب ــم المش ــوح ونعل ــى الل ــات عل ــب اإلجاب ٢- نكت

عمــا نريــد أن نقولــه وصياغتــه دون ان نحــرج اآلخــر أو نجرحــه ودون ان نشــعر نحــن بالحــرج 

أو بالذنــب. 

ــوح:  ــى الل ــارات عل ــالث عب ــب ث ــرة، ونكت ــات صغي ــى مجموع ــاركين(ات) عل ــوّزع المش ٣- ن

ــزم.  ــد الذات/الح ــازل - توكي ــحاب/ التن ــوع وانس ــة - الخن المهاجم

بهــا  يمــّر  نعــرض عليهــم عــّدة مواقــف قــد  بأننــا ســوف  للمجموعــات  ٤- نشــرح 

اليافعــون(ات) فــي مثــل ســّنهم (أنظــروا الئحــة المواقــف)، وبأنهــم ســوف يحــّددون إذا 

ــوع  ــة أو الخن ــر المهاجم ــف تظه ــذا الموق ــي ه ــّرف ف ــل أو التص ــة التواص ــت طريق كان

تعزيز قدرة اليافعين على التعامل مع ضغط االقران السلبي .

طرق مختلفة للتعبير.

٣٠دقيقة.

قائمة المواقف

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:
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وانســحاب/التنازل أو توكيــد الذات/الحــزم. 

ــة  ــرب المجموع ــواب تض ــد الج ــد تحدي ــن. عن ــا يمك ــرع م ــة بأس ــات لإلجاب ــس المجموع تتناف

ــة. ــة لتأخــذ حــّق اإلجاب علــى الطاول

إذا كانــت اإلجابــة صحيحــة تحصــل المجموعــة علــى عالمــة، إذا كانــت اإلجابــة خاطئــة نســأل 

مجموعــة أخــرى.

ــد مــن فهــم الموقــف،  ــة لنتأّك ــك اإلجاب ــار تل ــّم اختي ــة نســأل لمــاذا ت ــة إجاب ــد ســماع أي عن

ــرورة. ــد الض ــّوب عن ونص

٥- نجمع العالمات لكّل مجموعة ونعلن المجموعة الفائزة.

ــم  ــدون اقتراحاته ــلبي  ون ــران الس ــط االق ــألة ضغ ــرة مس ــة الكبي ــع المجموع ــش م نناق

ــألة. ــذه المس ــع ه ــل م للتعام

• ليــس مــن الضــروري أن نشــبه رفاقنــا فــي كّل شــيء وأن نتصــّرف مثلهــم ونقّلدهــم كــي نكــون محبوبيــن أو 
كــي نحافــظ علــى صداقتهــم. هنــاك طــرق تجعلنــا نحافــظ علــى األصدقــاء دون أن نتأّثــر بــكّل شــيء يفعلونــه، 

ومنهــا التعبيــر عــن الــرأي والمشــاعر بحــزم وباحتــرام.

• إّن مضايقــة اآلخريــن بســبب اختــالف طريقــة حياتهــم أو اختــالف رأيهــم أو ألي ســبٍب كان، يعنــي أننــا ال 
ــّم ان  ــن المه ــم. م ــلبّية لديه ــاعر الس ــد المش ــى األذى أو تولي ــؤّدي ال ــد ي ــك ق ــا، وذل ــم عّن ــم ونمّيزه نحترمه

ــرام  ــم واحت ــى فهمه ــاعدنا عل ــك يس ــعرون؟»، ألن ذل ــف يش ــنا «كي ــأل أنفس ــن ونس ــكان اآلخري ــنا م ــع أنفس نض

ــم.  ــة حياته ــاعرهم وطريق مش

ــك مــن المهــّم أن  ــدًا، لذل ــه شــخصًا فري ــه اهتمامــات وقــدرات مختلفــة وهــذا مــا يجعــل من • كّل شــخص لدي
نتذّكــر دائمــًا أن لجميــع النــاس الحــّق بعــدم التمييــز، وأنــه مــن واجبنــا احتــرام حقــوق اآلخريــن، كمــا يحترمــون 

هــم حقوقنــا.

رسائل أساسّية:

الئحة المواقف 
١- مــي تنزعــج مــن ســحر ألنهــا كانــت ترافقهــا الــى حفلــة تخــرج بالمدرســة، وتحّدثــت مــع 

ــن  ــرض ان تبقي ــا وكان مفت ــا مع ــد أتين ــحر: لق ــول لس ــي يق ــة. م ــاء الحلف ــرى أثن ــاة آخ فت

معــي ، كيــف تجرؤيــن علــى فعــل ذلــك؟ (هجــوم)

ــب:  ــان تجي ــك. حن ــب بذل ــي ال ترغ ــة وه ــي نزه ــه ف ــان أن ترافق ــن حن ــب م ــادي يطل ٢- ش

ــحاب/تنازل) ــوع وانس ــنًا (خن حس

٣- منــال متضايقــة مــن صديقتهــا مهــى ألنهــا ســخرت مــن طريقــة لبســها أمــام صديقــة 

أخــرى. منــال تقــول: مهــى، أنــا منزعجــة ألنــِك كنــت تســخرين مّنــي (توكيــد للذات/حــزم)

ــه معّقــد ويــدرس كثيــرًا. كريــم  ٤- كريــم متضايــق مــن صديقــه ســعيد ألنــه قــال لــه بأّن

ــارًا عنــك أينمــا كان! (هجــوم) يقــول: أنــت اجــدب! ســوف أنشــر أخب

٥- هــادي يقــول لزميلــه فــي المدرســة أحمــد: لمــاذا ال تحــّب مشــاهدة كــرة القــدم كمــا 

يفعــل الجميــع؟ مــا هــي مشــكلتك؟، احمــد يجيــب: كّل شــخص يختلــف عــن اآلخــر أنــا أحــب 

القــراءة  والموســيقى (توكيــد للذات/حــزم)

٧- جهــاد يعــرض علــى صديقــه ســامر أن يجــّرب التدخيــن معــه، ســامر ال يريــد، لكّنــه يقبــل 

كــي ال يقــال عنــه جبــان! (خنــوع وانســحاب/تنازل)

٨- رامــي وخليــل يشــعران باإلعجــاب تجــاه الفتــاة عينهــا. هــّدد رامــي خليــل بأنــه ســيلّقنه 

ــدات  ــن تهدي ــًا م ــاة خوف ــع الفت ــم م ــن التكّل ــل ع ــف خلي ــا. توّق ــم معه ــًا إذا رآه يتكّل درس

ــوع وانســحاب/تنازل)  رامــي (خن

مالحظــة هاّمــة: يمكــن حــذف او إضافــة مواقــف مختلفــة حســب اإلطــار الثقافــي وحســب 

المجموعــة عينهــا (قدراتهــا – تجاربهــا - معارفهــا)



٦١ ٦٠

٨:٠٠-٩:٠٠

١١:٠٠-١١:٢٠

١:٠٠-١:٣٠

٩:٠٠-١١:٠٠

١١:٢٠-١:٠٠

١:٣٠-٢:٠٠

٢:٠٠-٣:٠٠

اليوم السابع : االمان على االنترنت    

هدف اليوم :

برنامج اليوم  السابع :

تعزيز مهارات االطفال في حماية انفسهم اثناء تصفح االنترنت .

برنامج اليوم السابع

تسجيل وانشطة رياضية جماعية لالطفال

استراحة ( يتم فيها توزيع وجبة خفيفة وصحية مثال : تفاحة و لبن اب و ماء 

انهاء وتقييم داخل المجموعات

تطبيقي االقرب الي

ايجابيات وسلبيات استخدام شبكة االنترنت

الخط االحمر لي اثناء استخدام شبكة االنترنت الخصوصية 
التعرف على شرطة مكافحة الجرائم االلكترونية

استراحة غذاء

اجتماع الطاقم المنفذ للمخيم للتقييم والتحضير لليوم التالي

الفعاليات المقترحة في اليوم السابع : 

• نــوزع البطاقــات التــي تحــوي التطبيقــات الرئيســية التــي يســتخدمها االطفــال ونطلــب 

مــن كل طفــل اختيــار بطاقــة واحــدة قريبــة لقلبــه ثــم كل طفــل يعــرض بطاقتــه علــى 

المجموعــة والســبب الــذي دفعــه الختيــار البطاقــة .

مدخل للتعرف على استخدام االطفال لشبكة االنترنت.

اقدم نفسي من خالل تطبيق.

٣٠ دقائق.

بطاقات.

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:



٦٣ ٦٢

بطاقات التمرين :



٦٥ ٦٤



٦٧ ٦٦

• نفتتح الجلسة باالتي :

• هنــاك جوانــب ايجابيــة كثيــرة فــي االنترنــت مــن الجيــد ان نســتفيد منهــا ، اذا تــم 

اســتغالل االنترنــت بطريقــة مناســبة فشــبكة االنترنــت ليــس ســيئة وال تحــث علــى افعال 

ســيئة والمشــكلة تكمــن فــي الطريــق التــي يتــم مــن خاللهــا اســتخدام هــذه الشــبكة .

• الفعالية : 

• نقسم المشاركين الى مجموعات ثنائية او ثالثية .

• نعطي كل مجموعه بطاقة صورة .

• نطلــب منهــم  التأمــل فــي الصــورة ثــم مناقشــتها وتوضيــح رأيهــم اذا ماكانــت الصــورة 

تعكــس جانبــا ايجابيــا ام ســلبيا فــي اســتخدام شــبكة االنترنــت .

• نناقش البطاقات في المجموعة الكبيرة ، ونؤكد : 

ــا،  ــه واســتثماره فــي تســهيل حياتن ــا االســتفادة من ــر يمكنن ــت هــو فضــاء كبي • االنترن

فــي التعلــم و بنــاء عالقــات اجتماعيــة والتعــرف علــى ثقافــات جديــدة والتســوق وغيرهــا 

مــن االســتخدامات ، لكــن مــن الجــة االخــرى فــان هــذا التنــوع وهــذه الســهولة قــد تخلــق 

التعرف على ايجابيات وسلبيات شبكة االنترنت .

ارائنا حول شبكة االنترنت.

٣٠ دقائق.

بطاقات صور .

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:



٦٩ ٦٨

ــة ،  ــم مؤذي ــخاص نواياه ــع اش ــل م ــل التواص ــا مث ــذر منه ــب ان نح ــر يج ــكاليات ومخاط اش

التعــرض لمحتــوى غيــر مناســب وغيــر الئــق ، االدمــان علــى اســتخدامه وفقــدان االســتمتاع 

باالنشــطة اليوميــة، التشــهير ونشــر معلومــات خاصــة بــدون اذن،وغيرهــا  

ما هي توصياتكم الستثمار االيجابيات وتجنب السلبيات التي قد تنجم عن استخدام شبكة االنترنت ؟

اسئلة مقترحة للنقاش:

بطاقات الصور التي يمكن استخدامها في التمرين :



٧١ ٧٠



٧٣ ٧٢

• نطلب من االطفال الجلوس في دائرة .

• نضــع فــي الوســط بطاقــة خضــراء و بطاقــة حمــراء و مجموعــة مــن االوراق كتــب عليها 

اسئلة.

• ندور الزجاجة (مثل لعبة جرأة او صراحة ) حتى تتوقف مقابل احد المشاركين .

• الطفــل الــذي يتوقــف غطــاء الزجاجــة امامــه ســيتم ســؤاله مــن قبــل الطفــل المقابــل 

لــه احــد االســئلة الموجــودة فــي كومــة االســئلة .

• عنــد انتهــاء الطفــل مــن االجابــة نطلــب مــن المجمــوع اتخــاذ قــرار ايــن يجــب ان نضــع 

ــراء . ــراء ام الخض ــة الحم ــى المنطق ــة عل البطاق

• االسئلة المقترحة : 

• اخي البالغ من العمر ١٠ سنوات فتح حساب على الفيس بوك .

• دخلت الى لعبة بمعلومات وتفاصيل مزيفة عن نفسي .

• ارسل صديق لي صورة يظهر فيها بشكل مخجل .

• طلب صديق تعرفت عليه بالفيس بوك ان ارسل صورتي له .

الخط االحمر بالنسبة لي.

٣٠ دقائق.

زجاجة فارغة ، كرتون لونين .

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:



٧٥ ٧٤

ــا  • قــام احــد طــالب الصــف بعمــل مجموعــة واتــس للصــف واضــاف الجميــع مــا عــدا طالب

ــتثناءه. ــام باس ــد ق واح

• أحب مشاهدة اليوتيوب اثناء تناول الطعام .

• اقبل طلبات الصداقة من االشخاص الذين ال اعرفهم .

• احدى صديقاتي نشرت على االنستجرام صورة اظهر فيها دون موافقتي .

• نشرت صوري في رحلة المدرسة .

• اتفقــت مؤخــرا علــى زيــارة احــد االصدقــاء الذيــن تعرفــت عليهــم علــى االنترنت فــي منزله 

دون علــم احــد مــن اســرتي .

• انضممــت مؤخــرا الــى صفحــة فيــس بــوك تتحــدث عــن موضــوع مثيــر الهتمامــي واتفاعل 

كثيــرا فــي هــذه الصفحــة .

ــر  ــم اخب ــتجرام ول ــالل االنس ــن خ ــا م ــت عليه ــي تعرف ــي الت ــة لصديقت ــور خاص ــلت ص • ارس

ــك . ــرتي بذل اس

• صديقي ينشر مكان تواجده يوميا على الفيس بوك .

• ال اسجل الخروج من التطبيق بعد االنتهاء من استخدامه وفقط اغلق المتصفح .

• من يقرر اين يوجد الخط االحمر اثناء استخدام االنترنت؟

• ماذا قد يترتب على السلوكيات التي تتجاوز الحدود اثناء استخدام االنترنت؟

• ماذا يمكننا ان نفعل اذا شعرنا ان هناك تجاوز للخطوط الحمراء اثناء استخدام االنترنت ؟

اسئلة مقترحة للنقاش:

ــات  ــة كل المعلوم ــه كتاب ــن كل مجموع ــب م ــات ونطل ــى مجموع ــال ال ــم االطف • نقس

الشــخصية التــي قــام االطفــال بمشــاركتها علــى االنترنــت مثــل (العمــر، الهوايــات، 

ــا  ــد فيه ــا او تواج ــي زاره ــن الت ــطة، االماك ــة، االنش ــوان المفضل ــة، االل االكالت المفضل

ــة ،......) . ــداث حزن ــة ، اح ــداث مفرح ــع االصدقاء،اح ــطة م ــة ، انش ــبات عائلي ،مناس

• بعــد ذلــك تعــرض كل مجموعــه المعلومــات التــي قامــت بمشــاركتها دون ذكــر 

. تفاصيلهــا 

• ندير نقاشا مع االطفال حول االتي : 

• ماذا كسبنا من خالل مشاركة هذا المعلومات عنا ؟

• ما هي المخاطر التي قد تترتب على معرفة االخرين لهذه المعلومات ؟

• هل ساكون راضي عن نشر هذه المعلومات عن نفسي بعد عشرين عاما ؟

• كيــف يمكــن ان امنــع نفســي الحقــا مــن مشــاركة معلومــات فــي هــذا المســتوى مــن 

الخصوصيــة ؟

تعزيز قدرة االطفال على السيطرة على المعلومات الشخصية التي يتم مشاركتها على االنترنت.

الخصوصية .

٤٠ دقائق.

اوراق فليب شارت ، فولماستر .

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:



٧٧ ٧٦

ــي  ــة ف ــم االلكتروني ــع الجرائ ــي تتاب ــة الت ــع الجه ــيق م ــد التنس ــن المفي ــيكون م • س

منطقتنــا للتعــرف علــى خدماتهــا و االجــراءات المتبعــه باالبــالغ والعقوبــات التــي ســتقع 

علــى الجانــي .

التعرف على شرطة الحماية من الجرائم االلكترونية .

زيارة الشرطة.

٤٠ دقائق.

ال شيء

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:

٨:٠٠-٩:٠٠

١١:٠٠-١١:٢٠

١:٠٠-١:٣٠

٩:٠٠-١١:٠٠

١١:٢٠-١:٠٠

١:٣٠-٢:٠٠

٢:٠٠-٣:٠٠

اليوم الثامن الحماية من كافة أشكال االساءة الجنسية 

هدف اليوم :

برنامج اليوم  السابع :

اكساب األطفال مهارات تساعدهم في حماية انفسهم من العنف الجنسي.

برنامج اليوم السابع

تسجيل وانشطة رياضية جماعية لالطفال

استراحة ( يتم فيها توزيع وجبة خفيفة وصحية مثال : تفاحة و لبن اب و ماء 

انهاء وتقييم داخل المجموعات

تعزيز دور اليافعين في اتخاذ القرارات التي تساعد في حمايتهم .

التعرف على مفهوم العنف الجنسي 

(خيارمن؟، مفهوم العنف الجنسي،فهم قيم النوع االجتماعي)

ادراك اهمية طلب المساعده 
(اثر العنف ، االشخاص الجديرين بالثقة)

استراحة غذاء

اجتماع الطاقم المنفذ للمخيم للتقييم والتحضير لليوم التالي



٧٩ ٧٨

الفعاليات المقترحة في اليوم السابع : 

• نقــوم مســبقا باعــداد اوراق كتــب عليهــا مجموعــة مواقــف تحتــاج التخــاذ قــرار ونضــع 

االوراق فــي ســلة .

• نطلب من كل مشارك/ة التقدم واختيار ورقة واالجابة على السؤال االتي :

مســؤولية  ام  الشــخصية  مســؤوليتك  القــرار  هــذا  اتخــاذ  مســؤولية  • هــل 

( . . لمجتمــع ا ، ء مال لز ا ، هل ال ا ) عية جما

• نعطي المجال لكل مشارك في االجابة عن سؤاله ثم نفتح النقاش التالي:

• ما هي الخيارات التي شعرتم انه من الصعب عليكم اتخاذها بمفردكم؟

• هل تعتقدون ان القرارات الخاصة بأمانكم مسؤليتكم؟

• هل يلعب عامل الوقت في اتخاذ القرار دورا ايجابيا في كل الحاالت ؟لماذا؟

• العبارات التي يمكن وضعها في السلة :

• قرار ارتداء بلوزة ام قميص.

تعزيز دور اليافعين في اتخاذ القرارات التي تساعد في حمايتهم .

خيار من؟

٣٠ دقائق.

اوراق كتب عليها عبارات .

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:

• الخروج في نزهه ام البقاء في المنزل .

• لعب كرة القدم او كرة السلة .

• ايقاف شخص حاول االقتراب منكم بطريقة غير مريحة.

• اختيار مكان الرحلة السنوية لالسرة.

• اختيار نوع الطعام في عطلة نهاية االسبوع مع االسرة .

• اختيار الفرع االكاديمي الذي تودون دراسته(ادبي،علمي، تجاري،صناعي،فندقي)

• االبالغ عن شخص ارسل لكم صور غير الئقة عبر االنترنت.

• قريب لكم طلب ان يقبلكم بطريقة غير مريحة.

• شاهدتم شخص يؤذي طفال 

• اختيار لون قميص تودون شرائه.

• قبول هدية قدمت لكم من قريب وطلب ان ال تخبروا احدا عنها .

•اتخــاذ القــرار يعنــي اننــا امــام امرين،وهنــاك قــرارات يوميــة بســيطة نتخذهــا بشــكل يومــي وهنــاكك قــرارات 

مصيريــة تتعلــق بمســتقبلنا نحتــاج لدراســتها بشــكل متــروي .

• بعــض القــرارات يمكننــا االنتظــار فــي اتخاذهــا واستشــارة اشــخاص اخريــن اذا رغبنــا بذلــك ، لكــن هنــاك قــرارات 

يجــب ان نتخذهــا علــى الفــور مثــل القــرارات المتعلقــة باماننــا الن التأجيــل فيهــا او عــدم اتخــاذ قــرار مباشــر قــد 

يعرضنــا لالســتغالل .

•هناك قرارات مشتركة مع االخرين يجب ان نشاركها معهم ونتخذ القرار بشكل جماعي .

اسئلة مقترحة للنقاش:



٨١ ٨٠

• نقســم المشــاركين والمشــاركات إلــى مجموعــات صغيــرة. ونعطــي كل مجموعــة 

ــراد  ــى أف ــات . عل ــن / يافع ــد  يافعي ــي ض ــف الجنس ــف العن ــى تعري ــوي عل ــًا يحت مغلف

المجموعــات أن يحاولــوا «حــل لغــز» التعريــف عــن طريــق ترتيــب الجمــل بالشــكل الصحيــح 

ــات . ــن / يافع ــد  يافعي ــي ض ــف الجنس ــل للعن ــف الكام ــروج بالتعري والخ

• نجمــع المشــاركين والمشــاركات معــًا مــن جديــد ونقــدم إليهــم تعريــف العنف الجنســي 

ضــد  يافعيــن / يافعــات ، مــن خــالل عــرض التعريــف وقراءته أمــام الجميع. بمــا أن التعريف 

طويــل بعــض الشــيء ويتضمــن عــدة مكونــات، فينبغــي علــى الميســر أن يطــرح علــى 

المشــاركين والمشــاركات أســئلة لقيــاس مــدى فهمهــم للتعريــف. علــى ســبيل المثــال، 

يمكــن أن يقــرأ الميســر أجــزاء التعريــف واحــدًا فواحــدًا، ويســأل: «مــن يســتطيع أن يقــول 

لنــا مــا معنــى هــذا الــكالم؟» باإلضافــة إلــى ذلــك، علــى الميســر أن يســأل المشــاركين 

ــزء  ــى الج ــل إل ــف، وأن ال ينتق ــن التعري ــئلة ع ــة أس ــم أي ــت لديه ــا إذا كان ــاركات م والمش

اآلتــي مــن الجلســة إال بعــد أن تتــم اإلجابــة عــن هــذه األســئلة.

قياس مدى فهم المشاركين والمشاركات للعنف الجنسي ضد  يافعين / يافعات .

 مفهوم العنف الجنسي.

٢٠ دقائق.

خمس ورقات من التعريف مقطعة إلى جمل منفردة وموضوعة في مغلفات منفصلة.

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:

• علــى الميســر أن يبــرز أن العنــف الجنســي يمكــن أن يشــمل أيــة مــن القضايــا المذكــورة 

فــي هــذا التعريــف. ومهمــا كان الوضــع الــذي حــدث فيــه العنــف الجنســي ضــد طفــل، فــال 

يجــوز إطالقــًا اعتبــار الطفــل مذنبــًا. بــل المذنــب دائمــًا هــو المعتــدي ، ومــا مــن شــيء يدعو 

الطفــل للشــعور بالعــار أو الخجــل.

• ليــس بالضــرورة أن يتضمــن العنــف الجنســي تماســًا بدنيــًا أو اإليــالج فــي المهبل أو الشــرج 

أو الفــم. فهــو يمكــن أن يشــمل هــذه األفعــال، ولكنــه يمكــن أن يشــمل أيضــًا ســلوكيات ال 

تنطــوي علــى لمــس، مثــل كشــف األعضــاء التناســلية أمــام طفــل، أو التقــاط صــور لألعضــاء 

الجنســية للطفــل، أو اســتخدام لغــة أو تهديــدات جنســية ضــد الطفــل، الــخ.

• يمكن أن يعاني من العنف الجنسي كل من األوالد الذكور والبنات.

• نسأل المشاركين والمشاركات ما إذا كانت لديهم أية أسئلة.

• العنف الجنسي ضد  يافعين / يافعات  يتضمن:

ــي  ــق ف ــل الح ــون للطف ــل ويك ــى طف ــغ عل ــخص بال ــا ش ــية يفرضه ــطة جنس ــة أنش • «... أي

الحصــول علــى حمايــة منهــا بموجــب القانــون الجزائــي. يتضمــن ذلــك: (أ) حمــل الطفــل أو 

إكراهــه علــى االنخــراط فــي أي نشــاط جنســي غيــر مشــروع أو ضــار نفســيًا، (ب) واســتخدام 

ــي  ــات ف ــتخدام  يافعين/يافع ــاري، (ج) واس ــي التج ــتغالل الجنس ــي االس ــات ف يافعين/يافع

ــن/  ــتخدام  يافعي ــال، (د) واس ــي لألطف ــاك الجنس ــن االنته ــة م ــموعة أو مرئي ــكال مس أش

يافعات  في البغاء، واالســترقاق الجنســي، واالســتغالل الجنســي في الســفريات والســياحة، 

واإلتجــار بهــم ألغــراض االســتغالل الجنســي (داخــل بلــد مــا أو مــا بيــن بلــدان مختلفــة)، وبيــع  

ــية  ــطة الجنس ــر األنش ــا تعتب ــري. كم ــج القس ــية، والتزوي ــراض جنس ــات ألغ ــن/ يافع يافعي

انتهــاكًا إذا ارتكبــت ضــد طفــل بواســطة طفــل آخــر إذا كان الجانــي أكبــر ســنًا مــن الضحيــة 

بقــدر ملمــوس أو يســتخدم الســلطة أو التهديــد أو أي وســائل ضغــط أخــرى». (اليونيســف، 

.(٢٠١٤
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١. نوضــح للمشــاركين والمشــاركات أن هــذا النشــاط مصمــم بحيــث يزودهــم بفهــم عــام 

للمعاييــر واالتجاهــات المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي التــي توجــد فــي مجتمعهــم. نذكــر 

ــد  ــه ال توج ــه، وأن ــظ برأي ــي أن يحتف ــق ف ــخص الح ــكل ش ــاركات أن ل ــاركين والمش المش

ــة «صحيحــة» أو «خاطئــة». إجاب

المشــاركين  مــن  ونطلــب  اخترناهــا،  التــي  األولــى  العبــارة  مرتفــع  بصــوت  ٢.نقــرأ 

ــرى أنهــا تحمــل الموقــف  ــى جــوار الورقــة التــي ي والمشــاركات أن يقــف كل منهــم إل

األقــرب إلــى رأيــه. بعــد أن يتخــذ المشــاركون والمشــاركات قراراتهــم، نطلــب أن يتطــوع 

شــخص أو اثنيــن مــن كل مجموعــة لتوضيــح لمــاذا يفكــرون بهــذا الشــكل. نكــرر األمــر 

ــا. ــي اخترناه ــارات الت ــن العب ــدة م ــكل واح ــبة ل ــه بالنس ذات

٣.بعد نقاش جميع العبارات، نيسر نقاشًا عامًا عن طريق طرح األسئلة اآلتية:

أي العبارات وجدتم صعوبة في التعبير عن رأيكم  بخصوصها؟ لماذا؟  -

التعرف على اتجاهات المشاركين والمشاركات ومعتقداتهم حول قضايا النوع االجتماعي.

فهم قيم النوع االجتماعي .

٣٠ دقائق.

ــارض  ــارض»، و»أع ــق»، و»أع ــدة»، و»أواف ــق بش ــه  («أواف ــارات التالي ــل الخي ــع أوراق تحم أرب

شريط  بشدة») يتم وضعها في أماكن مختلفة في القاعة قبل بدء النشاط - أقالم  - 

الصــق.

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:

- كيف كان شعوركم عندما عبرتم عن رأي يختلف عن رأي بعض المشاركين اآلخرين؟

ــى التفاعــالت  ــارات عل ــاس مــن بعــض العب ــر مواقــف الن كيــف فــي رأيكــم يمكــن أن تؤث  -

ــم؟ ــي مجتمعك ــاء ف ــال والنس ــن الرج بي

العبارات:
أسهل للمرء أن يكون رجًال من أن يكون امرأة.  •

التقــاط صــورة لطفــل وهــو عــار أو وهــو يرتــدي مالبســه يعــد مثــاًال علــى العنــف   •

ــي. الجنس

الجنس أكثر أهمية للرجال مما هو للنساء.  •

يمكن أن يتعرض األوالد الذكور لالنتهاك الجنسي.  •

ال توجــد مشــكلة فــي أن يجبــر الــزوج زوجتــه علــى ممارســة الجنــس حتــى وإن لــم   •

تكــن تريــد ذلــك.

ال بأس في أن تتزوج الفتيات قبل أن يبلغن سن ١٨ عامًا.  •

الرجل يعتبر «رجًال حقيقيًا» عندما يصبح لديه طفل من صلبه.  •

الرجال والفتيان أكثر ذكاًء من النساء والفتيات.   •

•النوع االجتماعي والجنس أمران مختلفان.

•يشــير «الجنــس» إلــى الصفــات والخصائــص البيولوجيــة والفســيولوجية للذكــور واإلنــاث، واالختالفــات بينهــم 

المعتمــدة علــى االختالفــات فــي الجهــاز التناســلي لألنثــى والذكــر. هــذه االختالفــات شــاملة للجميــع وهــي 

فــي العــادة ثابتــة وغيــر خاضعــة للتغيــر.

•يشــير «النــوع االجتماعــي» إلــى التفســيرات االجتماعيــة و/أو الثقافيــة للجنــس البيولوجــي والتعريفــات 

ــن، والتوقعــات مــن النســاء والرجــال،  ــًا أو مذكــرًا فــي ظــرف ثقافــي واجتماعــي معي بخصــوص مــا يعــد مؤنث

ومــن الفتيــات والفتيــان بخصــوص هــذه التعريفــات، والعالقــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية بيــن اإلنــاث 

اسئلة مقترحة للنقاش:
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ــر،  ــن وتتغي ــن أن تتباي ــه يمك ــي وأدواره وعالقات ــوع االجتماع ــة الن ــع أو ذاك. إن هوي ــذا المجتم ــي ه ــور ف والذك

ــة. ــة أو الثقافي ــية أو االقتصادي ــة أو السياس ــرات األيديولوجي ــة للتأثي ــر نتيج ــن وتتغي ــًال تتباي ــي فع وه

•التحــرش الجنســي عبــارة عــن ســلوك جنســي غيــر مرغــوب يمكــن أن يتضمــن المالمســة البدنيــة، والتعليقــات 

الجنســية، وعــرض صــور عــري ومــواد إباحيــة، وفــرض مطالــب جنســية، ســواًء بلغــة الجســم أو األفعــال أو األقــوال.

ــك، تشــير األبحــاث  ــاث. مــع ذل ــاث ضــد ذكــور أو إن جميــع أفعــال العنــف الجنســي يمكــن أن يرتكبهــا ذكــور أو إن

ــه الذكــور ــاث يعانيــن مــن العنــف الجنســي بمعــدالت أعلــى ممــا يعاني ــى أن اإلن القائمــة إل

١. نطلــب مــن المشــاركين والمشــاركات أن يعملــوا فــي مجموعــات صغيــرة لرســم 

مخطــط للجســم البشــري). علــى كل مجموعــة أن تســتخدم أقالمــًا ملونــة مختلفــة 

لتحديــد العواقــب الصحيــة والنفســية/االنفعالية واالجتماعيــة للعنــف الجنســي. وعلــى 

ــري. ــم البش ــوذج الجس ــى نم ــب عل ــذه العواق ــى ه ــيروا إل ــاركين أن يش المش

 تعزيز القدرة على وصف العواقب المحتملة والتأثيرات الالحقة لمختلف أشكال العنف 
الجنسي.

اثر العنف الجنسي على االطفال.

٣٠ دقائق.

اقالم، اوراق لوح قالب.

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:

نختتــم الجلســة مــن خــالل التوضيح بــأن االثــار  تتعلق بالمشــاكل الصحية والنفســية-  .٢

االجتماعية.

•هنــاك عــدد مــن العواقــب الصحيــة والنفســية واالجتماعيــة للعنــف الجنســي ضــد  يافعيــن / يافعــات ، وهــي 

تتفــاوت بنــاًء علــى العديــد مــن العوامــل الفرديــة والظرفيــة، وكذلــك علــى طبيعــة االنتهــاك .

•مــن الشــائع أن يتحــدث الناجــون والناجيــات مــن العنــف الجنســي بمعاناتهــم مــن الوصمــة االجتماعيــة، والتــي 

ــة  ــم كنتيج ــة له ــلوكيات مؤذي ــن س ــع اآلخري ــاء المجتم ــم وأعض ــرهم وأصدقائه ــراد أس ــة أف ــن ممارس تتضم

ــا  ــى م ــات عل ــن والناجي ــوم الناجي ــك ل ــمل ذل ــن أن يش ــاالت، يمك ــن الح ــد م ــي العدي ــاك. وف ــم لالنته لتعرضه

ــم. ــة عليه ــة االجتماعي ــرض العزل ــه وف ــوا ل تعرض

•يواجــه الناجــون والناجيــات مــن العنــف الجنســي خطــرًا متزايــدًا بــأن يعانــوا مــن المزيــد مــن العنــف فــي فتــرات 

الحقــة فــي حياتهــم.

•العواقــب الصحيــة – تترتــب علــى جميــع أنــواع العنــف الجنســي نتاجــات صحيــة قــد تكــون خطيــرة ويمكنهــا 

أن تهــدد حيــاة المــرء.. يمكــن أن تتضمــن النتاجــات المحتملــة مــا يلــي:

الرتبطــة بمــرض االيــدز)،  نتاجــات مميتة:(القتل،االنتحار،الوفــاة المرتبطــة بالحمــل والوالدة،الوفــاة   o

نتاجــات بدنيــة حادة(اصابة،مرض،عــدوى المراض)نتاجــات بدنيــة مزمنة:(شــكاوى جســدية ،الــم مزمن،مرض 

ــوم...) ــات الن ــات االكل،،اضطراب مزمن،اضطراب

•العواقــب النفســية/االنفعالية – ينبغــي النظــر إلــى غالبيــة التأثيــرات النفســية واالنفعاليــة الالحقــة على 

أنهــا اســتجابات بشــرية طبيعيــة لحــادث شــديد ومرعــب ومــروع. فــي بعــض الحــاالت، يمكــن أن يحتــاج الناجــون 

والناجيــات إلــى دعــم نفســي أكثــر تخصصــًا لمســاعدتهم فــي التصــدي لهــذه األعــراض، والتــي يمكــن أن تشــمل 

ــن،  ــدام األم ــار، وانع ــاس بالع ــق والخوف،الغضب،اإلحس ــد الصدمة،االكتئاب،القل ــا بع ــر م ــراب توت ــا يلي:(اضط م

وكراهيــة الــذات، ولــوم الــذات...)

•العواقــب االجتماعيــة – تميــل أغلــب المجتمعــات إلــى لــوم الناجيــن والناجيــات علــى الواقعــة التــي أصابتهــم، 

اسئلة مقترحة للنقاش:
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وال ســيما فــي حــاالت االغتصــاب وعندمــا يكــون الشــخص الناجــي فتــاة أو امــرأة. يمكــن أن يــؤدي هــذا الرفــض 

االجتماعــي إلــى مزيــد مــن األضــرار االنفعاليــة، ومنهــا اإلحســاس بالعــار، وكراهيــة الــذات، واالكتئــاب. وال يقــوم 

أغلــب الناجيــن والناجيــات بالتبليــغ عــن الواقعــة بســبب خوفهــم مــن الوصمــة االجتماعيــة ونبــذ المجتمــع لهــم، 

ممــا يحرمهــم مــن الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة والدعــم العاطفــي المالئــم. 

• نشــرح للمشــاركين والمشــاركات أنــه مــن المهــم أن نكــون قادريــن علــى تحديــد 

األشــخاص الذيــن نثــق بهــم وأن نتمكــن مــن التوجــه إليهــم. فاليافعيــن / يافعــات  الذيــن 

يتعرضــون للعنــف الجنســي أو يشــعرون بعــدم األمــان يحتاجــون ألن يحــددوا شــخصًا بالغــًا 

ــوا مــن الحصــول علــى المســاعدة والدعــم  ــوا إليــه حتــى يتمكن ــرًا بثقتهــم ويتحدث جدي

الــالزم لهــم.

ــق  ــدة ٥ دقائ ــراد لم ــى انف ــم عل ــروا كل منه ــات  أن يفك ــن / يافع ــن  اليافعي ــب م • نطل

حــول األشــخاص الذيــن يســتطيعون تحديدهــم علــى أنهــم جديــرون بالثقــة فــي حياتهــم 

ان يمتلك اليافعون القدرة على تحديد أطر الدعم واألشخاص الموثوقين في حياتهم. 

أطر الدعم واألشخاص الجديرون بالثقة.

٤٠ دقائق.

اقالم،اوراق،الوان، نسخ بعدد المشاركين من ورقة العمل.

الهدف :

الفعالية:

المدة:

المواد:

الخطوات:

ــة  ــد إجاب ــه ال توج ــاركات أن ــاركين والمش ــر المش ــة). نذّك ــل المرفق ــة العم ــتخدام ورق (باس

ــى  ــن عل ــن أو القائمي ــن الوالدي ــون م ــد يكون ــخاص ق ــؤالء األش ــه، وأن ه ــة أو خاطئ صحيح

ــًا  ــم وداعم ــرًا بثقته ــه جدي ــر يعتبرون ــخص آخ ــاء أو أي ش ــن أو أصدق ــارب آخري ــة أو أق الرعاي

لهــم. قــد يكــون األشــخاص الداعمــون بالنســبة لبعــض  يافعيــن / يافعــات  هــم أيضــًا مــن 

المعلميــن والمعلمــات، أو مقدمــي الرعايــة الصحيــة، أو الزعمــاء المجتمعييــن أو الدينييــن، 

الــخ.

• ثــم نقســم  يافعيــن / يافعــات  إلــى مجموعــات صغيــرة ونطلــب منهــم أن يطلــع كل منهم 

اآلخريــن علــى  األشــخاص الذيــن قامــوا بتحديدهــم. يمكــن لألطفــال أن يتحدثــوا فيمــا بينهم 

ــذي  ــا ال ــم، وم ــن حددوه ــخاص الذي ــم لألش ــبب اختياره ــن س ــرة ع ــات الصغي ــي المجموع ف

يجعلهــم جديريــن بالثقــة وداعميــن..

• نناقــش فــي المجموعــة الكبيــرة مــا العوامــل التــي تجعــل مــن شــخص مــا جديــرًا بالثقــة. 

ــذا  ــه ه ــي توجي ــات ف ــا المجموع ــي قدمته ــاهمات الت ــتخدم المس ــر أن يس ــى الميس وعل

النقــاش.

ــف  ــد كي ــم تحدي ــب منه ــرى  ونطل ــرة اخ ــرة م ــات صغي ــى مجموع ــاركين إل ــم المش • نقس

يمكنهــم االتصــال باألشــخاص الجديريــن بالثقــة الذيــن حددوهــم خــالل الجــزء الســابق مــن 

النشــاط.

•من المهم أن يحدد كل مشارك ومشاركة األشخاص الذين بإمكانهم التوجه إليهم طلبًا للمساعدة.

•يظــل اختيــار األشــخاص الجديريــن بالثقــة خيــارًا شــخصيًا، وللمشــاركين والمشــاركات كل الحــق فــي أن يقــرروا 

مــن يجــب أن يكــون مذكــورًا فــي المخطــط الخــاص بهــم.

اسئلة مقترحة للنقاش:
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ورقة العمل : االشخاص الموثوقون  حولنا :

في مركز الدائرة توجد انت ..ضع اسمك،  بعد ذلك فكر في 

االشخاص الذين تثق بهم حولك واكتب اسمائهم او ارسمهم في 

الدائرة مع مراعاة ترتيبهم حسب قربهم منك 

واآلن فكــر بالطــرق التــي يمكنــك مــن خاللهــا الحديــث / االتصال  مع األشــخاص 

الموثوقيــن فــي دائرتك :

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

٨:٠٠-٩:٠٠

٩:٠٠

اليوم التاسع : الختام ، لبدأ رحلة أخرى    

هدف اليوم :

برنامج اليوم  التاسع :

اختتام المخيم .

برنامج اليوم التاسع

تسجيل وانشطة رياضية جماعية لالطفال

االول : تنظيم رحلة ترفيهية تشمل االستمتاع في الطبيعة او االنشطة المفضلة 

لالطفال .

الثاني:  القيام بعرض المنتجات التي خرجت من االطفال خالل المخيم وتقديم 

فقرات تعكس ما تعلموه من خالل المخيم وايصال الرسائل التي يشعرون 

باهميتها الطفال اخرين او صانعي قرار او المجتمع المحلي بهدف الضغط 

والمناصرة لقضاياهم
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المالحق :
ملحق (١)

 مستند للتوزيع : نسخة صديقة للطفل من اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية حقوق الطفل بلغة صديقة لألطفال:

١.هذه الحقوق تخص كل شخص دون سن الثامنة عشر

٢.هــذه الحقــوق تخــص جميــع االطفــال بغــض النظــر عــن مــن هــو الطفــل، وايــن يعيــش، ومــاذا 

يفعــل والــداه ومــا هــي اللغــة التــي يتكلمهــا والديــن الــذي يؤمــن بــه، ومــا اذا كان ولــدا او بنتــا، 

ومــا اذا كان يعانــي مــن اعاقــة، ومــا اذا كان غنيــا او فقيــرا، وال يجــوز معاملــة اي طفــل معاملــة 

غيــر عادلــة ألي ســبب مــن األســباب.

٣.يجــب ان يقــوم جميــع الراشــدون بــكل مــا هــو مــن مصلحتــك الفضلــى، وعندمــا يتخذ الراشــدون 

قــرارات يجــب ان يفكــروا بكيفيــة تأثيــر هــذه القــرارات علــى االطفال.

٤.تقــع علــى عاتــق الحكومــة مســؤولية ضمــان حمايــة حقوقــك، ويجــب عليهــا ان تســاعد اســرتك 

علــى حمايــة حقوقــك وخلــق بيئــة تمكنــك مــن النمــو ومــن تحقيــق امكاناتــك.

٥.تقع على عاتق اسرتك مسؤولية مساعدتك على على تعلم ممارسة حقوقك وحمايتها.

٦.من حقك ان تعيش.

٧.لــك الحــق فــي ان يكــون لــك اســم ، وان تعتــرف الحكومــة بــه رســميا، ولــك الحــق في اكتســاب 

جنســية (ان تنتمــي الــى بلــد معين)

٨.لــك الحــق فــي ان يكــون لــك هويــة (بطاقــة رســمية تبيــن مــن انــت) وال يجــوز الحــد ان يحرمــك 

مــن هــذه الهويــة.

٩.لــك الحــق فــي العيــش مــع والديــك مــا لــم يكــن ذلــك مضــرا بمصلحتــك، ولــك الحــق فــي ان 

تعيــش مــع عائلــة تعتنــي بــك.

ــك ان  ــه يحــق ل ــك، فان ــه والدي ــذي يعيــش في ــد ال ــد مختلــف عــن البل ١٠.اذا كنــت تعيــش فــي بل

ــكان. ــس الم ــي نف ــا ف ــون معهم تك

١١.لك الحق في الحماية من االختطاف.

١٢.لك الحق في ابداء رأيك وفي ان يستمع اليه الراشدون وان ينظروا اليه بجدية.

١٣.لــك الحــق فــي معرفــة االشــياء و فــي التعبيــر عــن افــكارك وتبادلهــا مــع اآلخريــن عــن طريــق 

ــن او تســئ  ــق االذى باالخري ــت تلح ــرى ، اال اذا كان ــيلة اخ ــة وس ــة او اي ــم او الكتاب ــول او الرس الق

اليهــم .

١٤.لــك الحــق فــي اعتنــاق دينــك، ويجــب ان يســاعدك والــداك علــى تحديــد الصــواب والخطــأ ومــا 

هــو االفضــل بالنســبة لــك.

١٥.لــك الحــق فــي اختيــار اصدقائــك واالنضمــام الــى جماعــات او انشــائها مــا دامت ال تلحــق االذى 

باآلخرين.

١٦.لك الحق في احترام خصوصيتك.

١٧.لــك الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات المهمــة لرفاهــك مــن االذاعــات والصحــف والكتب 

والحاســوب وغيرهــا مــن المصــادر، ويجــب ان يكفــل الراشــدون اال تكــون المعلومــات التــي تحصــل 

عليهــا ضــاره ،وان تســاعدك علــى العثــور علــى المعلومــات التــي تحتاجهــا وعلــى فهمهــا.

١٨.لك الحق في ان تنشأ بين احضان والديك اذا كان ذلك ممكننا.

١٩.لك الحق في الحماية من االذى وسوء المعاملة جسديا وعقليا.

٢٠.لــك الحــق فــي الحصــول علــى عنايــة ومســاعدة خاصتيــن اذا لــم تكــن قــادرا علــى العيــش مــع 
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والديك.

٢١.لك الحق في الحصول على الرعاية والحماية في حالة التبني والوصاية .

٢٢.لــك الحــق فــي الحصــول علــى حمايــة ومســاعدة خاصتيــن اذا كنــت الجئــا (اذا ارغمــت علــى 

مغــادرة بلــدك والعيــش فــي بلــد اخــر) فضــال عــن جميــع الحقــوق االخــرى المنصــوص عليهــا فــي 

هــذه االتفاقيــة .

ــة،  ــن اعاق ــي م ــت تعان ــة اذا كن ــة خاص ــاص ورعاي ــم خ ــى تعلي ــول عل ــي الحص ــق ف ــك الح ٢٣.ل

باإلضافــة الــى جميــع الحقــوق الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة بحيــث يصبــح بإمكانــك ان تعيــش 

ــة. ــاة كامل حي

٢٤.لــك الحــق فــي الحصــول علــى افضــل رعايــة صحيــة ممكنــة  ، وميــاه صالحــه للشــرب وغــذاء 

صحــي وبيئــة نظيفــة وامنــة ومعلومــات تســاعدك علــى البقــاء فــي حالــة جيــدة.

٢٥.اذا كنــت تعيــش تحــت الرعايــة او فــي اوضــاع اخــرى بعيــدا عــن منزلــك فــان لــك الحــق فــي 

اجــراء مراجعــة منتظمــه لترتيبــات معيشــتك لمعرفــة مــا اذا كانــت هــذه الترتيبــات هــي االكثــر 

مالئمــة لــك.

٢٦.لك الحق في الحصول على مساعده من الحكومة اذا كنت فقيرا او محتاجا .

٢٧.لــك الحــق فــي الحصــول علــى المــأكل والملبــس و المــأوى وفــي تلبيــة احتياجاتــك ويجــب 

ــال  ــتطيع االطف ــي يس ــياء الت ــل االش ــا ان تفع ــتطيع فيه ــيئة ال تس ــروف س ــي ظ ــع ف ان ال توض

ــا. ــرون فعله اآلخ

ــة  ــي الدراس ــاق ف ــى االلتح ــجيعك عل ــي تش ــد، وينبغ ــي جي ــتوى تعليم ــي مس ــق ف ــك الح ٢٨.ل

ــن. ــي ممك ــتوى تعليم ــى مس ــى اعل حت

٢٩.يجــب ان يســاعدك تعليمــك علــى اســتخدام وتطويــر مواهبــك وقدراتــك كمــا يجب ان يســاعدك 

علــى تعمــل كيفيــة العيــش بســالم وحمايــة البيئــة واحتــرام اآلخرين .

٣٠.لــك الحــق فــي التمتــع بثقافــات خاصــة والتكلــم بلغتــك الخاصــة وممارســة شــعائرك الدينيــة 

كمــا ان االقليــات وجماعــات الســكان االصلييــن بحاجــة الــى حمايــة خاصــة لهــذا الحــق.

٣١.لك الحق في اللعب والراحة.

ــق  ــك ويعي ــر بصحت ــك ويض ــذي يؤذي ــل ال ــن العم ــة م ــى حماي ــول عل ــي الحص ــق ف ــك الح ٣٢.ل

ــة. ــور عادل ــك اج ــع ل ــا وأن تدف ــون آمن ــك ان تك ــن حق ــان م ــل ف ــت تعم ــك ،اذا كن تعليم

٣٣.لك الحق في الحماية من تعاطي المخدرات واالتجار بها .

٣٤.لك الحق في عدم التعرض إلساءة المعاملة الجنسية.

٣٥.ال يسمح ألحد باختطافك او بيعك.

٣٦.لك الحق في عدم التعرض ألي شكل من أشكال االستغالل.

٣٧.ال يسمح الحد بمعاقبتك بطريقة قاسية او مؤذية. 

٣٨.لــك الحــق فــي الحمايــة مــن الحــرب وعــدم المشــاركة فيهــا ، فــال يجــوز ارغــام االطفــال دون 

ســن الخامســة عشــرة علــى دخــول الجيــش او المشــاركة فــي الحــرب.

٣٩.لــك الحــق فــي الحصــول علــى المســاعدة  فــي حالــة تعرضــك لــألذى او االهمــال او المعاملــة 

السيئة.

ــة  ــة فــي اطــار نظــام عدال ــة عادل ــة ومعامل ــك الحــق فــي الحصــول علــى مســاعده قانوني ٤٠.ل

ــك. ــرم حقوق يحت

٤١.اذا كانــت قوانيــن بلــدك تنــص علــى توفيــر شــكل مــن الحمايــة لحقوقــك افضــل ممــا توفــره 

مــواد هــذه االتفاقيــة، فــان القوانيــن يجــب أن تطبــق.



٩٥ ٩٤

٤٢.لــك الحــق فــي معرفــة حقوقــك وينبغــي ان يكــون الراشــدون علــى علــم بهــذه الحقــوق وان 

يســاعدوك علــى تعلمهــا كذلــك

المواد من ٤٣ الى٥٤

ــدة  ــم المتح ــل االم ــة، مث ــات الدولي ــات والمنظم ــتعمل الحكوم ــف س ــواد كي ــذه الم ــح ه توض

ــم. ــال وحقوقه ــة االطف ــان حماي ــل ضم ــن اج ــة م للطفول



٩٦

+972 241 4488
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