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لي هذا البرنامج أو  اآلراء الواردة في هذه المطبوعة تعبر عن أصحابها، وال تمثل بالضرورة آراء مموِّ
مواقفهم.



لمحة عامة ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  
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رزمــة التـربـيــة عـلـى حـقــوق اإلنســان لألطـفــال

ما هو هدف هذه الرزمة؟
تســـاعد هذه الرزمـــة على تعزيز حقوق اإلنســـان وعـــدم التمييز 
وحـــل النزاعات بصورة ســـلمية فـــي برامج التربية غير الرســـمية 
ذ  لألطفال، من قبيل المخيمات الصيفية أو األنشطة التي ُتنفَّ
بعد الدوام المدرســـي، أو في حصـــة التربية الرياضية في حرم 

المدرسة.

ما هي الفئات التي تستهدفها الرزمة؟
تستهدف الرزمة:

•  األطفال في الفئة العمرية من 6 ســـنوات إلى 12 ســـنة، 
للمســـاعدة على إدماج قيم حقوق اإلنســـان في مواقفهم 

وسلوكهم.

•  قادة المخيمات/األنشـــطة بعد الدوام المدرســـي أو في 
حصـــة التربية الرياضية، لتحســـين قدرتهم علـــى تعزيز قيم 
حقوق اإلنسان وحل النزاعات سلميًا في إطار أنشطتهم مع 

األطفال.

ما هي القيم التي تعززها الرزمة؟
تســـاعد الرزمـــة علـــى تعزيـــز القيـــم اإليجابيـــة التـــي تنبثق من 
المبدأيـــن األساســـيين الواردين في اإلعـــالن العالمي لحقوق 
اإلنســـان، وهما الكرامة اإلنسانية والمســـاواة. أما قيم حقوق 

اإلنسان التي تعززها الرزمة، فهي:

•  التعاون
•  االحترام
•  العدالة

•  اإلشراك
•  احترام التنوع
•  المسؤولية

•  القبول

«لقد ساعدت لعبة «اإلقصاء باألعداد» مجموعتي فعًال؛ إذ كانت هناك فتاة صغيرة ظلت تبكي كل أسبوع منذ بداية المخيم ألن األطفال اآلخرين 
كانوا يستبعدونها دائمًا. لكن بعد اللعبة، لم يعد لدي مشكلة في تقسيم مجموعتي إلى فرق؛ إذ بادر األطفال إلى إشراك بعضهم بعضًا... لقد 

ساعدت هذه الرزمة مجموعتي حقًا. وأدرك األطفال مشاعر اإلنسان الذي يتم إقصاؤه».

«أحب هذه األلعاب... فهي ستجذب اهتمام األطفال وتجعلهم يرغبون في أدائها ألنهم يحسون بالمتعة. وأعتقد أن جلوسك معهم لمناقشة ما 
شعروا به وماذا أحّبوا وماذا لم يحبوا يجعلهم يشعرون بأنهم جزء من هذا النشاط؛ وهم يحبون أن يكون لهم رأي. وهذا شيء رائع؛ إنه يؤدي إلى 

تمكينهم، وهو أمر رائع حقًا».

«يطلب األطفال أن يؤدوا هذه األلعاب مرارًا وتكرارًا».



لمحة عامة ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

ماذا يوجد في الرزمة؟
تتكون هذه الرزمة من قسمين:

القسم األول هو المواد المرجعية، ويحتوي على:

•  فهرس لألوراق المرجعية
•  23 ورقة مرجعية لمســـاعدة مستخدمي الرزمة في التعرف 
م كيفية االســـتفادة  على مبادئ وقيم حقوق اإلنســـان وتعلُّ
مـــن الرزمـــة على أفضـــل نحو ممكـــن. كما تتضمـــن األوراق 
المرجعية إرشـــادات عملية بشـــأن كيفية وضع مدونة قواعد 
ســـلوك للمجموعـــة، وكيفية حـــل النزاعات ســـلميًا، وكيفية 

قيادة األنشطة ومناقشات المجموعات مع األطفال.

أما القسم الثاني فهو األنشطة؛ ويحتوي على:

•  فهرس لألنشطة بحسب العمر
•  فهرس لألنشطة بحسب القيمة
•  فهرس لألنشطة بحسب القضية

•  63 نشاطًا.

كيف تستخدم الرزمة؟
1.  ِاقـــرأ أوراق المـــواد المرجعية كي تكون علـــى دراية بمبادئ 

وقيم حقوق اإلنسان وفهم كيفية استخدام الرزمة.

2.  ضْع اســـتراتيجية، كفرد أو كفريق، إلدماج األنشـــطة الواردة 
في الرزمة في البرنامج الذي تقدمه لألطفال. يرجى العودة 

إلى أوراق المواد المرجعية من 18 إلى 23.

د األنشـــطة ذات الصلة التي تلبـــي احتياجاتـــك. يرجى  3.  حـــدِّ
العودة إلى أوراق المواد المرجعية من 13 إلى 17.

4.  قم بإعداد أنشـــطتك، بقـــراءة ورقة النشـــاط بتمعن، واقرأ 
أوراق المواد المرجعية من 13 إلى 17 بعناية كذلك.

م مناقشات منتظمة مع زمالئك حول استخدام الرزمة.  5.  نظِّ
وأطلْعهـــم علـــى النجاحـــات التـــي أحرزتهـــا والتحديـــات التي 
واجهتها، واعمْل معهم على تحديد طرق تحســـين استخدام 

الرزمة.



ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!

ُأعدت هذه الطبعة الوطنية [الكندية] من الرزمة التربوية «ألعاب من أجل حقوق اإلنسان» كجزء من مشروع «منع العنصرية والتمييز: إعداد 
األطفال الكنديين للمشـــاركة في مجتمع متعدد الثقافات». وقاد المركز الدولي للتربية على حقوق اإلنســـان «إكويتاس» هذا المشـــروع 
بشـــراكة مع الوكاالت التابعة للبلدية ومنظمات المجتمع المحلي المشـــاركة في برامج التربية غير الرســـمية لألطفال والشـــباب. وقد ُنفذ 
هذا المشروع في مجتمعات مونكتون، دييبي، فردريكتون، مونتريال، تورنتو، وينيبغ، وفانكوفر، بهدف وضع استراتيجيات طويلة األمد 
تعزز مبادئ اإلشـــراك وحقوق اإلنســـان وعدم التمييز والتعددية الثقافية وحل النزاعات بصورة ســـلمية ضمن برامج التربية غير الرســـمية 

لألطفال.

وكانت الطبعة األولى من الرزمة التي ُأعدت لمونتريال بشكل خاص قد صدرت في عام 2006.

وقـــام بتصميـــم وإعداد الرزمة فريق إكويتاس الذي يضم كًال من: دانيال روي وآني بيتيغرو وفنســـنزا نزاري وفردريك هارو وماري تشـــارلز 
بويفين ولورا بتلر.

ونود أن نتوجه بالشـــكر إلـــى دائرة التنوع االجتماعي Direction de la diversité sociale والمناطـــق اإلدارية التابعة لمونتريال ولجنة حقوق 
اإلنسان والشباب في كويبك Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec، فضًال عن الموظفين 
في الوكاالت البلدية ومنظمات المجتمع المحلي في سائر أنحاء كندا، ممن أسهموا، برؤيتهم الخالقة وجهودهم الدؤوبة، في تحسين 
مستوى هذه الرزمة. وتشمل هذه المنظمات الشريكة: بلدية ديبي، بلدية تورنتو، مجلس المتنزهات وأماكن الترفيه في فانكوفز، بلدية 
وينيبغ، رابطة فردريكتون المتعددة الثقافات، نوادي األوالد والبنات في ديبي ومونكتون ووينيبغ، مركز ما ماوي وي تشي إتاتا، جمعية 

الشبان المسيحيين في فردريكتون، وحديقة الحيوانات ماغناتيك هيل في مونكتون.

ونود أن نعرب عن تقديرنا للمشـــاركة الفاعلة لموظفي البلدية والعاملين في المنظمة والمخيم، ولألطفال الذين شـــاركوا في كل مرحلة 
من مراحل المشروع والذين مازالوا ينفذونه في مجتمعاتهم.

وقد أصبح هذا المشـــروع ممكنًا بفضل الدعم المالي لكل من مؤسســـة التراث الكندي ومؤسســـة عائلة جيه دبليو مكونيل، والمجموعة 
الماليـــة لمصـــرف TD. كما نود أن نشـــكر دائـــرة التنـــوع االجتماعـــي Direction de la diversité sociale في بلدية مونتريـــال، ووزارة الهجرة 
والجماعات الثقافية في كويبك Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec على دعمهما الحماســـي 
لهـــذا المشـــروع في مونتريـــال منذ البداية، والذي من دونـــه ما كان باإلمكان لهذه الرزمـــة أن ترى النور. كما نعرب عـــن تقديرنا للدعم الذي 

قدمته للمشروع مؤسسة بلدية مونتريال الكبرى.

لالطالع على مزيد من المعلومات بشـــأن إكويتاس والمشـــاريع المتعلقة باألطفال والشـــباب، يرجى زيارة موقعنا على الشبكة الدولية: 
http://www.equitas.org
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فهرس ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  
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ما هي حقوق اإلنسان؟
حقـــوق اإلنســـان هي الحقوق األساســـية التي يتمتـــع بها كل 
شـــخص ألنه إنسان. وتستند حقوق اإلنســـان إلى المبدأ الذي 
يقول إن جميع البشر يولدون متساوين في الكرامة والحقوق. 
وتكتســـي جميـــع حقـــوق اإلنســـان أهميـــة متســـاوية وال يجوز 

الحرمان منها تحت أي ظرف.

ما هو الغرض من حقوق اإلنسان؟
تكمن أهمية حقوق اإلنســـان في أنها تحمي حقنا في العيش 
بكرامة، الذي يشـــمل الحق في الحيـــاة والحرية واألمن. ويعني 
العيش بكرامة أنه ينبغي أن تتوفر لنا متطلبات من قبيل السكن 
الالئـــق والغذاء الكافي. كما يعني أنـــه ينبغي أن يكون بإمكاننا 
المشـــاركة فـــي المجتمـــع وتلقـــي التعليم والعمل وممارســـة 

شعائرنا الدينية والتكلم بلغتنا الخاصة والعيش بسالم.

حقـــوق اإلنســـان أداة لحمايـــة النـــاس مـــن العنـــف وإســـاءة 
المعاملة.

ـــي االحترام المتبادل بيـــن الناس. وهي  وحقوق اإلنســـان ُتنمِّ
تحـــض على العمـــل الواعي والمســـؤول لضمان عـــدم انتهاك 
حقـــوق اآلخرين. فعلى ســـبيل المثال، من حقنـــا أن نعيش من 
دون التعرض ألي شـــكل من أشـــكال التمييـــز، ولكن من واجبنا، 

في الوقت نفسه، أال نمارس التمييز ضد اآلخرين.

ما هو اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؟
اإلعـــالن العالمـــي لحقوق اإلنســـان هـــو الوثيقة المؤسســـة 
لحقـــوق اإلنســـان. ويمثل اإلعـــالن العالمي لحقوق اإلنســـان، 
الـــذي اعتمدتـــه األمـــم المتحدة فـــي 10 ديســـمبر/كانون األول 
1948، وثيقة مرجعية مشتركة للعالم كله ويحدد معايير مشتركة 

لإلنجاز في مجال حقوق اإلنسان.

ومع أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ليس له قوة القانون 
رسميًا، فإن مبادءه األساسية أصبحت معايير دولية في العالم 

بأسره، وتنظر إليه معظم البلدان على أنه قانون دولي.

وقد تم تقنين حقوق اإلنسان في وثائق قانونية متعددة على 
المســـتويات الدولـــي والوطنـــي واإلقليمي والبلـــدي. ففي 
كندا مثًال، ُحددت حقوق اإلنســـان فـــي الميثاق الكندي للحقوق 
والحريـــات، كما في القوانيـــن والمدونـــات القانونية المعتمدة 

على مستوى األقاليم.

لالطـــالع علـــى الميثـــاق الكنـــدي للحقـــوق والحريـــات، وعلـــى 
 القوانين والمدونات القانونية في األقاليم، يرجى زيارة موقع 
الدوليـــة: الشـــبكة  علـــى  اإلنســـان  لحقـــوق  الكنديـــة   اللجنـــة 

http://www.chrc-ccdp.ca/links/default-en.asp

ما هي الكرامة اإلنسانية؟
الكرامة اإلنســـانية مبدأ أساســـي من مبادئ حقوق اإلنســـان، 
يؤكـــد على أن الناس يســـتحقون االحترام لمجرد كونهم بشـــرًا. 
وبغـــض النظر عن العمـــر أو الثقافة أو الدين أو األصل العرقي 
أو اللـــون أو الجنس أو اللغـــة أو اإلمكانية أو الوضع االجتماعي 
أو الوضع المدني أو المعتقدات السياسية، فإن جميع األفراد 

يستحقون االحترام.

ما هي المساواة؟
المســـاواة مبدأ أساســـي آخر من مبادئ حقوق اإلنسان، يؤكد 
علـــى أن جميع البشـــر يولدون أحرارًا ومتســـاوين. والمســـاواة 
تفتـــرض مســـبقًا أن لجميـــع األفـــراد الحقوق نفســـها وأنهم 

يستحقون مستوى االحترام نفسه.

ويعتبـــر عدم التعرض للتمييز جزءًا ال يتجزأ من مبدأ المســـاواة. 
وهو يكفل أال ُيحرم أي شخص من حقه بسبب عوامل من قبيل 

العمر أو األصل العرقي أو الجنس، إلخ.

حقوق اإلنسان

المادة المرجعية 01 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  



الحق في المساواة المادة 1. 

الحق في عدم التعرض للتمييز المادة 2. 

الحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي المادة 3. 

الحق في عدم التعرض لالسترقاق المادة 4. 

الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة   المادة 5. 
المهينة   

الحق في االعتراف بالشخصية القانونية المادة 6. 

الحق في المساواة أمام القانون المادة 7. 

الحق في اإلنصاف من قبل محكمة مختصة المادة 8. 

الحق في عدم التعرض لالعتقال التعسفي   المادة 9. 
والنفي   

الحق في محاكمة علنية عادلة المادة 10. 

الحق في افتراض البراءة إلى أن تثبت اإلدانة المادة 11. 

الحق في عدم التدخل في خصوصية الشخص   المادة 12. 
وعائلته ومنزله ومراسالته  

الحق في التنقل بحرية داخل البالد وخارجها المادة 13. 

الحق في اللجوء إلى بد آخر هربًا من االضطهاد المادة 14. 

الحق في الحصول على جنسية وفي حرية   المادة 15. 
تغييرها  

الحق في الزواج وتكوين أسرة المادة 16. 

الحق في التملك المادة 17. 

الحق في حرية المعتقد والدين  المادة 18. 

الحق في حرية الرأي والحصول على المعلومات المادة 19. 

الحق في التجمع السلمي واالشتراك في   المادة 20. 
الجمعيات السلمية   

الحق في المشاركة في إدارة البالد وفي   المادة 21. 
االنتخابات  

الحق في الضمان االجتماعي المادة 22. 

الحق في العمل الذي يرغب به الشخص وفي   المادة 23. 
االنضمام إلى النقابات العمالية  

الحق في الراحة وأوقات الفراغ المادة 24. 

الحق في مستويات معيشة كافية المادة 25. 

الحق في التعليم المادة 26. 

الحق في المشاركة في الحياة الثقافية   المادة 27. 
والمجتمع  

الحق في التمتع بنظام اجتماعي تتحقق فيه   المادة 28. 
حقوق اإلنسان  

واجبات الفرد إزاء الجماعة، التي تكون أساسية   المادة 29. 
للنمو الحر والكامل للشخصية.  

عدم التدخل من جانب الدول أو األفراد   المادة 30. 
لالنتقاص من هذه الحقوق.  

 ملخص مواد 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
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ما هي حقوق الطفل؟
حقوق الطفل هي حقوق محددة تهدف إلى حماية كل إنســـان 

لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر.1

وتنطبق حقوق اإلنسان المنصوص عليها في اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنســـان على جميع البشـــر بغض النظر عـــن أعمارهم. 
وبهذه الصفة، فـــإن األطفال يتمتعون بالحقوق نفســـها التي 
يتمتع بها الراشـــدون. ولكن نظرًا لوضعهم المســـتضعف في 

المجتمع، فإن لهم حقوقًا محددة تمنحهم حماية خاصة.

ما هو الغرض من حقوق الطفل؟
تهدف حقـــوق الطفل إلى ضمان حصول كل طفل على فرصة 
تحقيـــق إمكاناته الكاملة. وتنص حقـــوق الطفل على أن لجميع 
األطفـــال بال تمييـــز (المادة 2) الحق في النمـــاء التام والحصول 
علـــى التعليم والرعاية الصحية والنمـــو في بيئة مالئمة، وفي 

معرفة حقوقه والمشاركة في المجتمع بنشاط.

إن حقـــوق الطفـــل أداة لحمايـــة األطفـــال من العنف وإســـاءة 
المعاملة.

ي االحتـــرام المتبادل بين الناس. وال  كمـــا أن حقوق الطفل تنمِّ
يمكـــن تحقيق احترام حقـــوق الطفل تمامـــًا إال باعتراف الجميع، 
بمـــن فيهـــم األطفـــال أنفســـهم، بـــأن لـــكل شـــخص الحقـــوق 
نفسها، ومن ثم تبنيهم مواقف وسلوكات االحترام واإلشراك 

والقبول.

ما هي اتفاقية حقوق الطفل؟
اتفاقيـــة حقـــوق الطفل هي معاهـــدة دولية تعتـــرف بالحقوق 
المدنيـــة والسياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة 
لألطفـــال. وقد اعتمدت األمم المتحـــدة هذه االتفاقية في 20 

نوفمبر/تشرين الثاني 1989.

قـــت كندا على اتفاقية  وفي ديســـمبر/كانون األول 1991، صدَّ
حقـــوق الطفل، وبذلك التزمت بموجب القانون الدولي باحترام 

حقوق األطفال في كندا وحمايتها وتعزيزها واإليفاء بها.

وتقتضـــي االتفاقية من حكومات العالم احترام حقوق األطفال 
ومراعاتهـــا، وال ســـيما مـــن خـــالل القوانين التـــي تضعها على 
المســـتوى الوطنـــي. بيـــد أنه كي يتمكـــن األطفال مـــن التمتع 
بحقوقهم الكاملة، فإنه ينبغي احترام وتعزيز المبادئ األساسية 
لالتفاقيـــة مـــن قبل جميع أفـــراد المجتمـــع، مـــن الوالدين إلى 

المربين إلى األطفال أنفسهم.

حقوق الطفل

ف الطفل بأنه كل إنســـان لم يتجاوز الثامنة عشـــرة من  1  بموجـــب اتفاقية حقوق الطفل ُيعرَّ
العمر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

لالطـــالع علـــى اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل، أو علـــى مزيد من 
المعلومات بشـــأن حقوق الطفل، يرجى زيارة موقع منظمة 
األمم المتحدة للطفولة (يونيسف) على الشبكة العنكبوتية: 

.http://www.unicef.org/crc

المادة المرجعية 02 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  



 ما هي المبادئ التوجيهية التفاقية 
حقوق الطفل؟

تمثـــل المبادئ التوجيهيـــة األربعة المبينة هنـــا المتطلبات التي 
ينبغـــي توفرها لتحقيـــق أي حق من الحقـــوق المنصوص عليها 
في االتفاقية أو جميعها. ويجب احترام هذه المبادئ كي يتمكن 

األطفال من التمتع بحقوقهم.

عدم التعرض للتمييز وتكافؤ الفرص (المادة 2)  .1
إن لجميـــع األطفـــال الحقوق نفســـها. وتنطبـــق االتفاقية على 
جميـــع األطفـــال بغـــض النظر عـــن أصلهـــم العرقـــي أو دينهم 
أو لغتهـــم أو ثقافتهـــم أو جنســـهم، وبغض النظر عـــن بلدهم 
األصلي أو البلد الذي يعيشون فيه أو مركز والديهم أو عجزهم 
أو غناهـــم أو فقرهـــم. وينبغـــي أن ُتتاح لجميـــع األطفال فرص 

متساوية لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

المصالح الفضلى للطفل (المادة 3)  .2
عنـــد اتخاذ القرارات التي قد تؤثر علـــى األطفال، يولى االعتبار 
األساســـي لمصالح الطفل الفضلى، وعندما يتخذ الراشـــدون 

القرارات، يجب أن يفكروا بتأثير قراراتهم على األطفال.

3. الحق في الحياة والبقاء والنماء (المادة 6)
لألطفـــال الحق في الحيـــاة. ويجب أن يتلقـــوا الرعاية الضرورية 
لضمان صحتهم الجســـدية والعقلية والعاطفية، باإلضافة إلى 

نموهم العقلي واالجتماعي والثقافي.

4. المشاركة (المادة 12)
لألطفال الحق في التعبير عن أنفســـهم وفي االستماع إليهم. 
وينبغـــي إتاحـــة الفرصـــة لهـــم للتعبير عـــن آرائهم فيمـــا يتعلق 
بالقرارات التي تمّسهم، وينبغي أن تؤخذ آراؤهم بعين االعتبار. 
ويولى االعتبار الواجب ألفكار األطفال وآرائهم، وفقًا لســـنهم 

ونضجهم ومصالحهم الفضلى.

تـــم تكييـــف المادة من وثيقة بعنـــوان: «معلومات بشـــأن المبادئ 
التوجيهية»، انظر الموقع:

http://www.unicef.org/crc/index_30177.html
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 اتفاقية حقوق الطفل 
بلغة صديقة للطفل

هذه الحقوق تخص كل شخص دون سن الثامنة عشرة.  .1

هذه الحقـــوق تخص جميع األطفال بغض النظر عن َمن هو   .2
الطفـــل، وأيـــن يعيش وماذا يفعـــل والداه ومـــا هي اللغة 
التي يتكلمها والدين الذي يؤمن به، وما إذا كان ولدًا أو بنتًا 
وما هـــي ثقافته، وما إذا كان يعاني من إعاقة، وما إذا كان 
غنيًا أو فقيرًا. وال يجوز أن ُيعامل أي طفل معاملة غير عادلة 

ألي سبب من األسباب.

يجـــب أن يفعـــل جميـــع الراشـــدين مـــا هـــو فـــي مصلحتك   .3
الفضلى. وعندما يتخذ الراشدون قرارات، ينبغي أن يفكروا 

بكيفية تأثير هذه القرارات على األطفال.

تقـــع على عاتق الحكومة مســـؤولية ضمان حماية حقوقك.   .4
ويجب عليها أن تســـاعد أســـرتك على حماية حقوقك وخلق 

نك من النمو ومن تحقيق إمكاناتك. بيئة تمكِّ

تقـــع على عاتق ُأســـرتك مســـؤولية مســـاعدتك على تعلم   .5
ممارسة حقوقك، وضمان حمايتها.

من حقك أن تعيش.  .6

لـــك الحق في أن يكون لك إســـم، وأن تعتـــرف به الحكومة   .7
رســـميًا. ولك الحق في اكتساب جنسية (أن تنتمي إلى بلد 

معين).

لك الحق في أن يكون لك هوية – ســـجل رســـمي يبين من   .8
أنت – وال يجوز ألحد أن يحرمك من هذه الهوية.

لك الحق فـــي أن تعيش مع والديك، ما لم يكن ذلك مضرًا   .9
بمصلحتك. ولك الحق في أن تعيش مع عائلة تعتني بك.

إذا كنـــت تعيش في بلد مختلف عن البلـــد الذي يعيش فيه   .10
والداك، فإنه يحق لك أن تكون معهما في المكان نفسه.

لك الحق في الحماية من االختطاف.  .11

لـــك الحق في إبداء رأيك وفي أن يســـتمع إليه الراشـــدون   .12
وأن ينظروا إليه بجدية.

لـــك الحق فـــي معرفة األشـــياء وفـــي التعبير عـــن أفكارك   .13
وتبادلهـــا مع اآلخريـــن عن طريق القول أو الرســـم أو الكتابة 

أو بأية وســـيلة أخـــرى، إال إذا كانت تلحـــق األذى باآلخرين أو 
تسيء إليهم.

لك الحق في اعتناق دينك أو عقائدك. ويجب أن يســـاعدك   .14
والـــداك علـــى تحديـــد الصـــواب والخطـــأ وما هـــو األفضل 

بالنسبة لك.

لك الحق في اختيار أصدقائـــك واالنضمام إلى جماعات أو   .15
إنشائها ما دامت ال تلحق األذى باآلخرين.

لك الحق في احترام خصوصيتك.  .16

لك الحق فـــي الحصول على المعلومـــات المهمة لرفاهك   .17
من اإلذاعـــات والصحـــف والكتـــب والحاســـوب وغيرها من 
المصـــادر. ويجب أن يكفل الراشـــدون أال تكون المعلومات 
التـــي تحصل عليها ضاّرة، وأن تســـاعدك علـــى العثور على 

المعلومات التي تحتاجها وعلى فهمها.

لـــك الحق فـــي أن تنشـــأ بين أحضـــان والديـــك إذا كان ذلك   .18
ممكنًا.

لك الحق في الحماية من األذى وســـوء المعاملة، جســـديًا   .19
وعقليًا.

لك الحق في الحصول على عناية ومساعدة خاصتين إذا لم   .20
تكن قادرًا على العيش مع والديك.

لـــك الحق فـــي الحصول علـــى الرعايـــة والحماية فـــي حالة   .21
التبني أو الوصاية.

لك الحـــق في الحصول على حماية ومســـاعدة خاصتين إذا   .22
كنـــت الجئًا (أي إذا ُأرغمت على مغـــادرة بلدك والعيش في 
بلـــد آخر)، فضًال عن جميع الحقوق األخرى المنصوص عليها 

في هذه االتفاقية.

لـــك الحق في الحصول على تعليم خـــاص ورعاية خاصة إذا   .23
كنت تعاني من إعاقة، باإلضافة إلى جميع الحقوق الواردة 
فـــي هذه االتفاقيـــة، بحيث يصبح بإمكانـــك أن تعيش حياة 

كاملة.
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لك الحـــق في الحصول علـــى أفضل رعايـــة صحية ممكنة،   .24
وميـــاه صالحـــة للشـــرب وغذاء صحـــي وبيئة نظيفـــة وآمنة 

ومعلومات تساعدك على البقاء في حالة جيدة.

إذا كنـــت تعيش تحت الرعاية أو في أوضـــاع أخرى بعيدًا عن   .25
منزلك، فإن لـــك الحق في إجراء مراجعـــة منتظمة لترتيبات 
معيشـــتك لمعرفـــة ما إذا كانت هـــذه الترتيبـــات هي األكثر 

مالءمة لك.

لك الحق في الحصول على مســـاعدة من الحكومة إذا كنت   .26
فقيرًا أو محتاجًا.

لك الحـــق في الحصـــول على المـــأكل والملبـــس والمأوى   .27
وفي تلبية احتياجاتك. ويجب أال توضع في ظروف سيئة ال 
تســـتطيع فيها أن تفعل العديد من األشـــياء التي يستطيع 

األطفال اآلخرون فعلها.

لـــك الحق في مســـتوى تعليمـــي جيد، وينبغي تشـــجيعك   .28
علـــى االلتحـــاق بالدراســـة حتـــى أعلـــى مســـتوى تعليمي 

ممكن.

يجب أن يساعدك تعليمك على استخدام وتطوير مواهبك   .29
وقدراتك. كما يجب أن يســـاعدك علـــى تعلم كيفية العيش 

بسالم وحماية البيئة واحترام اآلخرين.

لـــك الحق فـــي التمتـــع بثقافتـــك الخاصـــة والتكلـــم بلغتك   .30
الخاصـــة وممارســـة شـــعائرك الدينيـــة. كمـــا أن األقليـــات 
وجماعـــات الســـكان األصليين بحاجة إلـــى حماية خاصة لهذا 

الحق.

لك الحق في اللعب والراحة.  .31

لـــك الحق في الحصول على حماية من العمل الذي يؤذيك   .32
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هذه النسخة المبسطة التفاقية حقوق الطفل صادرة عن منظمة «يونيسف». لالطالع على مزيد من المعلومات بشأن االتفاقية، يرجى 
.http://www.unicef.org/crc :زيارة موقع «يونيسف» على الشبكة العنكبوتية
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المادة المرجعية 04 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

ما هي التربية على حقوق اإلنسان؟
التربيـــة على حقوق اإلنســـان هـــي كل نوع من التعلم يســـاعد 
على بناء المعارف والمهارات والمواقف والسلوكات المتعلقة 
ن  بحقـــوق اإلنســـان. كمـــا أن التربية علـــى حقوق اإلنســـان تمكِّ
األشـــخاص من إدماج قيم حقوق اإلنســـان، من قبيل االحترام 

والقبول واإلشراك، في حياتهم اليومية على نحو أفضل.

وتشـــجع التربيـــة على حقـــوق اإلنســـان على اســـتخدام حقوق 
اإلنســـان كإطـــار مرجعي فـــي عالقاتنا مع اآلخريـــن. كما أنها 
تشـــجعنا على فحص مواقفنا وسلوكاتنا الخاصة بشكل نقدي، 
وبالتالي على تحويلها من أجل تعزيز السلم والوئام االجتماعي 

واحترام حقوق الجميع.

التربية على حقوق اإلنسان

م العيش معًا تعلُّ

كـــي تـــؤدي معرفـــة حقـــوق اإلنســـان إلـــى إحـــداث تغييـــر 
اجتماعـــي، فإن التربية على حقوق اإلنســـان يجب أال تحاول 
تنمية المهارات العملية فحســـب، وإنما يجب أن تعمل على 
م  تنمية المواقف والسلوكات المالئمة كذلك.«يجب أال نعلِّ
أطفالنـــا وشـــبابنا 'أن يعرفوا' وأن 'يفعلوا' فحســـب، وإنما 

مهم أن 'يكونوا' وأن 'يعيشوا معًا'». يجب أن نعلِّ

ديلـــور، جاك، التعلم: الكنز الداخلي، تقرير إلى اليونيســـكو من اللجنـــة الدولية للتربية 
في القرن الحادي والعشرين، يونيسكو.



ما هي أهمية تربية األطفال على حقوق 
اإلنســان ؟

فيمـــا يلـــي بعض األســـباب التـــي تجعـــل التربية علـــى حقوق 
اإلنسان مهمة لألطفال:

•  ألن ذلـــك حق لهم!: فالمادة 42 مـــن اتفاقية حقوق الطفل 
تنـــص على أن لألطفال الحق في معرفـــة حقوقهم. وعلى 
عاتـــق الراشـــدين تقـــع مســـؤولية ضمـــان تعريـــف األطفال 

بحقوقهم وتمكينهم من ممارستها.

•  لزيـــادة احترام حقـــوق اإلنســـان: إن معرفة حقوقـــك تعتبر 
الخطوة األولى لزيادة احترام حقوق اإلنسان. ففي األماكن 
التـــي يكـــون األطفـــال على وعـــي بحقوقهم، يكـــون هناك 

احترام أكبر لحقوق الطفل وانتهاكات أقل لهذه الحقوق.

•  ألن ثمة اعترافًا عالميًا بقيم حقوق اإلنســـان: إن الراشدين 
الذيـــن يعملـــون مـــع األطفـــال يواجهـــون باســـتمرار مهمة 
محاولة تقرير ما هو الســـلوك المقبول وما هو السلوك غير 
المقبـــول. وغالبـــًا ما تنطوي هذه األنواع مـــن القرارات على 
االســـتناد إلـــى التجارب أو القيم الشـــخصية. وتوفـــر التربية 
على حقوق اإلنســـان إطارًا واضحـــًا لتقييم متى يتم التدخل 
وكيف يتم، من خالل اإلشارة إلى القيم المعترف بها عالميًا 
والتي تنبثق مباشرة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

•  للتشـــجيع على تنمية احتـــرام الذات والمشـــاركة الفاعلة: 
عندمـــا يصبـــح األطفال واعيـــن بحقوقهـــم، فإنهـــم يبدأون 
بإدراك أهميتهم كبشـــر. كما يبدأون بإدراك أن ما يعيشـــونه 
ويفكرون فيه ويشـــعرون به أمر له قيمة، وأن بوســـعهم أن 
يســـهموا إيجابيـــًا في حياة المجموعة واألســـرة والمدرســـة 
والمجتمع. إن تعلم الحقوق يشـــجع األطفال على المشاركة 

بنشاط أكبر.

•  لتعزيز السلوك اإليجابي: تعتبر التربية على حقوق اإلنسان 
إحدى طرق التشـــجيع على الســـلوك اإليجابي األكثر فعالية 
ألنهـــا تنطـــوي علـــى تفكيـــر نقـــدي وتعزيز إحســـاس الطفل 
بالمسؤولية. إن التربية على حقوق اإلنسان تشجع األطفال 
علـــى التفكير في كيفيـــة التفاعل مع اآلخريـــن وكيفية تغيير 
ســـلوكهم بحيـــث يعكـــس قيـــم حقوق اإلنســـان علـــى نحو 
أفضـــل. والنتيجة أنهم ال يصبحون أكثر وعيًا بأهمية االحترام 
والتعاون واإلشـــراك فحســـب، وإنما أكثر اســـتعدادًا إلدماج 

هذه القيم في الممارسة العملية في حياتهم اليومية.
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ما هو التمييز؟
التمييز هو فعل إقصاء شخص ما أو جماعة معينة أو حرمانهم 
مـــن الحصـــول علـــى وظيفة أو ســـكن أو فضـــاء عـــام أو خدمة 
عامـــة. ويحدث التمييز عندما يعمـــد فرد أو جماعة إلى إقصاء أو 
عزل شـــخص آخر أو جماعـــة أخرى، أو معاملتهم بشـــكل مختلف 
وحرمانهـــم من حقوقهم بســـبب «خصائـــص» معينة من قبيل 

العمر والجنس واألصل العرقي، وغير ذلك.

ما هو الحق في عدم التعرض للتمييز؟
الحـــق في عـــدم التمييـــز يعني أن لجميـــع النـــاس الحق في أن 
ُيعاملوا على قدم المســـاواة. فلكل إنسان الحق في ممارسة 
حقوقه األساسية «بال تمييز من أي نوع»، على أساس العنصر 
أو اللـــون أو الجنـــس أو اللغـــة أو الديـــن أو الرأي السياســـي أو 
غير السياســـي أو األصل الوطنـــي أو االجتماعي أو الملكية أو 

المولد أو أي وضع آخر».1

ما هي بعض أسس التمييز؟
بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات والمواثيق والقوانين 
والمدونـــات اإلقليميـــة لحقـــوق اإلنســـان،2 هنـــاك العديد من 
األســـس التـــي يقـــوم عليهـــا التمييز. ففـــي معظـــم األقاليم 
الكندية، يعتبر التمييز ضد أي شخص على األسس التالية أمرًا 

غير قانوني:
•  العمر
•  الجنس

•  الظروف االجتماعية (الدخل، المهنة، التعليم، إلخ)
•  لون البشرة

•  العقائد السياسية
ـــى، والد بمفرده/ •  الوضـــع المدني (بـــال وثائق قانونية، متبنَّ

والدة بمفردها، إلخ)

•  الحمل
•  اإلعاقة
•  اللغة

•  األصل العرقي أو الوطني
•  الدين

الحق في عدم التعرض للتمييز

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة 2.  1

2  لالطالع على مزيد من التفاصيل حول أسس التمييز، يرجى زيارة موقع 
.http://www.equitas.org/toolkit :إكويتاس على الشبكة العنكبوتية

«هذه الحقوق تخص جميع األطفال بغض النظر عن َمن هو 
الطفل، وأين يعيش وماذا يفعل والداه وما هي اللغة التي 
يتكلمهـــا والدين الذي يؤمن به، ومـــا إذا كان ولدًا أو بنتًا وما 
هـــي ثقافته، وما إذا كان يعاني مـــن إعاقة، وما إذا كان غنيًا 
أو فقيـــرًا. وال يجوز أن ُيعامل أي طفل معاملة غير عادلة ألي 

سبب من األسباب».

اتفاقية حقوق الطفل بلغة صديقة للطفل، المادة 2.
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كيف يمكن للرزمة أن تساعد على تعزيز عدم 
التعرض للتمييز؟

ُصممت األنشطة الواردة في هذه الرزمة لتعزيز ممارسة بعض 
القيـــم، من قبيل احتـــرام التنوع واإلشـــراك والقبول، بصورة 
منتظمة. وتعتبر مســـاعدة األطفال والشـــباب على إدماج هذه 
القيم في سلوكهم ومواقفهم طريقة ملموسة لمنع التمييز.

تعزيز منهج وقائي
أظهرت دراســـات عديـــدة أن اســـتخدام المناهـــج الوقائية يعتبر 
طريقـــة فعالـــة لمكافحـــة التمييـــز والعنصرية. وفـــي الحقيقة، 
نعتقد أن مساعدة األطفال والشباب على تنمية قيم ومواقف 
االنفتـــاح واحترام التنوع لديهم يعتبر أســـهل مـــن محاولة تغيير 

سلوكات مستحكمة تنطوي على تمييز.

تمكين األطفال
يعيـــش األطفـــال والشـــباب يوميًا فـــي ظروف تنطـــوي على 
تمييز. فربما يتأثرون، على سبيل المثال، بالنمطية في وسائل 
اإلعالم، أو يقعون ضحايا للسخرية بسبب مظهرهم الجسدي، 
أو يـــرددون النـــكات والتعليقـــات العنصريـــة التي يســـمعونها. 
ونظـــرًا لتفشـــي التمييز، فإن مـــن األهمية بمـــكان، ليس زيادة 
الوعي بهذه القضية فحسب، وإنما تمكين األطفال وتسليحهم 

اء. بالمهارات الضرورية لمواجهة التمييز بشكل بنَّ

إن األنشـــطة الـــواردة في هذه الرزمة تتيـــح لألطفال، من خالل 
اللعب، فرصة مواجهة حاالت يجدون أنفســـهم فيها مضطرين 
لالختيار بين أشـــكال الســـلوك المختلفة، من قبيل اإلشراك أو 
اإلقصاء، العنف أو الحوار، المنافسة أو التعاون. واستنادًا إلى 
هذه التجارب الملموسة، يناقش األطفال، كمجموعة، األسباب 
التـــي تجعل احترام التنوع واإلشـــراك والقبول أمرًا مهمًا، ومن 
ثـــم اقتراح إجراءات لترجمة هذه القيم إلى ممارســـة عملية في 

حياتهم اليومية.

كمـــا تتيح األنشـــطة الواردة فـــي الرزمة لألطفـــال فرصة تنمية 
مهارات عملية للتصدي للتمييز. ويتعلم األطفال كيف يدركون 
الســـلوكات والمواقـــف التـــي تنطوي علـــى تمييـــز، ويقترحون 
حلوًال أكثر شموًال واحترامًا للتنوع. ويحدونا األمل في أن القيم 
يها األطفال من خالل أنشـــطة  والمواقـــف اإليجابية التـــي ينمِّ
الرزمة ســـترافقهم إلى سن الرشـــد. وهذا أمر يسهم في بناء 

مجتمع أكثر احترامًا لحقوق اإلنسان.
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قيم الرزمة التربوية
األمثلة القيم

التعـــاون هـــو العمـــل معـــًا لتحقيـــق هـــدف 
مشـــترك. وتشـــمل هذه القيمـــة جميع القيم 

األخرى الواردة في هذه الرزمة.

تبادل األفكار فيما بيننا وتجميع مواهبنا إلنجاز 
مهمـــة للمجموعـــة تكـــون ذات معنـــى لجميع 

أفرادها.
التعاون

قيمة القبول المستخدمة في هذه الرزمة تدمج مبدأ التسامح بحسب تعريف «يونيسكو» الوارد في «إعالن المبادئ بشأن التسامح»، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1995.  1

االحترام يعني أن كل شـــخص يجب أن ُيعامل 
بكرامة. وفي ســـياق حقوق اإلنسان، ال حاجة 
لكســـب االحتـــرام، فهو حق لكل شـــخص في 

جميع الظروف.

معاملـــة كل شـــخص بكرامة بمناداته باســـمه 
الصحيح وتجنب استخدام األلقاب الوضيعة.

العدالـــة تعنـــي إعطـــاء كل شـــخص األهميـــة 
نفسها والحقوق نفسها والفرص نفسها.

اختيار مجموعة من األنشطة تشبع اهتمامات 
البنـــات واألوالد، أو األطفال األصغر ســـنًا أو 

األكبر سنًا.

اإلشـــراك هو االعتراف بأن كل شـــخص عضو 
كامل في المجتمع وفي المجموعة.

استكشـــاف طـــرق لتعديل نشـــاط مـــا، بحيث 
يستطيع كل شخص أن يشارك فيه (كاألطفال 
الذين يتعلمون اللغة أو األطفال الخجولين أو 

األطفال الذين يعانون من إعاقة).

احترام التنوع يعني االعتراف بالفروق الفردية 
وتقديرها.

فـــي  الموجـــودة  العديـــدة  الفـــروق  تثميـــن 
المجموعـــة، بحيث يشـــعر كل طفل بالفخر بما 
هـــو عليه، وبمظهره الجســـدي وذوقه الفردي 
وأسلوب حياته ومعتقداته ومالبسه وكالمه 

وتفكيره.

المســـؤولية تعنـــي أن نفكـــر قبـــل أن نقـــوم 
بالفعل، وأن نكون مســـتعدين لقبول عواقب 

أفعالنا (أو عدم قيامنا بالفعل).

التصرف بطريقة تسهم في العمل اإليجابي 
للمجموعة، من قبيل االستماع إلى التعليمات 
واتباعهـــا، وحمل أشـــيائنا والمشـــاركة بكل ما 

نملك من قدرات.

القبول1 يعني العمل على ضمان المشـــاركة 
الكاملة لكل شخص بال استثناء.

تشـــجيع كل طفل على التعبير عـــن أفكاره بال 
خوف من الحكم عليه أو رفضه بسبب سنه أو 
جنســـه أو ثقافته أو دينه أو عجزه أو أية ســـمة 

أخرى.

االحترام

اإلشراك

العدالة

القبول

احترام التنوع

المسؤولية
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من أين تنبثق هذه القيم؟
تنبثق هذه القيم من حقوق اإلنســـان كما ينص عليها اإلعالن 
العالمـــي لحقـــوق اإلنســـان. ويمكننـــا إظهـــار احترامنـــا لحقوق 
اإلنســـان عـــن طريق تعزيز هـــذه القيـــم وإدماجها في ســـلوكنا 
اليومـــي. وعندما ال تكون هذه القيم مفهومة جيدًا أو محترمة، 
فـــإن الحـــوادث التي تنطـــوي على تمييـــز وعنصريـــة تصبح أكثر 
شيوعًا. وتعتبر هذه القيم أساسية الحترام المبدأين الرئيسيين 
اللذين يســـتند إليهما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وهما 

الكرامة اإلنسانية والمساواة.

كيف يمكن تعزيز هذه القيم؟
ثمـــة طرق عدة إلدماج هذه القيم فـــي برامجكم. وفي الحقيقة 
ربما كانت هذه القيم تشـــكل جزءًا مهمـــًا مما تقومون به فعًال. 

وفيما يلي بعض طرق زيادة التركيز على القيم في برامجكم:

إضافة القيم إلى أهدافكم
مـــن المهم تربية الموظفيـــن والوالدين واألطفـــال على القيم 
التـــي تقوم منظمتكـــم بتعزيزها من خالل عملهـــا. فإذا كنتم ال 
تفعلـــون ذلك حاليـــًا، حاولوا التعـــود على اإلشـــارة إلى قيمكم 
األساســـية عندمـــا تقدمـــون منظمتكـــم أو عندمـــا تتحدثون عن 
دوافع عملكم مع األطفال. ويمكن ذكر القيم في وثائق رسمية 
تبين برنامجكم وأهدافه. كما يمكن ذكرها عند تعيين الموظفين 

وفي اجتماعات الموظفين وخالل األنشطة مع األطفال.

زيادة الظهور المرئي للقيم
عندمـــا ُتعـــرض قيمكم علـــى الجـــدار، يصبح من األســـهل على 
الجميـــع – األطفال وفريـــق العامليـــن والـــزوار – أن يألفوا هذه 
القيـــم وأن يدمجوها ويشـــيروا إليهـــا كلما دعت الحاجـــة. ُانقلوا 
هذه القيم إلى الحياة بإخراجها إلى الهواء الطلق، حيث يمكن أن 
تصبح جزءًا من حياة المجموعة. ُاطلبوا من األطفال خلق جدارية 
تعبـــر عن القيـــم، وادعوهـــم إلى التوقيـــع عليها بأكـــفِّ أيديهم 

إلظهار موافقتهم على احترام هذه القيم.

وضع مدونة قواعد سلوك تقوم على القيم
إن القواعد والمبادئ التوجيهية التي توضع بمشاركة المجموعة 
تكون أيســـر علـــى الفهم، ويتم العمـــل بها واحترامهـــا أكثر من 
غيرها. فلماذا ال يتم إشـــراك األطفال في وضع مدونة قواعد 
ســـلوك تســـتند إلى هذه القيم؟ ويمكن أن تشـــكل هذه القيم 
العمـــود الفقري للعديد من جوانـــب عملكم، من وضع توجهات 

ومشاريع جديدة إلى إدارة العالقات بين الموظفين. 

ولالطالع على مزيد من المعلومات بهذا الشأن، يرجى العودة 
إلـــى ورقة المادة المرجعية 9 المعنونـــة بـ «وضع مدونة قواعد 

سلوك للمجموعة».

اختيار األنشطة التي تتسق مع القيم
 يمكـــن لهـــذه القيـــم أن تثـــري برامجكـــم وأن تمكنكـــم مـــن تلبية 
احتياجات األطفال على نحو أفضل. وربما يكون فريق العاملين 
لديكـــم على علم باألنشـــطة خارج نطاق الرزمـــة – التي تعبر عن 
هذه القيم وتســـتطيع أن تســـاعد األطفال علـــى االندماج في 

حياتهم.

ويستطيع فريق العاملين أن ينظر في األسئلة التالية مع اختيار 
األنشطة التي تعبر عن قيم حقوق اإلنسان:

•  هل األنشـــطة شـــاملة؟ وهل هناك من ســـبيل إلـــى إدماج 
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة؟

•  هل يســـتطيع جميـــع األطفال أن يشـــاركوا؟ وهل هناك من 
طريق لتعديل األنشطة بغية التشجيع على مشاركة األطفال 
الذيـــن يعانون من صعوبة في تكلـــم اللغة أو الذين يعانون 

من إعاقات؟

•  هل األنشـــطة تنافسية في معظمها، أم أنها يمكن أن تعزز 
التعاون؟

•  هل تخلق األنشطة تقديرًا للتنوع؟ هل تشجع األنشطة على 
المشاركة الكاملة للفتيات واألوالد، وعلى مشاركة األطفال 
األصغـــر ســـنًا واألكبر ســـنًا، أو األطفال الذيـــن لهم خلفيات 

ثقافية مختلفة؟

•  هل تشـــجع األنشـــطة األطفال على تحمل المســـؤولية عن 
أفعالهم ومواقفهم؟
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المنهج التربوي للرزمة التربوية
ما هو المنهج التربوي للرزمة؟

ُأعـــدت هـــذه الرزمـــة باســـتخدام نموذج التعلـــم التحولـــي. ولذا 
مة كي تتجـــاوز مجرد  فإن األنشـــطة الـــواردة في الرزمـــة مصمَّ
بث المعـــارف والمهارات، وتهدف إلى خلـــق وعي بالقيم لدى 

األطفال استنادًا إلى تجاربهم الخاصة وتفكيرهم النقدي.

وقـــد ُأعدت األنشـــطة الـــواردة فـــي الرزمة إلشـــراك األطفال 
بشكل فعال في عملية التعلم، وإتاحة الفرصة لهم الكتشاف 
أهمية حقوق اإلنسان بأنفسهم، ووضع استراتيجيات ممارسة 
قيـــم التعاون واحتـــرام التنـــوع والعدالـــة واإلشـــراك واالحترام 

والمسؤولية والقبول موضع التطبيق في حياتهم العملية.

ما هو هدف هذا المنهج؟
إن منهـــج التعلم هذا، الذي يقوم على أســـاس تجارب األطفال 
وتفكيرهم، يمكن أن يساعد على إحداث تغييرات في المواقف 
والســـلوك، وذلك بتشـــجيع األطفـــال على إدمـــاج قيم حقوق 

األطفال في حياتهم.

ومـــع قيادتك لألنشـــطة الواردة فـــي الرزمة، ســـتبدأ بمالحظة 
أنـــواع مـــن التغيير لـــدى األطفـــال، من قبيـــل: تزايد المشـــاركة 
والتعـــاون وروح الفريـــق؛ وزيـــادة احتـــرام التنـــوع واالختالفات؛ 
وارتفاع مستوى اإلشراك والقبول؛ والتعبير عن المشاعر على 
ـــن القدرة على منع نشـــوب النزاعات وحلها  نحو أفضل؛ وتحسُّ

بصورة سلمية؛ والشعور بالمسؤولية على نحو أقوى.

وبوسع األطفال تحويل ما تعلموه إلى سياقات أخرى، عن طريق 
إدماج التغيرات في حياتهم، سواء في البيت أو المدرسة.

كيف تعمل األنشطة؟ 
ُيظهر النموذج المبين على الصفحة التالية كيفية عمل أنشـــطة 
الرزمة. فكل نشاط يســـتخدم تجربة األطفال كنقطة انطالق. إذ 
أن مشـــاركة األطفـــال في لعبة ما تتيح لهم فرصة أن يعيشـــوا 
معـــًا فـــي مجموعتهـــم تجربة ملموســـة، يمكنهـــم أن يتعلموا 

منها.

وبعد كل لعبة تدور مناقشـــة بين أفراد المجموعة، حيث ينخرط 
األطفـــال في عملية تفكير نقدي، حيث ُتتاح لهم فرصة التحدث 
عـــن تجربتهـــم والتأمـــل فـــي ســـلوكهم باالرتباط بقيـــم حقوق 
اإلنســـان، واقتـــراح أســـاليب إلدمـــاج هـــذه القيم فـــي حياتهم 

العملية.

إن المشاركة في لعبة (وهي تجربة ملموسة)، تعقبها مناقشة 
ضمن المجموعة (وهي تفكير نقدي) يساعدان على بناء الوعي 
بقيم حقوق اإلنسان لدى األطفال، ويعززان السلوك اإليجابي 

الذي يقوم على هذه القيم.

ونظرًا ألن التربية على حقوق اإلنسان عملية مستمرة، فإن من 
المهم إجراء األنشـــطة التي تعزز هذه القيم بشكل منتظم من 

أجل المحافظة على عملية التعلم الخاصة باألطفال وتعزيزها.

ما هو دور القائد في العملية التربوية؟
إن القـــادة1 يرافقون األطفال ويرشدونهم في عملية التعلم. 
ولعل الدور األكثر أهمية الذي يضطلع به القائد يتمثل في خلق 
بيئة تدعم التعلم. كما أن قيادة األلعاب وتشجيع األطفال على 
المشاركة وتيســـير المناقشات وإتاحة الفرصة لألطفال للتفكير 
في ســـلوكهم بصورة نقدية من بين المســـؤوليات الرئيســـية 
للقادة. وينبغي أن يشـــكل القادة مثـــًال يحتذى لألطفال بإدماج 
قيم حقوق اإلنســـان في ســـلوكهم ومواقفهـــم، وبأن يظلوا 
على وعي دائم بتأثيرها على األطفال. وينبغي أن يكون القادة 
نموذجًا ُيقتدى به، وأن يكونوا أشخاصًا جديرين بالثقة يشجعون 

األطفال على االستمتاع والنمو على طبيعتهم.

1  ُيستخدم مصطلح «قائد» في هذه الرزمة ليشير إلى الشخص (الراشد أو الشاب) الذي يعمل مع األطفال في بيئة غير رسمية (في المخيمات الصيفية، أو في الحرم المدرسي خارج 
ط، إلخ). ولغايات الوضوح، اختير  ر، مراقب، منشِّ أوقات الدوام الرسمي، أو في حصة التربية الرياضية). ونعلم أن المنظمات المختلفة تستخدم مصطلحات أخرى من قبيل: «مستشار، ميسِّ

مصطلح «قائد» لكونه يبدو أنه األكثر فهمًا وشيوعًا في هذا السياق.
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المـنـهـج التـربـوي للرزمـة
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ما هي خصائص نمو األطفال في الفئة 
العمرية 6-12 سنة؟

ينمو األطفال بسرعة كبيرة؛ ففي السن بين السادسة والثانية 
عشـــرة، يمرون في حالة نمو جســـدي ســـريع، وتنمو مهاراتهم 
الحركية بســـرعة. كما يحدث تقدم هائل في تطورهم المعرفي 
واالجتماعي في هذه السن. وُيظهر الجدول التالي الخصائص 

الرئيسية لألطفال بحسب الفئة العمرية:

نمو الطفل وتطوره

9-10 سنوات 6-8 سنوات

سدي
النمو الج

طفال 
أل
طيع ا

ست
 ما ي

أن يفعلوه

ي
النمو المعرف

طفال 
أل
طيع ا

ست
 ما ي

أن يفهموه

ي
النمو االجتماع

طيع 
ست

ي ي
ت الت

القا
 أنواع الع

طفال إقامتها
أل
ا

•  يتعلمون كيفية التحكم 
بأجسادهم.

•  يملكون طاقة كبيرة.

يستمتعون بالتالعب باألشياء.  •

•  ربما يرون في التعامل مع األشياء 
الصغيرة أو القيام بمهمات حركية 

أمرًا يبعث على التحدي.

يستمتعون بالحركة والنشاط.  •

•  يستمتعون بالرياضة والرقص. 
واأللعاب الجسدية القوية.

•  يستطيعون أن يواصلوا اللعب 
حتى الشعور بالتعب.

•  يتعلمون أفضل من خالل العمل.

•  ينبغي أن تكون التعليمات 
قليلة وبسيطة.

•  يتمتعون بمساحة محدودة من 
االنتباه، ويسهل تشتيت انتباههم 

بسبب البيئة المحيطة بهم.

•  يتمتعون بخيال جامح.

•  يولون أهمية متزايدة 
للصداقات.

•  يستمتعون باللعب وقبول 
تحديات المجموعة.

•  يتمتعون بروح تنافسية أحيانًا.

•  يستطيعون أن يعبروا عما 
يحبون أو ال يحبون، ولكن 

أحكامهم ربما ال تكون متبلورة 
جيدًا في بعض األحيان.

ًا  •  يمكن أن يكون اهتمامهم منصبَّ
على أنفسهم.

•  يلعبون على شكل أزواج أفضل 
مما يلعبون على شكل مجموعات.

•  بحاجة إلى تذكير دائم بقواعد 
المجموعة.

•  يحبون التعبير عن أنفسهم، ولكن 
ينبغي سؤالهم مباشرًة.
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•  يمرون بتغيرات جسدية، 
والسيما الفتيات منهم.

•  تتنوع مستويات الطاقة لديهم.

•  قد يجدون صعوبة في 
السيطرة على عواطفهم.

•  يتسمون بالفضول 
ويستمتعون بتعلم أشياء 

جديدة.

•  يتعلمون بشكل أفضل عندما 
ينخرطون في مشروع ملموس.

•  قد يصابون باإلحباط عندما ال 
تأتي األمور كما يتوقعون.

•  يبدأون بتنمية مهارات التفكير 
المجرد.

•  يتعلمون جيدًا من خالل تقليد 
األدوار النموذجية.

•  يتمتعون بروح المغامرة 
ويستمتعون بالتغيير.

•  يتمتعون بمساحة انتباه جيدة.

•  يستمتعون بالعمل ضمن فريق.

 They seek the approval of  • 
.their peers

•  يصبحون أكثر استقالًال، ويبدأون 
بطرح تساؤالت بشأن السلطة.

•  يستمتعون بالمشاريع التي 
تنطوي على مساعدة اآلخرين 

والعدالة االجتماعية.
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اختيار األنشطة المناسبة للعمر
بصفتك قائدًا يجب أن تحاول اختيار األنشطة التي تتالءم مع 
احتياجات األطفال في مجموعتك. وللقيام بذلك، ينبغي أن 

تدرس الجوانب التالية المتعلقة بنمو األطفال:

•  النمو الجسدي: ماذا يستطيع األطفال أن يفعلوا؟

•  النمو المعرفي: ماذا يستطيعون أن يفهموا؟

•  النمو االجتماعي: ما هو المهم اجتماعيًا بالنسبة لهم؟

يتضمـــن الجدول التالي قائمة باألنشـــطة المقترحة بحســـب 
الفئة العمرية واألرقام الواردة في الجدول تشـــير إلى أرقام 

األنشطة في الرزمة:

ي معظمها
شطة خارجية ف

أن
ي معظمها

شطة داخلية ف
أن

•  ألعاب السباق: 02، 07، 11

•  ألعاب المشي في منطقة 
اللعب: 09، 10، 12، 14، 55

•  ألعاب الحلقة: 05، 06، 52، 53

•  ألعاب «الطميمة»: 13

•  األلعاب التي تستخدم التالعب 
(باألشياء): 03، 05، 06، 52

•  ألعاب السباق: 15، 28، 32، 33

•  ألعاب المشي: 22، 23، 24، 
57 ،26

•  ألعاب الحلقة: 31، 56، 58، 59

•  سباق الحواجز: 27

•  الرياضة: 30

•  فنون وحرف: 08

•  ألعاب المعرفة: 54

•  ألعاب الموسيقى واإليقاع: 
04 ،01

•  ألعاب السباق: 40، 42

•  ألعاب المشي: 51، 60، 61

•  ألعاب الحلقة: 62، 63

•  تحديات المجموعة: 34، 36، 47

•  فنون وحرف: 21

•  ألعاب المعرفة: 17، 18، 19

•  ألغاز: 20

•  فنون وحرف: 45، 48

•  قصص وقصائد: 35، 44

•  تمثيل األدوار: 37، 39، 46

•  االرتجال: 43، 50

•  تأمالت حول العدالة في 
العالم: 38، 39

•  ألعاب التغذية الراجعة: 41

المادة المرجعية 08 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

9-10 سنوات 11-12 سنة6-8 سنوات



ما هي مدونة قواعد السلوك؟
مدونـــة قواعـــد الســـلوك هـــي أداة يمكـــن أن تســـاعد أفـــراد 
المجموعة على العمل معًا بشـــكل جيـــد. وهي تتضمن وضع 
مبـــادئ توجيهيـــة من شـــأنها أن تســـاعد على خلق منـــاخ للوئام 

واالرتياح داخل المجموعة.

والوضـــع األمثـــل يقتضـــي أن يشـــارك جميع أفـــراد المجموعة 
فـــي وضـــع مدونـــة قواعـــد الســـلوك، وأن تعبـــر المدونة عن 
القيم التي يريدون احترامها وتعزيزها. ويمكن استخدام مدونة 
قواعد السلوك كأداة مرجعية لتقرير ما إذا كانت سلوكات معينة 

مقبولة داخل المجموعة أم ال.

ما هي أهمية مدونة قواعد السلوك؟
تساعد مدونة قواعد السلوك على:

•  خلق روح الفريق والشعور باالنتماء.

•  ضمان مسؤولية كل شخص عن سلوكه وموقفه.

•  اإلسهام في سالمة األطفال والعاملين.

•  ضمان سير األنشطة بسالسة.

تعزيز الوئام واالحترام المتبادل داخل المجموعة.

لماذا ينبغي وضع مدونة قواعد سلوك معًا؟
إن إشـــراك األطفال فـــي وضع مدونة لقواعد الســـلوك يكفل 
شـــعور األطفال بأنهم أصحاب المبادئ التوجيهية. وســـيكون 
األطفـــال أكثر التزامًا باحترام المبـــادئ التوجيهية التي وضعوها 
بأنفســـهم. وإن إشـــراكهم في عملية صنع القرار يتجاوز الفكرة 
التقليدية التي تقول: «هذه قواعد الراشدين» باتجاه المفهوم 

األكثر جذبًا، وهو: «هذه مبادئنا التوجيهية».

ما الذي يجعل من مدونة قواعد سلوك ما 
مدونة جيدة؟

فيما يلي بضعة إرشادات بشأن وضع مدونة قواعد السلوك:

•  ضْع المدونة باإلجماع: فكل شـــخص يجب أن يؤيد المدونة 
وأن يوافق على احترام مبادئها التوجيهية.

•  اســـتخدم لغة إيجابية: ينبغـــي أن تحدد المبـــادئ التوجيهية 
ما هية الســـلوكات المرغوب فيها كي يعرف كل شـــخص ما 
ع منه. وينبغي أال تكتفـــي المدونة بوضع قائمة  هـــو متوقَّ

بالسلوكات التي يجب تجنبها فحسب.

ث باســـتخدام ضميـــر المتكلـــم (»أنا»): يجـــب أن تحدد  •  تحدَّ
المبـــادئ التوجيهيـــة ما يتعيـــن على كل شـــخص بمفرده أن 

يفعله إلنجاز عمل المجموعة.

•  لتكن المبادئ التوجيهية عملية وذات صلة بالواقع: يجب أن 
تكون المبادئ التوجيهية معقولة وذات صلة بواقع األطفال 
إذا ُأريد لها أن تســـاعد المجموعة على العمل بشكل سلس. 
اســـتخدْم المنطـــق وســـاعد األطفـــال علـــى وضـــع المبادئ 

بعها. التوجيهية التي يستطيع كل فرد في المجموعة أن يتَّ

•  لتكـــن المدونة بســـيطة ومحددة: يجـــب أن تكـــون المبادئ 
التوجيهيـــة يســـيرة علـــى الفهـــم. فـــإذا كانت هـــذه المبادئ 
قليلة، فإن ذلك سيكفل أن يكون كل شخص قادرًا على تذكر 

نقاطها الرئيسية.

متى ينبغي وضع المدونة؟
ينبغـــي وضع مدونة قواعد الســـلوك في أبكـــر وقت ممكن – 
فـــي اليوم األول لألنشـــطة مثًال. إذ أن المدونـــة أداة يمكن أن 
تساعد على منع نشوب المشـــاكل في المجموعة، ألنها تحدد 
ماهية السلوك المقبول منذ البداية. والوضع األمثل أال تنتظر 

حتى تنشأ المشاكل كي تضع مدونة قواعد السلوك.

وضع مدونة قواعد سلوك للمجموعة
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كيف تضع مدونة قواعد سلوك مع األطفال؟
1.  ِابـــدأ بالنشـــاط الـــذي يعزز التعـــاون: الختيـــار لعبة مناســـبة 
لمجموعتـــك يرجـــى العودة إلى فهرس األنشـــطة بحســـب 

القيمة.

2.  اخلْق بيئة تشجع على المناقشات:ُاطلب من جميع األطفال 
الجلوس في حلقة. اقترح طريقة لطلب اإلذن بالكالم – برفع 
األيدي على سبيل المثال. تأكد من أن كل فرد منهم يستطيع 

أن يتحدث بانفتاح وبال خوف من التعرض للسخرية.

3.  ِاســـأْل األطفال عن ســـبب حاجـــة المجموعة إلـــى مدونة 
قواعد ســـلوك: ُأربط المناقشـــة باللعبة التي قاموا بأدائها 
بع  للتو. وأوضْح لهم أن اللعبة ســـتتم بسالســـة أكبر إذا ما اتَّ

كل شخص قواعد اللعبة.

4.  أعِط أمثلة على المبادئ التوجيهية الجيدة أو السيئة: ِاسأل 
األطفـــال عن ســـبب نجاح هـــذه المبـــادئ التوجيهيـــة أو عدم 
نجاحهـــا. وأوضح لهـــم أن المبادئ التوجيهيـــة الجيدة يجب أن 

تعزز قيم االحترام واإلشراك والمسؤولية في المجموعة.

ع األطفـــال علـــى اقتـــراح المبـــادئ التوجيهيـــة التي  5.  شـــجِّ
ر أن  يشـــعرون بأنها ضرورية: ُاكتبها على ورقة كبيـــرة. وتذكَّ

دورك هو تيسير العملية وليس التحكم بها.

6.  ُقـــم بمراجعـــة المبـــادئ التوجيهية: ســـاعد األطفـــال على 
تجميعها والتعبير عنها بأكثر العبارات وضوحًا وإيجابية.

7.  ِاحصل على موافقة جميع أفراد المجموعة.

8.  ِاقتـــرح إعـــداد ملصـــق ُيظهـــر المبـــادئ التوجيهيـــة التـــي 
وضعتموها. ويمكن لكل شـــخص أن ُيظهـــر قبوله للمبادئ 
التوجيهيـــة بالتوقيـــع علـــى الملصـــق بكف يـــده. ِاعرض هذا 
العمل الجماعي في مكان يســـتطيع أن يراه الجميع فيه وأن 

ينال تقديرهم.

.9  قم بمراجعة دورية للمدونة: يمكن تعديل المبادئ التوجيهية 
أو إضافة نقاط جديدة إليها وفقًا الحتياجات المجموعة.

كيف تساعد األطفال على احترام مدونة 
قواعد السلوك

فيما يلي بعض اإلرشـــادات التي تساعد األطفال على احترام 
مدونة قواعد السلوك:

•  كن نموذجًا ُيقتـــدى به من قبل األطفـــال، وتأكد من احترام 
المبادئ التوجيهية التي يضعونها.

ر األطفال بالتزاماتهم: عندما ينشأ نزاع أو تظهر مشكلة،  •  ذكِّ
ـــر األطفال بـــأن هذه المبادئ التوجيهيـــة ُوضعت من قبل  ذكِّ
ـــر األطفـــال بـــأن  المجموعـــة ككل وحظيـــت بموافقتهـــا. ذكِّ
مدونتهـــم تنطبـــق على الجميـــع، وأن كل واحـــد منهم وافق 

على احترامها. 

•  بادر إلى إشـــراك المجموعة في حل القضايا: عندما ال يتم 
احتـــرام مبدأ توجيهـــي معيـــن، ينبغي العمل مـــع مجموعة 
لتقريـــر كيفية اتباع هـــذا المبدأ على أفضـــل نحو. وقد يمثل 
ذلك فرصة طيبة لألطفال لتطبيق مبدأ حل النزاعات ســـلميًا 

في الممارسة العملية.

•  تطبيـــق المبادئ التوجيهية والعواقـــب بصورة عادلة: يجب 
ـــق المبـــادئ التوجيهيـــة، بصورة عادلـــة ودائمة، على  أن تطبَّ
الجميع، بمن فيهم الراشدون. وإلى جانب المبادئ التوجيهية 
ربما ترغبون في وضع قائمة بالعواقب والتدخالت المتعلقة 
بالحـــاالت التـــي ال ُتحترم فيها المبـــادئ التوجيهية. بيد أنه ال 
يجـــوز أن ينطـــوي أي إجـــراء أو عاقبـــة على إهانة شـــخص لم 

يحترم أحد المبادئ التوجيهية.
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ما هو النزاع؟
يحدث النزاع عندما يكون األشخاص في حالة خالف. وقد يحدث 
ذلـــك مع صديق أو والد أو والدة أو شـــقيق أو شـــقيقة، أو مع 
األقـــران في العمل أو في المدرســـة، أو حتى مـــع غريب. كما 
يمكن أن تحدث النزاعات عندما ال يحصل الشـــخص على ما يريد 

ويشعر بعدم العدالة في المعاملة.

النزاعـــات جزء من الحياة اليومية: مـــن الطبيعي أال يتفق المرء 
دائمـــًا مـــع اآلخرين وأن يدخـــل في نـــزاع معهم. ولـــذا فإن من 

األهمية بمكان معرفة كيفية إدارة النزاعات وحلها سلميًا.

وثمة طريقتان للتصدي للنزاع:

الرد العنيف (المجابهة). وهذا الرد ال يساعد على حل النزاع، بل 
ربما يزيده سوءًا في الحقيقة.

الـــرد غير العنيـــف (الحوار). وهذا الـــرد يجعل مـــن الممكن إيجاد 
حـــل إيجابي للنزاع عن طريق إشـــراك جميع المعنيين به بشـــكل 

فعال.

ما هو حل النزاع سلميًا؟
يشـــمل حل النزاع ســـلميًا تســـوية القضايا من خـــالل التعاون 
والحـــوار. وينخرط األشـــخاص فـــي نقاش من أجـــل إيجاد حلول 

مناسبة للمشكالت.

وربما تكون هناك حاجة إلى وسيط لضمان نجاح عملية حل النزاع 
في بعض األحيان.

ما هو الدور الذي ينبغي أن يلعبه القائد 
عندما ينشـأ نزاع بـين األطفال؟

إن دورك كقائد يتمثل في مساعدة األطفال على بناء القدرات 
الضروريـــة وذلك كـــي يتمكنوا مـــن تعلـــم كيفية حـــل النزاعات 

بأنفسهم تدريجيًا.

وعندما يحدث خالف أو شـــجار، يمكنك أن تتصرف كوسيط وأن 
توجه األطفال الســـتخدام األســـلوب الســـلمي لحـــل النزاعات 

لتسوية خالفاتهم.

•  يقـــوم الرد العنيـــف على المجابهـــة والعدوانيـــة. ويمكن أن 
يكون العنف لفظيًا أو جسديًا أو نفسيًا.

•  يحـــاول أحد األشـــخاص الضالعين فـــي النـــزاع الهيمنة على 
اآلخر أو إيذائه. 

•  يكون األشـــخاص الضالعون غاضبين ويرغبون في الشـــجار 
أحيانًا.

•  ينظـــر األشـــخاص الضالعون في النزاع إلـــى بعضهم بعضًا 
كأعداء.

•  في النهاية، يبدو األمر وكأن األشـــخاص األقوى ينتصرون، 
ولكن ال أحد ينتصر في الحقيقة، ألنه ال يتم حل أي شـــيء، 

ويستمر النزاع.

•  يقوم الرد غير العنيف على الحوار.

•  يعبـــر األشـــخاص عـــن حاجاتهـــم ويســـتمعون إلـــى حاجـــات 
اآلخرين.

•  يســـتمع األشـــخاص بآذانهم، ولكنهم يســـتمعون بقلوبهم 
قبل كل شيء.

•  الحـــوار يجعـــل من الممكن إيجـــاد حل إيجابي للمشـــكلة في 
نهاية المطاف. ينتصر الجميع ويتم حل النزاع.

حل النزاعات بشكل سلمي

الرد «غير العنيف» على النزاع الرد «العنيف» على النزاع
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كيف يتم تعزيز الحل السلمي للنزاع؟
ر  •  ِاعتـــرْف بوجود نزاعـــات، وتجنـــْب التقليـــل من شـــأنها. ذكِّ
األطفـــال بأن من الطبيعـــي أن تكون هنـــاك نزاعات؛ وأنهم 
كـــي يتمكنوا من حل مشـــكلة مـــا، يجب أن يعترفـــوا بوجود 

مشكلة أوًال.

ع األطفـــال علـــى التعبير عن مشـــاعرهم، والســـيما  •  شـــجِّ
رهم بأن من الطبيعي أن يشعر المرء  المشـــاعر الســـلبية. ذكِّ

بالغضب أحيانًا، وأن يرغب في التعبير عن ذلك الغضب.

ـــل فـــور وقوع عمـــل عنيـــف: ال تتعامـــل مـــع األفعال  •  تدخَّ
العنيفـــة، الجســـدية أو اللفظية، على أنها غيـــر ذات أهمية. 
ـــر األطفال بأنه في حين أن من الطبيعي أن يشـــعر المرء  ذكٍّ

بالغضب، فإن من غير المقبول أن يمارسه ضد اآلخرين.

•  ِاعـــرض أســـلوب حل النـــزاع ســـلميًا علـــى الجـــدار، واقترْح 
استخدامه كلما نشأ نزاع. وربما ترغب في إدماجه في مدونة 

قواعد السلوك (ُانظر المادة المرجعية 9).

•  كن نموذجًا ُيحتذى لألطفال باســـتخدام األســـلوب السلمي 
لحل النزاعات بهدف حل أية نزاعات قد تنشأ.

أنشطة الرزمة التي تعزز حل النزاعات سلميًا
صورة تذكارية  08

العبور الودي، الممر اآلمن  09

«حجر – ورقة – مقص»  26

سباق ضد الغضب  27

الطقس حار ... ليس حارًا...  41

الدببة والنحالت  42

أسوأ يوم في حياتي  43

أسلوب حل النزاعات بصورة سلمية
عندما ينشأ نزاع، يجب أن:

1.  ألتـزم الهدوء.
2.  ُأناقش األمر مع الشخص (األشخاص) الضالع في 

النزاع.

3.  أستكشف الحلول الممكنة مع الشخص (األشخاص) 
الضالع في النزاع.

4.  ُأوافق على حل يقبله الجميع.
5.  أضع الحل موضع التطبيق.
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ما هي العنصرية؟
العنصريـــة هـــي االعتقـــاد الواعـــي أو غيـــر الواعـــي بـــأن أفرادًا 
معينين، أو جماعات معينة، متفوقون على غيرهم لمجرد أنهم 
ينتمـــون إلى «عنصـــر» أو «جنـــس» معين. وتقـــوم العنصرية 
علـــى التحامـــل والنمطية التي تـــرى أن الفـــروق البيولوجية بين 

«األعراق» تبرر الهيمنة واالضطهاد والعدوان.

وتتجلى العنصرية عمومًا على شـــكل مواقف وسلوكات ُتلحق 
األذى باألفـــراد أو الجماعـــات بســـبب لون بشـــرتهم أو أصلهم 

العرقي ليس إال.

ما هو التحامل؟
يمكـــن تعريف التحامل بأنه حكم مســـبق التصور أو رأي مســـبق 
يتعلـــق باألفـــراد أو الجماعات، يتشـــكل بدون تبريـــر معقول أو 
بـــدون معرفة كافية. فعلى ســـبيل المثال، يعتبـــر االعتقاد بأن 
األوالد أفضـــل من البنات نوعًا من التحامل. وفي االســـتخدام 
الدارج، تشـــير كلمة «التحامل» إلى موقـــف لغير مصلحة آخرين 
أو يتســـم بالعدائية تجاههم، ال لشـــيء إال بسبب االنتماء إلى 

جماعة اجتماعية أو إثنية مختلفة.

ما هي النمطية؟
ـــط، «وكليشـــية» ُتفرض على  النمطية نوع من التعميم المبسَّ
جماعة من الناس أو مؤسســـة أو ثقافة. فعلى ســـبيل المثال، 
يعتبر القول إن «السود جيدون في الرياضة» عبارة نمطية. لكن 

النمطية عادة ما تكون سلبية.

لماذا ُيظهر األطفال سلوكًا عنصريًا؟
إن األطفـــال ال يولـــدون وهـــم يحملون بـــذور التحامـــل ضد أية 
جماعة إثنية، وإنما يكتســـبون مشـــاعر انعـــدام الثقة أو الرفض 
من التأثيرات الخارجية، وبالذات من الوالدين واألطفال اآلخرين 

والمعلمين ووسائل اإلعالم.

وعندمـــا يراقبون العالم من حولهم، يميـــل األطفال إلى تقليد 
الســـلوكات والمواقف التي يرونهـــا. ومن المهم معرفة كيفية 
تمييـــز العنصريـــة وكيفيـــة التدخـــل عندما يتـــم تحديـــد األفعال 
واألقـــوال العنصريـــة، لتعزيز احترام التنـــوع والقبول في جميع 

أنشطتك.

تمييز العنصرية ومنعها

جنس إنساني واحد ال غير
عـــادة ما يشـــير المصطلـــح «عنصـــر» أو «جنس» إلى 
خصائـــص جســـدية أو مورفولوجيـــة، مـــن قبيـــل لون 
البشرة أو الشـــعر أو األصل اإلثني. بيد أنه ليس ثمة 
براهين تدعم وجود «أجناس» مختلفة. وفي الحقيقة 
فإن علم األحياء يحدد «جنســـًا» أو عنصرًا واحدًا فقط، 
هو الجنس البشـــري. فالبشر متشابهون للغاية جينيًا، 

بحيث ال يمكن الحديث عن «أجناس» مختلفة.

ولهذه األسباب، فإن اســـتخدام مصطلح «عنصر» أو 
«جنس» يبعث على التشـــكك. فهـــو مركب اجتماعي 
غرضه األساســـي تبريـــر ديمومـــة انعدام المســـاواة 

والظلم.
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ز العنصرية؟ كيف تميِّ
تتخذ العنصرية أشـــكاًال مختلفة عديدة، وقد تحدث على شـــكل 
فعل جســـدي، ولكنها غالبًا ما تتجلى على شـــكل إساءة معاملة 
لفظية ونبـــذ اجتماعي. وينبغي أن يصبـــح األطفال على وعي 
بـــأن الكلمات واألفعـــال العنصرية التي تقصـــي اآلخرين تعتبر 

خطيرة وغير مقبولة.

كيف تمنع السلوك العنصري بين األطفال؟
تتغذى العنصرية على الجهل والمعتقدات الزائفة والخوف من 
«اآلخر». ولذا فإن الجهود التـــي ُتبذل لزيادة الوعي بالعنصرية 
وتحســـين مســـتوى التربية تعتبر أفضل الطرق لمنع الســـلوك 

العنصري. وفيما يلي بعض االقتراحات: 

•  ِاعمـــل على تعزيز احتـــرام التنوع عن طريق قيادة األنشـــطة 
التي تعزز هذه القيمة.

فها. ِاتخْذ  •  ال تتجاهل الكلمات واألفعال العنصريـــة، وال تلطِّ
ل في أســـرع وقت ممكن عندما تشـــهد ســـلوكًا  إجـــراء وتدخَّ
عنصريـــًا. لالطالع على إرشـــادات بهذا الشـــأن، ُانظر: وقف 
إســـاءة المعاملـــة اللفظية، المـــادة المرجعيـــة 12، وفهرس 

األنشطة بحسب القضية.

ْب إطالق التعليقات الســـلبية حول  •  كن نموذجًا ُيحتـــذى. تجنَّ
األشخاص الذين ينتمون إلى جماعات ثقافية معينة.

ع األطفال على الحديث عن اللغة التي يتكلمونها في  •  شـــجِّ
المنـــزل وعلى تبادل التجارب الثقافية، من قبيل المعتقدات 

المهمة والطريقة التي يحتفلون بها بعطالت معينة.

•  قم بتنظيم األنشـــطة التي تحتفي بالتنـــوع الثقافي، من 
قبيل الحكايات التقليدية والرقص واأللعاب من شتى أنحاء 
ر من مأكوالت لتذوق  العالم، أو تقديم وجبات عشاء بما تيسَّ

األطعمة من مختلف البلدان.

•  ضرب شخص أو دفعه أو منعه من المرور بسبب لون بشرته.

•  العبث بشعر شخص، أو أخذ مالبسه، أو توسيخه عمدًا بسبب انتمائه إلى جماعة إثنية معينة.

•  إتالف أو إخفاء أو كسر أو سرقة شيء يخص شخصًا ينتمي إلى جماعة ثقافية معينة.

العنف الجسدي

•  إطالق نكات أو تعليقات تنتقص من شأن مهاجرين جدد وتتعلق بمالبسهم أو بطعامهم أو 
بمعتقداتهم الدينية.

•  استخدام اسم حاط بالكرامة لإلشارة إلى شخص من السكان األصليين.

•  المبالغة في التعميم أو إظهار التحامل تجاه جماعة إثنية معينة كالقول: «إن جميع الناس الذين ينتمون 
إلى تلك الجماعة اإلثنية يتسمون بالعنف».

إساءة المعاملة 
اللفظية

•  رفض لمس شخص ينتمي إلى خلفية إثنية معينة أو التكلم معه أو الجلوس بجانبه.النبذ االجتماعي

•  إقصاء أشخاص آخرين أو تجاهلهم بشكل متعمد أو حمل آخرين على رفضهم ألنهم ينتمون إلى جماعة 
ثقافية معنية.

•  السخرية من أشخاص أو نشر شائعات بشأنهم أو كتابة تعليقات فاحشة ومسيئة في األماكن العامة 
عنهم بسبب لون بشرتهم.

أمثلة على العنصرية: ما ُيحتمل أن تراه
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ما هي إساءة المعاملة اللفظية؟
تشير إســـاءة المعاملة اللفظية إلى اســـتخدام عبارات مسيئة، 
تشـــمل التهكم والنكات اللئيمـــة وتعليقات االزدراء والســـخرية 

والتنابز باأللقاب.

ويمكن استخدام الكلمات، بوعي أو بغير وعي، لترهيب شخص 
أو ازدرائه. يرجى مالحظـــة أن ذلك يختلف عن المماحكة المازحة 
أو المحترمة التي قد تحدث بين األصدقاء وتعبر عن شـــكل من 

أشكال التواطؤ.

لماذا يجب وقف إساءة المعاملة اللفظية؟
يمكـــن أن يكـــون للكلمـــات تأثير ســـلبي علـــى األطفـــال وعلى 

دينامية المجموعة ككل، حتى لو كانت على سبيل «النكتة»:

•  إســـاءة المعاملـــة اللفظيـــة تـــؤدي إلـــى التقليل مـــن احترام 
الذات وتسبب القلق والضغط النفسي لدى األطفال الذين 

يتعرضون لها.

•  التنابـــز باأللقـــاب وعبـــارات التهكـــم التـــي تســـتخدم «علـــى 
ســـبيل المزاح» كثيرًا مـــا تتصاعد لتصل إلـــى التنمر والعنف 

الجسدي.

•  حادثـــة التنمر غالبًا ما تســـتمر ألقل من دقيقة واحدة، ولكنها 
قد تترك آثارًا عاطفية تدوم مدى الحياة.

•  تفشـــي اســـتخدام إهانـــات وعبـــارات معينـــة (مـــن قبيل: يا 
مخنث، يا أهبل... إلخ) يســـهم في تعزيز التحامل والنمطية 

تجاه أفراد معينين في مجتمعنا.

•  إساءة المعاملة اللفظية تؤدي إلى شعور المجموعة بانعدام 
األمـــان، وتحد من قدرات األطفال وإرادتهم في المشـــاركة 

والتكلم بحرية.

وقف إساءة المعاملة اللفظية

هل تعلم؟
•  أن حادثـــة تنمر تقع كل ســـبع دقائق فـــي باحات 

المدارس وكل 25 دقيقة في غرف الصف؟

فون بأنهم  •  أن 60 بالمئـــة من األوالد الذيـــن ُيصنَّ
كانوا متنمرين في شـــبابهم، أصبح لديهم سجل 

إجرامي عندما بلغوا سن الرابعة والعشرين؟

•  أن األطفال الذيـــن يقعون ضحايا لعمليات التنمر 
بشـــكل منتظم، غالبًا ما يكونـــون مرفوضين من 
قبل األطفال اآلخريـــن، ويصبحون عرضة لحاالت 

االكتئاب واالنتحار؟

تم تكييف المادة من: «االستراتيجية الوطنية لمنع الجريمة: بناء 
مجتمعات أكثر أمانًا، 2002-2003، العدد 7، حكومة كولومبيا 

 البريطانية، وزارة التربية والتعليم، ُانظر الموقع:
http://www.bced.gov.bc.ca/live_vf/bulliies_2.htm
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كيف تتعامل مع إساءة المعاملة اللفظية؟
عندما تســـمع عبارة مســـيئة أو نكتة دنيئة، يجـــب أن تتدخل. فال 
تتجاهـــل الحادثة أو تجد أعذارًا لها أو تتصرف وكأنها ســـلوك غير 
ضار. وينبغي تبني منهج «عدم التسامح» للمحافظة على بيئة 

يشعر فيها األطفال باالحترام واألمان.

وثمة خطوتان للتدخل الفعال:

وضع حد للسلوك المسيء  .1  

2.  تربية األطفال الضالعين في الســـلوك، مع اختيار الزمان   
والمكان الصحيحين.

بحســـب الظروف ربمـــا تقرر التدخل الفوري أمـــام المجموعة، أو 
االنتظـــار والتعامل مع القضيـــة على انفـــراد. وينبغي أن تنظر 
فـــي احتياجـــات الطفل الـــذي يقع ضحيـــة لالســـتهزاء وأن تفكر 
بالمـــكان والزمان األكثر مالءمة لتربيـــة األطفال اآلخرين ووقف 

إساءة المعاملة اللفظية مرة وإلى األبد.

وسيســـاعدك الجـــدول التالـــي علـــى اختيار نـــوع التدخـــل األكثر 
مالءمة للحالة.

•  تسمح باإلجراءات والدعم فورًا.

 •  تتيح الفرصة لتذكير األطفال بوجود سياسة عدم التسامح 
مع إساءة المعاملة اللفظية.

•  ُتطمئن األطفال وُتشعرهم باألمان.

•  ُتظهر أن ثمة عواقب الستخدام اللغة المسيئة.

•  تتيح الفرصة لتوضيح أن استخدام اللغة المسيئة أمر غير 
مقبول، وأن لكل شخص الحق في أن يحظى باالحترام.

•  تتيح لألشخاص المعنيين (كالمسيئين والضحايا 
والعاملين) الوقت الكافي لتهدئة الخواطر.

•  تتيح للمسيئين الفرصة لحفظ ماء الوجه.

•  تتفادى وضع الضحايا في موقف حرج.

•  تتيح وقتًا أطول الستكشاف وتوضيح عواقب اإلساءة 
اللفظية.

األشكال المحتملة للتدخل على انفراد األشكال المحتملة للتدخل أمام المجموعة 
•  ِاشرْح للطفل بلهجة واضحة وصارمة، لكن محترمة أن:

•  ما قلته للتو أمر غير مقبول...

•  االحترام شيء مهم في مجموعتنا. وما قلته للتو ال 
يحترم...

•  يرجى االعتذار إلى ...

•  ماذا قصدت بعبارة «يا مخنث» أو «يا أهبل»؟

•  ما هو شعور (فالن – اسم الطفل) عندما قلت له ذلك 
باعتقادك؟

•  لماذا يعتبر ما قلته أمرًا غير مقبول؟

•  ما قلته هو نوع من النمطية. والنمطية تشبه األكاذيب، 
وهي تجرح مشاعر اآلخرين.

•  ماذا بوسعك أن تفعل في المرة القادمة إلظهار مزيد من 
االحترام؟

التربية في وقت الحق  التربية الفورية 
(على انـفـراد) (مع المجموعة) 

 تم تكييف المادة من: نانسي غولدستاين، عدم الالمباالة: دليل كيفية وضع حد للتنابز باأللقاب في المدارس. ُانظر الموقع: http://www.galebc.org/name.pdf، تمت زيارة الموقع 
في 11 أبريل/نيسان 2008.
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كيف تختار نشاطًا
عنـــد اختيار نشـــاط مـــا، مـــن المهـــم النظر في الســـياق وفي 
احتياجـــات األطفال ومصلحتهم في مجموعتك. ِاقض الوقت 
الـــالزم، أثنـــاء إعـــداد الجـــدول الزمنـــي لبرنامجك مثـــًال، الختيار 
األنشـــطة التـــي تلبـــي احتياجاتـــك علـــى أفضل نحـــو. يمكنك 
التحدث مع القادة اآلخرين كي تحددوا معًا األنشطة التي تنجح، 

واألنشطة األكثر إثارة.

وتوفر الرزمة التربوية مجموعة متنوعة من األدوات لمساعدتك 
على اختيار األنشطة، منها:

اختيار األنشطة وتيسيرها

 فهارس تســـاعدك فـــي اختيار األنشـــطة المالئمة بحســـب 
ما يلي:

•  العمر: الفئات العمرية في مجموعتك.

•  القيمة: القيم التي تود أن تعززها.

•  القضية: التحديات التي قد تواجهها في مجموعتك.

مربع معلومات حول كل ورقة نشـــاط يســـاعدك على اختيار 
األنشطة المالئمة التي تلبي احتياجاتك من حيث:

•  الوقت: الوقت المتاح لديك.

•  حجم المجموعة: عدد األفراد في مجموعتك

•  الموقع: أين ُيقام النشاط (في الداخل أم في الخارج)

•  مســـتوى النشـــاط: نوع النشـــاط الذي تحتاجه مجموعتك 
(هادئ أم نشيط)

ر أنه في الوقت الذي يكون من األسهل أن تقوم بتيسير  تذكَّ
األنشطة المألوفة لديك، فإن تقديم أنشطة جديدة لألطفال 

بصورة منتظمة من شأنه أن يثير اهتمامهم.
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•  ِاقـــرأ بتمعن التعليمات الواردة فـــي الفقرتين «هدف اللعبة» و«طريقة اللعـــب» للتأكد من قدرتك على 
شرحها بوضوح لألطفال.

•  قم باإلعداد لتيسير «مناقشات المجموعة» (أوراق المواد المرجعية 17-14).

ِاختر مكانًا آمنًا ومالئمًا ألداء اللعبة.  •

•  قم بإعداد المواد التي تحتاجها.

االستعداد

تيسير اللعبة

إنهاء اللعبة

•  ُاطلب من األطفال أن يجلسوا، كي يتمكنوا جميعًا من مشاهدتك وسماعك – في حلقة مثًال.توضيح النشاط

•  تأكد من أن المجموعة تستمع إليك. وقد ترغب في استخدام نداء استعداد لجذب انتباه الجميع.

ر التشديد على قواعد السالمة. •  ِاشرح بكلماتك الخاصة هدف اللعبة وكيفية أدائها. تذكَّ

•  استخدم كلمات بسيطة وجمًال قصيرة... باإلضافة إلى شيء من الدعابة!

ح اللعبة أو أعط أمثلة عند الضرورة. •  وضِّ

ع األطفال على طرح األسئلة. •  شجِّ

•  إذا لم تكن متأكدًا من أن كل شخص قد فهم، ُاطلب من متطوعين تلخيص القواعد.

•  إذا كنت بحاجة إلى تشكيل فرق، حاول استخدام أسلوب يكفل أال يكون أي شخص هو آِخر َمن يتم اختياره. 
فعلى ســـبيل المثال، لتشـــكيل فريقين، ُاطلب من األطفال الذين ُولدوا في التواريخ الزوجية أن يشكلوا 

فريقًا، واطلب من األطفال الذين ولدوا في التواريخ الفردية أن يشكلوا الفريق اآلخر.

ـــل إذا حدث ارتباك فـــي األمور أو إذا  •  أثنـــاء النشـــاط، قـــم بمراجعة خطوات اللعبة وقواعد الســـالمة. تدخَّ
نشأت نزاعات.

ل في اللعبة وأظهر حماســـتك. ويمكنك لعب أدوار مختلفة كأن تكون مشـــاركًا أو قائدًا للعبة أو َحكمًا  •  تدخَّ
أحيانًا، وذلك يعتمد على النشاط أو على احتياجات المجموعة.

ر أنك ســـتقوم بمراجعة طريقة أداء اللعبة خالل  •  أعط اهتمامًا لمواقف األطفال وألية حادثة قد تقع. وتذكَّ
المناقشات.

ُاشكر األطفال على مشاركتهم في اللعبة.  •

ُاطلب من األطفال الجلوس والشروع بمناقشات المجموعة.  •

تيسير مناقشات 
المجموعة

•  عد إلى ورقة المادة المرجعية 15.

كيف تقوم بتيسير نشاط ما
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مناقشات المجموعة: ما هي؟
ما هي مناقشات المجموعة؟

مناقشات المجموعة هي وقت ُيعطى لألطفال لتبادل األفكار 
والمشـــاعر عقب اللعبة. وثمـــة ثالث خطوات في مناقشـــات 

المجموعة:

ما هو الغرض من مناقشات المجموعة؟
تشـــجع مناقشـــات المجموعة األطفال علـــى التفكير بما حدث 
أثناء اللعبة واستخالص العبر الحياتية، التي يمكنهم فيما بعد 
أن يطبقوها على ســـياقات أخرى. إن مناقشات المجموعة تتيح 
لألطفال فرصة اكتشاف أهمية قيم حقوق اإلنسان بأنفسهم. 
كما أنها تشـــجعهم على اقتراح طرق للعيـــش وفقًا لهذه القيم 
فعليـــًا. وهي تشـــجع األطفـــال على المشـــاركة الكاملـــة بإتاحة 
الفرصـــة لهم لممارســـة حقهم في التعبير عن أنفســـهم وفي 

االستماع إليهم.

لماذا تعتبر مناقشات المجموعة أمرًا 
أساسيًا؟

تبني مناقشات المجموعة وعي األطفال بقيم حقوق اإلنسان 
وفهمهم لها. ويمكن مالحظة التغيرات اإليجابية في السلوك 

على مستويات مختلفة:

•  تنمية المواقف اإليجابية
تشـــجع مناقشـــات المجموعة األطفال علـــى إقامة صالت بين 
التجربـــة التـــي يمـــرون بها فـــي اللعبة وبيـــن حياتهـــم الخاصة. 
فعلـــى ســـبيل المثـــال، فإنهم يصبحـــون على وعـــي بأنه في 
الوقت الذي يكون شـــعورهم باإلقصـــاء أثناء اللعبة أمرًا صعبًا، 
فـــإن تجربة اإلقصاء فـــي حياتهم اليومية ســـتكون أكثر صعوبة 
وتحديـــًا. واســـتنادًا إلى تجربـــة اللعبـــة، فإن األطفـــال يحددون 
أفعاًال ملموســـة لتعزيز دينامية إيجابية للمجموعة. إن األطفال 
ال يكتســـبون وعيـــًا أفضل بمـــدى أهميـــة التعاون مـــع اآلخرين 
واحترامهـــم فحســـب، وإنما يكتســـبون المهـــارات الالزمة لكي 

يعيشوا هذه القيم كذلك.

•  تنمية احترام الذات
عندما يتم االستماع إلى األطفال من قبل المجموعة، من دون 
إطالق األحكام عليهم، فإن ثقتهم بأنفســـهم تزداد، ويصبحون 
علـــى وعي بأن مـــا يفعلونه أو يفكرون فيه أو يشـــعرون به أمر 

مهم ويستحق أن يتم تبادله مع اآلخرين.

•  زيادة المشاركة
لكل طفـــل تجربته الحياتية الخاصة وطريقته الخاصة في التفكير 
مة للمجموعة. وعندما يبذل  وُيعتبر هذا التنوع من األصول القيِّ
القـــادة وقتًا في االســـتماع إلى األطفال، فإنهم يســـتطيعون 
بلورة فهـــم أفضل الحتياجات هـــؤالء األطفـــال واهتماماتهم. 
وبوســـعهم زيادة مشاركة األطفال في اختيار األنشطة، فضًال 
عـــن القرارات التـــي تؤثر على المجموعـــة. إن البناء على األفكار 
الجيدة لألطفال ال يؤدي إلى تحسين نوعية األنشطة فحسب، 

وإنما يجعل مهمة القائد أكثر سهولة.

•  تعميق الشعور بالمسؤولية
تتيح مناقشات المجموعة لألطفال فرصة التأمل في سلوكهم. 
ويتعلمون كيف يراقبون أنفســـهم أثناء العمـــل وكيف يحللون 
مواقفهـــم أثنـــاء اللعب. ويصبحـــون أكثر وعيـــًا بتأثيـــر كلماتهم 
وأفعالهم على دينامية المجموعة، وبأنها يمكن أن تكون مؤذية 

أو مطمئنة أو مشجعة لآلخرين.

الشعور – حيث يتحدث األطفال عما إذا أحبوا 
 اللعبـــة أم ال، وعن المشـــاعر التـــي انتابتهم.

التفكير – حيث يتأمل األطفال في سلوكهم 
(خالل اللعبـــة وفي حاالت أخـــرى) ويربطونه 

بقيم حقوق اإلنسان.

الفعل – حيث يقتـــرح األطفال أفعاًال إلدماج 
هذه القيم في حياتهم اليومية.

1

2

3
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ما هو الدور الذي يلعبه القائد خالل 
مناقشات المجموعة؟

يتمثـــل دور القائد في تيســـير مناقشـــات المجموعة. والقادة 
مسؤولون عما يلي:

•  طرح األسئلة

•  االســـتماع بعناية إلى أفكار األطفال مـــن دون إطالق أحكام 
عليهم.

•  تشجيع األطفال على التعبير عن أنفسهم.

•  التأكد من أن كل طفل يستطيع أن يتكلم وأن ُيستمع إليه.

الكليـــة  والديناميـــة  المجموعـــة  الحتياجـــات  •  االســـتجابة 
للمجموعة.

كيف سيكون رد فعل األطفال؟
يســـتمتع األطفال بالمناقشـــة وتبادل التجارب وما يشعرون به 
ويفكـــرون فيـــه. وعندما يشـــعرون بالثقة وبأنه ُيســـتمع إليهم، 

فإنهم يعبرون عن أنفسهم بعفوية وحماسة بوجه عام.

فـــي البداية ربما ُيفاجأ األطفال بأنهم مدعوون إلى المشـــاركة 
فـــي مناقشـــات المجموعـــة. وقـــد يســـألون عـــن هـــدف هذه 
المناقشـــة. ولعل أحد أســـاليب توضيح الغرض من مناقشـــات 

المجموعة هو تقديم فكرة الجسد (القلب والرأس واليدان).

مـــع مـــرور الزمـــن يصبـــح األطفـــال والقـــادة أكثـــر تعـــودًا على 
مناقشـــات المجموعات، ويجدون أن المشاركة أصبحت أسهل، 

ويستمتعون بها أكثر فأكثر.

ما هي وتيرة مناقشات المجموعة؟
نوصي بأن تعقد جلســـة مناقشـــة للمجموعة بعد كل لعبة من 

األلعاب الواردة في الرزمة التربوية.

 وإذا قمت بتكرار نشاط ما، فإن من المهم عقد جلسة مناقشة 
للمجموعـــة في كل مرة. وســـيحدث دائمـــًا اختالف طفيف في 
مجرى اللعبة. إن مناقشـــات المجموعة تجعل التعبير عن األفكار 
الجديدة التي تنشـــأ أمـــرًا ممكنًا. فكل مناقشـــة جديدة تســـمح 

بإجراء مناقشة أعمق وبتعزيز التعلم من النشاط.

كم تستغرق جلسة مناقشات في 
المجموعة؟

تســـتغرق جلسة مناقشـــات المجموعة ما معدله من 3 إلى 10 
دقائق. وينبغي أن يقوم القادة بتكييف مناقشـــات المجموعة 
بمـــا يتتالءم مع عدد األطفال وأعمارهم واهتماماتهم. وإذا أراد 
األطفال االستمرار في مناقشات المجموعة، فإنه يتعين على 

القائد أن يشجعهم على ذلك.

هل أنا قادر على تيسير مناقشات 
المجموعة؟

مه. ومن الطبيعي أن تشعر بشيء  التيســـير أسلوب يمكن تعلُّ
مـــن عـــدم االرتيـــاح فـــي البداية. بيـــد أنكـــم- أنـــت واألطفال – 
ســـتجدون أن مناقشات المجموعة تصبح مع الزمن أكثر سهولة 

وغنى وإثارة.

إن تيســـير مناقشـــات المجموعة يتيـــح لك فرصة التعـــرف جيدًا 
على األطفال في مجموعتـــك وفهم احتياجاتهم واهتماماتهم 
على نحو أفضل. ومع الوقت سيكون من األسهل بالنسبة لك 
أن تقوم بتيســـير جلسة مناقشات المجموعة، أو أي نشاط آخر، 

مع مجموعتك.

لقد ُصممت أوراق المواد المرجعية من 14 إلى 17 خصيصًا من 
أجل مساعدتك على قيادة مناقشات المجموعة. يرجى اإلشارة 

إليها بحسب الحاجة.

«لك الحق في التعبير عن رأيك».
 اتفاقية حقوق الطفل بلغة صديقة للطفل، 

المادة 12.
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مناقشات المجموعة: كيف تنجح؟

•  إقرأ ورقة النشاط. وتأكد من أنك فهمت الغرض من اللعبة والقيم المراد تعزيزها.

•  قم بإعداد أسئلتك. يمكنك استخدام األسئلة الواردة في ورقة النشاط أو تكييفها بحسب الحاجة.

•  ُاكتب أو احفظ سؤاًال واحدًا على األقل لكل خطوة في مناقشات المجموعة (القلب والرأس واليدان).

ُقم بإعداد 
النشاط

ِاطرح أسئلة

م تعليقات قدِّ

قم بإعداد المسرح 
لمناقشات المجموعة

ر أنك ســـتقوم بمراجعة طريقة  •  أعـــْر اهتمامًا خاصًا لمواقف األطفال وســـلوكهم وألية حادثة قد تقع. تذكَّ
أداء اللعبة أثناء مناقشات المجموعة.

•  ِاختر مكانًا هادئًا لمناقشات المجموعة إن أمكن.

•  ُاطلـــب مـــن األطفـــال الجلـــوس فـــي حلقـــة واجلس معهـــم. وتأكـــد مـــن أن كل واحـــد منكم يـــرى الجميع 
ويسمعهم.

ر مع األطفال كيفية طلب األذن بالكالم، كأن يكون ذلك برفع اليد مثًال. •  قرِّ

•  ِابدأ بسؤال بسيط جدًا، مثل: «هل أحببَت اللعبة؟»

•  ِاطرح األسئلة بكلماتك الخاصة، من دون قراءتها لألطفال.

•  استخدم كلمات بسيطة وجمًال قصيرة.

•  ِاطرح سؤاًال واحدًا في كل مرة.

•  أعط وقتًا كافيًا لألطفال لإلجابة عن السؤال. كرر السؤال أو أعد صياغته بحسب الحاجة.

•  ِاطرح األســـئلة كي تدفع بالمناقشـــة ُقدمًا. كن مرنًا في األسئلة التي أعددتها، واختر السؤال التالي بناء 
على ما يقوله األطفال.

•  ِاطرح أسئلة بهدف إثارة النقاش (ُانظر الصفحة التالية).

ع األطفال على الكالم، ولكن ال تجبرهم على ذلك. •  شجِّ

•  عندما ينهي الطفل حديثه، ُاشكره على تبادله األفكار مع اآلخرين.

•  قبل االنتقال إلى السؤال التالي، ِاسأل عم إذا كان هناك َمن يرغب في إضافة شيء.

ـــر أنـــه ال يوجـــد إجابات صحيحـــة أو خاطئـــة، وأن لكل طفل الحـــق في إبـــداء رأيه الخاص مـــادام يحترم  •  تذكَّ
اآلخرين.

ز على الرأي الذي ُقدم وال تنتقد الطفل نفسه. •  عند إبداء المالحظات، ركِّ

•  كن واعيًا للغة الجسد: شجع األطفال على الحديث من خالل حركاتك وهيئة جسمك.

ِاختم مناقشات 
المجموعة

ر عنهما األطفال. ص فكرة واحدة مهمة أو فكرتين مهمتين عبَّ •  لخِّ

•  فـــي بعـــض الحاالت، قـــد ترغب في أن تطلب مـــن األطفال تحديد «عمـــل اليوم» فيمـــا يتعلق بما تمت 
مناقشته.

•  ُاشكر مجموعتك على مشاركتها.
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شعور
ال

التفكير

•  هل أحببت هذه اللعبة؟ لماذا ؟

•  ما هو شعورك خالل اللعبة؟

•  ما الذي أحببته أكثر (أو أقل) في 
هذه اللعبة؟ لماذا؟

•  ما الذي أدهشك أكثر من غيره 
في هذه اللعبة؟ لماذا؟

•  هل نجحت في إكمال المهمة؟ 
لماذا؟

•  ماذا فعلت إلكمال المهمة؟

•  ما الذي تعلمته بشأن مجموعتنا 
خالل هذه اللعبة؟

•  ما الذي نستطيع أن نفعله كي 
نجعل مجموعتنا تعمل بسالسة 

أكبر؟

•  هل تعلمت شيئًا جديدًا عن 
أصدقائك أثناء تأدية اللعبة؟ ما 

الذي تعلمته؟

•  ما الذي بوسعنا أن نفعله كي 
نتأكد من أن كل شخص يشعر 

بالراحة في مجموعتك؟

أسئلة أخرى لتحفيز مناقشات المجموعة
ما دامت األســـئلة األبســـط غالبـــًا ما تكون األفضـــل، فال تتردد 
في طرح أسئلة قصيرة وبسيطة لتشجيع األطفال على الكالم. 

وفيما يلي بعض األمثلة:

•  ما رأيك بذلك؟

•  هل يمكنك أن توضح سبب موافقتك (أو عدم موافقتك)؟

•  هل الجميع موافقون؟

•  هل هناك أحد لديه أفكار أخرى؟

•  هل يريد أحد ممن لم يتحدثوا حتى اآلن إضافة أي شيء؟

•  ما رأيك بهذه اللعبة؟

•  ما هي المشاعر التي انتابتك 
خالل اللعبة؟

•  ما هو الجزء األسهل (أو 
األصعب) في هذه اللعبة؟ 

لماذا؟

•  إذا لعبنا اللعبة مرة أخرى، ما 
الذي ستفعله بشكل مختلف؟

•  ما الذي يمكن فعله لجعل هذه 
اللعبة أسهل؟

رك هذه اللعبة بحالة  •  هل تذكِّ
مررت بها في الماضي؟ ما هي 

تلك الحالة؟ ولماذا؟

•  ما الذي يمكن تحسينه بالطريقة 
التي تعمل بها مجموعتنا؟

•  كيف يمكننا التأكد من أن كل 
شخص يشعر وكأنه جزء من 

اللعبة؟

ما هي األسئلة التي ينبغي أن أطرحها أثناء 
مناقشات المجموعة؟

يمكنـــك طرح األسئلة المذكورة في أوراق األنشطة بوجه عام. 
وقد تم تكييف هذه األســـئلة لتالئم الفئة العمرية والقيم التي 

تعززها كل لعبة. بيد أنك إذا أردت أن تقوم بتيســـير مناقشـــات 
مجموعـــة مع أطفال في فئة عمرية مختلفـــة عن الفئة العمرية 
التي ُصمم لها النشـــاط، أو بعد أداء لعبة غير واردة في الرزمة، 
فإنه ســـيتعين عليك أن تقوم بتكييف األســـئلة أو صوغ أسئلة 
خاصة بك. لطلب المساعدة، يرجى العودة إلى األمثلة التالية:

الفعل
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كيف تتغلب على التحديات المتعلقة بتيسير 
مناقشات المجموعة

إن مهمـــة تيســـير مناقشـــات المجموعـــة عملية مثيـــرة، ولكنها 
ليست سهلة دائمًا. ففي البداية ربما تشعر بعدم ارتياح، وربما 

تكون مشاركة األطفال أقل فاعلية وهذا أمر طبيعي.

بيد أنكم – أنت واألطفال – ســـتجدون أن مناقشـــات المجموعة 
أســـهل وأغنى وأكثر إثارة. وفيما يلي إرشـــادات تساعدك على 

التغلب على بعض التحديات التي قد تواجهها.

•  كن البادئ في إبداء مالحظاتك وآرائك باللعبة، ثم اســـأل األطفال عما إذا كانوا يتفقون معك في الرأي 
أم ال، ولماذا.

•  أدُع قائدًا آخر للمشاركة في مناقشات المجموعة.

ال أحد يريد أن 
يتكلم

•  إستخدم «المنديل الناطق» (ُانظر الصفحة التالية)

•  ُاطلـــب من األطفـــال أن يلعبوا «اللعبة األكثر ضجيجًا في العالم» (النشـــاط 25)، وتولَّ قيادة مناقشـــات 
المجموعة بشأن أهمية االستماع.

األطفال ال 
يستمعون إلى 
بعضهم بعضًا

نفس األشخاص 
هم الذين يتحدثون 

دائمًا

طفل ال يريد أن 
يتكلم

•  ُاطلب من األطفال أن يتكلموا بالدور، واحدًا بعد اآلخر، في الحلقة.

•  إقترح أن يتحدث كل طفل مرة واحدة على األقل قبل الســـماح للطفل الذي ســـبق له أن تحدث بأن يتحدث 
ثانية.

•  قم بتمرير «المنديل الناطق» حتى يشمل الحلقة بأكملها. إقترح تخصيص وقت محدد لكل متحدث، لنُقل 
30 ثانية مثًال.

•  أعـــط كل طفل 2-3 «رقائق». وفي كل مرة يتحدث فيها الطفل يســـلمك رقيقة واحدة. وعندما ال يتبقى 
لدى الطفل أية رقائق، فإنه ال يجوز أن يتحدث بعد ذلك.

عه على التكلم، ولكن ال ترغمه على ذلك. فإذا كان ال يريد الكالم، ُاطلب منه االستماع فقط. •  شجِّ

ح له أنك تحب أن تسمع ما يفكر فيه. •  وضِّ

•  ُاطلب منه الرد على فكرة شخص آخر.

فه بمســـؤولية محددة، من قبيل أن يكون «المستمع الرئيســـي» المسؤول عن ضمان التقيد بأوقات  •  كلِّ
السكوت والكالم المحددة.

مناقشات المجموعة: إرشادات لتحسين مستوى مناقشات المجموعة

بعض األطفال 
ال يتكلمون اللغة 

بطالقة

•  ترجم لهم إن أمكن. كما يمكنك أن تطلب من طفل آخر قادر على الترجمة أن يلعب دور المترجم الفوري.

•  ِاطرح أســـئلة أساســـية جدًا، بحيث يمكن اإلجابة عنها باإلشارة. فعلى ســـبيل المثال، يمكن أن تطلب من 
األطفـــال رفع اإلبهام إلـــى أعلى إذا كانوا يحبون لعبـــة أو عندما يوافقون، أو تنزيل اإلبهام إلى أســـفل 

عندما ال يوافقون.

•  ُاطلب من األطفال رسم أو اختيار صورة تعبر عن شعورهم.

ب بعض االختالفات الواردة في ورقة المادة المرجعية 17، والسيما «أخضر، أصفر، أحمر». •  جرِّ

ماذا تفعل إذا...
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العديد من األطفال 
لم يحبوا اللعبة

•  ِاسأل األطفال عن سبب عدم سرورهم باللعبة: لماذا لم تحب هذه اللعبة؟ لماذا تقول إنها مضجرة؟

•  ُاطلب من األطفال أن يقترحوا طرقًا لتحسين اللعبة أو خلق تنوع.

يقول بعض 
األطفال إنهم ال 
يحبون مناقشات 

المجموعة

عهم على أن يكونوا منفتحي العقول، وأن  •  إذا لم يكن هذا النوع من النشـــاط مألوفًا لدى األطفال، شـــجِّ
يجربوا شيئًا جديدًا.

ب التنويعات الواردة في المادة المرجعية 17. •  جرِّ

ـــم المجموعـــة إلى فرق أصغر إلجراء المناقشـــات. وحـــاول أن يكون هناك قائد يتولى مهمة تيســـير  •  قسِّ
مناقشات المجموعة في كل فريق.

•  ِاسمح لكل طفل بالكالم لمرة واحدة فقط.

المجموعة تضم 
أطفاًال من جميع 

األعمار

•  ُاطلب من األطفال أن يتكلموا بالترتيب بحسب العمر: من األصغر إلى األكبر.

ب التنوع في المجموعة المتعددة األعمار (ُانظر المادة المرجعية 17). •  جرِّ

طفل يطلق تعليقًا 
غير مناسب

ـــل فـــورًا، أو إذا كان الوقت غير مناســـب، أبلغ الطفـــل بأنك تريد أن تتحدث معه عـــن هذه الحادثة في  •  تدخَّ
وقت الحق. وتجنْب بقدر اإلمكان تجاهل الحادثة أو التصرف وكأنها سلوك غير مؤذ.

•  ِارجْع إلى اإلرشادات المتعلقة بفقرة «وقف إساءة المعاملة اللفظية» (ُانظر المادة المرجعية 12).

طفل يشاطر 
المجموعة تجربة 
شخصية صعبة

•  أظهـــر تعاطفـــًا مع الطفل بســـبب ما يمّر به. كـــن داعمًا له، حاول طمأنته، واشـــكره على مشـــاطرته هذه 
التجربة مع المجموعة.

ع األطفال اآلخرين على أن يظهروا دعمهم واحترامهم له وتكتمهم إزاء ما سمعوه. •  شجِّ

ح للطفل أنك مســـتعد للتحدث معه إذا كان يرغب في ذلك. وفي األيام التي تعقب المناقشـــة، كن  •  وضِّ
مستعدًا لالستماع إليه ودعم احتياجاته.

•  تذّكر أنك يجب أن تفعل شـــيئًا إذا أخبرك الطفل بأنه يتعرض إلساءة المعاملة. وأبلغ األشخاص المعنيين 
فورًا بأية أوضاع تمثل تهديدًا لسالمة الطفل.

المجموعة كبيرة 
جدًا

المنديل الناطق: طريقة مسلية لتعزيز االستماع
يستخدم بعض الســـكان األصليين شيئًا مقدســـًا لإلشارة إلى 
الحـــق في الكالم. وعندما يحمل شـــخص ما ذلك الشـــيء في 
يـــده، فال يجوز ألي شـــخص آخـــر أن ينبس ببنت شـــفة. وخالل 
مناقشـــات المجموعة، يمكن أن يستخدم القائد هذا األسلوب 

لتعزيـــز االســـتماع. وعندما يرغب شـــخص ما في الـــكالم، فإنه 
يرفع يده وينتظر حتى يمســـك بالمنديـــل الناطق في يده قبل 
أن يســـتطيع الكالم. وبعد أن ينهي كالمه، يسلم المنديل إلى 

شخص آخر كان يرفع يده طالبًا الكالم.
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كيف تقوم بتنويع مقاربتك لمناقشات 
المجموعة

إذا كنت تقود مناقشـــات المجموعة بشـــكل متكرر، فربما يكون 
مـــن المفيد أن تعمـــد إلى تنويع مقاربتك بهـــدف زيادة اهتمام 

األطفال. وفيما يلي بعض األفكار الملِهمة:

أخضر، أصفر، أحمر
أعـــط كل طفل قطع ورق مقوى خضـــراء وصفراء وحمراء اللون. 
ُاطلـــب من األطفـــال أن يجيبوا عن أســـئلة بســـيطة برفع اللون 

الذي ينسجم مع إجابتهم. فعلى سبيل المثال:

إذا أحببت اللعبة كثيرًا، ِارفع البطاقة الخضراء.
إذا أحببت اللعبة قليًال، ِارفع البطاقة الصفراء.

إذا لم تحب اللعبة، ِارفع البطاقة الحمراء.

قـــد يكـــون هـــذا التنـــوع مفيـــدًا لمجموعة مـــن األطفـــال الذين 
يتكلمون اللغة بطالقة.

المقابلة
قم بإجـــراء مقابلة صورية إلثـــارة اهتمام األطفـــال. ِاصنع مكبر 
ر  صـــوت (ميكروفون) مزيفًا وقم بتمريره من طفل إلى آخر. تذكَّ
أن تشـــجع األطفال ذوي األصوات الخافتة على التكلم بوضوح 
بمكبر الصوت. وكصحفي جيد، تأكد من كتابة بعض المقتبسات 

في دفتر مالحظات!

صورة تذكارية
ح لألطفال أنك تود أن تلتقط بعض الصور التذكارية للعبة.  وضِّ
واطلب من كل طفل، واحدًا تلو اآلخر، أن يتخذ أمام آلة التصوير 
وضعًا ُيظهر شـــعوره تجاه اللعبة: سعيد، أم غاضب، أم متعب، 
إلـــخ؟ وُيطلب من األطفـــال اآلخرين أن يحزروا الشـــعور الذي تم 

تمثيله. بعد ذلك، ِاسألهم عن سبب شعورهم ذاك.

ُارسم وجهك
ُاطلـــب من األطفـــال أن يرســـموا وجهـــًا ُيظهر شـــعورهم تجاه 

اللعبة. مثال:

6mn597c
ثم اســـألهم عن سبب شـــعورهم ذاك، وبعد ذلك تابع أسئلتك 

األخرى.

مراجعة اللعبة
قم بإجراء مراجعة صورية للعبة رياضية إلثارة اهتمام األطفال. 

ُاطلب من األطفال تشـــكيل حلقة متراصة حيث يحيط كل منهم 
ر الفريق. اآلخر بذراعيه كما في وضعية تكوُّ

ِاطرح أسئلة من قبيل:

•  كيف سارت اللعبة؟

•  هل أعطيت 110%؟

•  ما هي خطة اللعب بالنسبة للعبتنا القادمة؟

كلمة االنطالق 
ُاطلـــب من األطفال، واحدًا تلو اآلخر، أن يقولوا أول كلمة تخطر 
علـــى بالهم عندما يفكرون باللعبة التي لعبوها للتو. وقد تكون 
هذه الكلمة عاطفة أو صفة أو لونًا أو غير ذلك. ِاســـأل كل طفل 

لماذا اختار تلك الكلمة ثم تابع األسئلة األخرى.

9-10 سنوات6-8 سنوات

ع مناقشات المجموعة: تنوُّ
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11-12 سنة

برنامج االتصال الهاتفي بالجمهور
ِاخلـــق برنامجـــًا إذاعيـــًا أو تلفزيونيًا صوريًا يعتمـــد على االتصال 
بالمســـتمعين أو المشاهدين. ِابدأ بنغمة من برنامج تلفزيوني 

مشهور، واستخدم جمًال من قبيل:

•  حســـٌن، لدينا مكالمة على الخط الثاني. صباح الخير سيدتي! 
أنت على الهواء، تفضلي!

 •  هـــل يمكنـــك أن تقولـــي لمئـــة ألـــف مـــن مســـتمعينا مـــا 
رأيك بـ ...

•  شكرًا جزيًال على اتصالك، واآلن مع المتصل التالي...

ميزان الحرارة
إعـــرض لألطفـــال على الجـــدار خطًا متخيـــًال يمثل ميـــزان حرارة. 
د لهـــم أن أحد طرفي ميـــزان الحرارة يعنـــي «أوافق»، بينما  حـــدِّ
يعنـــي الطرف الثانـــي «ال أوافق»، وما بيـــن الطرفين مواقف 

مختلطة.

ِاطرح العبارات التالية بشأن اللعبة، على سبيل المثال:

•  أحببت اللعبة.

•  شعرت باإلقصاء خالل اللعبة.

•  بذلت كل ما بوسعي من أجل المشاركة.

ُاطلب من األطفال تبيين مـــا إذا كانوا يوافقون على كل واحدة 
من العبارات المذكورة بأن يحددوا مواقعهم على ميزان الحرارة. 
وبعد تكرار التمرين باســـتخدام خمس أو ســـت عبـــارات، ُعد إلى 

الحلقة مع األطفال للتعليق على أجوبتهم.

من 1 إلى 10... األصابع
ُاطلـــب من األطفال أن يصنفوا مختلف أجزاء اللعبة في درجات 
بإظهار عدد قليل من األصابع لإلشـــارة إلى الجزء الضعيف من 
اللعبـــة، وعدد كبيـــر من األصابع أو جميع األصابع لإلشـــارة إلى 

الجزء القوي من اللعبة. مثًال:

من 1 إلى 10 أصابع

•  هل أحببت اللعبة؟

•  هل شاركت فيها بنشاط؟

•  هل ترغب في أداء هذه اللعبة مرة أخرى؟

وفـــي كل جانب مـــن جوانب اللعبة، ِاســـأل األطفال عن ســـبب 
إعطاء تلك الدرجات.

صورة واحدة تساوي ألف كلمة
ع علـــى األطفال بضع صفحات من نشـــرات أو «كاتولوجات»  وزِّ
وُاطلـــب منهم اختيـــار صورة تذكرهـــم باللعبة. وقـــد تكون هذه 
الصورة لوجه يعبر عن شـــعور معين، أو شيئًا أو مشهدًا طبيعيًا 
أو موقفـــًا معينًا لشـــخص. ِاســـألهم عن ســـبب اختيارهم لتلك 

الصورة، ثم تابع األسئلة األخرى.

مشاهد تمثيلية
ُاطلـــب من قائـــد أوثنين أو من بعـــض األطفال األكبر ســـنًا، أن 
يســـاعدوك في تمثيل مشـــاهد ذات صلة بطريقـــة أداء اللعبة 
أو القيـــم التي تعززها، من قبيل أفعال اإلقصـــاء أو التنمر. ثم 

اطلب من األطفال التعليق على تلك الحاالت.

أوافق

أوافق بدرجة أقل أو أكثر

ال أوافق

المجموعة المتعددة األعمار (6-12 سنة)

 من األصغر إلى األكبر سنًا
في حالة المجموعة المتعددة األعمار، ُيفضل الســـماح 
لألطفال األصغر ســـنًا بالتكلم أوًال، ثم يليهم األطفال 

األكبر سنًا.
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إدماج أنشطة الرزمة التربوية في برنامج
لماذا ُأدمج أنشطة الرزمة في برنامجي؟

إن الرزمة تســـاعدك علـــى تعزيز القيم اإليجابيـــة أثناء عملك مع 
األطفـــال. وهي تتضمن أنشـــطة ســـهلة وممتعـــة يمكنك أن 

تقوم بها مع مجموعتك بشكل منتظم. 

وكقائد يمكنك استخدام هذه الرزمة على أنها:

•  أداة وقاية 
إن األنشطة تساعد على تعزيز القيم اإليجابية من قبيل التعاون 
واإلشـــراك واحترام التنوع. كما تســـاعد على خلـــق مناخ إيجابي 
وتقليص عدد النزاعات داخل المجموعة (ُانظر فهرس األنشـــطة 

بحسب القيمة).

•  أداة تدخل
اء على الحوادث التي  يمكن أن تشكل األنشطة جزءًا من الرد البنَّ
تقع في المجموعة. ولمســـاعدتك على اســـتخدام الرزمة كأداة 

تدخل، يرجى العودة إلى فهرس األنشطة بحسب القضية.

كم عدد األنشطة التي ينبغي أن أقوم بها؟
هـــذا يعتمد على الوقت المتوفر لديك وعلى ماهية أولوياتك. 
بيد أن التجربة أظهرت أنه كلما قمت بأنشطة أكثر، فإنك ستالحظ 
حدوث تغيرات إيجابيـــة أكثر. ولتحقيق الحد األقصى من التأثير، 

ينبغي أن تقوم بثالثة إلى خمسة أنشطة أسبوعيًا.

ما هي المدة التي ينبغي أن أسمح بها؟
لتخطيـــط برنامجـــك، ُانظر الوقـــت المبين في كل ورقة نشـــاط. 
ونظـــرًا ألن هنـــاك عـــدة أنشـــطة قصيـــرة، فإنـــه يمكنـــك إجراء 
ر أن عدة أنشطة قصيرة  نشـــاطين أو ثالثة أنشطة متتابعة. تذكَّ

المدة أفضل من نشاط واحد طويل المدة بوجه عام.

كيف أدمج أنشطة الرزمة في برنامجي؟
م لتلبية احتياجاتك. وهي تحتوي على  الرزمة مصدر مرن مصمَّ
أكثـــر من 60 نشـــاطًا. ويمكنك اختيار األنشـــطة التي تتالءم مع 
احتياجاتـــك على نحو أفضـــل، وإدماجها فـــي برنامجك بالترتيب 

الذي تختاره.

فيمـــا يلي بعض األفـــكار المتعلقة بكيفية اســـتخدام الرزمة 
بشكل منتظم:

ـــص فترات زمنية محددة أســـبوعيًا ألنشـــطة الرزمة  •  خصِّ
(فترتان طول كل منهما 45 دقيقة مثًال).

د حـــدًا أدنى لعـــدد األنشـــطة التـــي ُتنفذ أســـبوعيًا   •  حـــدِّ
(5 أنشطة مثًال).

د هدفًا طويل األجل (تيســـير 25 نشـــاطًا مختلفًا خالل  •  حدِّ
الصيف مثًال).

للمســـاعدة على اختيار األنشـــطة ومواءمتها مـــع برنامجك، 
ُانظر الفهارس وعينة البرامج الواردة في الرزمة.
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المزيد حول إدماج أنشطة الرزمة
ينبغي أن يكون تنفيذ أنشـــطة الرزمة ســـهًال وبســـيطًا وممتعًا 
لـــك ولألطفـــال معًا. وفيمـــا يلي بعض اإلرشـــادات لتســـهيل 
األمور عليك ولمساعدتك على استغالل الوقت الذي تبذله مع 

األطفال إلى أقصى حد ممكن.

ص بعض الوقت لإلعداد خصِّ
ُأدمج إعداد األنشـــطة في عملك االعتيادي المنتظم. أتْح بعض 
الوقـــت كل أســـبوع (20 دقيقـــة مســـاء يوم الخميـــس أو صباح 
يـــوم األحد مثًال) الختيار وإعداد األنشـــطة التي ســـتجريها خالل 

األسبوع.

ُاكتب األنشطة التي تختارها في برنامجك
د فترات زمنية ألنشطة الرزمة واكتب األنشطة التي تختارها  حدِّ
في برنامجك. ُاكتب في الهامش نشاطين أو ثالثة أنشطة تود 

القيام بها خالل وقت حر – أثناء انتظار الحافلة مثًال.

ب نشاطًا جديدًا كل أسبوع جرِّ
ضـــع أمام نفســـك تحديـــًا يتعلق بتجربة أنشـــطة جديدة بشـــكل 
منتظـــم. فذلك ســـيكون محفزًا لك، وســـيثير اهتمام األطفال. 
لمـــاذا ال تختـــار، مع قـــادة آخرين، نشـــاطًا تبرزه في كل أســـبوع 

وتعرضه على لوحة النشرات؟

ِاسحب نسخًا مصورة
ِانســـخ صورًا لألنشـــطة التي تستخدمها بشـــكل متكرر أكثر من 
غيرها (أنشـــطة الفئـــة العمرية مثـــًال) واحزمها معـــًا في مجلد. 
وربمـــا ترغـــب فـــي نســـخ نشـــاطك المفضـــل وتشـــجيع القادة 

اآلخرين على ذلك.

قم بتيسير األنشطة ضمن أزواج
عندما يكون هناك قائدان، تصبح مهمة تيســـير نشاط ما أسهل 
بكثير. ففي بعض األنشـــطة، ربما يكـــون من المثير وضع قائد 
جديد مع قائد مجرب. كما أن وضع مجموعتين من األطفال من 

شأنه أن يزيد عدد الالعبين وأن يجعل بعض األلعاب أكثر إثارة.

ضع قائمة بأفضل األنشطة
ل األنشـــطة التي اســـتمتع بها األطفال، أو التي ساعدت  ســـجِّ
على تحســـين مســـتوى دينامية المجموعة، وواظب على ذلك. 
لماذا ال تضع قائمة «بأحســـن األنشطة» لتقديمها إلى اجتماع 
الفريق؟ فهذه القائمة ستســـاعدك على تخطيط أنشطتك وقد 

ُتنقل إلى القادة الجدد الذين يستخدمون الرزمة ألول مرة.

قم بزيارة موقع الرزمة على الشبكة العنكبوتية
يرجى زيارة موقع الرزمة على الشبكة العنكبوتية من أجل:

•  تنزيل الرزمة مجانًا.

•  الوصول إلى ألعاب جديدة وأدوات تيسير جديدة.

•  تبادل اإلرشادات مع قادة من شتى أنحاء كندا.

•  طرح أسئلة والحصول على دعم عبر االنترنت مباشرة.

ُانظرموقع الرزمة:

http://www.equitas.org/toolkit
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التخطيط والمتابعة من قبل الفريق
لماذا العمل كفريق؟

بغض النظـــر عن نوع المنظمـــة التي تنتمي إليها، فـــإن النتائج 
ســـتكون أفضل إذا استخدم كل شخص المنهج التربوي نفسه. 
وعندمـــا يعـــزز كل شـــخص القيم نفســـها، فـــإن الرســـالة تكون 
واضحة، وتتحســـن قـــدرة األطفال على إدماج هـــذه القيم في 

سلوكهم ومواقفهم.

ما هو التخطيط؟
نكم مما يلي: التخطيط أداة أساسية تمكِّ

•  تقرير الطريقة األفضل الستخدام الرزمة، وتعزيز قيم حقوق 
اإلنسان كفريق.

•  تحديد األهداف ذات الصلة بالرزمة وتحديد األعمال الضرورية 
لتحقيقها.

•  تنســـيق أنشـــطة التيســـير بالعمل معًا من أجل وضع برنامج 
يتضمن أنشطة الرزمة.

ينبغي القيام بالتخطيط أثناء عملية وضع البرنامج

ما هي المتابعة؟
المتابعة آلية رئيسية يمكنك بواسطتها:

•  تقييم ما إذا كانت الرزمة ُتستخدم بطريقة سليمة.

•  تشـــجيع ومســـاعدة بعضكـــم بعضا علـــى اســـتخدام الرزمة 
وتجربة أنشطة جديدة.

•  تبادل النجاحات وأفضل اإلرشادات.

•  العمل معًا لتحديد التحديات والتصدي لها.

•  زيـــادة قدرتكـــم علـــى تعزيـــز قيـــم حقـــوق اإلنســـان بشـــكل 
مستمر.

إن متابعـــة أنشـــطة الرزمة يجب أن تتم بشـــكل متكرر وأن تصبح 
جـــزءًا اعتياديـــًا مـــن عمـــل الفريـــق. كمـــا أن إدمـــاج المتابعة في 
اجتماعـــات الفريـــق ربما يمثـــل طريقة جيـــدة للقيـــام بذلك. بيد 
أنـــه باإلضافة إلى هذه المناقشـــات، فإن المتابعة المســـتمرة 

ضرورية للتصدي للتحديات حال نشوئها.

َمن الذي ينبغي أن يقوم بمهمة التخطيط 
والمتابعة؟

يجب أن يشـــارك جميع القادة في عمليتـــي التخطيط والمتابعة 
فيمـــا يتعلـــق باســـتخدام الرزمة. وسيســـتفيد القـــادة من دعم 

بعضهم بعضا وتبادل الخبرات فيما بينهم.

وإذا كان هناك شخص مسؤول عن تنسيق األنشطة، فإن لهذا 
الشـــخص دورًا ينبغـــي أن يلعبـــه. إذ أنه يجب أن يســـاعد القادة 
على اســـتخدام الرزمة، إما باالجتماع بهم فرديًا، أو بالدعوة إلى 

اجتماعات للفريق لتبادل الخبرات واألفكار.
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كيف تخطط

د هدفًا ملموسًا حدِّ
قبل الشـــروع باســـتخدام الرزمة، إعقد اجتماعًا للفريق لمناقشة 

توقعاتكم:

•  كيف تريد أن يكون شكل تجربتك مع األطفال؟

•  ما هي التغييرات التي تود أن تراها في المجموعات؟

استنادًا إلى هذه المناقشـــة، حدد هدفًا مشتركًا يعبر عن وتيرة 
اســـتخدام الرزمة. فعلى ســـبيل المثال، ربمـــا يكون هدفك هو 
تنظيم ثالث إلى خمس ألعاب أسبوعيًا. وكفريق، ضعوا برنامجًا 
يتماشـــى مع هذا الهدف، وقائمًة باإلرشادات واالستراتيجيات 
الضروريـــة لتحقيق الهدف. وأثنـــاء االجتماعات، قوموا بمراجعة 

هدفكم بشكل منتظم وإيجاد طرق لدعم بعضكم بعضا.

ِاختر قيمة لتعزيزها في كل أسبوع
كفريـــق أيضًا، ينبغي أن تختاروا قيمة من قيم حقوق اإلنســـان 
في كل أسبوع وأن تحددوا أنشطة لتعزيزها مع األطفال. وفي 
نهاية األســـبوع، ناقشـــوا النتائج وحددوا أنشطة المتابعة التي 
يمكـــن أن تعزز هذه القيمة. للمســـاعدة ُانظر فهرس األنشـــطة 

بحسب القيمة.

حّدد األنشطة التي تلبي تحدياتك
أثنـــاء اجتماعات الفريـــق، واظبوا على مناقشـــة التحديات التي 
تواجهونها مع مجموعاتكم. حددوا األنشـــطة التي ستساعدكم 
في التغلـــب على هذه التحديـــات. وبعد تجربتهـــا مع األطفال، 
ناقشـــوا النتائـــج في االجتمـــاع التالـــي. لمســـاعدتكم في هذا 
الشأن، يرجى العودة إلى: فهرس األنشطة بحسب القضية

قم بتيسير أنشطة الرزمة خالل اجتماعاتكم
صـــوا من 10 إلى 15 دقيقة خالل اجتماعات فريقكم لتجربة  خصِّ
أنشـــطة جديدة. وقبل كل اجتماع، ُاطلبوا مـــن متطوعين اختيار 
نشـــاط ما وتيســـيره للمجموعة. وبعد ذلك، إعملـــوا معًا إليجاد 

طريقة إلدماج هذا النشاط الجديد في البرنامج.

كيفية المتابعة

تحدثوا عن الرزمة أثناء اجتماعاتكم
فيما يلي بعض األمثلة على األسئلة التي تحفز المناقشة:

•  ما هي األنشطة التي كانت ناجحة (أو أقل نجاحًا)؟ ولماذا؟

•  مـــا هي التحديات التي واجهتموهـــا؟ كيف تغلبتم على تلك 
التحديات؟

•  مـــا هـــي أهدافكـــم لأليـــام المقبلـــة؟ وما هـــو الدعـــم الذي 
تحتاجونه لتحقيق هذه األهداف؟

إستخدم سجًال لألنشطة
خصص بعـــض الوقت في كل يوم للكتابة عن األنشـــطة التي 
قمـــت بها مـــع مجموعتك. ويمكنك اســـتخدام دفتـــر مالحظات 
شـــخصي أو دفتر مالحظات مشـــترك مع القادة اآلخرين. وربما 

ترغب في استخدام الرموز اللونية:

األخضر: نشاط جيد جدًا، ويستحق التكرار.
األصفر: نشاط ممتع، ولكنه بحاجة إلى بعض التغييرات.

ح السبب). األحمر: نشاط غير ناجح (وضِّ

ر  وخالل اجتماعات المتابعة، يمكنك مراجعة السجل من أجل تذكُّ
ما نجح منها وما لم ينجح.

تعزيز نظام «صديق المجموعة»
ربما ترغب في تحديد شـــخص يســـتطيع أن يســـاعد القادة في 
تيسير أنشطة الرزمة. وســـيقضي هذا الشخص بعض الوقت 
مـــع مختلـــف المجموعـــات، وقد يســـهم فـــي مهمة التيســـير 
أو يشـــارك في النشـــاط مع األطفـــال. وفي وقـــت الحق، قد 
يتناقش صديق المجموعة مع القائد حول تنفيذ النشاط، بهدف 

مساعدة األخير على تحسين مستوى عمل التيسير.

المادة المرجعية 19 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  



05  حول العالم مع لعبة 
الحلقة

صاء باألعداد
07 اإلق

ثقة عمياء
 10

09  العبور الودي، الممر 
اآلمن

ضع مدونة قواعد 
و

ك للمجموعة (المادة 
سلو

المرجعية 09)

سيقية 
ي المو

س
01  الكرا

التعاونية

صورة
كالم ال

 08

ت كرانغ
كولي

 6
سبع 

جدارية حول القيم ال
(المادة المرجعية 6)

ب
12 األجان

11 األخطبوط

سردين
 13

المادة المرجعية 20
سان!  

ب من أجل حقوق اإلن
ألعا

صباحًا

بعد الظهر

االثنين
الثالثاء

األربعاء
س

الخمي
األحد

االثنين
الثالثاء

األربعاء
س

الخمي
األحد

صباحًا

بعد الظهر

التاريخ: __________________________________________
سم القائد: _______________________________________________________________

ا
�
� ���

� � � � ��
���
�

�
�� �� �

� ��

التاريخ: __________________________________________
سم القائد: _______________________________________________________________

ا
� ! �"
 #�� � � � � ��

���
�

�
�� �� �

� ��

شطة حرة
أن

ى 
ك تؤثر عل

سامت
53  ابت

اآلخرين
ستار

سدال ال
54 إ

ستوائية
صفة ا

عا
 04

ت
سنوا

ِّنة برنامج: 8-6  عي



المادة المرجعية 20
سان!  

ب من أجل حقوق اإلن
ألعا

ت مفيدة
شادا

ضعة إر
ب

ل المثـــال، ِاختر 
ســـبي

ى 
ـــر تعزيـــز قيم مختلفـــة: عل  تذكَّ

 •
ل يوم.

ي ك
طًا لتعزيز قيمة مختلفة ف

شا
ن

طة حول 
ش
سبوع بأن

أل
ك: إن بدء ا

شرا
 ِابدأ بالتعاون واإل

 •
ضهم 

ى بع
ف عل

صة التعر
طفال فر

أل
هذه القيم يتيح ل

النتماء.
شعور با

ضًا وال
بع

سبوع، 
أل
ف ا

ص
ســـيطة: بحلول منت

شـــطة الب
 ِابدأ باألن

 •
ك أن تختار 

وعندمـــا تتحـــدد ديناميـــة المجموعـــة، يمكنـــ
ل.
طة أكثر تعقيدًا بقلي

ش
أن

طة 
شـــ

ألن
ت الحر: ِاختر ا

شـــطة لتعبئـــة الوق
 ِاختر 2-3 أن

 •
صيرًا 

ب وقتًا ق
طل
ي تت

ك الت
ًال، أو تل

ص
ك أ

المألوفة لدي
ًال.
طة 52-63 مث

ش
ألن
إلعداد – ا

ل

ف تتقـــدم 
طفـــال وكيـــ

أل
ت ا

ْس احتياجـــا
 كـــن مرنـــًا: ُأدر

 •
ك 
شكلة، قم بمراجعة برنامج

ت م
ظهر

ك. وإذا 
مجموعت

الءمة.
ط أكثر م

شا
ستخدام ن

ال

ف 
طة تهد

ش
سبوع بأن

أل
شـــاط تعزيزي: إختتم ا

 ِاختتم بن
 •

ى 
ظرة عل

ِق ن
ت، وَألـــ

ســـب
ي اكُت

ف الت
ى تعزيز المعار

إلـــ
ســـعيدة 

ت ال
ألوقا

ْل با
ى، واحتفـــ

ي انته
ســـبوع الـــذ

أل
ا

ضيتها مع المجموعة.
ي ق

الت

ك
ساعدت

س لم
 3 فهار

ب العمر
س
طة بح

ش
ألن
س ا

 فهر
 •

ب القيمة
س
طة بح

ش
ألن
س ا

 فهر
 •

ضية
ب الق

س
طة بح

ش
ألن
س ا

 فهر
 •

ت
سنوا

ي: 8-6 
برنامج

ى تعزيـــز 
ســـاعد علـــ

ظـــام ي
طة بانت

شـــ
ألن
إن تنفيـــذ ا

ظيم 
ي بتن

ص
طفال. ونو

أل
ى ا
ي لد

إليجاب
ك ا

ســـلو
ال

سبوعيًا.
شطة أ

3-5 أن

االثنين
الثالثاء

األربعاء
س

الخمي
األحد

صباحًا

بعد الظهر

شطة حرة
أن

التاريخ: __________________________________________
سم القائد: _______________________________________________________________

ا



15 القط
ضجيجًا 

25  اللعبة األكثر 
ي العالم

ف

ي ...
ي الحق ف

ل
 28

ص
26 الحجر–الورقة–المق

ضع مدونة قواعد 
و

ك للمجموعة (المادة 
سلو

المرجعية 09)

ك... 
شرا

 24  اإل
صاء ...

اإلق

ى أنحاء 
شت

مرحبًا من 
 17

العالم

ي؟
20 أين موزت

سبع 
جدارية حول القيم ال

(المادة المرجعية 06)

شجار
ي األ

ب ف
سناج

 32

شري
ف الب

03 الهات

ب
ض
ضد الغ

سباق 
27 ال

شوائية
ت ع

كلما
 58

صدمة كهربائية
 59

ت
ت – ماليا

تاليا
 56

ت
سنوا

ِّنة برنامج: 10-9  عي

المادة المرجعية 21
سان!  

ب من أجل حقوق اإلن
ألعا

صباحًا

بعد الظهر

االثنين
الثالثاء

األربعاء
س

الخمي
األحد

االثنين
الثالثاء

األربعاء
س

الخمي
األحد

صباحًا

بعد الظهر

التاريخ: __________________________________________
سم القائد: _______________________________________________________________

ا
�
� ���

� � � � ��
���
�

� $
� � �%

التاريخ: __________________________________________
سم القائد: _______________________________________________________________

ا
� ! �"
 #�� � � � � ��

���
�

� $
� � �%

شطة حرة
أن



ت مفيدة
شادا

ضعة إر
ب

ل المثـــال، ِاختر 
ســـبي

ى 
ـــر تعزيـــز قيم مختلفـــة: عل  تذكَّ

 •
ل يوم.

ي ك
طًا لتعزيز قيمة مختلفة ف

شا
ن

طة حول 
ش
سبوع بأن

أل
ك: إن بدء ا

شرا
 ِابدأ بالتعاون واإل

 •
ضهم 

ى بع
ف عل

صة التعر
طفال فر

أل
هذه القيم يتيح ل

النتماء.
شعور با

ضًا وال
بع

سبوع، 
أل
ف ا

ص
ســـيطة: بحلول منت

شـــطة الب
 ِابدأ باألن

 •
ك أن تختار 

وعندمـــا تتحـــدد ديناميـــة المجموعـــة، يمكنـــ
ل.
طة أكثر تعقيدًا بقلي

ش
أن

طة 
شـــ

ألن
ت الحر: ِاختر ا

شـــطة لتعبئـــة الوق
 ِاختر 2-3 أن

 •
صيرًا 

ب وقتًا ق
طل
ي تت

ك الت
ًال، أو تل

ص
ك أ

المألوفة لدي
ًال.
طة 52-63 مث

ش
ألن
إلعداد – ا

ل

ف تتقـــدم 
طفـــال وكيـــ

أل
ت ا

ْس احتياجـــا
 كـــن مرنـــًا: ُأدر

 •
ك 
شكلة، قم بمراجعة برنامج

ت م
ظهر

ك. وإذا 
مجموعت

الءمة.
ط أكثر م

شا
ستخدام ن

ال

ف 
طة تهد

ش
سبوع بأن

أل
شـــاط تعزيزي: إختتم ا

 إختتم بن
 •

ى 
ظرة عل

ِق ن
ت، وَألـــ

ســـب
ي اكُت

ف الت
ى تعزيز المعار

إلـــ
ســـعيدة 

ت ال
ألوقا

ْل با
ى، واحتفـــ

ي انته
ســـبوع الـــذ

أل
ا

ضيتها مع المجموعة.
ي ق

الت

ك
ساعدت

س لم
3 فهار

ب العمر
س
طة بح

ش
ألن
س ا

 فهر
 •

ب القيمة
س
طة بح

ش
ألن
س ا

 فهر
 •

ضية
ب الق

س
طة بح

ش
ألن
س ا

 فهر
 •

المادة المرجعية 21
سان!  

ب من أجل حقوق اإلن
ألعا

االثنين
الثالثاء

األربعاء
س

الخمي
األحد

صباحًا

بعد الظهر

شطة حرة
أن

ت
سنوا

ي: 10-9 
برنامج

ى تعزيـــز 
ســـاعد علـــ

ظـــام ي
طة بانت

شـــ
ألن
إن تنفيـــذ ا

ظيم 
ي بتن

ص
طفال. ونو

أل
ى ا
ي لد

إليجاب
ك ا

ســـلو
ال

سبوعيًا.
شطة أ

3-5 أن



ضع مدونة قواعد 
و

ك للمجموعة (المادة 
سلو

المرجعية 09)

40 التنمر

ي المناجم
39  العمل ف

ت
42  الدببة والنحال

ساعة؟
51  كم ال

سبع 
جدارية حول القيم ال

(المادة المرجعية 06)

س حار ...
 41   الطق

س حارًا
لي

شرية
36  العقدة الب

ت
49  لعبة أيدي اإلنوي

37  لعبة الثقافة

ك 
سم حقوق

 45   أر
سليم

شكل 
ب

ت باأللوان
سوما

48  ر

صال
60  تعداد نقاط االت

ماذا تفعل؟
  62

63  ِاتبع الحركة

سنة
ِّنة برنامج: 12-11  عي

المادة المرجعية 22
سان!  

ب من أجل حقوق اإلن
ألعا

صباحًا

بعد الظهر

االثنين
الثالثاء

األربعاء
س

الخمي
األحد

االثنين
الثالثاء

األربعاء
س

الخمي
األحد

صباحًا

بعد الظهر

التاريخ: __________________________________________
سم القائد: _______________________________________________________________

ا
�
� ���

� � � � ��
���
�

��
� �&  �' � ( �&

التاريخ: __________________________________________
سم القائد: _______________________________________________________________

ا
� ! �"
 #�� � � � � ��

���
�

��
� �&  �' � ( �&

شطة حرة
أن



المادة المرجعية 22
سان!  

ب من أجل حقوق اإلن
ألعا

ت مفيدة
شادا

ضعة إر
ب

ل المثـــال، ِاختر 
ســـبي

ى 
ـــر تعزيـــز قيم مختلفـــة: عل  تذكَّ

 •
ل يوم.

ي ك
طًا لتعزيز قيمة مختلفة ف

شا
ن

طة حول 
ش
سبوع بأن

أل
ك: إن بدء ا

شرا
 ِابدأ بالتعاون واإل

 •
ضهم 

ى بع
ف عل

صة التعر
طفال فر

أل
هذه القيم يتيح ل

النتماء.
شعور با

ضًا وال
بع

سبوع، 
أل
ف ا

ص
ســـيطة: بحلول منت

شـــطة الب
 ِابدأ باألن

 •
ك أن تختار 

وعندمـــا تتحـــدد ديناميـــة المجموعـــة، يمكنـــ
ل.
طة أكثر تعقيدًا بقلي

ش
أن

طة 
شـــ

ألن
ت الحر: ِاختر ا

شـــطة لتعبئـــة الوق
 ِاختر 2-3 أن

 •
صيرًا 

ب وقتًا ق
طل
ي تت

ك الت
ًال، أو تل

ص
ك أ

المألوفة لدي
ًال.
طة 52-63 مث

ش
ألن
إلعداد – ا

ل

ف تتقـــدم 
طفـــال وكيـــ

أل
ت ا

ْس احتياجـــا
 كـــن مرنـــًا: ُأدر

 •
ك 
شكلة، قم بمراجعة برنامج

ت م
ظهر

ك. وإذا 
مجموعت

الءمة.
ط أكثر م

شا
ستخدام ن

ال

ف 
طة تهد

ش
سبوع بأن

أل
شـــاط تعزيزي: إختتم ا

 ِاختتم بن
 •

ى 
ظرة عل

ِق ن
ت، وَألـــ

ســـب
ي اكُت

ف الت
ى تعزيز المعار

إلـــ
ســـعيدة 

ت ال
ألوقا

ْل با
ى، واحتفـــ

ي انته
ســـبوع الـــذ

أل
ا

ضيتها مع المجموعة.
ي ق

الت

ك
ساعدت

س لم
 3 فهار

ب العمر
س
طة بح

ش
ألن
س ا

 فهر
 •

ب القيمة
س
طة بح

ش
ألن
س ا

 فهر
 •

ضية
ب الق

س
طة بح

ش
ألن
س ا

 فهر
 •

ى تعزيـــز 
ســـاعد علـــ

ظـــام ي
طة بانت

شـــ
ألن
إن تنفيـــذ ا

ظيم 
ي بتن

ص
طفال. ونو

أل
ى ا
ي لد

إليجاب
ك ا

ســـلو
ال

سبوعيًا.
شطة أ

3-5 أن

االثنين
الثالثاء

األربعاء
س

الخمي
األحد

صباحًا

بعد الظهر

شطة حرة
أن

سنة
ي: 12-11 

برنامج
التاريخ: __________________________________________

سم القائد: _______________________________________________________________
ا



ضع مدونة قواعد 
و

ك للمجموعة (المادة 
سلو

المرجعية 09)

صاء باألعداد
اإلق

  7

10  ثقة عمياء

ستيقظ
ش ي

57  الوح

َّ إعاقة 30  لدي

ساح
02  التم

سبع 
جدارية حول القيم ال

(المادة المرجعية 06)

س حار ..
 41   الطق

س حارًا...
لي

صورة
08  كالم ال

سيقية 
ي المو

س
01   الكرا

التعاونية

ت
49  لعبة أيدي  اإلنوي

وجوه مألوفة
  21

ي؟
20  أين موزت

ستوائية
صفة ا

04  عا
ك تؤثر 

سامت
 53   ابت

ى اآلخرين
عل

ت
ت – ماليا

56  تاليا

ت المتعددة األعمار)
سنة (المجموعا

ِّنة برنامج: 12-6  عي

المادة المرجعية 23
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كيف يمكنني استخدام الرزمة للرد على 
مشكلة معينة؟

باإلضافـــة إلى المقاربة الوقائية للرزمة، يمكنك اســـتخدام عدد 
مـــن األلعاب للرد على مشـــكالت معينة تواجههـــا مع مجموعة 
األطفـــال الذيـــن تعمل معهـــم. وفيما يلي بعـــض االقتراحات 

بشأن كيفية استخدام الرزمة لهذا الغرض:

د المشكلة التي تريد أن تتصدى لها. 1.  حدِّ

2.   أحْط زمالءك علمًا بالمشـــكلة التي واجهتها مع مجموعتك، 
واعرب عن اعتزامك التصدي لها. وإذا اقتضت الحاجة، ُاطلب 

مشورتهم بشأن كيفية حلها.

3.  ضْع استراتيجيتك الخاصة بالتدخل. ُعد إلى فهرس األنشطة 
بحسب القضية، واختر بضعة أنشطة للتصدي للمشكلة التي 
حددتها. قم بإعداد قائمة بالقضايا التي ســـُتطرح للمناقشة 
وذات الصلـــة بالمشـــكلة. وباإلضافـــة إلى أنشـــطة الرزمة، 
يمكنك اســـتخدام اســـتراتيجيات أخرى خاصة بحل المشكالت 

من االستراتيجيات المألوفة لديك.

ـــذ التدخل: خـــالل مناقشـــات المجموعة، تأكد مـــن قيادة  4.   نفِّ
حوار بين األطفال يســـمح بأن تطفو المشكلة على السطح. 
ع األطفال على مناقشـــة المشكلة وحدد بعض الحلول  شجِّ

الملموسة.

5.  إدعم األطفال في تنفيذ استراتيجيات الحل.
م تدخلك: حدد أنشـــطة المتابعة بحسب االقتضاء. تبادل  6.   قيِّ
تجربتك مـــع زمالئك، مبينًا الجوانب التـــي نجحت والتحديات 

التي واجهتها، وما يمكن تحسينه.

مثال على خطة التدخل
المشكلة:

مجموعة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 10 سنوات 
ال يســـتمعون أبـــدًا إلـــى القائد عندمـــا يقوم بشـــرح التعليمات 
الخاصة بنشـــاط ما، ويقضون معظم وقتهـــم في التحدث مع 

بعضهم بعضا، وال يستمعون إلى القائد.

التدخل:
•  الساعة 9:00 صباحًا: تلعب المجموعة «اللعبة األكثر ضجيجًا 
في العالم» (النشـــاط 25). بعد انتهاء اللعبة ِاسأل األطفال 
عمَّ يحـــدث عندما يتكلم الجميع في وقت واحد وال يســـتمع 
أحـــد إلى اآلخريـــن. ُاطلب منهم التفكير بثالث اســـتراتيجيات 
من شـــأنها أن تساعدهم على االستماع إلى بعضهم بعضا 

خالل اللعبة وكمجموعة.

•  9:30 صباحـــًا: تقرر المجموعة نداء خاصًا يكون بمثابة إشـــارة 
بها مع المجموعة. إلى أن وقت التزام الصمت قد حان. جرِّ

•  12:00 ظهـــرًا: قـــم بمراجعـــة االســـتراتيجيات الثـــالث التـــي 
اقترحتها المجموعة خالل مناقشات المتابعة لنشاط الصباح. 
ِاســـألهم عمـــا إذا ُأتيحـــت لهم فرصـــة اســـتخدام أي من تلك 

االستراتيجيات حتى اآلن، وفي أية ظروف.

•  2:00 بعـــد الظهر: تلعب المجموعة لعبة «الهاتف البشـــري» 
(النشـــاط 31). وبعد انتهاء اللعبة، ِاسأل األطفال عن أهمية 

أن يفهم كل شخص القواعد.

•  3:30 بعـــد الظهـــر: تلعـــب المجموعة لعبة «الطقـــس حار ... 
م ملخصًا  ليس حارًا» (النشـــاط 41). وبعـــد انتهاء اللعبة قـــدِّ
ألنشـــطة اليـــوم، مـــع إبـــراز الجهـــود اإليجابيـــة التـــي بذلها 
األطفـــال لتحســـين مهـــارات االســـتماع لديهم. ثـــم حدد مع 
األطفال ماهية أهداف االستماع التي ينبغي أن تكون في 

اليوم التالي.

فهرس ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى العودة إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  6: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة الشـــعور باإلشـــراك واإلقصـــاء، والتأمل في المســـائل 

التالية:

•  كيف يمكن أن نتعاون من أجل إشراك اآلخرين.

•  كيف يؤدي التعاون إلى نتائج إيجابية.

الحقوق والمسؤوليات
الحـــق في عـــدم التعرض للتمييـــز (المادة 2 مـــن اتفاقية حقوق 

الطفل)

ولكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، يجب أن ُنشرك اآلخرين.

هدف اللعبة
أن يجد أكبر عدد ممكن من األطفال مكانًا يجلسون فيه.

طريقة اللعب
1.   ضع الكراسي (أو الجرائد) على شكل حلقة. في البداية يجب 

أن يتوفر كرسي واحد أو مكان واحد لكل طفل.

2.  ِالعبهـــا كمـــا تلعب لعبـــة الكراســـي الموســـيقية العادية: أي 
ُتعزف الموســـيقى، ثم تطلب مـــن األطفال أن يقفزوا حول 
ح لهم أن كًال منهم يجب أن يجد كرسيًا ليجلس  الكراسي. وضِّ

عليه عندما تتوقف الموسيقى.

3.  قبل بـــدء الجولة الثانية، ِاســـحب أحد الكراســـي بعيدًا. ولكن 
هذه المرة، عندما تتوقف الموســـيقى، يخرج الطفل الذي ال 

يعثر على كرسي من اللعبة. كرر ذلك مرتين أخريين.

4.  فـــي الجولـــة الرابعة، ُاطلب مـــن األطفال الذيـــن ُأخرجوا من 
اللعبـــة أن يعودوا إليها. ضع أمام األطفـــال تحديًا بأن يجدوا 
طريقـــة للعـــب بحيث ال يتـــم إخراج أحـــد من اللعبـــة. ال تقدم 
أية حلول من جانبك، ودع األطفال يكتشـــفونها بأنفســـهم. 
وسيكتشفون بسرعة، بأن بوسعهم تقاسم الكرسي الواحد 

جلوسًا أو وقوفًا.

6-8 سنوات 15 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   8 – 15 فردًاالموقع:   حجم المجموعة:  
نشيط جريدة لكل طفل، موسيقىالمواد:   كرسي واحد أو قصاصة مستوى النشاط:  

التعاون القيمة الرئيسية:  
اإلشراك القيم األخرى:  

النشاط 01 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  
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5.   استمر في سحب كرسي في كل مرة وإخراج األطفال الذين 
ال يجدون كراسي. وستصبح اللعبة أكثر صعوبة مع تناقص 

عدد الكراسي.

6.   قدم التهنئة لألطفال على روحهـــم اإلبداعية عندما ينجحون 
فـــي البقـــاء فـــي اللعبـــة، مـــع إشـــراك اآلخريـــن بـــدًال مـــن 

إقصائهم. 

7.   تنتهـــي اللعبـــة عندمـــا ال يتبقى ســـوى كرســـي واحـــد. أما 
الفائـــزون فهم األطفال الذين نجحوا فـــي البقاء في اللعبة 

حتى الكرسي األخير.

مناقشات المجموعة
بعد انتهـــاء اللعبة، ُاطلب من األطفـــال أن يتأملوا في التجربة. 

ويمكنك استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها.

•  هل أحببت اللعبة؟

•  هل حاول أحدهم أن يفســـح لك مجاًال في اللعبة؟ كيف كان 
شعورك؟

•  هل سبق أن لعبت لعبة الكراسي الموسيقية؟ كيف تختلف 
هذه اللعبة عن سابقاتها؟

•  هل حاولت مساعدة اآلخرين أثناء اللعبة؟ ماذا فعلت؟

•  َمن الفائز في هذه اللعبة؟

•  ماذا بوسعك أن تفعل إلشراك اآلخرين أثناء اللعب؟

•  ما هي األشـــياء األخرى التـــي نســـتطيع أن نفعلها كل يوم 
إلشراك اآلخرين؟

 تم تكييف المادة من: «وود كرافت فولك»، ُانظر الموقع... 
http://globalvillage2006.org/en/do_something_about/co_operatives/ 

 co_operative_chairs، تمت زيارة الموقع في 18 مارس/آذار 2008

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 

الشعور

التفكير

الفعل

النشاط 01 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  



المواد المرجعية
للمساعدة على تجسيد النشاط، يرجى العودة إلى أوراق المواد 

المرجعية التالية:

•  6: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة الشـــعور باإلشـــراك واإلقصـــاء، والتأمل في المســـائل 

التالية:

•  كيف يمكن أن نتعاون إلشراك اآلخرين.

•  كيف يحقق التعاون نتائج إيجابية.

الحقوق والمسؤوليات
الحـــق في عدم التعرض للتمييز (المـــادة 2)؛ الحق في الحصول 
علـــى الحماية من جميع أشـــكال العنف (المـــادة 19)؛ الحق في 

الحصول على األمن (المواد 38-32). 

وكي نستطيع جميعًا أن نتمتع بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  أن نشرك اآلخرين.

•  أن نخلق بيئة آمنة.

هدف اللعبة
أن يلعـــب كل طفل دور ضفدع صغيـــر يجب أن يقف على ورقة 

زنبق كي يتجنب إمكانية التهامه من قبل تمساح.

طريقة اللعب
1.   ضـــع علـــى أرضية منطقـــة اللعـــب أوراق جرائد كبيـــرة الحجم 

تكفي لنصف عدد األطفال فقط.

ح لألطفال أن منطقة اللعب هي بحيرة في أفريقيا، وأن  2.  وضِّ
أوراق الجرائـــد هي أوراق الزنبـــق، وأن األطفال هم الضفادع 
الصغيـــرة. يعيش في البحيرة تمســـاح ضخم جائع، يحب أكل 
الضفـــادع الصغيـــرة. ويجب أن يهرب األطفال من التمســـاح 
بالوقـــوف على أوراق الزنبق. وإذا لم يجدوا مكانًا على ورقة 
زنبق، فإنهم ســـيخرجون من اللعبة. أما الفائز فهو آخر طفل 

ينجو من التمساح.

3.  يتحـــرك األطفـــال فـــي أرجـــاء منطقـــة اللعـــب، ويتظاهرون 
بالســـباحة أو بالقفز مثـــل الضفادع. ويجب أال يســـيروا على 

أوراق الزنبق.

4.  فجـــأًة، يصرخ قائد اللعبة: «تمســـاح! بســـرعة أيها الضفادع، 
أعثروا على ورقة زنبق!»

5.  عندما يجد جميع األطفـــال بقعة يقفون عليها ويزول الخطر، 
يتركون أوراق الزنبق ويواصلون الحركة في منطقة اللعب.

6-8 سنوات 10-20 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   10-20 فردًاالموقع:   معتدل إلى نشيطحجم المجموعة:   أوراق جرائد كبيرة الحجممستوى النشاط:   المواد:  
التعاون اإلشراك والمسؤولية القيمة الرئيسية:   القيم األخرى:  
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التعاون



6.  ُقل لألطفال إن أوراق الزنبق قد شـــاخت وبدأت بالتســـاقط. 
ق جزءًا من كل ورقة جريدة لجعل األماكن اآلمنة أصغر. مزِّ

7.  كـــرر اللعبـــة، جاعـــًال أوراق الجريدة أصغـــر حجمًا فـــي كل مرة 
مـــع إخراج األطفـــال الذين ال يجدون بقعة يقفـــون عليها من 

اللعبة.

ملحوظة: يمكن اســـتبدال أوراق الزنبق لتحل محلها قطعة كبيرة 
مـــن الورق (حوالـــي متر مربع)، يســـتطيع أن يقـــف عليها جميع 
األطفال، ويمكنك أن تجعلها أصغر حجمًا بشكل تدريجي بقطع 

أجزاء منها مع استمرار اللعبة.

تنـوع
أنا في أمان ...

يمكن اســـتخدام لعبة التمســـاح كذلك لمســـاعدة األطفال على 
تحديد أماكن آمنة (من قبيل المدرســـة، مســـاكن األهالي، مركز 
الشـــرطة، محطة اإلطفـــاء). وتصبح أوراق الزنبـــق هذه األماكن 
اآلمنة. وقبل الشـــروع باللعبة، ُاطلب من األطفال ذكر أســـماء 
أماكـــن آمنـــة يمكنهم طلب النجـــدة منها. ُاكتب أســـماء األماكن 
المناسبة على األوراق. ِالعب اللعبة كالمعتاد، ولكن بدًال من أن 
تصرخ قائًال: «تمساح!! أسرعوا أيها الضفادع، ُأعثروا على أوراق 

الزنبق!» قل: «أنا في أمان في .... (اسم المكان اآلمن).

مناقشات المجموعة
بعد انتهـــاء اللعبة، ُاطلب من األطفـــال أن يتأملوا في التجربة. 

ويمكنك استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت اللعبة؟

•  هـــل أفســـح أحدهم المجـــال لك علـــى ورقة الزنبـــق؟ ما هو 
شعورك؟

•  هل دفعك أحد عن ورقة الزنبق؟ ما هو شعورك؟

•  كيف ساعدَت اآلخرين أثناء اللعبة؟

•  مـــاذا كان بوســـعك أن تفعل لمســـاعدة اآلخريـــن على إيجاد 
مكان لهم على ورقة الزنبق؟

•  مجموعتنا تشبه ورقة زنبق كبيرة؛ فهي مكان يتسع للجميع. 
من هو المســـؤول عن التأكيد على أن المجموعة مكان مريح 

وآمن للجميع؟ 

  ناقـــش الفكـــرة التي تقول إن كل شـــخص منا مســـؤول عن 
جعل المجموعة تشعر بالراحة واألمان.

•  ماذا بوســـع كل منا أن يفعل لتأكيد أن ثمة متســـعًا لكل فرد 
في مجموعتنا، وأن كل شخص يشعر باألمان هنا؟

 تم تكييف المادة من: يونيسكو: التعليم من أجل عدم استخدام العنف، ُانظر الموقع:
 http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=6847&URL_DO=DO_

.TOPIC&URL_SECTION=201.html، تمت زيارته في 18 مارس/آذار 2008.

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 
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المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  6: قيم الرزمة التربوية

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17:  مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة عمل الفريق والتفكير في الكيفية التي يمكن للعمل معًا 

أن يساعدنا على تحقيق أهدافنا.

الحقوق والمسؤوليات
الحـــق في عـــدم التعرض للتمييـــز (المادة 2)؛ الحـــق في اللعب 

(المادة 31).

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  أن نشرك اآلخرين ونحترمهم.

•  أن نلعب بشكل عادل.

هدف اللعبة
أن ينجـــح أفراد كل فريق في اإلبقاء على ريشـــة أو بالون أو أي 

شيء خفيف في الهواء باستخدام أنفاسهم فقط.

طريقة اللعب
ل فرقًا يتألف كل منها من 2 أو 3 أطفال. 1.  شكِّ

2.  أعط بالونًا أو ريشة أو شيئًا خفيفًا إلى كل فريق.

ـــح ألفراد الفرق بـــأن عليهم أن يعملوا معـــًا كي يتمكنوا  3.   وضِّ
من اإلبقاء على ذلك الشيء في الهواء بالنفخ عليه.

4.   تنظيم مســـابقة بين الفـــرق. ويكون الفريق الذي يســـتطيع 
اإلبقاء على الشيء في الهواء هو الفائز.

تنـوع
تحد أكبر

يمكنك أن تجعل اللعبة أكثر تحديًا للمجموعة بزيادة عدد األطفال 
فـــي كل فريـــق. كما يمكنـــك دعوة األطفـــال إلـــى اإلبقاء على 

بالونين أو ريشتين في الهواء.

0 ��12� � 
�
�� 
34 �5 ��

�
�

النشاط 03 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

التعاون

6-8 سنوات 20 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   الموقع:  
10 أفراد حجم المجموعة:  
معتدل ريش أو بالوناتمستوى النشاط:   المواد:  
التعاون القيمة الرئيسية:  
االحترام القيم األخرى:  



مناقشات المجموعة
بعـــد انتهـــاء اللعبـــة، ُاطلب مـــن األطفـــال التأمل فـــي التجربة. 

يمكنك استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت اللعبة؟

•  مـــا هو الجزء األســـهل فـــي اللعبة؟ مـــا هو الجـــزء األصعب 
فيها؟

•  ما هي االســـتراتيجيات (الحَيل) التي استخدمتها كي تتمكن 
من اإلبقاء على البالون في الهواء؟

•  إذا تسنى لك أن تلعب اللعبة مرة أخرى، فماذا ستفعل كي 
ُتبقي على البالون في الهواء لفترة أطول؟

•  كيف ستستفيد المجموعة من التعاون األفضل؟

•  مـــاذا بوســـعنا أن نفعـــل كـــي نتعـــاون بشـــكل أفضـــل في 
مجموعتنا؟

النشاط 03 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

6: قيم الرزمة

13: اختيار األنشطة وتيسيرها

14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة كيفية خلق أصوات معًا، والتفكير بالمسائل التالية:

كيف يمكن للعمل معًا أن يساعدنا على تحقيق أهدافنا.

كيف يمكن أن نتعاون من أجل إشراك اآلخرين.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 2)

وكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، يجب أن نشرك اآلخرين.

هدف اللعبة
أن يعمل األطفال معًا لخلق صوت عاصفة استوائية.

طريقة اللعب
هـــذه اللعبة مناســـبة لمجموعة كبيرة، ويمكن أن ُتســـتخدم في 

بداية كل نشاط:

ـــح لألطفال أنـــك تمثل قائد أوركســـترا ســـتقوم بتوجيه  1.   وضِّ
عاصفـــة اســـتوائية، وأنهـــم يمثلـــون الموســـيقيين. وكـــي 
تخلق صـــوت العاصفة الكلي، ينبغـــي أن تريهم كيف ُتخلق 

األصوات المختلفة للعاصفة:

•  ُافرك يديك معًا، بحيث تكون األصابع ممتدة.  

ق باستخدام أصبعين أو ثالثة أصابع. •  صفِّ  

•  صفق بيديك معًا.  

•  ِاضرب مقدمة فخذيك براحتي يديك.  

•  ِاضرب بقدميك األرض.  

•  ِاخلق صوت هبوب الريح.  
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التعاون

6-8 سنوات 15 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   10 أفراد أو أكثرالموقع:   حجم المجموعة:  
معتدل مستوى النشاط:  

ال شيء المواد:  
التعاون القيمة الرئيسية:  
اإلشراك القيم األخرى:  



2.   من دون كالم، أشـــر إلى أقســـام المجموعـــة واطلب منهم 
تقليـــد أفعالـــك لخلـــق أصـــوات العاصفـــة. وشـــأنها شـــأن 
األوركسترا، يمكن لكل قسم من أقسام المجموعة أن يخلق 
صوتًا مختلفـــًا. ِاجعل صوت العاصفة أعلى فأعلى بشـــكل 
تدريجي. ِارفع يديك إلى أعلى كي تجعل األصوات مرتفعة 

أو أنزلهما إلى أسفل كي تجعلها منخفضة.

3.  ِاســـمح للعاصفة بأن يصبح صوتهـــا مرتفعًا جدًا، ليصل إلى 
«طبقـــة الصـــوت األعلـــى» بصـــورة تدريجية. ثـــم اجعل صوت 
العاصفة يصبح منخفضًا تدريجيًا، حتى ال يتبقى ســـوى صوت 

هطول المطر (فرك اليدين).

مناقشات المجموعة
بعد انتهـــاء اللعبة، ُاطلب من األطفـــال أن يتأملوا في التجربة. 

يمكنك استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت اللعبة؟

•  هل أحببت الدور الذي لعبته؟

•  متى بدا لك صوت العاصفة حقيقيًا أكثر مرة؟

•  مـــا هي أهمية أن تعطـــي كل شـــخص دورًا يلعبه في هذه 
اللعبة؟

•  لمـــاذا يعتبـــر اتبـــاع تعليمـــات قائـــد األوركســـترا مهمـــًا لكل 
شخص؟

•  مـــاذا بوســـعنا أن نفعل كي نتعـــاون على نحـــو أفضل في 
مجموعتنا؟

 تم تكييف المادة من: «وود كرافت فولك»، ُانظر الموقع: 
http://www.globalvillage2006.org/en/do_something_about/co_operatives/

tropical_storm، تمت زيارة للموقع في 18 مارس/آذار 2008.
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يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 

الشعور

التفكير

الفعل



المادة المرجعية
لمســـاعدتك على تجسيد هذا النشاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  6: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة

غرض النشاط
تجربة عمل الفريق والتفكير بالمسائل التالية:

•  كيف يمكن للعمل معًا أن يساعدنا على تحقيق أهدافنا.

•  كيف ينجح كل فرد منا عندما نتعاون.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في عدم التعرض للتمييز.

وكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، ينبغي أن نشرك اآلخرين.

هدف اللعبة
أن تتمكن المجموعة من تمرير الحلقة (هوال هوب) على الدائرة 

التي يشكلها األطفال.

طريقة اللعب
1.   يقـــف جميع األطفـــال في دائرة ممســـكين بأيـــدي بعضهم 

بعضًا.

2.   يفلت طفـــالن أيديهمـــا ويضعانهمـــا داخل الحلقـــة قبل أن 
يمسكا بهما مرة أخرى. فتصبح الحلقة اآلن معلقة بينهما.

3.   يقـــوم كل طفـــل، بالدور، بتمرير جســـمه عبـــر الحلقة، بحيث 
تنتقـــل بين جميع األطفال الواقفين في الدائرة واحدًا واحدًا 
حتى تعود إلى حيث بدأت. وكي تنجح اللعبة، يجب أن يعمل 
األطفال معًا. وال يصحُّ أن يستخدموا أصابعهم أو أن يفلتوا 

أيدي األطفال الذين يقفون بجانبهم.

4.  بعد أن يستكمل األطفال الدائرة بتمرير حلقة واحدة، يمكنك 
أن تزيد مســـتوى الصعوبـــة بإضافة مزيد مـــن الحلقات إلى 

الدائرة.
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النشاط 05 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

التعاون

6-8 سنوات العمر:  
15 دقيقة الوقت:  

داخلي/خارجي الموقع:  
6-20 فردًا معتدل إلى نشيطحجم المجموعة:   اثنتين أو ثالث حلقات)المواد:   حلقة كبيرة (ويمكن استخدام مستوى النشاط:  
التعاون القيمة الرئيسية:  

اإلشراك. القيم األخرى:  



تنـوع
التعارف

يمكن أن تســـتخدم هذه اللعبة لمساعدة األطفال على التعرف 
علـــى بعضهـــم بعضـــًا. أوًال، ُاطلـــب مـــن األطفـــال أن يذكـــروا 
أســـماءهم مع انتقالهم عبـــر الحلقة. ثم يقـــوم األطفال بتمرير 
الحلقـــة علـــى الدائرة، ولكن هـــذه المرة ينبغي أن يذكروا اســـم 
الطفـــل الذي يتحـــرك عبر الحلقـــة. يمكنك أن تلعـــب اللعبة عدة 
مرات وأن تطلب من األطفال ذكر ألوانهم المفضلة أو ألعابهم 

المفضلة أو البلدة التي ينتمون إليها.

زيادة التحدي
كـــي تجعـــل اللعبة أكثـــر إثـــارة للتحـــدي، ُاطلب مـــن األطفال أن 
يحاولـــوا تمريـــر الحلقة علـــى الدائـــرة وهم واقفـــون على قدم 
واحدة أو وهم جاثمون على ركبهم أو جالســـون على األرض. ال 

تتردد في خلق أي تحديات تراها مناسبة.

مناقشات المجموعة
بعد انتهـــاء اللعبة، ُاطلب من األطفـــال أن يتأملوا في التجربة. 

ويمكنك استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت اللعبة؟

•  ما هو أسهل جزء في اللعبة؟ ما هو أصعب جزء فيها؟

•  ما نوع االستراتيجيات (الحيل) التي استخدمتها لتمرير الحلقة 
على دائرة األطفال؟

•  كيف تعلمت نقل الحلقة بين األطفال؟

•  إذا تســـنى لك أن تلعب هذه اللعبة مرة أخرى، ما الذي يمكن 
أن يجعلها أسرع باعتقادك؟

•  كيف يمكن أن نتعلم من بعضنا بعضًا في مجموعتنا؟

•  كيف يمكن أن نتعاون فيما بيننا على نحو أفضل؟

النشاط 05 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 

الشعور

التفكير

الفعل



المواد المرجعية
لمســـاعدتك على تجسيد هذا النشاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  6: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة

غرض النشاط
تجربة أداء لعبة من ثقافة أخرى، والتفكير بالمسائل التالية:

•  اإلسهام اإليجابي للحضارات المختلفة.

•  كيف نحترم التنوع الثقافي.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 2)؛ الحق في اســـتخدام 

لغتك والتمتع بثقافتك (المادة 30).

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  إشراك اآلخرين.

•  احترام الثقافات المختلفة.

هدف اللعبة
أن يتمكـــن كل طفـــل مـــن الحصـــول علـــى أكبر عـــدد ممكن من 

األشياء الصغيرة.

طريقة اللعب 
1.    يجلـــس األطفـــال علـــى األرض على شـــكل حلقـــة. وإذا كان 

ل حلقتين. هناك أكثر من 10 أطفال، يمكن أن تشكِّ

ع 8-15 مـــن األشـــياء الصغيـــرة علـــى كل طفـــل، واطلب  2.   وزِّ
مـــن األطفال أن يضعوا تلك األشـــياء على األرض أمامهم. 

يتسلم كل طفل عددًا متساويًا من تلك األشياء.

3.  ضع نحو عشـــرين شـــيئًا آخر من مثل هذه األشـــياء الصغيرة 
في حاوية، وضع الحاوية في وسط الحلقة.

4.   لبدء اللعبة، أعط الكرة ألي طفل في الحلقة.

5.   الطفـــل األول يجب أن يقـــذف الكرة في الهـــواء وأن يحاول 
التقـــاط أحد األشـــياء الصغيـــرة الموجودة أمامـــه. ويجب أن 

يحاول الطفل اإلمساك بالكرة قبل أن تالمس األرض.

6.   إذا نجح الطفل في ذلك، فإنه يحتفظ بالشيء الذي التقطه، 
ويحصـــل علـــى واحد إضافي مـــن الحاوية. أمـــا إذا لم ينجح، 

فإنه يجب أن يأخذ أحد أشيائه ويعيده إلى الحاوية.
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احترام التنوع

* لعبة تقليدية من إندونيسيا وجنوب شرق آسيا. ويحتمل أن توجد هذه اللعبة، مع بعض االختالفات، في بلدان أو ثقافات مختلفة. 

6-8 سنوات العمر:  
30 دقيقة داخلي/خارجيالوقت:   الموقع:  
6-10 أفراد حجم المجموعة:  

معتدل أو حصى)، كرة صغيرة. المواد:   أشياء صغيرة (حبات فاصوليا مستوى النشاط:  
احترام التنوع القيمة الرئيسية:  

القبول القيم األخرى:  
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7.   يمرر الطفل الكرة إلى الشـــخص الذي يليه، وتســـتمر اللعبة 
على هذا النحو.

8.   تنتهـــي اللعبة عندمـــا تصبح الحاوية الموجودة في الوســـط 
خاوية (أو عندما ال يتبقى لدى الطفل أي شيء).

9.   الطفـــل الذي يحصل على أكبر عدد من األشـــياء في النهاية 
هو الذي يفوز.

مناقشات المجموعة
بعد انتهـــاء اللعبة، ُاطلب من األطفـــال أن يتأملوا في التجربة. 

ويمكنك استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

ـــح لمجموعتك أن األطفال فـــي بلد آخر، وهو إندونيســـيا،  وضِّ
يلعبون هذه اللعبة.

•  هل أحببت اللعبة؟

•  هل تعرف لعبة مشابهة لها؟

•  ما نوع االستراتيجيات (الحيل) التي استخدمتها أثناء اللعب؟

•  هل تعرف أية ألعاب من بلدان أخرى؟

بها ضمن المجموعة. ِصْف األلعاب وجرِّ

•  يمكننا أن نتعلم عن ثقافات أخرى وأن نستمتع بها من خالل 
األلعـــاب. مـــا الذي يمكـــن أن نتعلمـــه من الثقافـــات األخرى 

كذلك؟

•  مـــا هي بعض الطـــرق التي يمكننا بواســـطتها أن نتعلم عن 
الثقافـــات األخرى؟ هـــل هناك ثقافات يمكـــن أن نتعلم عنها 

من خالل مجموعتنا؟

الشعور

التفكير

الفعل

النشاط 06 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
لمســـاعدتك على تجسيد هذا النشاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  6: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة

غرض النشاط
تجربـــة الشـــعور باإلقصـــاء أو التهميـــش، والتفكيـــر بالمســـائل 

التالية:

•  أهمية إشراك كل شخص.

•  طرق إشراك كل شخص في المجموعة.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 2)

وكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، يجب أن نشرك اآلخرين.

هدف اللعبة
ل األطفال مجموعات صغيرة بأعداد مختلفة. أن يشكِّ

طريقة اللعب
1.  ُاطلب من األطفال أن يتحركوا في منطقة اللعب.

2.   أعط تعليمات لألطفال بشـــأن كيفية المشي: مثل الفيل أو 
الضفدع، على رؤوس أصابع القدمين، أو بخطوات واسعة، 

إلخ.

3.   بعـــد فترة زمنية معينـــة، ُاذكر بصوت عال عـــددًا محددًا يكون 
أقل من عدد الالعبين. عندئذ يجب أن يشكل األطفال بسرعة 
مجموعـــات تضـــم العدد الذي ذكرتـــه. أما األطفـــال الذين ال 
ينجحـــون في أن يصبحوا جزءًا من مجموعة في هذا الوقت، 

فإنهم يخرجون من الخطوة التالية (الخطوة 4).
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اإلشراك
النشاط 07 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

6-8 سنوات 15 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   10-20 فردًاالموقع:   حجم المجموعة:  
نشيط مستوى النشاط:  

ال شيء المواد:  
اإلشراك االحترام والقبولالقيمة الرئيسية:   القيم األخرى:  



4.   اآلن، ُاطلب من أفراد كل مجموعة تشكيل شلة وإيجاد شيء 
مشترك فيما بينهم. على سبيل المثال:

•  رياضة معينة يلعبونها جميعًا.  

•  نشاط يقومون به جميعًا.  

•  طعام ال يحبه أحد منهم.  

•  لون مالبس يرتديه جميع أفراد المجموعة.  

ملحوظة: ال بأس إذا شـــعر أحد األطفال الذين خرجوا من اللعبة 
بشـــيء من الحزن أو عدم الســـعادة؛ فهذا جزء مهم من اللعبة. 

ْث عن مشاعرهم خالل مناقشات المجموعة. تحدَّ

5.   ُاطلـــب من األطفـــال الذين خرجوا من اللعبـــة االنضمام من 
جديد إلى المجموعة ومواصلة اللعبة باستخدام عدد مختلف 

لتشكيل المجموعات.

تنـوع
موسيقى

إســـتخدم الموســـيقى لخلق جو ما أثناء اللعبة. وقد ترغب في 
وقـــف الموســـيقى وبدئها خالل اللعبة. فعلى ســـبيل المثال، 
يمكنـــك وقف الموســـيقى كي تخبـــر األطفال بوقت تشـــكيل 

المجموعات.

تسلية
أثناء وجود األطفال فـــي مجموعات صغيرة (الخطوة 4)، ُاطلب 

منهم أن يفعلوا شيئًا مسليًا معًا، من قبيل: 

•  الجلوس في دائرة بحيث تتالمس أصابع أقدامهم جميعًا.

•  الجلوس في صف والتظاهر بأنهم قطار.

•  إظهار البهجة.

•  تبادل بعض الحركات الراقصة المفضلة.

مناقشات المجموعة
بعد انتهـــاء اللعبة، ُاطلب من األطفـــال أن يتأملوا في التجربة. 

يمكنك استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت اللعبة؟

•  ما هو شـــعورك عندما وجـــدَت مجموعة يمكنـــك االنضمام 
إليها؟

•  ما هو شـــعورك عندما رفضْت إحدى المجموعات انضمامك 
إليها؟

•  هـــل ســـبق أن تـــم إقصاؤك فـــي المدرســـة أو فـــي مخيم 
صيفي، أو من قبل أصدقائك؟ لماذا؟

•  هـــل ســـبق أن أقصيَت أصدقـــاءك بأن قلت لهـــم أال يلعبوا 
معك؟ لماذا؟

•  هل يخطر ببالك أشخاص غالبًا ما يتم إقصاؤهم؟

  ناقـــش حقيقـــة أن بعـــض األشـــخاص غالبـــًا مـــا يتعرضـــون 
لإلقصاء (من قبيل األشـــخاص ذوي اإلعاقات، واألشخاص 

المشردين.)

•  مـــاذا بوســـعنا أن نفعل فـــي مجموعتنا كي نتأكـــد من عدم 
إقصاء أحد؟
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يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 

الشعور

التفكير

الفعل



المواد المرجعية
لمســـاعدتك على تجسيد هذا النشاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  6: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربـــة توصيـــل الـــرأي مـــن خـــالل الرســـم، والتفكير بالمســـائل 

التالية:

•  ما يمكننا أن نتعلمه من األلعاب التي نلعبها.

•  كيف نقدم أفكارنا الخاصة.

•  كيف نستمع إلى اآلخرين.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في التعبير عن آرائك (المادة 2).

وكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، يتعين علينا:

•  احترام اآلخرين

•  االستماع بعناية إلى ما يقوله اآلخرون.

هدف اللعبة
مه أو أحبه أو لم يحببه. أن يرسم كل طفل ما تعلَّ

طريقة اللعب
1.   بعـــد أداء لعبـــة من ألعـــاب الرزمـــة، أو في نهاية األســـبوع، 
ُاطلـــب مـــن األطفال أن يرســـموا ما تعلمـــوه أو أحبوه أو لم 
وه في اللعبة أو األلعاب. ويساعد هذا النشاط األطفال  يحبُّ

على هضم ما تعلموه بشكل أفضل.

2.   أعط األطفال حوالي 10 دقائق إلكمال رسوماتهم.

Activity 08  !Play It Fair
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االحترام
النشاط 08 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

6-8 سنوات 20-30 دقيقةالعمر:   الوقت:  
داخلي 5-20 فردًاالموقع:   حجم المجموعة:  
هادئ ورق وأقالم تلوينمستوى النشاط:   المواد:  

االحترام المسؤوليةالقيمة الرئيسية:   القيم األخرى:  



مناقشات المجموعة
بعـــد انتهاء الرســـم ُاطلب من األطفال تقديم رســـوماتهم إلى 
المجموعة باختصار. وينبغي أن يقدموا وصفًا لرسوماتهم وأن 

وه وما لم يحبوه. يوضحوا للجميع ما تعلموه وما أحبُّ

•  وقت االستماع: في الوقت المناسب، ُاطلب من األطفال 
اآلخريـــن أن يســـتمعوا بعناية. ومن األهمية بمـــكان أن ُتتاح 

لكل واحد منهم فرصة الكالم وعرض عمله.

•  التركيـــز علـــى القيم: ُاطلب مـــن األطفال ذكـــر بعض القيم 
التي تعلموها في األلعاب، وتحديد ما بوسعهم أن يفعلوه 

لوضع هذه القيم موضع التطبيق العملي.

•  المتابعـــة: بعد هذا النشـــاط التأملـــي، ُادرس إمكانية عرض 
رســـومات كل طفل. فقد ترغب (أنت واألطفال) في الرجوع 

إليها مستقبًال.

النشاط 08 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



 المواد المرجعية
لمســـاعدتك على تجسيد هذا النشاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  6: قيم الرزمة

•  10: حل النزاع سلميًا

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة حالة تنطوي على نزاع، والتفكير بالمسائل التالية:

•  طرق التعامل مع المواجهة.

•  كيف نحترم اآلخرين.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في الحماية من جميع أشكال العنف (المادة 19)

وكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، يتعين علينا:

•  احترام اآلخرين.

•  اختيار أساليب العمل غير العنيفة.

هدف اللعبة
أن يتمكن كل طفل من عبور منطقة اللعب بأســـرع وقت ممكن 

من دون أن يصطدم بالالعبين اآلخرين.

طريقة اللعب
ـــم المجموعة إلى فريقين، واطلب منهما الوقوف في  1.   قسِّ
مواجهـــة أحدهما اآلخـــر على الجانبيـــن المتقابليـــن لمنطقة 
اللعب (ُأترك مســـافة 10-15 مترًا إذا توفرت مساحة كافية). 
د منطقة اللعب برســـم خطوط علـــى األرض إذا كان ذلك  حدِّ
ضروريًا. وينبغي أن تكون المساحة ضيقة بما يشكل بعض 
الصعوبـــة في مرور الالعبين من أمام بعضهم بعضًا، ولكن 

ليس إلى الحد الذي يجعل المرور مستحيًال.

2.   بناء على إشـــارة مـــن قائد اللعبـــة، يجب أن يصـــل الفريقان 
إلى الجانـــب المقابل مـــن منطقة اللعب بالســـرعة الممكنة 
واالصطفـــاف فـــي الجانـــب المقابـــل. وينبغـــي أن يركـــض 
الالعبون في خط مســـتقيم من دون االصطـــدام بالالعبين 

اآلخرين القادمين من الجانب اآلخر.

3.   الفريـــق الذي يصل جميـــع أفراده إلى الجانـــب اآلخر أوًال هو 
الذي يفوز.

4.   يمكن تنظيم هذا النشاط كمسابقة.
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6-8 سنوات 30 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   15-30 فردًاالموقع:   حجم المجموعة:  
نشيط مستوى النشاط:  

ال شيء المواد:  
االحترام المسؤولية  القيمة الرئيسية:   القيم األخرى:  

االحترام
النشاط 09 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  



تنـوع
حركات جديدة

ُاطلـــب من األطفال عبور منطقة اللعب بطـــرق مختلفة: القفز، 
السير بخطوات واسعة، الزحف، إلخ.

مربع، مثلث
ـــم المجموعة  ِالعب اللعبة باســـتخدام منطقة لعب مربعة. قسِّ
إلـــى أربعة فرق، حيـــث يقف كل فريق على أحـــد أضالع المربع. 
وبناء على إشـــارة من قائـــد اللعبة، تقوم الفـــرق األربعة بقطع 
المسافة والوصول إلى الجانب اآلخر من دون االصطدام بأحد. 
ـــم  كما يمكـــن اللعب على منطقة مثلثة. وفي هذه المرة، قسِّ
المجموعة إلى ثالثة فرق، حيث يقف كل فريق على أحد أضالع 
المثلـــث. ويجـــب أن يغيـــر الالعبـــون جميعـــًا األضالع بنـــاء على 

تعليمات من قائد اللعبة.

مناقشات المجموعة
بعد انتهـــاء اللعبة، ُاطلب من األطفـــال أن يتأملوا في التجربة. 

ويمكنك استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها.

•  هل استمتعت باللعبة؟ 

•  هل تعرضت للدفع أو اإلمســـاك بك أو اعتراض طريقك من 
قبل العبين آخرين خالل اللعبة؟ ما هو شعورك؟

•  هل قمَت بدفع العب آخر أو اإلمساك به أو اعتراض طريقه؟ 
ما شعورك؟

•  هل تمكنت من تجنب االصطدام بالعبين آخرين؟ كيف فعلت 
ذلك؟

•  هل كان من األسهل الفوز في اللعبة عندما تعرضت للدفع 
والعرقلة، أم عندما استطعت أن تتحرك بحرية؟

•  هل كانت هناك حاالت نزاع؟ فعلى سبيل المثال، هل منعك 
العب مـــن المرور، أم هـــل كنت أنت والعب آخـــر من الفريق 
اآلخر تريـــدان الذهاب في االتجاه نفســـه؟ وكيف قمت بحل 

هذه المشكلة؟

•  كيف يمكننا التعامل مع النزاعات مع اآلخرين؟

ناقش الفكرة التـــي تقول إن التفاوض والحوار هما أفضل من 
المجابهة لحل النزاعات.

 تم تكييف المادة من: «يونيسكو»، التربية من أجل عدم استخدام العنف. ُانظر الموقع:
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=6867&URL_DO=DO_

TOPIC&URL_SECTION=201.html، تمت زيارته في 18 مارس/أذار 2008.

النشاط 09 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 

الشعور

التفكير

الفعل



المواد المرجعية
لمســـاعدتك على تجسيد هذا النشاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  6: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة كيف يشعر الشخص الكفيف، والتفكير بالمسائل التالية:

•  المصاعب التي يواجهها األشخاص من ذوي اإلعاقات.

•  كيف يمكننا أن نســـاعد في المحافظة على ســـالمة بعضنا 
بعضًا.

•  كيف يمكن للعمل معًا أن يساعدنا على تحقيق أهدافنا.

الحقوق والمسؤوليات
الحـــق في عدم التعـــرض للتمييـــز (المادة 2)؛ الحـــق في األمن 
(المواد 32-38)؛ حـــق األطفال ذوي اإلعاقات في تلقي تعليم 

خاص ورعاية خاصة (المادة 23).

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  احترام األشخاص ذوي اإلعاقات.

•  مساعدة بعضنا بعضًا على البقاء سالمين.

هدف اللعبة
أن يقـــود كل طفل شـــخصًا أو أكثر من األشـــخاص المعصوبي 

العيون.

طريقة اللعب
فـــي اللعبة التاليـــة، يتعين علـــى األطفال الذيـــن يلعبون لعبة 
الطائـــرات المفقـــودة أن يغمضـــوا عيونهم أو يضعـــوا عصابة 

العينين.

م األطفال إلى أزواج. 1.  قسِّ

2.   ُاطلـــب مـــن األطفـــال أن يتخيلـــوا أن الغرفـــة هي الســـماء، 
وقـــد تجمـــع فيها ضبـــاب كثيـــف، وهنـــاك بعـــض الطائرات 
التـــي ُفقدت فـــي الضبـــاب. يلعب طفل واحد مـــن كل زوج 
دور الطائـــرة المفقودة في الضباب، بينما يلعب الثاني دور 
القبطان. ويتعين على األطفال، الذين يمثلون الطائرات، أن 
يغمضوا عيونهم أو ُتعصـــب عيونهم، وأن يرفعوا أذرعتهم 

على جوانبهم، بحيث تشكل أجنحة الطائرة.
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المسؤولية
النشاط 10 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

6-8 سنوات 30 دقيقةالعمر:   الوقت:  
خارجي 4-20 فردًاالموقع:   حجم المجموعة:  
هادئ عصابات للعيونمستوى النشاط:   المسؤوليةالمواد:   التعاون والقبولالقيمة الرئيسية:   القيم األخرى:  



3.   يقف الطيـــارون خلف الطائرات بصمت وبـــال لمس. ويقود 
الطيـــارون طائراتهـــم بالتصفيـــق بأيديهم فـــي االتجاه الذي 

يريدون أن تتحرك نحوه الطائرة.

4.  بعد مرور بضع دقائق، ُاطلب من األطفال تبديل األدوار.

5.   يمكنـــك فيما بعد أن تضع عقبـــات في منطقة اللعب، التي 
ينبغي أن يقوم الطيارون والطائرات بإجراء مناورات فيها.

تنـوع
قطار في نفق

ضـــع األطفال في مجموعـــات تتألف كل منها مـــن ثالثة أفراد، 
واطلـــب منهـــم الوقـــوف خلـــف بعضهـــم بعضـــا. دع كل طفل 
يمســـك زميله الذي يقف أمامه من الخصـــر أو الكتفين. ويكون 
الطفـــل الواقف في المقدمة بمثابة قاطرة القطار، بينما يكون 
اإلثنـــان اآلخران بمثابة عربات القطـــار. تظاهْر أن القطار يمر في 
نفـــق. يتعيـــن على األطفـــال الذيـــن يلعبـــون دور القاطرات أن 
يغمضـــوا عيونهـــم أو يضعوا عليها عصابـــة، بينما تقوم عربات 
القطار بدور المرشـــدين. بعد فترة، بادر إلى تغيير األدوار، حيث 
ينبغـــي أن ُتتاح لألطفـــال الذين يلعبـــون دور العربات فرصة أن 
يلعبـــوا دور القاطـــرات. إذا أردت أن يلعب األطفال وقتًا أطول، 

فإنه يمكنك أن تضيف للقطار مزيدًا من العربات.

مناقشات المجموعة
بعد انتهـــاء اللعبة، ُاطلب من األطفـــال أن يتأملوا في التجربة. 

ويمكنك استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت اللعبة؟

•  عندمـــا كنت غير قادر على اإلبصار، هل كنت تشـــعر باألمان؟ 
لماذا، لم ال؟

•  هل كانت مهمة المرشد سهلة؟

•  ما هي االستراتيجيات (الحيل) التي استخدمتها للتحرك معًا 
بأمان؟

•  إذا تســـنى لك أن تلعب اللعبة مرة أخرى، ما الذي ســـتفعله 
كي تجعل طائرتك أو قطارك يتحرك بسالسة أكبر؟

•  كيـــف يبقى األشـــخاص غير المبصريـــن ســـالمين؟ ماذا عن 
األشخاص المصابين بإعاقات؟

ـــر باألماكن التي تجتمع فيها مجموعتنا. ماذا بوســـعنا أن  •  فكِّ
نفعل كي نســـاعد األشـــخاص ذوي اإلعاقات علـــى التحرك 

بشكل أسهل؟ 

النشاط 10 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:
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المواد المرجعية
لمســـاعدتك على تجسيد هذا النشاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  6: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة العمل بروح الفريق، والتفكير بالمسائل التالية:

•  أوجه التشابه وأوجه االختالف فيما بيننا.

•  كيف يساعدنا العمل معًا على تحقيق أهدافنا.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 2).

•  وكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، يتعين علينا:

•  تقدير ما هو مشترك بيننا وبين اآلخرين.

•  التعلم عن اآلخرين.

•  احترام االختالفات فيما بيننا.

هدف اللعبة
ـــه  أن يتمكـــن كل طفـــل من عبور منطقـــة اللعب بدون أن يمسَّ

األخطبوط.

طريقة اللعب
1.   ُارسم خطين متوازيين على األرض بينهما نحو 20 مترًا، حيث 

يركض األطفال بينهما (يمكنك أن تختار جدارين متقابلين).

ـــوا علـــى أحـــد الخطيـــن أو  2.   ُاطلـــب مـــن األطفـــال أن يصطفُّ
ائين. الجدارين. وهؤالء األطفال سيكونون بمثابة العدَّ

3.   ِاختر أحد األطفال ليكون األخطبوط، واطلب منه أن يقف في 
وســـط منطقة اللعـــب. وعندما يعطي األخطبوط اإلشـــارة، 
يجـــب أن يحاول األطفال عبـــور منطقة اللعـــب بالركض إلى 

الخط اآلخر. ويحاول األخطبوط أن يلمس طفًال أو أكثر.

4.   األطفـــال الذين يلمســـهم األخطبوط يجـــب أن ينضموا إليه 
وأن يمســـكوا بيده ليشكلوا سلسلة. وفي الجولة التالية، ال 
ائين إال من قبـــل األطفال الموجودين في  يجـــوز لمس العدَّ
الطرفين البعيدين للسلسلة. ِاستمر في اللعبة حتى ينضم 

جميع األطفال إلى األخطبوط.
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6-8 سنوات 10-20 دقيقةالعمر:   الوقت:  
خارجي 10-15 فردًاالموقع:   حجم المجموعة:  
نشيط مستوى النشاط:  

ال شيء المواد:  
التعاون القيمة الرئيسية:  
اإلشراك القيم األخرى:  

النشاط 11 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

التعاون



5.   عندما يشـــكل األطفال سلســـلة، ُاطلب منهم أن يتحدث كل 
طفل مع جاره، وأن يجدا شيئًا مشتركًا بينهما، من قبيل: إننا 
نســـكن في الشارع نفســـه، أو لوننا المفضل هو األزرق، أو 
كالنـــا يضع نظارات. ثم اطلب مـــن األطفال، بالدور، أن يذكر 

كل منهم شيئًا يربطه بالطفل الذي يقف بجانبه.

مناقشات المجموعة
بعد انتهـــاء اللعبة، ُاطلب من األطفـــال أن يتأملوا في التجربة. 

ويمكنك استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت اللعبة؟ لماذا؟ لم ال؟

•  مـــا هو الجزء األكثر ســـهولة فـــي اللعبة؟ ما هـــو الجزء األكثر 
صعوبة؟

•  هل أحببت أن تكون جزءًا من األخطبوط؟ لماذا؟ لم ال؟

•  ما هو شعورك عندما تكون جزءًا من مجموعة أو فريق؟

•  في هـــذه اللعبة، ذكرنا بعض األشـــياء التـــي تربطنا بعضنا 
ببعـــض. هل كان من الســـهل أن تجد أشـــياء مشـــتركة بينك 

وبين الشخص الذي بجانبك؟

•  هل تعتقد أننا جميعًا لدينا أشياء مشتركة؟

•  ما الذي بوســـعنا أن نفعله كي نتأكد أن كل شـــخص يشـــعر 
بأنه جزء من هذه المجموعة؟

النشاط 11 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
لمســـاعدتك على تجسيد هذا النشاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  6: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربـــة الشـــعور باإلشـــراك أو اإلقصـــاء، والتفكيـــر بالمســـائل 

التالية:

•  ما الذي يجعلنا نشعر بأننا جزء من مجموعة؟

•  كيف نشرك أشخاصًا مختلفين في مجموعتنا.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 2).

وكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، ينبغي أن نشرك اآلخرين.

هدف اللعبة
أن يتمكـــن كل طفـــل مـــن عبـــور منطقـــة اللعـــب متحـــركًا بطرق 

مختلفة.

طريقة اللعب
1.   ُارســـم خطين متوازيين على األرض تفصل بينهما مســـافة 

20 مترًا (يمكن أن تختار جدارين متقابلين).

2.   ُاطلب مـــن األطفال االصطفاف على طـــول أحد الخطين أو 
الجداريـــن. وينبغي أن يقف األطفال فـــي مواجهة الخط أو 

الجدار المقابل.

ـــح لألطفـــال أن طفـــًال أو أكثر ســـيكون األجنبي في كل  3.   وضِّ
جولـــة. وســـتتعرف علـــى األجانب عـــن طريـــق التربيت على 
أكتافهم ســـرًا. ويتعيـــن على جميع األطفـــال أن يركضوا عبر 
منطقـــة اللعب إلـــى الخط اآلخر بناء علـــى تعليماتك. بيد أنه 
نظرًا ألن األجانب لن يتصرفوا بالطريقة نفسها التي يتصرف 

بها الجميع، فإنهم سيقومون باألمر بطريقة مختلفة.

4.   ُاطلب مـــن األطفال أن يغمضوا عيونهـــم. انتقل إلى خلف 
طابـــور األطفال واختر واحـــدًا أو اثنين من األجانـــب بالتربيت 

على أكتافهم بشكل خفيف.
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احترام التنوع
النشاط 12 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

6-8 سنوات 10-20 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   10-20 فردًاالموقع:   حجم المجموعة:  
نشيط مستوى النشاط:  

ال شيء احترام التنوعالمواد:   القيمة الرئيسية:  
اإلشراك  القيم األخرى:  



ح لهم أنهم يجب  5.   ُاطلب من جميع األطفال فتح عيونهم. وضِّ
أال يتحركـــوا إال عندمـــا تقول لهـــم «إنطلق!» بعـــد ذلك أعط 
تعليماتك حول كيفية عبور منطقة اللعب على النحو اآلتي: 
«كان يا ما كان، كان هنـــاك أطفال [يركضون وهم يصفقون 

بأيديهم] وأجانب [يتقافزون كالضفادع]. 3 2 1 إنطلق!».

6.   ِاســـتمر في اللعبة، وفي كل مـــرة اختر أطفاًال مختلفين كي 
يلعبـــوا دور األجانب، واصدر تعليماتك إلـــى األطفال الذين 
دتهـــم بأنهم أجانـــب. يمكنك  يركضـــون واآلخريـــن الذيـــن حدَّ

اإلشارة إلى األمثلة التالية:

أمثلة على طرق التحرك المختلفة:  
•  العينان مغلقتان  

•  على اليدين والرجلين  

•  القدمان معًا  

•  الزحف إلى الخلف  

•  اليدان يمسكان بالكاحلين  

•  الزحف  

•  على الركبتين  

•  القفز على رجل واحدة  

•  القفز  

•  الرقص  

•  اليد اليمنى تمسك بالقدم اليسرى  

•  الجلوس على األرض  

•  تباعد القدمين بأوسع مسافة ممكنة  

مناقشات المجموعة
بعـــد انتهاء اللعبة، ُاطلب من األطفـــال أن يتأملوا في التجربة، 

ويمكنك استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت اللعبة؟

اًء أم أجنبيًا؟ لت أن تكون عدَّ •  هل فضَّ

•  ما هو شعورك عندما كنت تلعب دور األجنبي؟

•  هل تشعر بأنك مختلف عن اآلخرين؟ هل يمكنك إعطاء أمثلة 
على ذلك؟

•  هل تحب أن تكون مختلفًا عن اآلخرين؟ لماذا؟ لم ال؟

•  هل تشـــعر بأنك مختلف عن اآلخرين في مجموعتك؟ لماذا؟ 
لم ال؟

•  ماذا بوســـعنا أن نفعل لمعرفة اآلخرين في مجموعتنا على 
نحو أفضل؟

•  ماذا بوســـعنا أن نفعل للتأكد من أن كل شـــخص يشعر بأنه 
مرحب به في مجموعتنا؟

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 

النشاط 12 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  



المواد المرجعية
لمســـاعدتك على تجسيد هذا النشاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  6: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17:  مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة الشعور باإلشراك، والتفكير بالمسائل التالية:

•  كيف يمكن أن نتعاون من أجل إفساح المجال لآلخرين.

•  كيف يؤدي التعاون إلى نتائج إيجابية.

الحقوق والمسؤوليات
الحـــق في عـــدم التعرض للتمييـــز (المادة 2)؛ الحـــق في اللعب 

(المادة 31).

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  احترام اآلخرين.

•  إشراك اآلخرين عندما نلعب.

هدف اللعبة
أن يتمكن األطفال من العثور على الطفل المختبئ، ثم االختباء 

معًا.

طريقة اللعب
1.   ِاختـــر طفـــًال ليكون ســـمكة الســـردين األولى التـــي تختبئ. 
ُاطلـــب من األطفال اآلخريـــن أن يغمضوا عيونهم أثناء قيام 

السردين باالختباء.

2.   ُاطلـــب من األطفـــال أن يفتحوا عيونهـــم وأن يحاولوا العثور 
على ســـمكة السردين. وعندما يعثر طفل عليها، فإنه يصبح 
سمكة ســـردين ويجب أن يحشر نفســـه مع سمكة السردين 

األولى.

3.   واصـــل اللعـــب إلـــى أن يعثـــر جميـــع األطفال على ســـمكة 
الســـردين األولى وينضمـــوا إليهـــا. دع المجموعة تعرف أن 

جميع سمكات السردين فائزات!

4.   ِابدأ من جديد، واختر هذه المرة طفًال آخر لبدء اللعبة.
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6-8 سنوات 10-20 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   5-15 فردًاالموقع:   حجم المجموعة:  
معتدل مستوى النشاط:  

ال شيء المواد:  
التعاون القيمة الرئيسية:  
اإلشراك القيم األخرى:  

النشاط 13 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

التعاون



تنـوع
اللعب على شكل أزواج للتسلية

ل األطفال أزواجًا ألداء اللعبة، وبهذه الطريقة لن  يمكن أن يشكَّ
ُيترك أي طفل وحيدًا في البحث عن اآلخرين في نهاية اللعبة.

مناقشات المجموعة
بعد انتهـــاء اللعبة، ُاطلب من األطفـــال أن يتأملوا في التجربة. 

ويمكنك استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت هذه اللعبة؟ لماذا؟ لم ال؟

•  ما شعوركم عندما كنتم جميعًا محشورين معًا كالسردين؟

•  هـــل من الســـهل على الجميـــع أن يختبئوا في مـــكان واحد؟ 
لماذا؟ لم ال؟

•  ماذا فعلت كي تساعد اآلخرين على االختباء؟

•  هـــل من الســـهل دائمًا قبـــول اآلخريـــن في األلعـــاب التي 
تلعبها؟ لماذا؟ لم ال؟

•  ماذا بوســـعنا أن نفعل للتأكد من أن كل شـــخص يشعر بأنه 
ب به في مجموعتنا؟ مرحَّ

النشاط 13 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
لمســـاعدتك على تجسيد هذا النشاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  6: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربـــة أوجـــه التشـــابه وأوجـــه االختـــالف، والتفكيـــر بالمســـائل 

التالية:

•  كيف تكون بيننا جميعًا أشياء مشتركة.

•  كيف تكون بيننا جميعًا أوجه تشابه وأوجه اختالف.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 2).

وكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، يتعين علينا:

•  تقدير ما هو مشترك مع اآلخرين.

•  التعلم عن اآلخرين.

•  احترام االختالفات الموجودة بيننا.

هدف اللعبة
أن يتمكـــن كل طفـــل مـــن االندماج في مجموعـــة والركض إلى 

بقعة محددة.

طريقة اللعب
1.   ضع مخروطيـــن متباعدين تفصـــل بينهما مســـافة 20 مترًا. 
أحـــد المخروطين يمثل كوكـــب «زحل» والثانـــي يمثل كوكب 

«المشتري».

ح لألطفال أنك ستعطيهم بعض التعليمات، وأن عليهم  2.   وضِّ
أن يقرروا المجموعة التي ينتمون إليها، ومن ثم أن يركضوا 

إلى الكوكب الذي اختاروه لالنضمام إلى مجموعتهم.

3.   أعـــط تعليماتك علـــى النحو اآلتي: «األشـــخاص [الذين لهم 
شـــعر داكن] يذهبون إلـــى كوكب زحل؛ واألشـــخاص [الذين 
ليـــس لهم شـــعر داكـــن] يذهبون إلـــى كوكب المشـــتري. دْع 

األطفال يركضون نحو المخروط الصحيح.

4.   واصـــل اللعبـــة، ُمصـــدرًا تعليمـــات مختلفـــة تســـتند إلـــى 
المقترحات الواردة أدناه.
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احترام التنوع
النشاط 14 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

6-8 سنوات 10-20 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   10-30 فردًاالموقع:   حجم المجموعة:  
نشيط مخروطان (أو حقيبتا ظهر)مستوى النشاط:   احترام التنوعالمواد:   القيمة الرئيسية:  
القبول القيم األخرى:  



تنـوع
ي الركض المسلَّ

أضف بعض القيود علـــى الحركة من قبيل الطلب من األطفال 
أن يقفـــزوا مثـــل الضفـــادع، أو «يحجلوا» على قـــدم واحدة، أو 

يزحفوا إلى الخلف.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت اللعبة؟

•  هل كنت وحيدًا على كوكبك أثناء اللعبة؟ ما هو شعورك؟

•  مـــا هو شـــعورك عندمـــا كنت جزءًا مـــن مجموعـــة كبيرة على 
الكوكب نفسه؟ لماذا؟

  

  

•  هل مررت بأوقات لم تكن تعرف فيها إلى أي كوكب تذهب؟ 
لماذا؟

•  هـــل كان أحـــد الكوكبيـــن أفضل مـــن اآلخر في هـــذه اللعبة؟ 
لماذا؟ لم ال؟

•  كيف كنا متشابهين في مجموعتنا؟ وكيف كنا مختلفين؟

•  هل تحب أن يكون لك أصدقاء مختلفين عنك؟ لماذا؟ لم ال؟

•  ماذا بوســـعنا أن نفعل كيـــف نعرف كل طفل في مجموعتنا 
على نحو أفضل؟

•  ماذا بوســـعنا أن نفعل للتأكد من أن كل شـــخص يشعر بأنه 
ب به في مجموعتنا؟ مرحَّ

األوالد البنات 
ال يرتدون مالبس خضراء اللون اليوم يرتدون مالبس خضراء اللون اليوم 

ال يتكلمون اللغة األسبانية يتكلمون اللغة األسبانية 
لم يستطيعوا النوم جيدًا في الليلة الماضية ناموا جيدًا في الليلة الماضية 

ال يحبون كرة القدم يحبون كرة القدم 
ال يضعون نظارات يضعون نظارات 
ال يحبون الملفوف يحبون الملفوف 
ليس لهم أشقاء لهم أشقاء 

لم يولدوا في كندا ولدوا في كندا 
يتكلمون لغتين أو أكثر ال يتكلمون سوى لغة واحدة 
شعرهم ليس أجعد شعرهم أجعد 

لم يزوروا بلدانًا أخرى أبدًا زاروا بلدانًا أخرى 
عيونهم ليست زرقاء عيونهم زرقاء 

ال يجيدون العزف على آلة موسيقية يجيدون العزف على آلة موسيقية 

المشتري
«األشخاص الذين ... يذهبون إلى المشتري»

النشاط 14 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 

زحل
«األشخاص الذين .... يذهبون إلى زحل»



المواد المرجعية
لمســـاعدتك على تجسيد هذا النشاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  6: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة

غرض النشاط
تجربة الشعور باإلشراك والتنافس، والتفكير بالمسائل التالية:

•  كيف يمكننا التنافس بطريقة إيجابية.

•  كيف يمكننا مساعدة بعضنا بعضا على البقاء في أمان.

الحقوق والمسؤوليات
الحـــق في عـــدم التعرض للتمييـــز (المادة 2)؛ الحـــق في التمتع 

باألمن (المواد 38-32).

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  إشراك اآلخرين.

•  مساعدة بعضنا بعضا على البقاء في أمان.

هدف اللعبة
أن يتمكـــن القـــط مـــن اإلمســـاك بالفـــأر، وأن يتمكـــن الفأر من 

اإلفالت من القط.

طريقة اللعب
ح لألطفال أن هذه اللعبة تشبه لعبة المطاردة. ستقوم  1.   وضِّ
القطط بمطاردة الفئران وتحاول اإلمســـاك بها. وعندما يتم 

اإلمساك بفأر، فإنه يصبح قطًا.

2.   ِاختـــر العبًا واحدًا للقيام بدور القط. هنا يلعب اآلخرون جميعًا 
دور الفئـــران، وينبغي أن يتحركوا فـــي مختلف أنحاء منطقة 

اللعب في محاولة لتفادي الوقوع بين مخالب القط.

3.   إذا كان أحد الفئران مهددًا باإلمساك به من قبل القط، فإنه 
يمكن أن يصبح آمنًا عن طريق اإلمســـاك بيدي فأر آخر. إذ أنه 
ال يمكن اإلمســـاك بفأرين ممســـكْين بيدي بعضهما بعضا. 
وكقائـــد للعبـــة تأكد مـــن أن الفأريـــن ينفصالن حالمـــا يبتعد 
القط عنهما، وال يتم تشـــكيل مجموعات مؤلفة من أكثر من 

فأرين.

4.   تتوقـــف اللعبـــة عندما يتحول جميـــع الفئران إلـــى قطط، أو 
عندما تقرر أنت وقف اللعبة.

Q1��� �
النشاط 15 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

التعاون

9-10 سنوات 10-20 دقيقةالعمر:   الوقت:  
خارجي 10-30 فردًاالموقع:   حجم المجموعة:  
نشيط مستوى النشاط:  

ال شيء المواد:  
التعاون القيمة الرئيسية:  
اإلشراك القيم األخرى:  



تنـوع
التوائم

م األطفال إلى أزواج، حيث يكون أحد األزواج «توأم قطط»،  قسِّ
بينما يكون اآلخرون جميعًا «توائم فئران». يتشـــكل األزواج بأن 
يتأبـــط كل واحـــد ذراع اآلخر، ويجـــب أن يهربا معـــًا. وعندما ينجح 
زوج القطـــط بلمـــس فأر، فإن تـــوأم الفئران الـــذي ُلمس يصبح 
توأم قطط. وعندما يتعود األطفال على الركض يدًا بيدًا، ُاطلب 

منهم تشبيك أذرعتهم نحو االتجاهات المعاكسة.

الفأر المجمد
في هذا الشـــكل المختلف من النشـــاط، ثمة قط واحد. وعندما 
يلمس القط فأرًا، فإن األخير يتجمد. يقف الفأر بال حراك ورجاله 
متباعدتـــان. وكـــي يمكـــن تحريره، يجـــب أن يمر فأر آخـــر من بين 

رجلي الفأر المتجمد.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت اللعبة؟

•  هل أحببت كونك قطًا؟ لماذا؟

•  هل أحببت كونك فأرًا؟ لماذا؟

•  بالنســـبة للفئـــران، مـــا هـــي االســـتراتيجيات (الحيـــل) التي 
استخدمتموها في محاولة المحافظة على سالمتكم؟

•  بالنســـبة للقطـــط، مـــا هـــي االســـتراتيجيات (الحيـــل) التـــي 
استخدمتموها لإلمساك بالفئران؟

•  في هذه اللعبة، متى تناقشت مع اآلخرين؟

•  ربمـــا يقول األطفال إنـــه لم يكن هناك تنافســـًا ألنه لم يكن 
هنـــاك فائـــز منفرد فـــي اللعبة. وفـــي الحقيقة، فـــإن هذه 
اللعبة تشـــكلت من العديد من المنافســـات أو المســـابقات 

الصغيرة. 

•  في هذه اللعبة، متى تناقشت مع اآلخرين؟

•  لماذا نحسُّ أحيانًا بشعور سيئ بعد المسابقة؟

•  ما هي المنافســـة الصحيـــة؟ ومتى تصبح المنافســـة «غير 
صحية»؟

•  مـــاذا بوســـعنا أن نفعـــل للتأكد من أننـــا نمارس المنافســـة 
الصحية في ألعابنا؟

 تم تكييف المادة من: يونيسكو، التربية على عدم استخدام العنف، ُانظر الموقع:
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=6823&URL_DO=DO_

TOPIC&URL_SECTION=201.htm، تمت زيارة الموقع في 18 مارس/آذار 2008.

الشعور

التفكير

الفعل

النشاط 15 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  01 – 03: حقوق اإلنسان وحقوق الطفل

•  06:  قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17:  مناقشات المجموعة

غرض النشاط
تجربة العمل معًا، والتفكير بالمسائل التالية:

•  حقوق اإلنسان.

•  كيف يمكننا أن نعزز احترام حقوق اإلنسان.

الحقوق والمسؤوليات
الحـــق في معرفـــة حقوقـــك (المـــادة 42)؛ الحق في ممارســـة 

حقوقك (المادة 4).

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  أن نتعلم حقوقنا.

•  أن نحترم حقوق اآلخرين.

هدف اللعبة
كتابة كلمات حقوق اإلنسان الرئيسية على لعبة حروف وكلمات، 

باستخدام القدمين واليدين.

إعداد المواد
ِاصنـــع لعبـــة «حـــروف وكلمـــات» باســـتخدام قطعـــة قماش أو 
بالســـتيك كبيرة (شرشف طاولة بالســـتيكي أو مالءة قديمة). 

ويمكنك رسمها على األرض.

الحقوق في كلمة واحدة
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الكرامة   .1
التعليم   .2

المساواة   .3
الغذاء   .4
الحرية   .5

المسكن    .6
الحب (من قبل الوالدين)   .7

اسم   .8

الجنسية   .9
الرأي   .10

11.   المشـــاركة (في القـــرارات التي 
تؤثر علينا)

اللعب   .12
الحماية   .13
الدين   .14

9-10 سنوات 15-20 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   10-12 فردًاالموقع:   معتدل إلى نشيطحجم المجموعة:   مستوى النشاط:  
وقلم فلوماستر دقيق.قطعة بالستيك ُكتبت عليها الحروف الهجائية، وورقة كبيرة، لعبة الحروف والكلمات، باستخدام قطعة قماش كبيرة أو المواد: 

التعاون االحترام واإلشراك   القيمة الرئيسية:   القيم األخرى:  

النشاط 16 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

التعاون

يوهـنمل
كقفغعظ
طضصشسز
رذدخحج

ثتبأ



طريقة اللعب
1.   ِاسأل األطفال عمَّ إذا كانوا يعرفون ما هي حقوق اإلنسان. 
ُعْد إلى أوراق المواد المرجعية المتعلقة بحقوق اإلنسان (1، 

.(4 ،2

2.   ُاطلـــب من األطفال أن يذكروا بعض الحقوق وُيدرجوها في 
قائمـــة على قطعـــة ورق كبيرة تلصق على الجـــدار. ضع خطًا 
تحت كلمة رئيســـية في كل حق (من قبيـــل الحق في التعبير 

عن الرأي).

3.   بعـــد أن ُتـــدرج ثالثة أو أربعـــة حقوق على األقـــل، ُاطلب من 
األطفـــال أن يذكـــروا الكلمة الرئيســـية في الحق اإلنســـاني 
الـــوارد في القائمة بوضع أيديهـــم وأقدامهم على الحروف 

الصحيحة الموجودة على لوحة اللعبة.

4.   عندما تكـــون يدا الطفل وقدماه فـــي وضعها، ولكن الكلمة 
لـــم تكتمـــل بعد، ُاطلب من طفـــل آخر االنضمـــام إلى زميله 
إلكمال الكلمة. وإذا كانت يد طفل آخر أو قدمه تغطي حرفًا، 
فإن الالعب يجـــب أن يلمس الطفل الذي يضع يده أو قدمه 

على الحرف.

5.   عندمـــا يكون هناك حـــرف بعيد جدًا بحيـــث ال يمكن الوصول 
إليـــه، ُاطلـــب من طفـــل آخـــر أن ينضم إلـــى اللعبـــة إلكمال 

الكلمة.

6.   ينبغي أال يقف أكثر من خمسة إلى ستة أطفال على اللعبة 
فـــي وقت واحـــد. ابدأ بكلمة أخرى كي يتمكـــن أطفال آخرون 

من المشاركة. تأكد من مشاركة كل طفل في اللعبة.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت اللعبة؟

•  ما نوع االستراتيجيات (الحيل) التي استخدمتها أثناء اللعب؟

•  كيف تعاونت في هذه اللعبة؟

•  هل يتمتع كل شخص بحقوق اإلنسان؟

  ناقش مع األطفال حقيقة أن الحقوق لجميع بني البشـــر بال 
استثناء، وأن الحقوق عالمية وشاملة.

•  فـــي بعـــض األحيان، وأثنـــاء اللعب، ُذكـــر اثنـــان أو ثالثة من 
حقـــوق اإلنســـان فـــي الوقت نفســـه. لقـــد كانـــت الحقوق 
مختلطـــة معًا. هـــل تعتقد أنك يمكن أن تتمتـــع بأكثر من حق 

واحد في الوقت نفسه؟

•  ماذا بوســـعنا أن نفعل للتأكد من احترام حقوق كل شـــخص 
في مجموعتنا؟

•  كيـــف يمكننـــا أن نتعلـــم أكثـــر عـــن الحقـــوق التي نتمتـــع بها 
جميعًا؟

النشاط 16 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 

الشعور

التفكير

الفعل



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  6: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17:  مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربـــة التكلم بلغة مختلفة من دون أن تعرف ما إذا كان اآلخرون 

يفهمونك، والتفكير بالمسائل التالية:

•  الصعوبات التي يواجهها األشخاص عندما ال يتكلمون اللغة 
اإلنجليزية (أو الفرنسية).

•  أهمية احترام االختالفات.

الحقوق والمسؤوليات
الحـــق في عدم التعـــرض للتمييـــز (المادة 2)؛ الحـــق في التكلم 

بلغتك والتمتع بثقافتك.

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  إشراك اآلخرين.

•  احترام لغات اآلخرين.

هدف اللعبة
أن يقول كل طفل «مرحبا» في لغة أجنبية، وتشكيل مجموعات 

بحسب التوجيهات.

طريقة اللعب
1.   ِاختـــر مـــن كلمتيـــن إلى ســـت كلمات تعنـــي «مرحبـــا» (ُانظر 
القائمـــة المرفقة أدنـــاه)، وذلك يعتمد على عـــدد األطفال. 
ُاكتـــب كلمة «مرحبـــا» بلغـــات مختلفة علـــى قصاصات ورق 
صغيرة. ويجب أن يكون عدد قصاصات الورق مســـاويًا لعدد 

الالعبين.

2.  أعط قصاصة ورق واحدة لكل طفل.

3.   ُاطلب من األطفال السير في أرجاء منطقة اللعب ممسكين 
بقصاصاتهـــم لكن بـــدون أن يراها اآلخرون. وبإشـــارة منك، 
يشـــرعون بتحيـــة بعضهـــم بعضـــًا بقـــول «مرحبـــًا» كما هي 
مكتوبـــة فـــي األوراق التـــي يحملونهـــا. ويجـــب أن يجـــدوا 
آخريـــن يقولون «مرحبًا» باللغة نفســـها وأن يشـــكلوا منهم 

مجموعة.
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النشاط 17 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

احترام التنوع

9-10 سنوات 15 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   15-30 فردًاالموقع:   معتدل إلى نشيطحجم المجموعة:   قصاصات ورق صغيرة ُكتبت مستوى النشاط:   عليها كلمة «مرحبًا» بلغات  المواد:   مختلفة.   احترام التنوع  القبول والتعاونالقيمة الرئيسية:   القيم األخرى:  



4. يمكنـــك أن تبـــدأ اللعبة من جديـــد بتوزيع قصاصـــات الورق. 
كمـــا يمكنـــك أن تغير اللعبـــة بإضافة مزيد من اللغـــات أو حذف 

بعضها.

تنـوع
ترديد كلمات تحية مختلفة معًا

ُاطلب من األطفال تشـــكيل مجموعات تتألف كل منها من ثالثة 
أفراد، يقول كل واحد منهم «مرحبا» بلغة مختلفة.

كلمات تحية عديدة في رأسي
ُاطلب من األطفال أن يســـيروا في أرجاء الغرفة وهم يقولون: 
«مرحبـــا» باللغـــة المكتوبة على الورقة. ومـــع تجوالهم، ينبغي 
أن يتذكـــروا أكبـــر عدد ممكـــن من كلمـــات التحيـــة. أعطهم مهلة 

دقيقتين على األقل.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

ِابدأ بالطلب من األطفال أن يحزروا ماهية اللغات المختلفة في 
اللعبة. ُعْد إلى القائمة المذكورة آنفًا.

•  ما هو دورك المفضل في اللعبة؟

•  ما شعورك عندما حاولت أن تتكلم لغة غير لغتك؟

•  ما شـــعورك عندما لم تتمكن من فهم األطفال اآلخرين ولم 
يتمكنوا من فهمك؟

•  كم عـــدد الذين يتكلمون لغـــة غير اإلنجليزية (أو الفرنســـية)؟ 
ُاطلب من األطفال أن يذكروا اسم اللغة وأن يقولوا «مرحبا» 

بتلك اللغة. ُاطلب من األطفال اآلخرين تكرار كلمة التحية.

•  هل ســـبق أن وجدت نفســـك في وضع لـــم تتمكن فيه من 
فهم اللغة؟ في رحلة مثًال؟ وماذا فعلت كي تتدبر أمرك؟

•  هـــل تعرف أطفـــاًال ال يتكلمون اللغة العربيـــة بطالقة؟ ماذا 
بوسعنا أن نفعل لمساعدتهم؟

النشاط 17 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

مرحبًا
بوينوس دياس (باألسبانية)

غوتن تاغ (باأللمانية)
هالو (باإلنجليزية)

ني هاو (بالصينية)
سنتشهن (بالبنغالية)

بونجو (بالكريولية الهايتية)

دزين دوبري (بالبولندية)
نماستي (بالهندية)

دوبري دين (بالتشيكية)

كونيشي وا (باليابانية)
بوم-ديا (بالبرتغالية)

كياو(باإليطالية)
غودنداغ (بالهولندية)
جامبو (بالسواحيلية)
أماكورو (بالرواندية)

شي: كون (بالموهوكية)

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  6: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربـــة اكتشـــاف أوجـــه التشـــابه وأوجـــه االختـــالف، والتفكيـــر 

بالمسائل التالية:

•  العناصر المشتركة بيننا حتى لو كنا نبدو مختلفين.

•  كيف نكون مختلفين، لكن متساوين.

•  أهمية احترام االختالفات.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 2)؛ الحق في أن تستخدم 

لغتك والتمتع بثقافتك (المادة 30).

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  قبول اآلخرين.

•  احترام االختالفات.

هدف اللعبة
أن يكتشـــف األطفال األشـــياء المشـــتركة بين أفراد مجموعتنا، 

وكيف أننا مختلفون.

طريقة اللعب
1.   ُاكتـــب علـــى ورقـــة كبيـــرة العبـــارات الخمـــس المأخـــوذة من 

نة في الصفحة التالية من ورقة النشاط. االستبيان والمبيَّ

ع ورق وأقالم واطلب من كل طفل أن يفكر بالعبارات وأن  2.   وزِّ
يكملها، وأن يكتب أجوبته على ورقة.

3.   ثم يقوم األطفال بجولة ويحاولون العثور على أطفال آخرين 
ممن لديهم اإلجابات الخمس نفسها على العبارات. وعندما 
يجدون شخصًا لديه اإلجابات نفسها، فإنهم يشكلون فريقًا 
ويســـتمرون فـــي جولة البحـــث عن آخريـــن لديهـــم اإلجابات 
الخمس نفســـها. وإذا لـــم يتمكن األطفال مـــن العثور على 
أي شـــخص لديه اإلجابات الخمس نفسها، فليحاولوا العثور 
على شـــخص لديه أربع إجابات متشـــابهة لتشكيل فريق. أما 
إذا لـــم يتمكنـــوا من العثور علـــى أربع إجابـــات، فليبحثوا عن 

ثالث إجابات متشابهة، ثم على إجابتين إذا تعذر ذلك.
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النشاط 18 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

احترام التنوع

9-10 سنوات العمر:  
20 دقيقة داخلي/خارجيالوقت:   الموقع:  

15-20 فردًا حجم المجموعة:  
هادئ استبيان (ُانظر الصفحة التالية مستوى النشاط:   من ورقة النشاط)، ورق، أقالم. المواد:    

احترام التنوع القبول، واالحترامالقيمة الرئيسية:   القيم األخرى:  



4.   األطفـــال الذين ليس لديهـــم أية إجابة مشـــابهة إلجابات أي 
من األطفال اآلخرين، يتم اإلعالن عنهم بأنهم فريدون في 

المجموعة.

5.   يمكنك تكرار اللعبة بتغيير العبارات.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل استمتعت بهذه اللعبة؟ لماذا؟ لم ال؟

•  َمن وجد شخصًا لديه اإلجابات الخمس نفسها؟ 4 إجابات؟ 3 
إجابـــات؟ إجابتـــان؟ َمن لم يكن لديه أية إجابة مشـــتركة مع أي 

شخص آخر؟ ما هو شعوره؟

•  هل اكتشـــفت أشـــياء جديدة عـــن أصدقائك لم تكـــن تعرفها 
في السابق؟

•  هل تعتقد أن هذه المجموعة متنوعة؟ لماذا؟

•  إذا كنا جميعًا مختلفين، كيف نستطيع أن نلعب معًا؟

•  ما أهمية احترام جميع االختالفات في مجموعتنا؟

•  كيف يمكننا أن نتأكد مـــن أننا نعامل بعضنا بعضًا على قدم 
المساواة.

االستبيان
أكمل العبارات التالية، ثم حاول العثور على شـــخص لديه نفس 
اإلجابـــات التي لديك. إذا لم تتمكن من العثور على أي شـــخص 
لديه نفس اإلجابات الخمس، إبحث عن شخص لديه أربع إجابات، 

ثم ثالث إجابات، ثم إجابتان.

_____________________________ ُولدت في (اسم البلد) 

_________________________________ لدي حساسية من 

_______________________________________ أخاف من 

___________________________ موسيقاي المفضلة هي 

______________________________ لعبتي المفضلة هي 

النشاط 18 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  6:  قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة مشاعر االنتماء، والتفكير بالمسائل التالية:

•  التنوع

•  بعض عناصر ثقافة المجموعة

•  أهمية احترام االختالفات.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 2)؛ الحق في اســـتخدام 

لغتك والتمتع بثقافتك (المادة 30).

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  إشراك اآلخرين.

•  احترام االختالفات الثقافية.

هدف اللعبة
أن يقـــوم األطفال برســـم المجموعات المختلفـــة التي ينتمون 

إليها. 

طريقة اللعب
1.   ُاطلب مـــن األطفال أن يفكروا بالمجموعـــات المختلفة التي 
ينتمون إليها، من قبيـــل مجموعتهم في المخيم النهاري أو 
فـــي صـــف الكراتي أو في فريـــق كرة القـــدم أو أصدقائهم 

في المدرسة.

ع ورقًا وأقالمًا، واطلب من كل طفل أن يرسم دوائر تمثل  2.   وزِّ
كل مجموعـــة ينتمي إليها. وتحت كل دائـــرة، يمكن لألطفال 
أن يكتبوا األشياء المشتركة بين جميع أفراد المجموعة. على 

سبيل المثال:

•  مجموعـــة أصدقائـــي في المخيـــم: نحـــب أن نلعب لعبة   
«الطميمة»؛ نحب السباحة، إلخ.

•  عائلتي: نحب أن نأخذ قســـطًا من الراحة بعد الغداء؛ نحب   
أن نشاهد البرامج التلفزيونية اإلخبارية، إلخ.

•  مجموعـــة أصدقائـــي فـــي المدرســـة: نحـــب المالبـــس   
والموســـيقى نفســـها؛ نؤمـــن بالصداقة؛ نذهـــب دائمًا 

للتسوق أيام الخميس، إلخ.
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النشاط 19 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

احترام التنوع

9-10 سنوات 20 دقيقةالعمر:   الوقت:  
داخلي 8-20 فردًاالموقع:   حجم المجموعة:  
هادئ أقالم وورق.مستوى النشاط:   احترام التنوعالمواد:  القبول واإلشراكالقيمة الرئيسية:   القيم األخرى:  



3.   يستطيع األطفال أن يكتبوا أسماء األشخاص الذين ُيعتبرون 
جزءًا من كل مجموعة، أو أن يرسموهم.

4.   ُاطلـــب مـــن األطفـــال أن يقدمـــوا رســـوماتهم إلـــى بقيـــة 
المجموعة.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل استمتعت بهذه اللعبة؟ لماذا؟ لم ال؟

•  هل الحظت أن كًال منا ينتمي إلى عدة مجموعات؟

•  هل تبدو ورقة أي شـــخص شـــبيهة تمامـــًا بورقتك؟ ما هي 
األشياء المشتركة فيما بيننا؟

•  لـــكل مجموعة رســـمناها علـــى الـــورق ثقافتهـــا الخاصة: أي 
طريقة عملها الخاصة وقواعدها الخاصة ومعتقداتها الخاصة 
واهتماماتهـــا الخاصة وأنشـــطتها الخاصة. هل تســـتطيع أن 

تصف ثقافة مجموعتك؟

•  كل منـــا ينتمي إلـــى عدة مجموعـــات، ما هـــي المجموعات 
التي تشعر بأن لها أكبر األثر عليك؟ لماذا؟

•  في صف الكراتي، يعتبر الركل مقبوًال، ولكنها ليست كذلك 
فـــي مجموعتنـــا. لمـــاذا تختلف القواعـــد مـــن مجموعة إلى 

أخرى؟

•  مـــا أهمية احترام المجموعـــات المختلفة التي ينتمي لها كل 
واحد منا؟

النشاط 19 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 

الشعور

التفكير

الفعل



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  6:  قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17:  مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة كيف يمكن أن تكون األشياء المختلفة من الخارج متشابهة 

من الداخل، والتفكير بالمسائل التالية:

•  أنَّ الناس مختلفون ولكنهم متساوون.

•  أنَّ كل شخص يستحق أن يكون مقبوًال ومحترمًا.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 2).

وكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، يتعين علينا احترام االختالفات.

هدف اللعبة
أن يتمكـــن كل طفل من العثور على حبـــة الموز التي أعطاها له 

القائد.

طريقة اللعب
ملحوظـــة: ُاطلـــب من األطفـــال أن يغســـلوا أيديهـــم قبل هذا 

النشاط.

1.   بغية التحضير للعبة، ُاطلب من جميع األطفال جلب حبة موز 
دهم أنت بالموز (حبة واحدة لكل طفل). من البيت، أو زوِّ

2.  ُاطلب من األطفال «التعرف علـــى موزاتهم». ُاطلب منهم 
عدم تقشيرها أو أكلها. يجب أن يفحص كل منهم حبته بتمعن 

وأن يالحظ جميع خصائصها (يشمها، يلمسها، يالحظها).

3.   بعـــد بضع دقائق، ضع جميع حبات المـــوز في وعاء كبير، ثم 
ُاطلـــب مـــن األطفـــال أن يتعـــرف كل منهم علـــى موزته. إن 

زون موزاتهم. معظمهم سيميِّ
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النشاط 20 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

احترام التنوع

9-10 سنوات العمر:  
10 دقائق داخلي/خارجيالوقت:   6-15 فردًاالموقع:   حجم المجموعة:  

هادئ حبة موز واحدة لكل شخص، مستوى النشاط:   وعاء كبير للموز. المواد:   احترام التنوع  االحترام والقبولالقيمة الرئيسية:   القيم األخرى:  



4.   اآلن، ُاطلب من األطفال تقشـــير موزاتهم قبل أن يعيدوها 
إلى الوعاء.

5.   ُاطلـــب منهم مـــرة أخرى أن يتعرفوا على موزاتهم. ســـيكون 
األمـــر أكثر صعوبة هـــذه المرة. وربما يقـــول بعضهم: «لكن 

حبات الموز جميعًا متشابهة!»

تنـوع
أين برتقالتي؟

ب  ِالعب اللعبة باســـتخدام فاكهة مختلفة يســـهل تقشيرها. جرِّ
البرتقال أو الكلمنتينا.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل استمتعت بهذه اللعبة؟

•  ما شـــعورك عندما حاولت تمييـــز موزتك من بين جميع حبات 
رة؟ الموز المقشَّ

•  كيـــف اســـتطعت التعرف علـــى موزتك في المـــرة األولى؟ 
وفي المرة الثانية؟

•  رأينـــا أن حبات الموز كانت مختلفة من الخارج، فماذا عنها من 
الداخل؟

•  هـــل يخطر ببالك بعـــض الطرق التي يكون فيها األشـــخاص 
مختلفين من الخارج؟

•  هـــل يخطر ببالك بعـــض الطرق التي يكون فيها األشـــخاص 
متشابهين من الداخل؟

  «ناقش حقيقة أن األشـــخاص ربما يبـــدون مختلفين جدًا، أو 
يتصرفون بشـــكل مختلف أو يكون لهم اهتمامات مختلفة، 
ولكنهم يظلون يســـتحقون االحترام. ينبغـــي أال نحكم على 
األشخاص على أساس االختالفات القائمة بينهم، من قبيل 
لون البشـــرة أو الشـــعر أو شـــكل األنف. فالنـــاس مختلفون 

ولكنهم متساوون.

•  ما هي بعض الطرق التي يمكن بواسطتها أن نتأكد من أننا 
نعامل جميع أفراد مجموعتنا على أنهم متساوون؟

http://www. :تم تكييف المادة من: ذي وودكرافت فولك، ُانظر الموقع
globalvillage2006.org/en/do_something_about/prejudice/banana_people 

تمت زيارة الموقع في 18 مارس/آذار 2008.

النشاط 20 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  6:  قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17:  مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تقدير التنوع، والتفكير بالمسائل التالية:

•  كيف أن جميع الناس مختلفون، ولكنهم متساوون.

•  أهمية احترام االختالفات.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 2).

وكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، يجب أن نشرك اآلخرين.

هدف اللعبة
أن يرسم كل طفل وجه صديق.

طريقة اللعب
م النشـــاط، ثـــم اســـأل األطفـــال عـــم إذا كانـــوا يعرفون  1.   قـــدِّ
األعضـــاء اآلخريـــن في مجموعتهـــم وما إذا كانـــوا قد نظروا 
إليهـــم بتمعـــن. وسيســـمح لهم هذا النشـــاط بتفـــرُّس وجه 
أحد أصدقائهم. ُاطلب مـــن األطفال أن يدققوا بتمعن في 
أهـــداب العيـــن أو النَمـــش أو الغمازات مثـــًال، ألن مثل هذه 
التفاصيـــل هي التي تجعل من كل شـــخص مميزًا ومختلفًا. 
رهم بأن بعض األشـــخاص حساسون جدًا تجاه مظهرهم،  ذكِّ
وأن العبـــارات المؤذيـــة ممنوعة. إن هدف هذا النشـــاط هو 
مالحظة التنوع الموجود في المجموعة، واكتشاف ما يجعل 

كل شخص مميزًا.

ع عليهم مواد الرسم ثم دْعهم  م األطفال إلى أزواج ووزِّ 2.   قسِّ
يتبادلون أدوار الرسام والنموذج (الموديل).
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النشاط 21 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

احترام التنوع

9-10 سنوات 45 دقيقةالعمر:   داخلي (في ستوديو للفن الوقت:   إن كان ذلك ممكنًا). الموقع:   5-15فردًا  حجم المجموعة:  
هادئ ورق، أقالم تلوين، فحم.مستوى النشاط:   احترام التنوعالمواد:   االحترام والقبولالقيمة الرئيسية:  القيم األخرى:  



3.   ُاطلـــب من األطفال أن يرســـم كل منهم وجه شـــريكه بحيث 
يمأل الرسم الصفحة بأكملها.

ـــر األطفال بـــأن يأخـــذ كل منهم الوقت الكافـــي لمالحظة  4.   ذكِّ
التفاصيل الصغيرة لوجه شـــريكه، بحيث يبدو الرســـم شبيهًا 
بـــه بقـــدر اإلمكان. قـــْل لهم أال يقلقـــوا إذا كانـــوا ال يتقنون 

الرسم.

5.   بعد االنتهاء من رسم جميع الوجوه، إعرض الرسومات على 
م معرضًا لها. الجدار ونظِّ

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت هذه اللعبة؟

•  ما هو أصعب جزء في اللعبة؟ ما هو أسهل جزء فيها؟

•  ما شعورك عندما رأيت رسم وجهك للمرة األولى؟

•  مـــا هـــي المالمح التي ســـاعدتك فـــي التعرف على رســـم 
وجهك؟

•  مـــا هـــي المالمح التي ســـاعدتك فـــي التعرف علـــى وجوه 
بعض أصدقائك؟

•  ما الذي يجعلك مميزًا باعتقادك؟

زين، ولكن هناك  •  المظهـــر هو أحد العناصر التي تجعلنـــا مميَّ
عناصـــر أخرى كثيرة أيضًا. ما هي بعض الصفات الشـــخصية 

رها في أفراد مجموعتنا؟ والمواهب والقدرات التي نقدِّ

ز كل شخص  •  ما الذي ينبغي أن نفعله للتأكد من أننا نحترم تميُّ
في مجموعتنا؟

•  ما الذي بوســـعنا أن نفعله لمشاطرة اآلخرين تقديرنا للتنوع 
في مجموعتنا؟

النشاط 21 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  6:  قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17:  مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربـــة االتصال بـــدون اســـتخدام الكلمات، والتفكير بالمســـائل 

التالية:

•  تحديات االتصال غير اللفظي.

•  كيف يساعدنا التعاون على تحقيق أهدافنا.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 2).

وكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، يجب أن نشرك اآلخرين.

هدف اللعبة
أن يصطف األطفال بنظام بدون كالم.

طريقة اللعب
ر قصاصات صغيـــرة من الورق العادي أو الورق المقوى  1.   حضِّ
مة بحسب عدد األشخاص في المجموعة. فعلى سبيل  مرقَّ
ر 15  المثـــال، إذا كان هنـــاك 15 طفًال، فإنه ينبغـــي أن تحضِّ

قصاصة ورق مرقمة من 1 إلى 15.

2.   إخلـــط األوراق، واعط ورقة واحـــدة لكل طفل. تأكد من أن كل 
طفل يمســـك ورقته بحيث ال يســـتطيع أن يرى الرقم، ولكن 
األطفال اآلخرين يســـتطيعون أن يروه. (كأن يمسك بالورقة 

فوق جبينه ويكون الرقم إلى الخارج).

3.   ُاطلـــب مـــن األطفال االصطفـــاف في صف منظـــم (من 1 
إلى 15 مثًال) بدون النظر إلى الورقة التي تسلموها وبدون 
أن ينطقوا بكلمة واحدة. ويمكن تشـــكيل الصف على طول 
جدار الغرفة، أو على شـــكل دائرة أو في طابور. وفي وقت 
الحق يمكنك أن تشكل فريقين، وأن ترى أيَّ الفريقين ينظم 

نفسه بصورة بأسرع مما يفعل الفريق اآلخر.

A 
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اإلشراك
النشاط 22 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

9-10 سنوات 15-20 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   10-25 فردًاالموقع:   معتدل إلى نشيطحجم المجموعة:   قصاصات ورق صغيرة مستوى النشاط:   أو ورق مقوى، وأقالم. المواد:    
اإلشراك التعاون واالحترامالقيمة الرئيسية:  القيم األخرى:  



تنـوع
أعياد الميالد

يكتب الالعبـــون تاريخ ميالدهم على ورقة. ويمكنك اســـتخدام 
إما التاريخ الكامل أو اليوم والشـــهر فقط. وإذا أردَت أن تتفادى 
اســـتخدام الورق، يمكـــن أن يحفظ األطفال تاريـــخ ميالدهم عن 
ظهر قلب. وعند انطالق اإلشارة وبدون كالم، يصطف األطفال 

بالترتيب من األصغر سنًا إلى األكبر سنًا.

الترتيب األلف بائي
عنـــد إطالق اإلشـــارة، يصطف األطفـــال بالترتيـــب األلف بائي 

ألسمائهم األولى.

األعداد غير المتسلسلة
يســـحب الالعبون قصاصات ورق مرقمة مـــن 1 إلى 100، من 
دون أن تكون األرقام متتاليـــة بالضرورة. ويتعين على الالعبين 
أن يجدوا أماكنهم من دون كالم، لكن مع ترك مســـافات بينهم. 
ويجب أن تكون المســـافات متناســـبة مع الفـــروق في األرقام 
المكتوبة على أوراقهم. وإذا جاء رقمان متتاليان، يقف الالعبان 
قريبين من بعضهما بعضا، أما إذا لم تكن األرقام متتالية، فإن 

األطفال يقفون متباعدين.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت هذه اللعبة؟

•  ما هـــو الجزء األكثـــر صعوبة في هـــذه اللعبة؟ مـــا هو الجزء 
األكثر سهولة فيها؟

•  مـــا شـــعورك عندمـــا وجـــد جميـــع األطفـــال فـــي المجموعة 
أماكنهم في الطابور؟

•  ما هي االستراتيجيات (الحيل) التي استخدمتها لالصطفاف 
بنظام؟

•  كيف تواصلتم من دون استخدام الكلمات؟

•  ما هي بعـــض الحواجز التـــي تعترض ســـبيل التواصل في 
مجموعتنا؟

•  كيـــف يمكننـــا تحســـين طريقـــة االتصـــال والتعـــاون فـــي 
مجموعتنا؟

 تم تكييف المادة من: يونيسكو، التربية من أجل عدم استخدام العنف، ُانظر الموقع:
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=7372&URL_DO=DO_

TOPIC&URL_SECTION=201.html، تمت زيارة الموقع في 18 مارس/آذار 1008.

النشاط 22 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

06: قيم الرزمة  •

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة فقدان البصر، والتفكير بالمسائل التالية:

•  الصعوبات التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقات.

•  كيف نساعد بعضنا بعضا عندما نحتاج إلى المساعدة.

الحقوق والمسؤوليات
الحـــق في عدم التعـــرض للتمييز (المادة 2)؛ حـــق األطفال ذوي 
اإلعاقات في الحصـــول على تعليم خاص ورعاية خاصة (المادة 

.(23

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  احترام جميع الناس، بمن فيهم ذوو اإلعاقات.

•  مساعدة بعضنا بعضًا على البقاء في أمان.

هدف اللعبة
أن يجد كل طفل الشخص الصامت وأن يشكل معه سلسلة.

طريقة اللعب
1.   ِاختـــر منطقة لعـــب آمنة وخالية من العوائق، حيث يســـتطيع 

األطفال المعصوبو العيون أن يتحركوا فيها بسهولة.

2.   ُاطلـــب من األطفال أن يشـــكلوا حلقـــة وأن يقفوا وعيونهم 
مغمضة أو معصوبة. وهؤالء هم مجموعة «المتكلمون».

3.   ِابدأ المشـــي حول الحلقة والمْس ظهر أحد األطفال لمســـة 
خفيفة. يفتح هذا الطفل عينيه ويلعب دور «الصامت».
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اإلشراك
النشاط 23 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

9-10 سنوات العمر:  
10-20 دقيقة الوقت: 

خارجي الموقع:  
10-15 فردًا هادئ إلى معتدلحجم المجموعة:   ال شيء (أو ُعصابات للعيون)مستوى النشاط:   المواد:  
اإلشراك القيمة الرئيسية:  
القبول القيم األخرى:  



4.   بنـــاء على إشـــارة منـــك، يتحرك جميـــع األطفال ببـــطء وحذر 
فـــي أرجاء منطقة اللعب. وعندما يلتقـــي الالعبون، ينبغي 
أن يحاولـــوا اكتشـــاف ما إذا كان الشـــخص الـــذي التقوه هو 
«الصامـــت». وللقيام بذلك، يقول أحد الالعبين لآلخر: «ترا-
ال-ال، ترا-ال-ال». فإذا أجاب الالعب اآلخر بنفس العبارة «ترا-
ال-ال، ترا-ال-ال»، فإنه يكـــون «المتكلم». ويواصل األطفال 

التحرك في المكان، في محاولة للعثور على «الصامت».

5.   ســـيتعرف األطفال على «الصامـــت» عندمـــا يقابلونه ألنه 
لن يجيبهـــم بالعبارة المعهـــودة. ثم يمســـك «المتكلم» بيد 
«الصامـــت» ويصبـــح صامتًا كذلـــك. ويجوز لألطفـــال الذين 
يصبحـــون صامتين أن يزيحوا العصابـــة وأن يفتحوا عيونهم. 
وتســـتمر اللعبة مادام هناك مزيد من األطفال يعثرون على 
الصامـــت، ويصبحون صامتين، ويشـــكلون سلســـلة أطول 

وأطول من «الصمت».

ملحوظة: كي تنجح هذه اللعبة، ِاخلق جوًا من الهدوء والصمت. 
حاول أن تتأكد من أن األطفال يتحركون ببطء وال ُيستثارون كثيرًا 

أثناء اللعبة.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت هذه اللعبة؟

•  هل واجهت مشـــكلة في التحرك في أرجاء المكان وأنت غير 
قادر على رؤية طريقك؟ كيف استطعت التكيف؟

 •  عندمـــا كنت غير قادر على الرؤية، هل شـــعرت بأمان؟ لماذا؟ 
لم ال؟

•  مـــاذا حـــدث عندمـــا انضـــم المزيـــد مـــن «المتكلميـــن» إلى 
«الصامت»؟ عندما كانت الضجة أقل، هل كان التحرك أسهل 

أم أصعب؟

•  مـــا هي االســـتراتيجيات (الحيـــل) التي اســـتخدمتها كي تجد 
طريقك؟

•  كيف يستطيع المكفوفون أن يجدوا طريقهم باعتقادك؟

•  هل يسهل الوصول إلى هذا المكان بالنسبة لألطفال ذوي 
اإلعاقات باعتقادك؟

•  ماذا بوســـعنا أن نفعل في داخل المبنى وخارجه لجعله أكثر 
ُيسرًا لهم؟

•  مـــاذا بوســـعنا أن نفعـــل كي نتأكـــد من أن األشـــخاص ذوي 
اإلعاقات يشعرون بإشراكهم؟

 تم تكييف المادة من: يونيسكو، التربية على عدم استخدام العنف. ُانظر الموقع:
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=7435&URL_DO=DO_

TOPIC&URL_SECTION=201.html، تمت زيارة الموقع في 25 مارس/آذار 2008.

النشاط 23 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  6:  قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17:  مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة الشعور باإلشراك واإلقصاء، والتفكير بالمسائل التالية:

•  أهمية إشراك كل شخص.

•  طرق إشراك كل شخص في المجموعة.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 2).

وكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، يجب أن نشرك اآلخرين.

هدف اللعبة
أن يشكل األطفال مجموعات وفقًا لتعليمات قائد اللعبة.

طريقة اللعب
لزيادة تأثير اللعبة، ال تكشـــف لألطفال عن النتائج التي تسعى 

إلى تحقيقها، أي أن يخوضوا تجربة اإلشراك واإلقصاء.

وُتنفذ اللعبة على جزئين:

الجزء األول: اإلشراك
1.   قم بإعـــداد اللصائق. وتتكون اللعبة مـــن أربع جوالت. وأنت 

بحاجة إلى لصيقة واحدة لكل طفل في كل جولة.

ـــون وجوههم  2.  ُاطلـــب من األطفال تشـــكيل دائـــرة بحيث يولُّ
صوب خارج الدائرة.

ـــح لهم أنك  3.   ُاطلـــب من األطفـــال أن يغمضوا عيونهم ووضِّ
ســـتضع لصيقة ملونـــة على جبيـــن كل منهـــم. وينبغي أن 
تســـتخدم ألوانًا مختلفة (2-6 ألوان). ويعرف كل طفل ألوان 

لصائق األطفال اآلخرين، ولكنه ال يعرف لون لصيقته. 
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اإلشراك
النشاط 24 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

9-10 سنوات 15 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   10-20 فردًاالموقع:  معتدل إلى نشيطحجم المجموعة:   لصـائق بألوان مختلفة مستوى النشاط:   (2-6 ألوان) المواد:   احترام التنوع، والقبولالقيمة الرئيسية:  اإلشراك  القيم األخرى:  



4.   ُاطلـــب من األطفال أن يســـيروا فـــي أرجاء منطقـــة اللعب. 
وبإشارة منك، ُاطلب منهم أن يشكلوا مجموعات مع األطفال 
أصحـــاب اللصائق ذات اللون نفســـه. ويجب أن يفعلوا ذلك 
من غير كالم. وإذا اســـتخدمَت ثالث لصائق مختلفة األلوان، 
فـــإن األطفال يجب أن يشـــكلوا ثالث مجموعات في أســـرع 

وقت ممكن. تأكد من إشراك كل طفل في مجموعة.

5.   بعد تشكيل المجموعات، ِابدأ اللعبة من جديد بوضع لصيقة 
جديدة على جبين كل طفل. ُاطلب من األطفال هذه المرة أن 
يشـــكلوا مجموعات، حيث يكون على جبين كل منهم لصيقة 
ملونـــة مختلفـــة. ومرة أخـــرى، تأكد مـــن أن كل طفل جزء من 

مجموعة.

6.   يمكنـــك أن تجعـــل األطفـــال يخوضـــون تجربة اإلشـــراك أكثر 
ع  فأكثـــر عن طريق تكرار اللعبة مرة ثالثـــة. وفي هذه المرة وزِّ
اللصائق كي تشـــكل مجموعـــات ذات أحجام مختلفة. فعلى 
ع 9 لصائق زرقاء و  ســـبيل المثال، إذا كان لديـــك 15 العبًا، وزِّ
6 لصائـــق خضراء. ومرة أخرى تأكد من إشـــراك كل طفل في 

مجموعة.

الجزء الثاني: اإلقصاء
1.   كـــرر اللعبة للمرة الرابعة، وضـــْع لصائق جديدة على جبين كل 
ع اللصائق كي تشـــكل مجموعتين بالحجم نفســـه  طفـــل. وزِّ
تقريبـــًا. لكـــن تأكد من إقصاء طفـــل أو اثنيـــن بإعطائهم لونًا 
مختلفـــًا عـــن ألوان اآلخريـــن. فعلى ســـبيل المثـــال، إذا كان 
لديـــك 16 العبًا، يمكنك أن توزع 7 لصائـــق زرقاء و 7 لصائق 

خضراء وواحدة بيضاء وواحدة أرجوانية.

2.   راقب ردود الفعل المختلفة.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت هذه اللعبة؟

•  ما هو شعورك عندما وجدت مجموعة تنضم إليها؟

•  ما هو شـــعورك عندما لم تجـــد مجموعة تنضـــم إليها فورًا؟ 
هل خشيت أال تجد مجموعة تنضم إليها؟

•  (إلى الطفل الـــذي تم إقصاؤه في الجزء الثاني من اللعبة). 
ما شعورك عندما لم تجد مجموعة تنضم إليها؟

•  هل ســـبق أن أقصيت آخرين بالقول إنهم ال يمكن أن يلعبوا 
معك؟

•  هل ســـبق أن جرى إقصاؤك في المدرســـة أو المخيم أو من 
قبل أصدقائك؟ لماذا؟

•  هل في ذهنك أشخاص غالبًا ما يتم إقصاؤهم؟

•  ناقـــش حقيقة أن بعض األشـــخاص غالبًا ما يتم إقصاؤهم، 
من قبيل ذوي اإلعاقات والمشردين.

•  ماذا بوســـعنا أن نفعل في مجموعتنا للتأكد من عدم إقصاء 
أحد؟

•  مـــاذا بوســـعنا أن نفعـــل للتأكـــد مـــن أن األشـــخاص الذيـــن 
يشعرون باإلقصاء مرتاحون في الحديث عن مشاعرهم؟

النشاط 24 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  06: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17:  مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة صعوبة االتصال، والتفكير بالمسائل التالية:

•  حرية التعبير.

•  مسؤوليتنا تجاه االستماع إلى اآلخرين.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في التعبير عن رأيك (المادة 12).

وكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، يتعين علينا:

•  احترام اآلخرين.

•  االستماع بعناية إلى ما يقوله اآلخرون.

هدف اللعبة
أن يحاول بعض األطفال نقل رســـالة ما على الرغم من التدخل 

والتشويش.

طريقة اللعب
1.   ِاختر طفليـــن أو ثالثة أطفال ليكونوا «ُرســـًال». ُاطلب منهم 
أن يذهبـــوا إلـــى أحـــد طرفـــي منطقـــة اللعـــب، وأن يؤلفوا 
رســـالة إلرســـالها، من قبيل اســـم فيلم ســـينمائي أو أغنية 
أو قـــول مأثـــور. ويمكـــن أن يختلف عدد «الُرســـل» باختالف 
حجم منطقة اللعـــب وعدد األطفال الذين يلعبون. ِاختر عددًا 
أقل من الرســـل إذا كانت منطقة اللعـــب صغيرة أو إذا كانت 

المجموعة صغيرة.

2.   ِاختـــر عـــددًا متســـاويًا مـــن األطفـــال (2 أو 3) «كمتلقيـــن» 
للرســـالة، حيث يقفون في الطرف اآلخر من منطقة اللعب، 
على مســـافة كافية من «الرســـل». ويمكن أن يقف الرسل 

والمتلقون على كراٍس أو مقاعد.

3.   يقـــف جميع األطفال اآلخرين بين «الرســـل» و«المتلقين»، 
ويحاولون وقف توصيل الرسالة عن طريق التدخل. وللقيام 
بذلـــك، يمكنهـــم أن يصرخـــوا وأن ينـــادوا أصدقاءهـــم، في 
محاولة للتشـــويش على الرسل والمتلقين إلى أقصى قدر 

ممكن.
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النشاط 25 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

9-10 سنوات العمر:  
10 دقائق داخلي/خارجيالوقت:   10-20 فردًاالموقع:   معتدل، لكن صاخب!حجم المجموعة:   مستوى النشاط:  
ال شيء المواد:  
االحترام القيمة الرئيسية:  
التعاون القيم األخرى:  

االحترام



4.   يجب أن يحاول الرســـل إفهام رســـالتهم للمتلقيـــن بالصراخ 
بصوت أعلى، أو بتمثيل رسالتهم، أو بكليهما!

5.   يمكنك تحديد حد زمني لبث رســـالتك (10 أو 15 أو 30 ثانية، 
بحسب درجة تعقيد الرسالة).

6.   إذا لم يتم بث الرسالة في الوقت المحدد، فإنه يتم استبدال 
الرسل والمتلقين.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت هذه اللعبة؟

•  مـــا هو الجـــزء األصعب فـــي اللعبة؟ مـــا هو الجزء األســـهل 
فيها؟

•  إلـــى الرســـل: ما شـــعوركم عندما لـــم تتمكنوا مـــن توصيل 
الرسالة؟

•  إلـــى المتلقيـــن: ما شـــعوركم عندما لـــم تتمكنـــوا من فهم 
الرسالة؟

•  مـــا هي بعـــض االســـتراتيجيات (الحيـــل) التي تســـاعد على 
توصيل الرسالة بشكل أسرع؟

•  ما الـــذي يحدث عندما يتكلم الجميع في وقت واحد، وال أحد 
يستمع؟

•  ماذا بوســـعنا أن نفعل في مجموعتنا للتأكد من االســـتماع 
إلى كل شخص؟ 

•  يعتبـــر الضجيج أحد العوائـــق التي تعترض ســـبيل االتصال. 
فمـــا هي بعض العوائق األخرى التي يمكن أن تمنع وصول 

رسالتنا؟

•  كيف يمكن أن نصبح مستمعين أفضل؟

تم تكييف المادة من:  وود كرافت فولك، ألعاب، ألعاب، ألعاب، لندن، 2001، ص 190.

النشاط 25 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  06: قيم الرزمة

•  10: حل النزاع سلميًا

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة وضع ينطوي على نزاع، والتفكير بالمسائل التالية:

•  طريقة سلمية لحل النزاع.

•  كيف نحترم اآلخرين.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في الحماية من جميع أشكال العنف (المادة (19

وكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، يتعين علينا:

•  احترام اآلخرين

•  اختيار أساليب عمل غير عنيفة.

هدف اللعبة
أن تكتشـــف المجموعة الخطوات الخمس لحل النزاعات ســـلميًا 

في أسرع وقت ممكن.

طريقة اللعب
ح لألطفال أنهم جميعًا في حالة نزاع مع بعضهم بعضًا.  1.   وضِّ
وللفوز في اللعبة، يجب أن يتمكنوا من حل النزاع باكتشـــاف 
الخطـــوات الخمس لحـــل النزاعات. يمكنك الرجـــوع إلى ورقة 
المـــادة المرجعيـــة 10 عنـــد الحاجـــة لالطالع علـــى معلومات 

بشأن منع النزاعات وحلها.

2.   يمشـــي األطفال فـــي أرجاء منطقـــة اللعب ويكـــررون كلمة 
«نزاع».

3.   عندمـــا يتقابل طفالن وجهًا لوجه «في حالة نزاع»، يتوقفان 
ويلعبـــان اللعبة الكالســـيكية المعروفة باســـم «حجر – ورقة 
– مقص». وأول شـــخص يفوز بلعبتيـــن ينتقل إلى الخطوة 
التاليـــة. ثم يذهـــب لرؤية قائـــد اللعبة، الذي يخبـــره بالخطوة 
األولـــى لحل النزاع. يواصل الالعب اآلخر البحث عن شـــخص 
آخـــر «فـــي حالة نـــزاع» كي يلعب معـــه لعبة «حجـــر – ورقة – 

مقص».

\
��+� � – �)��&�� � – � �99� �

النشاط 26 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

االحترام

9-10 سنوات 15-20 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   10-15 فردًاالموقع:   معتدل إلى نشيطحجم المجموعة:   مستوى النشاط:  
ال شيء المواد:  
االحترام  المسؤولية والتعاونالقيمة الرئيسية:   القيم األخرى:  



4.   بعـــد معرفة الخطوة األولى مـــن قائد اللعبة، ينضم الالعب 
مـــرة أخـــرى إلـــى اللعبـــة، ويكـــرر العبـــارة التـــي تعلمها في 

الخطوات الخاصة بحل النزاع (من قبيل «إهدأ»).

5.   يـــردد الالعب هذه العبـــارة حتى يقابل العبًا آخـــر يردد العبارة 
نفســـها، ممـــا يشـــير إلـــى أن ذلك الالعـــب قد وصـــل إلى 
المســـتوى نفســـه لحـــل النـــزاع. يلعبـــان لعبة «حجـــر – ورقة 
– مقـــص». والالعـــب الذي يفـــوز بجولتيـــن أوًال ينتقل إلى 
المســـتوى التالي بالحصول على الخطـــوة التالية لحل النزاع 

من قائد اللعبة، ويعود إلى اللعبة بعبارة جديدة.

  ملحوظة: في مرحلة معينة، قد ال يجد بعض األطفال شركاء 
عهم على إيجاد حل  يـــرددون نفس الخطـــوة لحل النزاع. شـــجِّ
خالق لهذه المشكلة. على سبيل المثال، يمكنهم أن يطلبوا 
منـــك االنضمام إلـــى اللعبة أو أن يطلبوا مـــن أحد األطفال 

ترديد كلمة مختلفة كي يلعب معهم على أي حال.

6.   تســـتمر اللعبـــة حتى يتعلـــم أحـــد الالعبين جميـــع الخطوات 
الخمس لحل النزاع.

الخطوات الخمس لحل النزاعات:  

1.  إهدأ  
2.  ناقْش الحالة  

3.  إستكشْف الحلول الممكنة  
إتفْق على حل   .4  

5.  ضع الحل موضع التطبيق العملي.  

تنـوع
قادة المشجعين

ينبغـــي أن يقـــف األطفال الذين يخســـرون الجولـــة األولى من 
اللعبـــة خلـــف الفائزين بتلك الجولـــة كي يشـــكلوا فريقًا. وفي 
الجولـــة التاليـــة، يتعيـــن على جميـــع الفائزين أن يبـــدأوا اللعب، 
حيـــث يقـــف أفراد فريقهـــم خلفهم. ومرة أخـــرى، يجب أن يقف 
الخاســـرون في هذه الجولـــة خلف الفريق الفائز. ومع اســـتمرار 

اللعبة، سيزداد عدد األطفال الذين يهتفون لفريقهم.

ثالث طرق مختلفة
ِالعب هذه اللعبة ثـــالث مرات، مع إجراء تغيير طفيف فيها في 

كل مرة:

المرة األولى: حالما يخســـر األطفال جولـــة، فإنهم يخرجون من 
اللعبة، وينبغي أن يجلسوا ويراقبوا اآلخرين.

ب طريقة قادة المشجعين في أداء اللعبة. المرة الثانية: جرِّ

المـــرة الثالثة: ِالعب اللعبة كما ُوصفـــت في فقرة «كيف تؤدى 
اللعبـــة». بعـــد أن تلعـــب اللعبـــة بثـــالث طـــرق مختلفة، ِاســـأل 

األطفال عن الطريقة المفضلة لديهم.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت هذه اللعبة؟

•  ما هو النزاع؟

•  هل نشؤ نزاع مع آخرين أمر طبيعي؟

•  هل يمكن حل النزاعات بالعنف ؟

  ناقش مع األطفال حقيقة أن العنف يخلق مزيدًا من النزاعات 
أكثر مما يحلها. 

•  ما هي الخطوات الخمس لحل النزاع سلميًا؟

•  هل فـــي ذهنك حالـــة حدثت فـــي المنزل أو في المدرســـة 
أو مـــع مجموعتنـــا، كان يمكنـــك فيها أن تســـتخدم الخطوات 

الخمس لحل النزاع؟

•  هل يوجد وسطاء لحل النزاعات في مدرستك؟ كيف يمكنهم 
تقديم المساعدة؟

النشاط 26 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

06:  قيم الرزمة  •

•  10: حل النزاع سلميًا

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17:  مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة العمل الجماعي، والتفكير بالمسائل التالية:

•  كيف نتعامل مع الغضب.

•  كيف نحل المشاكل بطريقة سلمية.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في الحماية من جميع أشكال العنف (المادة 19)

وكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، يتعين علينا:

•  احترام اآلخرين

•  اختيار أساليب غير عنيفة للعمل.

هدف اللعبة
أن يتمكـــن كل طفـــل مـــن إكمـــال ســـباق الحواجـــز بأســـرع وقت 

ممكن.

طريقة اللعب
م اللعبة بحديث مختصر مع األطفال حول الغضب. 1.  قدِّ

•  هل ينتابك الغضب؟  

•  ماذا تفعل عندما تغضب؟  

2.   اآلن، ُاطلب من األطفـــال أن يفكروا بطريقة أو بحيلة لتجنب 
التعبيـــر عـــن غضبهم بعنـــف. على ســـبيل المثـــال، يمكنهم 
أن يتحدثـــوا مـــع صديق، أو يأخذوا نفســـًا عميقـــًا أو يذهبوا 
في مشـــوار على دراجة هوائية، أو أن يعدوا من 1 إلى 10. 
ُاطلب منهـــم أال يقولـــوا فكرتهم بصوت عال فـــورًا، ألنهم 

سيحتاجونها للعبة.

3.   قـــم بعمل مضمارين متطابقين لســـباق الحواجز باســـتخدام 
األشـــياء المتوفرة. وينبغـــي أن تكون المهـــام التي تخلقها 
لســـباق الحواجـــز ســـهلة التنفيـــذ، مـــن قبيل المشـــي حول 
كرســـي، أو الزحـــف تحـــت طاولـــة، أو لعـــب «الحجلـــة»، أو 
المشـــي في دائرة بحيث يكون أصبع السبابة على األرض، 
أو االلتفـــاف حـــول المخروطـــات بعصـــا «هوكـــي» وكـــرة.
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9-10 سنوات العمر:  
15-25 دقيقة الوقت:  
داخلي/خارجي الموقع:  
10 أفراد أو أكثر حجم المجموعة:  

نشيط قصاصتا ورق، قلمان، وأشياء مستوى النشاط:   تستخدم كحواجز في مضمار  المواد:   السباق (كراسي، طاوالت،    مالبس، مخروطات...)    
المسؤولية القيمة الرئيسية:  

التعاون القيم األخرى:  

النشاط 27 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

المسؤولية



  إن آخر مهمة في سباق الحواجز هي الطلب من األطفال أن 
يكتبوا على ورقة كبيرة (ورقة واحدة لكل فريق) أفكارهم فيما 
يتعلق بالمســـاعدة على االحتفاظ بالهـــدوء عندما ينزعجون، 
والمساعدة على تجنب االعتداء والعنف. وينبغي أن يتجنب 

األطفال كتابة األفكار نفسها التي كتبها أعضاء فريقهم.

ل فريقين. 4.  لبدء اللعبة، شكِّ

5.   كمـــا في أي ســـباق تناوب، يمر جميع الالعبين في الســـباق 
عبـــر مضمار الحواجز واحـــدًا واحدًا. وعندما يكملون المســـار، 
يتعيـــن علـــى الطفل أن يلمس يـــد الطفل التالـــي إيذانًا بأن 
الوقت قـــد حان كي يبدأ الالعب التالـــي. ويمكن لالعبين أن 
يكـــرروا اللعب أكثر من مرة، وذلـــك يعتمد على عدد األطفال 

الذين يلعبون.

6.   ُاطلب من األطفال أن يشجعوا أعضاء فريقهم.

7.   الفريـــق الذي يكمل أعضاؤه المســـار أوًال هو الذي يفوز في 
السباق.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت هذه اللعبة؟

•  مـــا هو الجـــزء األصعب فـــي اللعبة؟ مـــا هو الجزء األســـهل 
فيها؟

•  هل من الطبيعي أن تغضب؟

•  مـــا هـــي بعـــض عالمـــات الغضـــب؟ كيـــف يكـــون رد فعلك 
الجسدي؟

•  هل تعلمت أية أســـاليب جديدة للتعامل مـــع الغضب؟ ُانظر 
قائمة أفكار األطفال وناقشها مع األطفال.

•  ما هي أهمية التعامل مع الغضب؟

•  ماذا بوســـعنا أن نفعل للتعامل مع الغضب عندما نشعر به 
أو نراه في مجموعتنا؟

النشاط 27 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  01 – 03: حقوق اإلنسان وحقوق الطفل

•  06: قيم الرزمة

•  13:  اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة عمل الفريق، والتفكير بالمسائل التالية:

•  حقوق اإلنسان

•  كيف يمكن أن نساعد على ضمان احترام حقوق اإلنسان.

الحقوق والمسؤوليات
الحـــق فـــي معرفـــة حقوقـــك (المـــادة 42)؛ الحـــق فـــي التمتع 

بحقوقك (المادة 4).

وكي نتمتـــع جميعًا بهـــذه الحقوق، يجب أن نتعلـــم عن حقوقنا 
ومسؤولياتنا.

هدف اللعبة
أن يقوم كل فريق مؤلف من طفلين باتخاذ الوضعيات المختلفة 

التي ُتطلب منهم وبسرعة.

طريقة اللعب
هذه اللعبة عبارة عن تنويع للعبة «سايمون يقول».

1.   ناقـــش مع األطفـــال باختصار ماهية حقوق اإلنســـان (أوراق 
المواد المرجعية 01 – 03).

ـــم األطفال إلى أزواج، حيـــث يتألف كل زوج أو فريق من  2.   قسِّ
اء» و«ممثل». وينبغي أن يقف اإلثنان قبالة بعضهما  «عـــدَّ

بعضا على جانبي منطقة اللعب.

3.   بصفتـــك قائدًا للعبـــة، ينبغي أن تقف في الوســـط، ولكن 
خارج منطقة اللعب، كي يستطيع جميع الالعبين أن يروك.

ـــح لألطفال بأنهم ســـيقومون بتمثيـــل أربعة من حقوق  4.   وضِّ
اإلنســـان باتخاذ األوضاع التي ستصفها أنت لهم. ولكل حق 
من هذه الحقوق وضعية مرتبطة به. ويتعين على عضوي كل 
فريق أن يقوما بتمثيل هذا الحق. أوًال يتخذ «الممثل» الجزء 
المطلوب مـــن الوضعية، ثم يركض «العـــداء» إلى الممثل 
إلكمـــال الوضعية (ُانظر وصف الوضعيـــة). وتمثل األوضاع 
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9-10 سنوات 20 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   20 فردًا أو أكثرالموقع:   حجم المجموعة:  
نشيط مستوى النشاط:  

ال شيء المسؤوليةالمواد:   االحترام والتعاونالقيمة الرئيسية:   القيم األخرى:  

النشاط 28 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

المسؤولية



األربعة المبينة أدناه الحقوق التالية: التعليم، األمن، التعبير 
عن النفس، والراحة. ويمكنك ابتداع وضعيات أخرى تعبر عن 

حقوق أخرى.

5.   الفريق الذي يأتي ترتيبه األخير في إكمال الوضعية يخرج من 
اللعبـــة. ويعود العداؤون والممثلـــون إلى أماكنهم األصلية 
على جانبي منطقة اللعب، وينتظرون سماع الطلب بتمثيل 

الحق التالي.

6.   الفريق الذي يبقى في اللعبة حتى النهاية هو الذي يفوز.

توصيف الوضعيات
الحق في التعليم

يتـــم تمثيل هذا الحق باتخـــاذ وضعية المقعد المدرســـي، حيث 
اء نحوه بأقصى سرعة  يجثو الممثل على ركبة واحدة ويهرع العدَّ
ممكنـــة كي يجلس على ركبتـــه. والفريق الذي يحـــل في المركز 

األخير في اتخاذ هذه الوضعية يخرج من اللعبة.

الحق في األمن
يتـــم تمثيل هـــذا الحق باتخـــاذ وضعية دائرة األمـــان، حيث يقف 
الممثل ويداه ممدودتان وأصابع يديه تتالمس بحيث تشكل ما 
يشبه الدائرة. يعبر العداء الغرفة ويقف في وسط هذه الدائرة. 
والفريق الـــذي يحل في المركز األخير فـــي اتخاذ هذه الوضعية 

يخرج من اللعبة.

الحق في التعبير عن النفس
يتـــم تصوير هذا الحـــق باتخاذ وضعية تمثل شـــخصًا يتكلم وآخر 
يصغـــي إليه، حيث يقف الممثلون في وضعية المســـتمعين، 
ويضـــع كل منهم يـــده حول إحـــدى أذنيه (كي يســـمع على نحو 
رة  أفضل) بينما يجثـــو العداؤون أمام الممثليـــن، وأيديهم مكوَّ
حـــول أفواههم (كـــي يســـمعهم اآلخـــرون على نحـــو أفضل). 
والفريق الـــذي يحل في المركز األخير فـــي اتخاذ هذه الوضعية 

يخرج من اللعبة.

الحق في الراحة
ينبغي أال يتحرك أحد.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت هذه اللعبة؟

•  هل أحببت كونك ممثًال؟

اًء؟ •  هل أحببت كونك عدَّ

•  مـــا هي االســـتراتيجيات (الحيل) التي اســـتخدمتها في هذه 
اللعبة؟

•  ما هي الحقوق األربعة التي قمنا بتمثيلها؟ هل لك أن تذكر 
بعض الحقوق األخرى أيضًا؟

•  هل يســـتطيع شـــخص واحـــد أن يقـــوم بتمثيل حـــق لوحده؟ 
لماذا؟ لم ال؟

•  لماذا نحتاج جميعًا إلى العمل معًا لضمان احترام الحقوق؟

•  فـــي اللعبة، اضطررنـــا إلى العمل معًا من أجـــل تمثيل حق. 
ما الذي بوســـعنا أن نفعله معًا لضمـــان احترام الحقوق في 

مجموعتنا؟

•  ثمة حقوق عدة. هل يمكننا خلق أوضاع جديدة لتمثيل حقوق 
أخرى؟

النشاط 28 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  01  – 03: حقوق اإلنسان وحقوق الطفل

•  06: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة عمل الفريق، والتفكير بالمسائل التالية:

•  حقوق اإلنسان

•  أهمية الحقوق والمسؤوليات.

الحقوق والمسؤوليات
الحـــق في معرفـــة حقوقـــك (المـــادة 42)؛ الحق في ممارســـة 

حقوقك (المادة 4).

وكي نتمتـــع جميعًا بهـــذه الحقوق، يجب أن نتعلـــم عن حقوقنا 
ومسؤولياتنا.

هدف اللعبة
أن يبحـــث كل طفل عن الحقـــوق والمســـؤوليات، وأن يصنفها 

في فئات.

طريقة اللعب
1.  قبـــل أداء اللعبـــة، ينبغي أن تصنع ســـمكًا مـــن ورق مقوى 
وقصبة صيد. يمكنك أن تطلب من األطفال مساعدتك في 
هذا األمر خالل نشـــاط فني وحرفي. وينبغي توفير صنارة 
صيد، ويمكنك صنعها بلصق مشبك ورق مفتوح بالسمكة. 
ولعمل قصبات الصيد، يمكن اســـتخدام عود وخيط وحلقة. 
قـــم بإعداد ماال يقل عن 20 ســـمكة، واكتـــب على كل واحدة 
منها أحد الحقوق أو إحدى المســـؤوليات، مستخدمًا القائمة 
وملصـــق  ملصـــق «الحقـــوق»  وبإعـــداد  أدنـــاه،  المذكـــورة 

«المسؤوليات» كذلك.

2.  ضع الســـمك في وســـط الغرفـــة، إما علـــى األرض أو في 
صندوق أو في حاوية كبيرة.

3.  يقوم األطفال، واحدًا تلو اآلخر، بالصيد باستخدام القصبة، 
ويحاولون التقاط سمكة مصنوعة من الورق المقوى.
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النشاط 29 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

المسؤولية

العمر: 9-10  سنوات
15-20 دقيقة الوقت:  

داخلي الموقع:  
10 أفراد حجم المجموعة:  
هادئ أسماك من ورق مقوى، مشابك مستوى النشاط:   ورق، أعواد، خيط، حلقات معدنية،  المواد:   ملصقان، شريط الصق    

المسؤولية القيمة الرئيسية:  



4.  عندمـــا يصطـــادون ســـمكة، يجـــب أن يقـــرأوا نـــص الحق أو 
المســـؤولية المكتـــوب عليهـــا، ثم لصـــق الســـمكة أما على 

ملصق الحقوق أو على ملصق المسؤوليات.

5.  يجب أال يدلي الالعبون اآلخرون بأية تعليقات بشـــأن المكان 
الـــذي ُوضعت فيـــه الســـمكة. وعندما توضع الســـمكة على 
الملصـــق، يتـــم تمريـــر قصبـــة الصيد إلـــى الالعـــب التالي. 
وتســـتمر اللعبة حتى يتم اصطياد جميع السمكات ووضعها 

على الملصقين.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

هل أحببت اللعبة؟

ما هو الجزء األصعب في اللعبة؟ ما هو الجزء األسهل؟

مـــا هـــي االســـتراتيجيات (الحيـــل) التـــي اســـتخدمتها في هذه 
اللعبة؟

كيف تمكنت من معرفة الفرق بين الحقوق والمسؤوليات؟

هل لدينا جميعًا حقوق؟ هل لدينا جميعًا مسؤوليات؟

كيف يمكن أن نتعلم المزيد عن حقوقنا ومسؤولياتنا؟

مـــاذا بوســـعنا أن نفعـــل معـــًا للتأكـــد مـــن أننـــا نتصـــرف بـــروح 
المسؤولية في مجموعتنا؟

•  لي الحق في معاملتي باحترام.
•  لي الحق في العيش بأمان مع عائلتي وفي مجتمعي وبلدي.

•  لي الحق في التعبير عن أفكاري.
•  لي الحق في أن يكون لي اسم وجنسية.

•  لي الحق في المعاملة المتســـاوية بغض النظر عن عمري أو لون بشـــرتي أو جنسي أو 
ديني أو آرائي أو جنسيتي أو ثقافتي.

•  لـــي الحق في الحصـــول على أعلى مســـتوى ممكن مـــن الرعاية الصحيـــة وفي تلقي 
العناية عندما أكور مريضًا أو جريحًا.

•  لي الحق في االلتحاق بالمدرسة.
•  لي الحق في الحماية من إساءة المعاملة والتعذيب والعنف والحرب.

•  لي الحق في ممارسة شعائري الدينية.
•  لي الحق في الحياة.

•  لي الحق في الحماية من عمالة األطفال.
•  لي الحق في بيئة نظيفة.

•  لي الحق في حيازة ممتلكاتي الخاصة.
•  لي الحق في الحصول على مسكن الئق.

•  لي الحق في الحصول على الغذاء.
•  إذ كنت مصابًا بإعاقة جسدية أو عقلية، فإن لي الحق في الحصول على رعاية خاصة.

•  لي الحق في التمتع بمستوى معيشي جيد.
•  لي الحق في أن أحظى بالفهم والحب من قبل والدي ومجتمعي.

•  لي الحق في اللعب.
•  لي الحق في أن يكون لي أصدقاء.

•  لي الحق في أن ارتكب أخطاء.
•  لي الحق في أن أكون ما أنا عليه.

•  أحترم اآلخرين، سواء كانوا أطفاًال أم راشدين.
•  أحترم أفكار اآلخرين.

•  أهتم بجسدي كي يكون جسدًا سليمًا.
•  أحترم التزاماتي.

•  أهتم بمقتنياتي.
•  أحترم األشخاص المختلفين عني.

•  أساعد اآلخرين.
•  أتعاون مع والديَّ ومعلميَّ وغيرهم من الراشدين الذين يهتمون بي.

•  أرحب باألشخاص الذين ينتمون إلى ثقافة أو خلفية مختلفة عن ثقافتي وخلفيتي.
•  أنا حذر وألعب بأمان.

•  لست عنيفًا.
•  أحافظ على نظافة محيطي وأحترم البيئة.

•  ال أهدر الطعام.
•  أحترم األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية أو العقلية.

•  أحترم القواعد والقوانين التي تنظم المجتمع.
•  أواظب على مدرستي واحترم المعلمين وغيرهم في مدرستي.

•  أنا مخلص ألصدقائي.
•  أتعلم من أخطائي.

المسؤوليات الحقوق 

النشاط 29 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  06:  قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17:  مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة فقدان القدرات الجسدية، والتفكير بالمسائل التالية:

•  الصعوبات التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقات.

•  كيف يمكن أن نساعد بعضنا بعضًا عندما نحتاج إلى مساعدة.

•  كيف يمكن أن يساعدنا العمل معًا على تحقيق أهدافنا.

الحقوق والمسؤوليات
الحـــق في عدم التعـــرض للتمييز (المادة 2)؛ حـــق األطفال ذوي 

اإلعاقات في تلقي تعليم خاص ورعاية خاصة (المادة 23).

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  احترام جميع الناس، بمن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقات.

•  مساعدة بعضنا بعضًا على البقاء في حالة أمان.

هدف اللعبة
أن يحاول كل طفل أداء األنشطة بينما يخضع لقيود جسدية.

طريقة اللعب
د قيدًا جســـديًا على كل طفل، من قبيل أنه يســـتخدم يدًا  1.  حدِّ
واحـــدة فقط، أو أنه ضرير أو فقد ذراعه أو كلتا ذراعيه، أو أنه 
يســـير محني الظهر، أو على رجل واحدة، أو ال يســـتطيع أن 

يثني ركبتيه.

2.  إســـتخدم مناديل لعصب عيون األطفـــال الذين يلعبون دور 
المعاقين بصريًا، إذا رغبت.

3.  يجـــب أن يتصرف األطفال وكأنهم مصابون بإعاقة جســـدية 
ـــوا، وأن يأخذوا النشـــاط  فعـــًال. ُاطلب من األطفال أال يغشُّ

على محمل الجد.

4.  على مدى الســـاعة التالية، ينبغي أن يتابع األطفال أنشطة 
المجموعـــة المنتظمة، من قبيل تناول وجبـــة الغداء، القيام 

بعمل ِحرفي، خلع المعاطف واألحذية.

ـــر األطفـــال بأنـــه ال يوجد رابحون وخاســـرون؛ ومـــا عليهم  5.  ذكِّ
ســـوى أن يقوموا باألنشـــطة علـــى أفضل وجـــه ممكن مع 

وجود اإلعاقات التي ُحددت لهم.
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النشاط 30 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

القبول

9-10 سنوات العمر:  
60 دقيقة الوقت:  

داخلي/خارجي الموقع:  
10-15 فردًا حجم المجموعة:  

متنوع مناديل (إذا كان ذلك ضروريًا)مستوى النشاط:   المواد:  
القبول االحترام واإلشراكالقيمة الرئيسية:  القيم األخرى:  



ع األطفال على مســـاعدة الذين يواجهون مشكلة في  6.  شـــجِّ
أداء نشاط ما. على سبيل المثال، فإن الشخص الذي له ذراع 
واحـــدة قد يجـــد صعوبة في لعب الكرة، والشـــخص الذي ال 

يستطيع الكالم قد يجد صعوبة في االتصال.

ع المجموعة على إيجاد حلول لمساعدة بعضهم بعضا. 7.  شجِّ

ر األطفال بأن يلعبوا بشـــكل آمـــن وأن يكونوا حذرين جدًا  8.  ذكِّ
من السقوط أو إيذاء أنفسهم.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت هذه اللعبة؟

•  هل كان من السهل عليك القيام بأنشطتك؟ لماذا؟ لم ال؟

•  ما هي التحديات التي واجهتها بسبب القيود الجسدية؟

•  كيف تغلبت عن هذه التحديات؟

•  هل ساعدك أصدقاؤك؟ هل استطعت مساعدة آخرين؟

ر باألنشـــطة التـــي تقوم بها خالل اليوم. ما هو النشـــاط  •  فكِّ
األكثـــر صعوبة بالنســـبة لك لو كنـــت مصابًا بإعاقة جســـدية 

حقيقية؟

ـــر فـــي األماكـــن (الداخـــل والخـــارج) التـــي تلتقـــي فيهـــا  •  فكِّ
مجموعتنـــا، كيـــف يمكننـــا أن نجعـــل حركـــة األشـــخاص ذوي 

اإلعاقات أكثر سهولة؟

ـــر بالطريق الذي تســـلكه كي تصـــل إلى هـــذا المكان من  •  فكِّ
ل  منزلـــك أو مدرســـتك. مـــا الذي يمكـــن أن تغيره كي تســـهِّ

السفر في هذا الطريق على الشخص المصاب بإعاقة؟

•  ماذا بوسعنا أن نفعل للتأكد من أن األشخاص ذوي اإلعاقات 
يشعرون بإشراكهم؟

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 

النشاط 30 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  06:  قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربـــة االتصال بيـــن أفـــراد المجموعة، والتفكير في المســـائل 

التالية:

•  كيفية االتصال بشكل فعال.

•  لماذا يجب إشراك كل شخص في اتصاالت المجموعة.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 2)؛ الحق في التعبير عن 

رأيك (المادة 12).

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  احترام اآلخرين.

•  االستماع بعناية إلى ما يقوله اآلخرون.

هدف اللعبة
أن يتمكـــن األطفـــال مـــن نقـــل رســـالة بأقـــل قـــدر ممكـــن من 

تشويهها.

طريقة اللعب
1.  ُاطلـــب من األطفال أن يجلســـوا فـــي حلقة، بحيـــث يكونوا 

قريبين من بعضهم بعضًا بقدر اإلمكان.

2.  ُاطلـــب من أحـــد األطفال أن يؤلف رســـالة مكونـــة من جملة 
واحدة. فعلى ســـبيل المثال يمكن أن يكمـــل الطفل الجملة 
التاليـــة: «ما أحبه أكثـــر هو ..».. ُاطلب مـــن الطفل األول أن 
يهمـــس بالرســـالة إلى الطفل الـــذي يليه، مـــع التأكد من أن 

األطفال اآلخرين ال يسمعون الرسالة.

3.  ُاطلب من األطفال نقل الرســـالة بين الجالســـين في الحلقة 
بهمسها في آذان جيرانهم. وإذا لم يفهم طفل ما الرسالة، 
فإنـــه ال يجوز له أن يطلـــب من جاره إعادتهـــا. وعليه أن ينقل 

الرسالة كما سمعها.

4.  عندمـــا يتلقـــى الطفـــل األخيـــر الرســـالة، عليـــه أن يقولهـــا 
للمجموعة بصوت عال. ثم ُاطلب من الطفل األول أن يقول 
الرسالة األصلية. ُاطلب من األطفال مقارنة الرسالة األولى 

مع الرسالة التي ُنقلت فعًال.
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النشاط 31 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

التعاون

9-10 سنوات 10-20 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   5-20 فردًاالموقع:   حجم المجموعة:  
هادئ مستوى النشاط:  

ال شيء المواد:  
التعاون المسؤوليةالقيمة الرئيسية:   القيم األخرى:  



5.  ِالعب جولتين أو ثالث جوالت أخرى، واختر في كل مرة طفًال 
مختلفًا كي يؤلف رسالة لنقلها إلى بقية األطفال.

6.  إقتـــرح على األطفال أن يحاولوا وضع اســـتراتيجيات مختلفة 
لتســـهيل نقل الرسالة وتقليص درجة التشويه والخلط. وقد 
ينطـــوي ذلك على إجراء تغييرات في قواعد اللعبة. وتجدون 

بعض االستراتيجيات المقترحة في الجدول أدناه.

تنـوع
مني كلمة بلغتك علِّ

إذا كان في المجموعة أطفال غير طليقين باللغة األكثر استعماًال 
في المجموعة، فينبغي إشـــراكهم في اللعبة بأن تطلب منهم 

بث رسالة مكونة من كلمة أو اثنتين بلغتهم األم.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت اللعبة؟

•  ما هو الجزء األصعب في اللعبة؟ ما هو الجزء األســـهل في 
اللعبة؟

•  هل فهمت الرســـالة؟ إذا كان الجواب بال، فما هو شـــعورك 
تجاه نقل رسالة لم تفهمها؟

•  هل تستطيع أن تذكر بعض األسباب التي تجعل من الصعب 
على كل فرد في مجموعتنا أن يفهم الرسالة نفسها؟

•  فيمـــا لو لعبنـــا اللعبـــة مرة أخـــرى، ما هـــي االســـتراتيجيات 
(الحيل) التي يمكن أن نستخدمها لتسهيل نقل الرسالة إلى 

الجميع؟

•  مـــاذا بوســـعك أن تفعل إذا لـــم تفهم التعليمـــات المتعلقة 
بأداء اللعبة؟

•  مـــاذا بوســـعك أن تفعـــل إذا عرفـــت أن ثمـــة شـــخصًا فـــي 
المجموعة ال يفهم التعليمات المتعلقة بأداء اللعبة؟

•  كيـــف يمكننا تحســـين الطريقة التي ننقل بها الرســـائل في 
مجموعتنا؟

ُاطلب من أحد األطفال أن يبعث برســـالة من 15 كلمة أو أكثر، ثم رســـالة من ثالث كلمات. أي الرســـالتين 
أسهل على النقل؟

إستخدم رسائل قصيرة وبسيطة.

إعـــادة  أو  شـــرحها  أو  الرســـالة  لترجمـــة  صديقـــًا  أدُع 
صياغتها.

م ببطء. تكلَّ

كرر الرســـالة التي تعتقد أنك ســـمعتها للتأكد مما إذا 
كنت قد فهمتها بشكل صحيح.

ربمـــا يواجه بعض األطفال صعوبات تحدُّ من قدرتهم على االتصال، من قبيل محدودية المعرفة باللغة 
المستخدمة أو الصمم أو العجز أو اضطرابات نقص االنتباه. ُاطلب من األطفال تشكيل أزواج ومساعدة 

بعضهم بعضًا في نقل الرسالة.

ُاطلب من األطفال بث الرســـالة مع التكلم بأســـرع ما يمكن؛ ثم اطلب منهم القيام بالشـــيء نفســـه مع 
الكالم ببطء أشد، والتأكد من لفظ كل كلمة بعناية. أي الرسالتين كانت أسهل على النقل؟

قبـــل نقـــل الرســـالة إلى الشـــخص التالي، يمكـــن أن يتأكد األطفال مـــن أنهم يفهمونها بشـــكل صحيح 
بواسطة تكرار الرسالة إلى الشخص الذي بثها. إذا كانت الرسالة دقيقة فإن الطفل يستطيع نقلها. وإال 

فإنه يجوز له أن يطلب تكرار الرسالة.

تعديالت اللعبةاستراتيجية االتصاالت

النشاط 31 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  06:  قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17:  مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربـــة مشـــاعر الضعـــف والمســـؤولية، والتفكيـــر بالمســـائل 

التالية:

•  كيف نقدم المساعدة لألشخاص الضعفاء.

•  كيف نطلب المساعدة من اآلخرين عندما نحتاجها.

الحقوق والمسؤوليات
الحق فـــي األمن (المواد 32-38)؛ الحق فـــي الحماية من جميع 

أشكال العنف (المادة 19).

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يجب أن نخلق بيئة آمنة.

هدف اللعبة
أن يتفادى كل طفل لمَسه وأن يحمي اآلخرين من لمسهم.

طريقة اللعب
ـــم  ح لألطفال أن هذه اللعبة تشـــبه لعبة «اللمس» قسِّ 1.  وضِّ
المجموعة إلى فرق يتألف كل منها من ثالثة أفراد. واألطفال 
الذين ليســـوا في فرق من ثالثة أفـــراد يلعبون دور الثعالب 
ويبـــدأون اللعبة. أما إذا كان مجموع األطفال من مضاعفات 
رقـــم 3، فيمكن أن تختار فريقًا واحدًا (مؤلفًا من 3 أفراد) كي 

يلعبوا دور الثعالب.

2.  في كل فريق، ِاختر سنجابًا واحدًا وشجرتين.

3.  ُاطلـــب مـــن الشـــجرتين أن تقفـــا وجهـــًا لوجـــه وأن تمســـكا 
بيـــدي بعضهما بعضا. واطلـــب من الســـنجاب أن يقف بين 
ح لألطفال أن الســـناجب ســـتكون في أمان  الشـــجرتين. وضِّ
مـــن خطر الثعالـــب ما دامـــت مختبئة بين الشـــجرتين، ولكنها 
عندما تغادر أماكـــن اختبائها للركض في الغابة، فإن الثعالب 

قد تمسك بها.

ـــح لألشـــجار أن دورها يتمثل في حماية الســـناجب، ولذا  4.  وضِّ
فإنها تستطيع أن تتحرك هنا وهناك وأن تعمل مع السناجب 

لحمايتها من الثعالب.
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النشاط 32 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

المسؤولية

9-10 سنوات 10-20 دقيقةالعمر:   الوقت:  
خارجي 10-30 فردًاالموقع:   حجم المجموعة:  
نشيط مستوى النشاط:  

ال شيء المسؤوليةالمواد:   القيمة الرئيسية:  
التعاون القيم األخرى:  



5.  عندما تعطي اإلشـــارة، يجب أن تنتقل الســـناجب من شجرة 
إلـــى أخـــرى. قـــْل مثـــًال: «الســـناجب ذاهبـــة في مشـــوار». 
وســـتكون هذه العبارة بمثابة إشارة منك إلبالغ األطفال بأن 

لوا األشجار. عليهم أن يبدِّ

ح للثعالب بأنهم يجب أن يحاولوا لمس الســـناجب عندما  6.  وضِّ
تنتقـــل مـــن شـــجرة إلى أخـــرى. فإذا نجـــح ثعلب فـــي لمس 
ســـنجاب، فإن الثعلب يصبح سنجابًا، والسنجاب الذي ُلمس 

يصبح ثعلبًا.

7.  بعد أن تنتقل الســـناجب من شجرة إلى أخرى عدة مرات، قم 
بتبديل أدوار األطفال وابدأ من جديد.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت اللعبة؟ لماذا؟ لم ال؟

•  هل أحببت أن تكون شجرة وأن تحمي اآلخرين؟

•  ما شعورك عندما كنت سنجابًا؟

•  هل يمكنك أن تذكر أماكن تشعر فيها باألمان؟

•  هل تحب الشـــعور بـــأن اآلخرين يســـاعدونك أو يعتنون بك؟ 
هـــل يمكنـــك أن تعطـــي مثاًال علـــى حالـــة اعتنـــى فيها بك 

م لك المساعدة؟ شخص ما أو قدَّ

•  هـــل يمكنـــك أن تعطي مثـــاًال على حالـــة قدمَت أنـــت فيها 
مساعدة إلى شخص آخر؟

•  ماذا بوســـعنا أن نفعل عندما نعتقد أن أحد أعضاء مجموعتنا 
ال يشعر باألمان؟

النشاط 32 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  06: قيم الرزمة

•  10: حل النزاع سلميًا

•  12: وقف اإلساءة اللفظية

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
ر، والتفكير بالمسائل التالية: تجربة حالة تنطوي على تنمُّ

•  اختالف أشكال رد فعل األشخاص تجاه التنمر.

•  كيف يمكن أن نعمل معًا من أجل التقليل من حاالت التنمر.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في الحماية من جميع أشكال العنف (المادة 19).

وكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، يتعين علينا:

•  احترام اآلخرين.

•  اختيار أساليب عمل غير عنيفة.

هدف اللعبة
أن يلعب كل طفـــل أدوارًا مختلفة في لعبة «اللمس»، تنطوي 

ر. على تنمُّ

طريقة اللعب
ل فرقًا  1.  هـــذه اللعبة شـــكل متنوع من لعبـــة «اللمس». شـــكِّ
د دورًا مختلفًا لكل طفل  يتألـــف كل منها من ثالثة أفراد. حـــدِّ
فـــي الفريـــق: فأحدهم ســـيكون المتنمـــر والثاني ســـيكون 
المستهَدف والثالث سيكون الشاهد. وإذا لم تكن المجموعة 
من مضاعفات رقم 3، فإن بعض الفرق يمكن أن يكون لديها 

شاهدان.

2.  ِاشـــرح دور كل طفـــل. فالمتنمـــر يجـــب أن يحـــاول لمـــس 
المستهَدف، بينما يجب أن يحاول المستهدف اإلفالت، أما 

دور الشاهد فإنه يختلف من جولة إلى أخرى.

3.  تســـتمر اللعبـــة الكاملـــة أربـــع جـــوالت. وفـــي كل جولة أعط 
األطفـــال التعليمـــات المتعلقـــة بها والـــواردة أدناه. ِاســـمح 

باستمرار الجولة لمدة دقيقة قبل بدء الجولة التالية.

  الجولة األولى: يعمد الشـــاهد إلى مساعدة المتنمر بإغالق 
طريق المستهَدف، بحيث ال يستطيع المستهدف أن يتجنب 
المتنمر. بيد أنه ال يجوز للشاهد لمس المستهدف أو دفعه. 

ويجب أن يكون التدخل غير عنيف.
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النشاط 33 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

المسؤولية

9-10 سنوات 10-20 دقيقةالعمر:   الوقت:  
خارجي 4-30 فردًاالموقع:   حجم المجموعة:  
نشيط مستوى النشاط:  

ال شيء المسؤوليةالمواد:   القيمة الرئيسية:  
االحترام القيم األخرى:  



  الجولة الثانية: الشاهد ال يبالي بالوضع وال يتدخل.

  الجولـــة الثالثـــة: يعمـــد الشـــاهد إلـــى حماية المســـتهَدف 
بالوقوف في الطريق بين المتنمر والمســـتهدف. بيد أنه ال 
يجوز للشاهد لمس المتنمر أو دفعه. ويجب أن يكون التدخل 

غير عنيف.

  الجولـــة الرابعـــة: في الجولـــة األخيـــرة يتم إدخـــال تعديالت 
طفيفة على اللعبة، بحيث يســـتطيع المســـتهدف أن يلعب 
دورًا فاعـــًال في التصدي للمتنمر. ُاطلب من جميع الشـــهود 
تشكيل صف على بعد نحو 30 مترًا من بقية األطفال. بإشارة 
منك، يحاول كل مستهدف الوصول إلى شاهده ولمس يده 
قبل أن يتمكن المتنمر من لمســـه. يجب أال يتحرك الشهود، 
ولكنهم يجب أن يمدوا أيديهم وأن يشـــجعوا المســـتهدفين 
على الوصول إليهم في أســـرع وقت ممكـــن. وحالما يصل 
المســـتهدفون إلى الشهود، فإنهم يمرون عبر الصف الذي 
له الشهود، والذي يصبح المستهدفون خلفه في أمان،  شكَّ

وال يجوز أن يلمسهم المتنمر.

4.  بعد انتهاء الجوالت األربع، ُاطلب من األطفال تبديل األدوار 
وبدء اللعبة من جديد.

مناقشات المجموعة
بعـــد انتهـــاء اللعبة، دع األطفـــال يتأملون فـــي التجربة. يمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت اللعبة؟

•  ما هو هو شعورك أثناء اللعبة؟ لماذا شعرت بذلك؟

•  متى كان من األسهل على المتنمر أن يلمس المستهدف؟ 
ومتى كان من األصعب عليه فعل ذلك؟ لماذا؟

•  ما هو التنمر؟ هل يمكنك أن تذكر بعض األمثلة؟

  يمكنـــك الرجوع إلـــى المعلومـــات المتعلقة بالتنمـــر الواردة 
أدناه.

•  هل ســـبق أن قمـــت بمماحكة أطفـــال آخريـــن أو إزعاجهم أو 
مضايقتهم؟ لماذا؟

•  هل سبق أن شهدت حادثة تنمر؟ ماذا فعلت حينئذ؟

•  ماذا بوسعك أن تفعل إذا الحظت أن شخصًا من مجموعتك 
يتعرض للتنمر؟

•  ماذا بوسعك أن تفعل للتأكد من عدم حدوث التنمر هنا؟

ما هو التنمر؟
عندما يعمد طفل أو شـــاب أو مجموعة من األطفال إلى إهانة 
طفـــل آخر أو تهديـــده أو ضربه أو إرغامه على فعل شـــيء رغمًا 

عن إرادته، فإن ذلك ُيدعى تنمرًا.

والتنمر يمكن أن يتم باألساليب التالية:

•  استخدام كلمات مؤذية أو السخرية من شخص آخر.

•  تجاهـــل شـــخص أو إقصـــاؤه عمـــدًا مـــن المجموعـــة أو مـــن 
النشاط.

•  ضرب شخص آخر أو دفعه أو استخدام سلوك عنيف ضده.

•  ترديد أو كتابة أكاذيب أو نشر شائعات ضد شخص ما.

النشاط 33 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  06: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة العمل معًا، والتفكير بالمسائل التالية:

•  كيف يساعدنا التعاون على تحقيق أهدافنا.

•  ما هي أهمية قبول اآلخرين.

الحقوق والمسؤوليات
الحـــق في عـــدم التعرض للتمييـــز (المادة 2)؛ الحـــق في اللعب 

(المادة 31).

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  إشراك اآلخرين واحترامهم.

•  اللعب بشكل عادل.

هدف اللعبة
أن تتمكـــن المجموعة من خلق كرســـي بشـــري وأن تحافظ على 

توازنه.

طريقة اللعب
تتضمن هذه اللعبة اتصاًال جسديًا لصيقًا. لذا ينبغي التأكد من 

أن جميع األطفال مرتاحون قبل أن تبدأ.

يقف األطفال في دائرة باتجاه مركزها.  .1

2.  يـــدور كل طفل ربـــع دورة في االتجـــاه الذي يشـــير إليه قائد 
اللعبـــة، بحيـــث يواجـــه كل منهـــم ظهر الشـــخص الذي يقف 
أمامه. يقـــف األطفـــال وأقدامهم وأرجلهم مشـــدودة إلى 
بعضهـــا بعضـــًا، ثم يضـــع كل طفل يديه علـــى خصر الطفل 
الـــذي أمامه أو على كتفيه. ويجب أال يكون الالعبون بعيدين 

جدًا عن بعضهم بعضا وال قريبين جدًا من بعضهم بعضا.

3.  ثـــم يطلب قائد اللعبة من األطفال أن يجلس كل منهم على 
ركبتي الطفل الذي خلفه (وضعيه مضحكة).

4.  ربما ال تنجح حلقة الجلوس تمامًا في البداية، وقد ترغب في 
البدء ثانيًة. وربما تصبح اللعبة أســـهل بعد أن يعتاد األطفال 
علـــى أن يكونـــوا قريبين من بعضهم بعضـــًا ويتعلموا كيف 

يتعاونون.

النشاط 34 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  
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11-12 سنة العمر:  
10 دقائق داخلي/خارجيالوقت:   10-20 فردًاالموقع:   حجم المجموعة:  
نشيط مستوى النشاط:  

ال شيء المواد:  
التعاون اإلشراك والقبولالقيمة الرئيسية:   القيم األخرى:  

التعاون



5.  بعـــد أن يجلس الجميع فـــي الحلقة، يطلب قائـــد اللعبة من 
األطفـــال أن يتحركـــوا: إلـــى األمـــام وإلى الخلـــف، الركض، 
الســـير، القفـــز. وللقيـــام بـــأي مـــن هـــذه الحـــركات، يجب أن 

يستجيب جميع األطفال لإلشارة في الوقت نفسه.

ملحوظـــة: كلمـــا كان األطفـــال أقـــرب إلى بعضهـــم بعضًا في 
بدايـــة اللعبـــة، يصبح تـــوازن دائـــرة الجلوس أســـهل. وإذا كانت 
ل األطفال  أحجام األطفال مختلفة، فإن قائد اللعبة يجب أن يبدِّ
األصغر واألكبر حجمًا في الدائرة، بهدف توزيع الوزن بشكل أكثر 
تعـــادًال. قْل لهم إن كل شـــخص – كبيرًا كان أم صغيرًا – يجب أن 

يتأكد من أن الدائرة قوية.

تنـوع
حلقة البنات/حلقة األوالد

إذا كان أفراد مجموعتك في سن يمكن معه لالحتكاك الجسدي 
بيـــن األوالد والبنات أن يجعل مشـــاركتهم صعبة، فإنه يمكنك 
تشـــكيل حلقتين منفصلتين – واحدة للبنـــات وأخرى لألوالد. ما 

هي المجموعة التي ستمثل كرسي الجلوس األفضل؟

مناقشات المجموعة
بعـــد انتهـــاء اللعبة، دع األطفـــال يتأملون فـــي التجربة. يمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت اللعبة؟

•  هـــل اســـتطعت أن تخلـــق توازنًا لدائرتـــك وأن تقـــوم بجميع 
الحركات؟

•  ما هـــي االســـتراتيجيات (الحيل) التي اســـتخدمتها كي تنجح 
الدائرة؟

•  لو تســـنى لك أن تلعب اللعبة مرة أخرى، ماذا ســـتفعل كي 
تخلق دائرة أفضل؟

•  ما هو الدرس الذي يمكن أن نتعلمه من هذه اللعبة؟

•  ما هي بعض الطرق التي نعمل بها أصًال كفريق؟

•  كيف يمكننا التعاون على نحو أفضل؟

•  مـــا هي بعـــض الحواجـــز التي تعترض ســـبيل العمـــل معًا؟ 
وكيف يمكننا التغلب على هذه الحواجز؟

•  ما معنـــى أن يقبل المـــرء اآلخرين؟ ولماذا هـــو صعب؟ وما 
هي األشـــياء التي بمقدورنـــا القيام بها لمســـاعدة اآلخرين 

على الشعور بالقبول؟

 تم تكييف المادة من: يونيسكو، التعليم من أجل عدم استخدام العنف. ُانظر الموقع:
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=5743&URL_DO=DO_

TOPIC&URL_SECTION=201.html، تمت زيارة الموقع في 28 مارس/آذار 2008.

النشاط 34 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

06: قيم الرزمة  •

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة العمل معًا، والتفكير بالمسائل التالية:

•  كيف يساعدنا العمل معًا على تحقيق أهدافنا.

•  كيف ينجح كل شخص عندما نتعاون.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 2).

وكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، يجب أن نشرك اآلخرين.

هدف اللعبة
أن يكتب أفراد المجموعة معًا قصة مجنونة.

طريقة اللعب
1.  يجلس األطفال في حلقة على األرض.

2.  يجـــب أن يكتـــب كل طفل، فـــي أعلى الورقـــة، قصة مكونة 
من جملتين. ُاطلب منهم أن يبدأوا الجملة الثانية على سطر 

جديد.

3.  ُاطلـــب من األطفال طي الورقـــة بحيث تكون الجملة األولى 
مخفيـــة والجملة الثانية مرئية. وعندما ينتهي جميع األطفال 
من كتابة الجمل، ُاطلب أن يمرر كل منهم الورقة إلى الطفل 

الجالس على يساره.

4.  بعـــد أن يقـــرأ األطفـــال الجملـــة المكتوبة علـــى الورقة التي 
تلقوها للتو، ُاطلب منهم إضافة جملتين أخريين إلى القصة 
في ســـطور منفصلة، واطلب منهم طي الورقة مرة أخرى، 
بحيـــث تكون الجملة األخيرة فقط هي الجملة المرئية وُاطلب 

من األطفال عدم قراءة الجمل المخفية.

5.  ِاســـتمر في تمرير األوراق بين األطفال فـــي الحلقة إلى أن 
ُيسهم كل طفل في كل قصة.

6.  بعد ذلك يقرأ كل طفل، بالدور، القصص بصوت عال. وعادة 
ما تكون القصص مسلية.
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11-12 سنة 20-30 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   5-12 فردًاالموقع:   هادئ، ولكنه مسلٍّ جدًاحجم المجموعة:   أوراق، وأقالممستوى النشاط:   المواد:  
التعاون القيمة الرئيسية:  
اإلشراك القيم األخرى:  

النشاط 35 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

التعاون



مناقشات المجموعة
بعـــد انتهـــاء اللعبة، دع األطفـــال يتأملون فـــي التجربة. يمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت اللعبة؟

•  مـــا هو الجزء األســـهل فـــي اللعبة؟ مـــا هو الجـــزء األصعب 
فيها؟

•  ما الذي فاجـــأك في الطريقة التي تطورت بها قصتك؟ هل 
جاءت كما توقعت؟

•  ما هي فائدة التعاون مع اآلخرين؟

•  مـــا هي بعـــض العوائـــق التي تعترض ســـبيل التعـــاون مع 
اآلخرين؟

•  كيف يمكننا زيادة التعاون فيما بيننا في المجموعة؟

•  كيـــف يمكننا التغلـــب على بعـــض التحديات التي تنشـــأ عن 
العمل معًا.

النشاط 35 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  06: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة عمل الفريق، والتفكير بالمسائل التالية:

•  كيف يساعدنا العمل معًا على تحقيق أهدافنا.

•  كيف ينجح الجميع عندما نتعاون.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 2).

وكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، ينبغي أن نشرك اآلخرين.

هدف اللعبة
أن يتمكـــن أفـــراد المجموعـــة مـــن فك عقـــدة ربطوهـــا بأيديهم 

المتشابكة.

طريقة اللعب
1.  ُاطلـــب من األطفـــال أن يقفوا في دائرة متراصـــة كتفًا إلى 

كتف ووجوههم إلى الداخل.

2.  ُاطلب من األطفـــال أن يغمضوا عيونهم، وأن يتحركوا ببطء 
باتجـــاه مركز الدائـــرة مع مدِّ أيديهـــم أمامهم، وأن يمســـكوا 
باأليـــدي األولـــى التـــي يلمســـوها. ُاطلب منهـــم أن يظلوا 

مغمضي العيون إلى أن تعطيهم إشارة بفتحها.

3.  تأكد من أن كل طفل يمسك بأيدي شخصين مختلفين.

اآلن، ُاطلب من األطفال فتح عيونهم.  .4

ح لألطفال أن عليهم فك العقدة وتشكيل دائرة. وينبغي  5.  وضِّ
القيام بذلك من دون االضطرار إلى ترك يد أي شخص.

6.  راقب المجموعة للتأكد من عدم تعرض أحد لألذى، وال تتدخل 
إال في حالة الضرورة القصوى.

ملحوظـــة: إذا كان هنـــاك أكثـــر مـــن 12 العبـــًا، يمكنـــك إنشـــاء 
مجموعتيـــن وتنظيـــم مســـابقة بينهمـــا. وتســـتطيع المجموعة 

األولى التي تنهي اللعبة أن تساعد المجموعة الثانية.
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11-12 سنة 10-20 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   10-12 فردًاالموقع:   حجم المجموعة:  
معتدل مستوى النشاط:  

ال شيء المواد:  
التعاون االحترام، واإلشراكالقيمة الرئيسية:   القيم األخرى:  

النشاط 36 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

التعاون



مناقشات المجموعة
بعـــد انتهـــاء اللعبة، دع األطفـــال يتأملون فـــي التجربة. يمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل استمتعت باللعبة؟

•  هل شعرت بأنك واقع في مصيدة؟

•  هل شككت في أن مجموعتك ستتمكن من فك العقدة؟

•  ما الذي ستتذكره في هذه اللعبة أكثر من غيره؟

•  ما هي االستراتيجيات (الحيل) التي ساعدت على حل العقدة 
أكثر من غيرها؟

•  إذا تسنى لك أن تلعب مرة أخرى، كيف ستحاول فك العقدة 
بطريقة أسهل؟

•  هل حاول شـــخص واحد «تنظيم» أو «قيادة» المجموعة من 
خالل إصدار تعليمات، أم أن كل شخص فعل ما يحلو له؟

•  مـــا هـــو العامـــل األكثـــر أهميـــة فـــي التعـــاون الجيـــد داخل 
المجموعة برأيك؟ لماذا؟

•  ما الذي تحتاجه مجموعتنا كي تتعاون على نحو أفضل؟

النشاط 36 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  06: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة التواصل بين الثقافات، والتفكير بالمسائل التالية:

•  التنوع الثقافي.

•  تحديات التواصل بين الثقافات.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 2)؛ الحق في اســـتخدام 

لغتك وفي التمتع بثقافتك (المادة 30).

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  قبول اآلخرين.

•  احترام االختالفات بين الناس.

هدف اللعبة
أن يقـــوم كل فريـــق بتمثيل أربـــع خصائص تميـــز جماعتهم، مع 
محاولـــة اكتشـــاف خصائـــص الجماعـــات األخـــرى فـــي الوقـــت 

نفسه. 

طريقة اللعب
م األطفال إلى ست جماعات، واعط كل طفل لصيقة أو  1.  قسِّ
قطعـــة ورق مقوى ملونة. كما ينبغي إعطاء األطفال قائمة 

بالخصائص األربع لجماعتهم.

2.  أعط كل جماعة دقيقتين كي تصبح خصائصها األربع مألوفة 
م، التحية،  لديها. أما فئات الخصائـــص فهي: الصياح، المحرَّ
الموقـــف من إحـــدى الجماعـــات األخـــرى. ولكافـــة الجماعات 

خصائص مختلفة.

3.  عندمـــا تكـــون الجماعـــات مســـتعدة، ُاطلب مـــن األطفال أن 
يسيروا في أرجاء منطقة اللعب وأن يحاولوا االتصال بأفراد 

الجماعات األخرى الكتشاف خصائصها األربع. 

4.  بعد 10-15 دقيقة، أعلن انتهاء اللعبة.
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11-12 سنة 30-60 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   20-30 فردًاالموقع:  معتدل إلى نشيطحجم المجموعة:  لصائق أو قطع ورق مقوى مستوى النشاط:   بستة ألوان مختلفة، وتعليمات  المواد:   لكل مجموعة ثقافية.   احترام التنوع  القبول، واالحترامالقيمة الرئيسية:  القيم األخرى:  

النشاط 37 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

احترام التنوع



تنـوع
ليخلقوا الخصائص بأنفسهم

 بـــدًال مـــن إعطـــاء األطفـــال أوصافـــًا لجماعاتهـــم، يمكنـــك أن 
تطلب منهم بلورة أربع خصائص بأنفســـهم. ويجب أن تشـــمل 

مًا وتحية وموقفًا تجاه ثقافة أخرى. الخصائص صرخة ومحرَّ

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل استمتعت باللعبة؟

•  هـــل كان من الصعب فهم أفـــراد الجماعات األخرى؟ هل كان 
مـــن الصعـــب أن تفهمـــك الجماعات األخـــرى؟ هـــل كان أمرًا 

محبطًا؟ لماذا؟

•  هـــل كان االتصـــال ببعـــض الجماعات أســـهل مـــن االتصال 
بغيرها؟ لماذا؟

•  ما الذي ستتذكره أكثر من غيره فيما يتعلق بهذه اللعبة؟

•  ما هي خصائص الجماعات األخرى؟

•  ما هي االســـتراتيجيات (الحيل) التي اســـتخدمتها الكتشاف 
الخصائص المختلفة؟ 

•  هـــل مررت فـــي حالة لم تنجـــح فيها بفهم شـــخص آخر؟ هل 
مررت في حالة لم تنجح فيها بجعل نفسك مفهومًا لآلخرين؟ 

كيف كان رد فعلك؟ وماذا فعلت؟

•  مـــاذا بوســـعنا أن نفعل عندما نلتقي شـــخصًا من بلد آخر أو 
ينتمي إلى ثقافة أخرى أو يتكلم لغة أخرى، ونواجه مشـــكلة 

في التواصل معه؟

•  ما هي أهمية احترام االختالفات في مجموعتنا؟

 ACNU, Tout l’monde…mon monde! Les jeunes et :تم تكييف المادة من
lemulticulturalisme, Guide d’animation d’ateliers et d’activités، أوتاوا 1998.

الشعور

التفكير

الفعل

النشاط 37 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  
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الجماعة الحمراء
 الصياح:
دمدمة 

م:  المحرَّ
ال تستخدم اليد اليمنى

 التحية:
تضع يديك في وضع متقاطع وتقول: «طاب نهارك!»

 الموقف تجاه اآلخرين:
الشعور بالدونية تجاه الجماعة الخضراء.

الجماعة البيضاء
 الصياح:

بوووووو!

م:  المحرَّ
ال تقف وأنت تتكلم.

 التحية:
فرقع بلسانك

 الموقف تجاه اآلخرين:
يعتقدون أن أفراد الجماعة األرجوانية آلهة، ويعبدونهم.

الجماعة الزرقاء
 الصياح:
همهمة

م:  المحرَّ
ال تقل نعم أو ال.

 التحية:
ضع يدك اليمنى على الكتف األيسر للشخص الذي تحييه، 

وقل: «هلو جلو».

 الموقف تجاه اآلخرين:
ين وغريبين. يعتقدون أن أفراد الجماعة البيضاء مسلِّ

الجماعة البرتقالية
 الصياح:

هيب! هيب!

م:  المحرَّ
ال تسمح بأن يلمسك أحد.

 التحية:
ت على معدتك وقل: «أتمنى أن يمأل هذا اليوم معدتك  ربِّ

بطعام شهي».

 الموقف تجاه اآلخرين:
يشعرون بأنهم متفوقون على الجماعة الزرقاء.

الجماعة الخضراء
 الصياح:

غرين! غرين!

م:  المحرَّ
ال تتكلم أوًال.

 التحية:
 إمسح رأسك، وقل: «أتمنى أن يمأل هذا اليوم رأسك 

باألفكار الطيبة».

 الموقف تجاه اآلخرين:
الخوف من الجماعة الحمراء.

الجماعة األرجوانية
 الصياح:

روح! روح! روح!

م:  المحرَّ
ال تنظر في عين أحد.

 التحية:
صفق بيديك وقل: «ها ها ها!»

 الموقف تجاه اآلخرين:
ال يصدقون أي شيء مما يقوله أفراد الجماعة البرتقالية. 

التوصيف الثقافي (يمكن استخدام الخصائص التالية لثقافات الجماعات، أو خلق خصائص خاصة بكم)

النشاط 37 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  



يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 
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المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  01 – 03: حقوق اإلنسان وحقوق الطفل

•  06: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة مشاعر الظلم، والتفكير بالمسائل التالية:

•  انعدام المساواة في العالم.

•  حقوق الطفل.

الحقوق والمسؤوليات
الحـــق في الحصـــول على االحتياجات األساســـية (المـــادة 27)؛ 
الحـــق في الحصـــول على أرفع مســـتوى صحـــي ممكن وعلى 

الرعاية الصحية (المادة 24)؛ الحق في التعليم (المادة 28).

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  مساعدة بعضنا بعضا.

•  التعلم عن حقوقنا.

هدف اللعبة
العمل ضمن ِفرق إليجاد األجوبة الصحيحة عن األسئلة.

طريقة اللعب
م األطفال إلى ثالثة أو أربعة فرق. 1.  قسِّ

2.  ُاطلـــب مـــن كل فريق أن يرســـم خريطة للعالم تبيـــن القارات 
ع خريطة على كل فريق). ُاطلب من األطفال  الرئيســـية (أو وزِّ
أن يتخيلوا مجموعة مؤلفة من 100 طفل (في مخيم نهاري 
مثًال). ثم اطرح عليهم الســـؤال التالـــي: «إذا كان 100 طفل 
يمثلون سكان العالم، فكم يكون عدد األطفال في المناطق 
التاليـــة: آســـيا، أفريقيـــا، أوروبا، أمريـــكا الشـــمالية، وأمريكا 

الوسطى والجنوبية؟»

3.  ُاطلب من األطفال مناقشة هذا السؤال داخل فريقهم إلى 
أن يتوصلـــوا إلى اتفاق بشـــأن األعداد. ويجـــب أن يكتب كل 
فريـــق األعداد في مناطق خرائـــط العالم التي لديهم. عندما 
تنهي جميع الفرق عملها، ُاطلب من األطفال عرض خرائطهم 

على بقية المجموعة وشرح كيف توصلوا إلى أجوبتهم.

4.  بعـــد ذلـــك، إعـــرض علـــى األطفـــال خريطتـــك مـــع األجوبة 
الصحيحة، وهي: 56 من آسيا، 23 من أفريقيا، 9 من أوروبا، 
8 من أمريكا الوسطى والجنوبية، و 4 من أمريكا الشمالية.
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11-12 سنة 30-45 دقيقةالعمر:   الوقت:  

داخلي 6-15 فردًاالموقع:   حجم المجموعة:  
هادئ نسخ من خريطة العالم أو مستوى النشاط:   أوراق كبيرة الحجم لرسم  المواد:   الخريطة عليها.    

العدالة القيمة الرئيسية:  
التعاون القيم األخرى:  

النشاط 38 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  
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5.  ُاطلب من األطفال مناقشـــة األســـئلة التاليـــة داخل فرقهم 
واإلجابة عنها:

أ)  من بين هؤالء األطفال المئة، كم طفًال ســـيقضي نحبه   
قبل بلوغ سن الخامسة؟

ب)  كـــم طفًال من بين هؤالء المئة لن يلتحق بالمدرســـة؟ كم   
عدد البنات من بين األطفال الذين ال يلتحقون بالمدرسة؟ 

كم عدد البنات الالئي سيلتحقن بالجامعات؟

ج)  كـــم عدد األطفال الذين ســـيكبرون وهم يعانـــون من آثار   
الجفاف ونقص المياه من بين هؤالء األطفال المئة؟

د)  كـــم عدد األطفـــال الذين يريـــدون أن يكبـــروا وهم أصحاء   
وســـعداء ومحبوبون ويعيشون في أمان من بين هؤالء 

المئة؟

6.  أعـــط كل فريـــق وقتـــًا لتقديم أجوبتـــه إلى بقيـــة المجموعة، 
ومناقشة االختالفات بين أجوبة الفرق المتعددة.

7.  األجوبة الصحيحة هي:

أ)  9 أطفال سيموتون قبل بلوغ سن الخامسة.  

ب)  18 طفـــًال لـــن يلتحقـــوا بالمدرســـة؛ 11 طفـــًال من أصل   
الثمانية عشـــر طفًال الذين ال يلتحقون بالمدرسة هم من 

البنات. ولن تلتحق بالجامعة سوى فتاة واحدة.

ج)  66 طفـــًال منهـــم ســـيعانون مـــن آثـــار الجفـــاف ونقـــص   
المياه.

د)  100 طفـــل من أصل األطفـــال المائة يريـــدون أن يكبروا   
وهم أصحاء وسعداء ومحبوبون وفي أمان.

8.  الفريق الذي تكون إجاباته األقرب إلى اإلجابات الصحيحة هو 
الذي يفوز باللعبة.

تنـوع
األمم المتحدة المصغرة

قـــم بتنظيـــم نشـــاط يســـتطيع فيـــه األطفـــال أن يتأملـــوا في 
القضايـــا التـــي ُتقدم خالل هـــذه اللعبة وتبادل بعـــض الحلول. 
فعلى ســـبيل المثـــال، قم بعقد قمة مصغـــرة لألمم المتحدة، 

يمكن فيه لألطفال:

•  تمثيل مناطق العالم أو بلدانه.

•  إرتداء مالبس تشبه مالبس شعب البلد الذي يمثلونه.

•  العمـــل في مجموعـــات لمناقشـــة حلول المشـــكالت التي 
حددوها.

•  مناقشة هذه الحلول أثناء عقد اجتماع «جمعية عامة».

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل استمتعت باللعبة؟

•  ما هـــو الجزء األكثر صعوبـــة في اللعبة؟ ما هـــو الجزء األكثر 
سهولة فيها؟

•  ما الذي ستتذكره أكثر من غيره فيما يتعلق بهذه اللعبة؟

•  ماذا تعلمت عن المنطقة التي نعيش فيها من هذا العالم؟

•  ما هي بعض االختالفات بين حياة البنات وحياة األوالد في 
العالم؟

•  إذا نظرنـــا إلـــى األرقام المختلفـــة، ما هي حقـــوق األطفال 
التي ُتحترم؟

•  ثمة عدم مســـاواة فـــي عالم المئة طفل، فهـــل هناك عدم 
مساواة في بلدنا؟

•  إذا تســـنى لك أن تغير شـــيئًا واحـــدًا لجعل هـــذا العالم مكانًا 
أفضل، ما هو التغيير الذي ستحدثه؟

http://www.globalvillage2006. :تم تكييف المادة من: وودكرافت فولك، ُانظر الموقع
org,، تمت زيارة الموقع في 26 مارس/آذار 2006.

النشاط 38 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  
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المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  01 – 03: حقوق اإلنسان وحقوق الطفل

•  06: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة

غرض النشاط
تجربة الشعور بالظلم، والتفكير بالمسائل التالية:

أشكال عدم المساواة الموجودة في العالم

•  عمالة األطفال

•  حقوق الطفل.

الحقوق والمسؤوليات
الحـــق في تلبية االحتياجات األساســـية (المـــادة 27)؛ الحق في 

الحماية من عمالة األطفال (المادة 32).

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  دعم بعضنا بعضا.

•  تعلم حقوقنا.

هدف اللعبة
أن يقـــوم الطفل بمهمات تشـــبه أنـــواع العمـــل المختلفة في 

المناجم والمحاجر.

طريقة اللعب
1.  ُقم بإعداد المواد قبل بدء اللعبة، وإنشاء المحطات.

2.  ُيقام كل نشـــاط في إحدى المحطات. ضـــع التعليمات التي 
قمت بنســـخها أو كتابتها (ُانظر تعليمـــات األطفال) أمام كل 

محطة.

م األطفال إلى فرق، يتألف كل منها من أربعة أو خمسة  3.  قسِّ
أطفال، وستنتقل الفرق من محطة إلى أخرى.

4.  ُاطلـــب مـــن األطفـــال إعادة المـــواد إلـــى مكانها بعـــد انتهاء 
النشاط في المحطة.

5.  ِابـــدأ اللعبـــة بتقديـــم معلومـــات حـــول عمالـــة األطفال في 
المناجم والمحاجر.
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11-12 سنة 60 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   10-20 فردًاالموقع:   حجم المجموعة:  
نشيط صناديق ورق مقوى، بطاقة أو قطعة مستوى النشاط:   ورق مقوى فيها ثقب مساحته سنتيمتر  المواد:   مربع واحد، دلو، حجارة/طوب، بطانيات لبناء    نفق، رمل أو تراب، غربال، 20 زرًا، جرة    زجاجية، طحين أو مسحوق لألطفال.    

العدالة القيمة الرئيسية:  
االحترام القيم األخرى:  

النشاط 39 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  
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إعداد المحطات: تعليمات للقادة
كسر الحجارة

أحضـــر صناديـــق ورق مقوى قديمة كي تمثـــل الحجارة، وقطعة 
ورق بها ثقب مســـاحته ســـنتمتر مربع واحد ستســـتخدم لقياس 

حجم الحصى (قطع ورق مقوى).

رفع دلو ثقيل جدًا
ر الدلو بوضع حجارة أو طوب فيه. حضِّ

الزحف في نفق
قـــم بإنشـــاء نفق باســـتخدام صناديق ورق مقـــوى أو بطانيات. 

ويجب أن يكون النفق مظلمًا وضيقًا.

تنخيل األوساخ والرمل
ـــئ 20 زرًا فـــي صندوق رمـــل أو في حاوية واســـعة لكن غير  خبِّ

عميقة مملوءة بالرمل. وأحضر مناخل لألطفال.

ر هواء مغبَّ
ضع عدة مالعق من الطحين أو مسحوق األطفال في جرة كبيرة 
 2x2 رة. ضع ورقـــة بيضاء صغيـــرة مربعة لمحـــاكاة البيئـــة المغبَّ

سم، مكتوب عليها رقم.

المحطة 1: كسر الحجارة
عندمـــا تعمـــل في محجر، فإنـــك في بعض األحيـــان يجب أن 
تقـــوم بكســـر الحجـــارة الكبيـــرة وتحويلهـــا إلى حصـــى صغير 
ق قطعة ورق مقوى إلى  باســـتخدام مطرقة وإزميل كبيـــر. مزِّ
قطـــع صغيرة، وأحضر القطع الممزقة إلى قائد اللعبة، الذي 
ســـيقرر مـــا إذا كانت القطع صغيـــرة بما يكفـــي. وإذا لم تكن 

كذلك، فعليك أن تعود إلى العمل.

ـــر أن األطفال الذيـــن يقومون بمثل هـــذا العمل يجرحون  تذكَّ
أيديهم ويخاطرون بإصابة عيونهم بسبب قطع الحجارة.

المحطة 3: الزحف في نفق
حاولـــوا الزحـــف عبـــر النفق، واحـــدًا واحـــدًا. ما هو شـــعورك؟ 
هل تـــرى جيدًا؟ هل لديك متســـع للحركـــة؟ إن األطفال الذين 
يعملـــون فـــي المناجـــم يجـــب أن يقضـــوا طـــوال اليوم في 
مناطـــق مظلمـــة ومغلقـــة. وُيســـتأجر األطفـــال للعمل في 
المناجم بســـبب صغر حجمهم، وبالتالي قدرتهم على العمل 
فـــي األنفاق الضيقـــة. إن األنفاق غير مســـتقرة، ولذا فهي 

دائمًا عرضة لخطر االنهيار.

المحطة 2: رفع دلو ثقيل جدًا
إمـــأل دلوًا بحجارة وطوب. واطلـــب أن يقوم كل طفل برفعه. 
إنتبه! إحـــذر! وتأكد من أنك ترفع الحمل بشـــكل صحيح، حيث 

يجب أن تثني ركبتيك مع بقاء ظهرك مستقيمًا. 

هل تســـتطيع أن تســـير وأنت تحمل الدلو بيديك؟ هل تتخيل 
أنك تحمل مثل هـــذه الدالء المملوءة بالحجـــارة طوال النهار؟ 
إن األطفال الذين يعملون في المناجم غالبًا ما يحملون دالء 
تـــزن 10-25 كيلو غرامًا لمســـافات طويلة (600 متـــر). ونظرًا 
ألنهـــم ما زالوا فـــي حالة نمو، فإن هذا العمل الشـــاق يلحق 

الضرر بعضالتهم ويؤثر على عظامهم.

المحطة 4: تنخيل األوساخ والرمل
ضـــع كمية قليلـــة من األوســـاخ/الرمل في المنخـــل كي تعثر 

على األزرار.

هل هذا ســـهل؟ كـــم زرًا وجدت؟ تخيل أنك تقـــوم بهذا العمل 
طوال اليوم تحت أشعة الشمس الحارقة. بعض األطفال يجب 
أن يقومـــوا بهذا العمـــل بحثًا عن األحجار الكريمـــة أو المعادن. 

وغالبًا ما تكون المعدات ثقيلة ألنها مصممة للكبار.

المحطة 5: هواء مغبرَّ
قـــم بهز الجـــرة وانظر ما يحـــدث بداخلها. حـــاول التعرف على 
الرقـــم المكتوب علـــى قطعة الورق الصغيـــرة. بعد ذلك، أزل 
الغطاء وُانظر إلى الهواء المغبر الذي يخرج. إن األطفال الذين 
يعملون في األنفاق تحت األرض معرضون الستنشاق كمية 
كبيرة من الغبار الذي يمكن أن يســـبب مشـــاكل في التنفس 

وأمراض رئوية وسرطان الرئة.

األنشطة: تعليمات لألطفال
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تنـوع
سباق

كي تجعل األطفـــال أكثر اهتمامًا باللعبـــة، يمكنك تحويلها إلى 
ســـباق بالتنـــاوب بيـــن فريقيـــن. وبعد انتهـــاء الســـباق، يمكنك 
التحدث عن الصعوبات وأن تســـأل األطفال عن شعورهم وهم 

يقومون بدور الطفل الذي يعمل في منجم أو محجر.

رة األمم المتحدة المصغَّ
م نشـــاطًا يتأمل فيه األطفال في القضايا التي ُتطرح خالل  نظِّ
هذه اللعبة، ويتبادلون بعض الحلول. على سبيل المثال، إعقد 

قمة مصغرة لألمم المتحدة.

•  ويمكن لألطفال أن يقوموا بما يلي:

•  تمثيل مناطق العالم أو البلدان

•  ارتداء مالبس تشبه مالبس شعوب البلدان التي يمثلونها.

•  العمـــل في مجموعـــات لمناقشـــة حلول المشـــكالت التي 
حددوها.

•  مناقشة هذه الحلول أثناء انعقاد «جمعية عامة».

فيلم قصير
إذا كان لديـــك اتصال بالشـــبكة الدولية، يمكنك مشـــاهدة فيلم 
قصيـــر حول عمالـــة األطفال فـــي المناجم علـــى موقع منظمة 
http://www.ilo.org/ :العمل الدولية على الشـــبكة العنكبوتيـــة

ipec/lang--en/index.htm. تمـــت زيارتـــه فـــي 26 مـــارس/ آذار 
.2008

وهذا سوف يساعد على تحفيز النقاش بعد اللعبة.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل استمتعت باللعبة؟

•  ما هو النشاط األكثر صعوبة؟ ما هو النشاط األكثر سهولة؟

•  هل كانت هناك أنشطة يمكنك أن تقوم بها طوال اليوم؟

•  ربما يجد األطفال أن هذه األنشـــطة ســـهلة وممتعة. وربما 
يعود ذلك إلى أن هذه األنشـــطة جديدة عليهم، وال تستمر 
ر أن هذا العمل ليس  ســـوى بضع دقائق. ساعدهم على تذكُّ
متعة لألطفال المضطرين للقيام به كل يوم وطوال اليوم، 
وأن العديـــد منهـــم ال يحتفظـــون بالنقـــود التي يكســـبونها 

ألنهم يجب أن يعطوها لوالديهم.

•  ما الذي ستتذكره بشأن هذه اللعبة أكثر من غيره؟

•  لماذا تعتقد أن بعض األطفال مرغمون على العمل لكســـب 
عيشهم؟

•  هل تعتقد أن من العدل لألطفال أن يعملوا؟

•  هل تعرف أية منتجات يصنعها األطفال؟

•  إن السجاد والقمصان القطنية الرخيصة الثمن والشيكوالته 
والمـــاس من المنتجات التي كثيـــرًا ما يصنعها األطفال في 

شتى أنحاء العالم.

اســـتغالل  عـــدم  ضمـــان  علـــى  تســـاعد  أن  يمكنـــك  •  كيـــف 
األطفال؟

•  كيف يمكنك ان تساعد على ضمان احترام حقوق األطفال؟

_�)+���` a �� b��+� � �!
�[ �1+�� �

النشاط 39 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل



 معلومات حول عمالة األطفال 
في المناجم والمحاجر

إن العمل في المناجم والمحاجر يمكن أن يكون قذرًا ومتعبًا 
للغاية بالنسبة ألي شخص بوجه عام وللطفل بشكل خاص. 
وُيقدر عدد األطفـــال الذين يعملون فـــي المناجم والمحاجر 
حول العالـــم بنحو مليون طفـــل، حيث يتعرضـــون للحوادث 
الخطيرة أو األمراض المزمنة أو حتى الوفاة. ويعمل هؤالء 
األطفـــال في أســـوأ ظـــروف يمكـــن تخيلها. فهـــم يحملون 
أحمـــاًال ثقيلـــة، ويحـــرق الغبار عيونهـــم، ويقضون ســـاعات 
طويلة تحت أشـــعة الشمس الحارقة وهم يكسرون الصخور 
الكبيرة إلى قطع صغيرة. ويعمل بعضهم تحت األرض في 
ظروف خطيرة وغير مستقرة. ويمكن أن يتعرضوا للمنتجات 
الســـامة كالزئبـــق، أو أن يقضـــوا طـــوال اليـــوم غارقين في 
المـــاء. وغالبـــًا ما تقـــع المناجم في مناطق نائيـــة تفتقر إلى 
المـــدارس والخدمات الصحيـــة. ووفقًا لالتفاقيـــة رقم 182 
لمنظمة العمـــل الدولية، فإن العمل في المناجم يمثل أحد 
أســـوأ أشكال عمالة األطفال بسبب مخاطره الشديدة وألنه 

يحرم األطفال من حقوقهم األساسية.

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 
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المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

6: قيم الرزمة

12: وقف اإلساءة اللفظية

13: اختيار األنشطة وتيسيرها

14  – 17: مناقشات المجموعة

غرض النشاط
تجربة مشاعر الترهيب واإلقصاء، والتفكير بالمسائل التالية:

•  اآلثار الضارة للتنمر.

•  الصعوبـــات التـــي يواجههـــا األشـــخاص الذيـــن يتعرضـــون 
للترهيب واإلقصاء بانتظام.

الحقوق والمسؤوليات
الحـــق في عدم التعـــرض للتمييز (المادة 2)؛ الحـــق في الحماية 

من جميع أشكال العنف (المادة 19).

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  إشراك اآلخرين.

•  المساعدة على إبقاء اآلخرين في أمان.

هدف اللعبة
أن يتمكن كل طفل من عبور منطقة اللعب من دون أن يتعرض 

للمس.

طريقة اللعب
م اللعبة بالطلب من األطفال أن يشـــرحوا معنى التنمر.  1.  قـــدِّ
عندما يقوم طفل أو شـــاب أو مجموعة أطفال بإهانة طفل 
آخـــر أو تهديده أو ضربه أو إرغامه على فعل شـــيء رغمًا عن 
رًا. والتنمـــر يمكن أن يكون على  إرادتـــه، فإن ذلـــك يدعى تنمُّ

الشكل اآلتي:

•  استخدام كلمات جارحة ضد شخص آخر أو السخرية منه.  

•  تجاهـــل شـــخص أو إقصاؤه عمـــدًا مـــن المجموعة أو من   
النشاط.

•  ضرب شـــخص آخـــر أو دفعه أو ممارســـة ســـلوك عنيف   
ضده بقصد ترهيبه.

•  قـــول أو كتابـــة أشـــياء غير صحيحة ضد شـــخص أو نشـــر   
شائعات كاذبة عنه.

�
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أبلْغ األطفال بأنهم سيلعبون لعبة تساعدهم على فهم معنى 
الترهيب.

2.  ُاطلـــب مـــن األطفـــال الوقوف فـــي صف في أحـــد طرفي 
منطقة اللعب.

3.  ِاختـــر طفًال واحدًا كي يلعـــب دور «المتنمر»، واطلب منه أن 
يقـــف فـــي مواجهة المجموعـــة على بعد بضعـــة أمتار أمام 

الصف.

4.  ينبغـــي أن يرجـــو األطفال المتنمـــر: «أرجـــوك، أرجوك، هل 
تسمح لي بالعبور؟»

5.  يجيب المتنمر واضعًا شروطه: «لن أسمح لكم بالمرور إال إذا 
كنتم ترتدون صندًال»، أو «إذا كنتم تضعون نظارات»، أو إذا 

كنتم تتكلمون الفرنسية».

6.  األطفـــال الذيـــن يلبون شـــروط المتنمر يســـتطيعون المرور 
بهدوء عبر منطقة اللعب بـــدون التعرض للترهيب، أي بدون 

التعرض للمطاردة من قبل المتنمر.

7.  عندمـــا يصـــل األطفـــال الذيـــن يلبون شـــروط المتنمـــر إلى 
الطـــرف اآلخر من منطقة اللعب، يجـــب أن يحاول بقية أفراد 
المجموعـــة الركـــض عبر منطقة اللعب بهـــدف الوصول إلى 

الجانب اآلخر من دون التعرض للمس من قبل المتنمر.

8.  إذا لمـــس المتنمر طفًال قبل وصوله إلى الطرف اآلخر، فإن 
الطفـــل يصبـــح متنمرًا، ويحل محـــل المتنمـــر األول. وإذا لم 

يتعرض أحد للمس، فإن الطفل نفسه يظل هو المتنمر.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت اللعبة؟

•  ما هو شعورك عندما ُمنعت من العبور؟

•  ما هو شعورك لو أن المتنمر أمسك بك؟

•  إلى المتنمرين: ما هو شـــعورك عندما أمرت كل شخص بما 
يجب عليه أن يفعل؟

•  ما نوع االســـتراتيجيات (الحيل) التي استخدمتها في محاولة 
الوصول إلى الطرف اآلخر؟ لماذا نجحت تلك االستراتيجيات، 

أو لماذا لم تنجح؟

•  هـــل ســـبق أن تعرضَت للمماحكة أو اإلزعـــاج من قبل أطفال 
آخرين في ساحة المدرسة أو المخيم النهاري؟

•  هل ســـبق أن قمـــت بمماحكة أطفـــال آخريـــن أو إزعاجهم أو 
السخرية منهم؟ هل سبق أن دفعت أحدًا أو هددته؟ لماذا؟

•  هـــل رأيت أحـــدًا يتعرض للضـــرب أو التهديـــد أو اإلذالل من 
قبل شخص آخر؟ إذا كان الجواب بنعم، فماذا فعلت؟ وبماذا 

شعرت؟

•  ماذا بوســـعنا أن نفعل لو تعرضنا للتنمر، أو رأينا شخصًا آخر 
يتعرض للتنمر؟

•  ماذا بوسعنا أن نفعل كي نتأكد من أن التنمر ال يحدث هنا؟

النشاط 40 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  
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المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

06: قيم الرزمة  •

•  10: حل النزاع سلميًا

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة التعبير عن الرأي، والتفكير بالمسائل التالية:

•  طرق التعبير عن الفرح أو اإلحباط.

•  أهمية الحوار في تخفيف التوترات.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في التعبير عن الرأي (المادة 12).

وكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، يتعين علينا:

•  احترام اآلخرين.

•  االستماع بإمعان إلى ما يقوله اآلخرون.

هدف اللعبة
أن يعبر كل طفل عما أحبه أو لم يحببه في النشاط.

طريقة اللعب
م النشـــاط باإلشارة إلى أن بعض السكان األصليين في  1.  قدِّ
كندا اســـتخدموا، وفي بعض الحاالت مازالوا يســـتخدمون، 
شيئًا مقدسًا إلعطاء الشخص الحق في الكالم عندما تلتقي 
مجموعة من الناس لمناقشة قضايا مهمة. وعندما يمسك 
الشخص بهذا الشيء بيده، ال يجوز ألحد آخر أن ينبس ببنت 
شـــفة. ُاطلب من األطفال تحديد شيء يمكن أن يمثل الحق 

في الكالم، واطلب منهم الموافقة على احترامه.

2.  يجلس األطفال على األرض في حلقة.

3.  ُاطلـــب من األطفال أن يفكـــروا بلحظة خاصة خالل النشـــاط 
الذي شـــاركوا فيه في ذلك اليـــوم. واطلب منهم أن يفكروا 
وه وما لـــم يحبوه قبل ذلك،  بتلـــك اللحظة بالـــذات، وبما أحبُّ
خـــالل الحادثة وأثناءها وبعدها، باإلضافة إلى شـــعورهم أو 

ما فكروا به خالل تلك اللحظة الخاصة.
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هادئ شيء يرمز إلى الحق مستوى النشاط:   في الكالم المواد:    
االحترام القيمة الرئيسية:  
التعاون القيم األخرى:  
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4.  ُاطلب مـــن األطفـــال أن يتبادلوا اللحظـــات األكثر خصوصية 
بالنسبة لهم:

ُاطلـــب  طيبـــة،  اللحظـــة  كانـــت  إذا  الســـارة:  •  اللحظـــات    
مـــن األطفال أن يبـــدأوا بالقول: «لقـــد كان الطقس حارًا 

عندما ..».

•  اللحظـــات غير الســـارة: إذا كانت اللحظة غير ســـارة، ُاطلب   
مـــن األطفـــال أن يبدأوا بالقـــول: «لم يكـــن الطقس حارًا 

عندما ..».

•  اللحظـــات غير الســـارة: بعد توضيح الســـبب فـــي أن تلك   
ل حدوث  ع األطفال على تخيُّ اللحظة كانت غير ســـارة، شجِّ
تغيير إيجابـــي. ُاطلب منهم أن يبدأوا تعليقاتهم بالقول: 
«ســـيكون الطقـــس أشـــد حـــرارة عندمـــا ..».، وذلك كي 

يقترحوا حلوًال.

ملحوظـــة: تســـتطيع هـــذه اللعبـــة أن تســـاعد المجموعـــة على 
التعامـــل مـــع النزاعـــات التـــي قد تنشـــأ. كمـــا أنها تســـتطيع أن 

تساعدكم على إيجاد حلول سلمية معًا.

مناقشات المجموعة
بعد أن يكون األطفال قد تبادلوا «لحظاتهم السارة» و«لحظاتهم 
غيـــر الســـارة»، ربمـــا ترغـــب فـــي مواصلـــة النقـــاش. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل كان من السهل عليك أن تعبر عن نفسك؟

•  كيـــف يمكـــن أن تصبـــح أكثـــر ارتياحـــًا عنـــد التعبيـــر عـــن رأيك 
باعتقادك؟

•  مـــاذا تعلمتـــم مـــن االســـتماع للحظـــات الخاصـــة لبعضكـــم 
بعضًا؟

مـــن  المزيـــد  يســـتدعي  بحيـــث  شـــيء  ظهـــور  تكـــرر  •  هـــل 
المناقشة؟

•  هل ينبغي أن نجري أية تغييرات في المستقبل؟

•  كيف يساعدنا هذا النوع من الحوار على التصدي للنزاعات؟

النشاط 41 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 

الشعور

التفكير

الفعل



المواد المرجعية
للمســـاعدة علـــى قيادة هذا النشـــاط، يرجى الرجـــوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

06: قيم الرزمة  •

•  10: حل النزاع سلميًا

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة حالة تنطوي على نزاع، والتفكير بالمسائل التالية:

•  طريقة سلمية لحل النزاعات.

•  كيف يساعد الحوار على حل النزاعات.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في الحماية من جميع أشكال العنف (المادة 19).

وكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، يتعين علينا:

•  احترام اآلخرين.

•  اختيار أساليب عمل غير عنيفة.

هدف اللعبة
أن يفـــوز األطفـــال بالعســـل ويكتشـــفوا الخطـــوات الخمـــس 

المتعلقة بحل النزاعات سلميًا.

طريقة اللعب
تستند هذه اللعبة إلى لعبة أخرى تسمى «ِامسك العلم».

1.  قم بإعـــداد مجموعتي بطاقـــات خاصة بحـــل النزاعات. ُاكتب 
ر نسختين من  على كل بطاقة خطوة واحدة لحل النزاع. وحضِّ

كل بطاقة.

•  الخطوة 1: إهدأ  

•  الخطوة 2: ناقش الحالة  

•  الخطوة 3: استكشف الحلول الممكنة  

•  الخطوة 4: وافق على حل  

•  الخطوة 5: ضع الحل موضع التطبيق العملي.  

ن  2.  قم بإعداد منطقة اللعب باستخدام مخروطات كما هو مبيَّ
فـــي الشـــكل أدناه. ضع الشـــيء الـــذي يمثل العســـل في 

المنطقة المسماة «غرفة الكنز».

ـــم األطفال إلى فريقيـــن: الدببة والنحـــالت. ُاطلب من  3.  قسِّ
الدببة اختيار واحد منها كي يلعب دور الدبة «األم» .
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11-12 سنة العمر:  
30 دقيقة داخلي/خارجيالوقت:   الموقع: 

10-12 فردًا حجم المجموعة:  
نشيط 10 ورقات، أقالم عريضة أو أقالم مستوى النشاط:   عادية، مخروطات لتحديد منطقة  المواد:   اللعب، عود يمثل «العسل».    

االحترام التعاون، والمسؤوليةالقيمة الرئيسية:   القيم األخرى:  

النشاط 42 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

االحترام



ـــح لألطفال أن الدببـــة والنحالت في حالة نـــزاع: فالدببة  4.  وضِّ
تحب العسل وتريد أن تأخذه من النحالت! وللفوز في اللعبة، 
يجـــب أن يحـــاول كل فريق حل هذا النزاع عن طريق اكتشـــاف 
الخطوات الخمس لحل النزاعات ســـلميًا. والفريق الذي يحوز 
على العســـل بعد كل جولة ســـيربح بطاقة ُكتبت عليها واحدة 

من الخطوات الخمس.

5.  قْل لألطفال إن النحلة تســـتطيع أن تلســـع (تلمس) دبًا في 
ســـاحة اللعب. وإذا ُلســـع دب فإنه يخرج من جولة واحدة من 
اللعبة. أما الدببة فال تســـتطيع أن تلســـع النحالت، باستثناء 
الدبـــة األم؛ فهـــي تتمتع بوضـــع خاص: إذ ال يمكن لســـعها 
من قبل نحلة، ولكنها تستطيع القضاء على النحلة بلمسها. 
كمـــا أن كل مـــن يتجاوز مضمار اللعب، ســـواء مـــن الدببة أو 

النحالت، سيخرج من جولة واحدة من اللعبة.

6.  تظـــل الدببة في أمان مادامت فـــي الغابة وفي غرفة الكنز. 
وال يجـــوز للنحـــالت دخول أي من هاتيـــن المنطقتين. كما أن 
النحـــالت تظل في أمان مادامت في الخلية، وال يجوز للدبة 

األم أن تدخلها.

7.  من أجل كســـب جولة، يجب أن تركض الدببة باتجاه العســـل، 
وأن تمســـك بـــه وتعيـــده إلـــى المنطقـــة اآلمنـــة مـــن دون 
التعرض للســـع النحلـــة. ويمكن أن تفوز النحـــالت بجولة عن 
طريق حماية عســـلها من االستيالء عليه، سواء بلسع جميع 
الدببـــة، أو بلســـع الدب الذي اســـتولى على العســـل، قبل 

العودة إلى المنطقة اآلمنة للدببة.

8.  إذا نجحت الدببة في أخذ العســـل إلى الغابة، فإنها تكســـب 
الجولـــة وتحصل على بطاقـــة واحدة خاصة بحـــل النزاع. وإذا 
نجحت النحالت في لســـع جميع الدببة، فإنها تكسب الجولة 

وتحصل على بطاقة واحدة لحل النزاع.

9.  في نهاية كل جولة، تبادلوا األدوار، بحيث تصبح الدببة نحالت 
والعكس صحيح. واصل اللعبة حتى ينجح أحد الفريقين في 

كسب جميع بطاقات حل النزاع الخمس.

10. ينتهي النزاع بين الدببة والنحالت ســـلميًا عندما يكتشف أحد 
الفريقين جميع الخطوات الخمس لحل النزاعات سلميًا.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت اللعبة؟

لت أن تكون نحلة أم دبًا؟ لماذا؟ •  هل فضَّ

•  ما معنى النزاع؟

•  ما هي الخطوات الخمس لحل النزاعات سلميًا؟

•  ما هو الجزء األصعب في عملية حل النزاع باعتقادك؟

•  هـــل حاولت حـــل نزاع باســـتخدام هـــذه الخطـــوات؟ كيف كان 
األمر؟

•  هـــل في ذهنك حالة وقعت في البيت أو المدرســـة أو في 
مجموعتـــك، وكان بإمكانك أن تســـتخدم الخطـــوات الخمس 

لحل النزاعات؟

•  هل هناك وســـطاء لحـــل النزاعات في مدرســـتك أو في أي 
مكان آخر؟ كيف يساعدون على حل النزاعات؟

15 إلى 20 م

12 م

5 م
2 م

5 م

2 م 2 م

غابة 
الدببة

خلية 
النحل

غرفة الكنز
العسل

خلية 
النحل

النشاط 42 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:
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المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

06: قيم الرزمة  •

•  10: حل النزاع سلميًا

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة حاالت تنطوي على إحباط، والتفكير بالمسائل التالية:

•  كيف نتعامل مع الغضب واإلحباط.

•  كيف نحل النزاعات وغيرها من المشكالت بصورة سلمية.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في الحماية من جميع أشكال العنف (المادة 19).

وكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، يتعين علينا:

•  احترام اآلخرين.

•  اختيار أساليب عمل غير عنيفة.

هدف اللعبة
أن يتمكن األطفال من حل المشـــكالت المطروحة في مشـــهد 

تمثيلي.

طريقة اللعب
ـــم األطفال إلى مجموعات يتألـــف كل منها من أربعة أو  1.  قسِّ
ســـتة أفراد. ُاطلب من أفـــراد كل مجموعة أن يفكروا بحاالت 
وضعتهـــم في مزاج شـــيء، أو أثارت غضبهـــم أو أزعجتهم. 

ضع قائمة بمقترحات كل مجموعة.

2.  ُاطلـــب مـــن كل مجموعة أن تعد مشـــهدًا تمثيليـــًا طوله من 
دقيقتيـــن إلـــى ثـــالث دقائـــق، حيث تكـــون فيه الشـــخصية 
ت بيـــوم عصيب فعـــًال ألن جميع األشـــياء  الرئيســـية قـــد مرَّ
الســـيئة التـــي اقترحهـــا األطفـــال تحـــدث لتلك الشـــخصية. 
وينبغـــي أن يكون األطفال مســـتعدين لتقديم مشـــهدهم 

مرتين.

ته. واطلب  3.  ُاطلب من كل مجموعة تقديم المشـــهد الذي أعدَّ
من المجموعات التي تشـــكل الجمهور أن تالحظ متى ينتاب 

الغضب الشخصية الرئيسية، وأن تفكر بحلول لمشكالتها.

4.  ُاطلب مـــن كل مجموعة أن تكرر مشـــهدها. وفي هذه المرة 
ُاطلـــب من الجمهور أن يتدخل بـــأن يصرخ بكلمة «قف» كلما 
ر مزاج الشـــخصية الرئيســـية أو يثير  رأى شـــيئًا يمكـــن أن يعكِّ
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11-12 سنة 40 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   10-15 فردًاالموقع:   حجم المجموعة:  
هادئ ال شيء (اختياري: مستوى النشاط:   أكسسوارات، مالبس). المواد:    

االحترام القيمة الرئيسية:  
التعاون القيم األخرى:  

النشاط 43 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  
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غضبها. عندئذ يجب أن يتوقف الممثلون، كما يجب على أحد 
أفـــراد الجمهور الـــذي صرخ بكلمة «قف» أن يقـــول أو ُيظهر 
كيف يمكن تغيير الوضع بحيث ال تنزعج الشخصية الرئيسية. 
ثـــم يعمـــد الممثلـــون إلـــى إدمـــاج الفكـــرة في مشـــهدهم 

ويستمرون بهذه الطريقة إلى أن يكتمل المشهد.

5.  ِاستمر في اللعبة إلى أن تقدم جميع المجموعات مشاهدها 
للمرة الثانية.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل استمتعت باللعبة؟

•  ما هو الجزء األصعب في اللعبة؟ ما هو الجزء األسهل؟

•  ما شعورك عندما كنت تمثل المشهد؟

•  ما الذي ستتذكره في هذه اللعبة أكثر من غيره؟

•  مـــا هي بعض الحلول التي اقترحتها المجموعات المختلفة؟ 
هل كانت تلك الحلول مفيدة؟

•  هل كان الممثلون قادرين على التحكم بغضبهم؟

•  هل تعتقـــد أن من الممكن تحســـين وضع معيـــن عن طريق 
السيطرة على غضبنا وتعديل سلوكنا وأفعالنا؟

ر في بعض األســـاليب التي اقُترحت للتعامل مع مشاعر  •  فكِّ
الغضـــب. كيف يمكن أن تســـتخدم بعض هـــذه الحلول في 

مجموعتنا؟

النشاط 43 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 

الشعور

التفكير

الفعل



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  06: قيم الرزمة

•  12: وقف اإلساءة اللفظية

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة مشاعر التعاطف، والتفكير بالمسائل التالية:

•  لماذا ُيعتبر لفظ أسماء األشخاص بشكل صحيح أمرًا مهمًا.

•  كيف ترتبط أســـماء األشـــخاص بشـــعورهم بالهوية واحترام 
الذات.

الحقوق والمسؤوليات
الحـــق في عدم التعرض للتمييز (المـــادة 2)؛ الحق في أن يكون 
لك اسم وجنســـية (المادة 7)؛ الحق في أن تستخدم لغتك وأن 

تتمتع بثقافتك (المادة 30).

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  قبول اآلخرين.

•  مناداة األشخاص بأسمائهم.

•  احترام االختالفات.

هدف اللعبة
أن تقوم كل مجموعة بتأليف وتقديم مشهد أو أغنية «راب» أو 

قصيدة أو قصة.

طريقة اللعب
1.  إجلس مع األطفال في حلقة وتولَّ قيادة مناقشة باستخدام 

األسئلة التالية:

•  هل تحب اسمك؟

•  هل هناك قصة خلف اسمك؟ هل السمك معنى خاص؟

•  ما هو شـــعورك عندما يلفظ أحد اســـمك أو يقـــوم بتهجئته 
بشكل خاطئ؟

•  هل لك لقب تحبه؟

2.  إقرأ النصْين («ف ر ا ن ت س ي س» و«أنا») أمام المجموعة. 
واسأل األطفال عن رأيهم بهما.

ـــم المجموعـــة إلى فرق يتألـــف كل منها مـــن ثالثة إلى  3.  قسِّ
ع على كل فريق نســـخة مـــن القصيدتين،  أربعـــة أطفـــال. وزِّ

واطلب منهم مناقشة النصين في الفريق.

d
�(
�
�e� d� �$ � 

�	 �� � & 
�
Re

11-12 سنة 60 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   10-15 فردًاالموقع:   هادئ إلى معتدلحجم المجموعة:   ورق وأقالم، ألوانمستوى النشاط:   وفراشي ألوان المواد:    
االحترام القبول، احترام التنوعالقيمة الرئيسية:   القيم األخرى:  

النشاط 44 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

االحترام



4.  ُاطلـــب مـــن كل فريـــق أن يؤلـــف مشـــهدًا أو أغنيـــة «راب» 
أو قصيـــدة أو قصـــة، يذكـــر فيهـــا الشـــخصيات أســـماءهم 
وعناوينهم لشـــخص آخر (عندما ينضمون إلى المخيم/ساحة 
المدرســـة مثـــًال). ولكن الشـــخص الذي يســـجل المعلومات 
لن يفهم االســـم أو لن يحاول فهمه. وربما ُيكتب االســـم أو 

ُيلفظ خطًأ، أو ربما يصدر تعليقه بذيء على االسم.

5.  عندما تكون الفرق مســـتعدة، يؤدي األطفال مشـــهدهم أو 
أغنيتهم أو قصتهم أو قصيدتهم أمام المجموعة بأكملها.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت اللعبة؟

•  هـــل كانت الكتابة أو تقديم العـــرض من قبل المجموعة ككل 
أمرًا صعبًا؟

•  ما هو شعورك وأنت تتبادل «قصتك» مع المجموعة؟

•  ما هي أنواع المشـــكالت التـــي أثارتها المشـــاهد التمثيلية 
واألغاني والقصص والقصائد؟

•  ما هي بعض ردود أفعال األشخاص عندما ُتلفظ أسماؤهم 
أو ُتكتب خطًأ؟ لماذا؟

•  االســـم مـــا هو إال جانـــب واحد مـــن جوانب الهويـــة. ما هي 
بعض الجوانب األخرى لهوياتنا؟

  إن عائلتنا وأصدقاءنا ولغتنا والمكان الذي ُولدنا فيه والمكان 
الـــذي نشـــأنا وترعرعنا فيـــه، وثقافتنا، هي جميعـــًا أجزاء من 

هويتنا.

•  مـــاذا بوســـعنا أن نفعـــل معـــًا لضمـــان احترامنـــا لهويـــات 
األشخاص في مجموعتنا؟

•  ماذا بوســـعنا أن نفعل كـــي نتعلم المزيد عن هويات بعضنا 
بعضا؟

ف – ر – ا – ن – ت – س – ي – س
بقلم: آنا فرانتسيس

قلُت: اسمي «فرانتسيس»
فكتبْت: «فرانسيس».
 – ال، إنه فرانتسيس

فكتبْت: آه، برانسياس،
رت الفاء إلى باء. غيَّ

قلُت: هناك تاء قبل السين،
فسألت: فرانتيس؟
قلت ال، مستنكرًة.

أمسكت قلم حبر الطمس
لكنه كان جافًا.

وقد بدا االنزعاج واضحًا
في أخاديد جبينها المقطب،

قلبت صفحة بيضاء وبدأت من جديد.
وبشعور من االنتصار، كتبت:«فرانتسيس».

 – صحيح، بيد أن ثمة نونًا واحدة في االسم األول «آنا»!

أنـا
بقلم: تيموشين مصطفى

ما اسمك؟
تيموشين

ئه؟ كيف تهجِّ
ت ي م و ش ي ن...

ت ي ن ؟
ال، بالميم، مثل مريم.

هل له اختصار؟
ال، إنه تيموشين مصطفى

أليس له معادل باللغة اإلنجليزية؟
ال، وهل ينبغي أن يكون له معادل؟
التعود عليه يستغرق بعض الوقت

يعني؟
د عليه، تعوَّ
إنه إسمي

إنه أنا.

النصوص

النشاط 44 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  01 – 03: حقوق اإلنسان وحقوق الطفل.

•  06: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة عمل الفريق، والتفكير بالمسائل التالية:

•  حقوق الطفل.

•  كيف نعمل معًا من أجل زيادة احترام حقوق األطفال.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في معرفة حقوقك (المادة 42).

وكـــي نتمتـــع جميعًا بهـــذا الحق، ينبغـــي أن نتعلم عـــن حقوقنا 
ومسؤولياتنا.

هدف اللعبة
أن يرســـم كل طفل أحد الحقوق بسرعة، وأن يحزر الحقوق التي 

رسمها أعضاء فريقه بشكل صحيح.

طريقة اللعب
1.  قـــم بإعداد قائمة بعشـــرة من حقوق الطفـــل (ُانظر الصفحة 

التالية).

2.  قبـــل أن تبدأ، ِاســـأل األطفال عمـــا إذا كانوا يعرفـــون أيًا من 
حقوقهم.

ـــم المجموعة إلى فريقين أو ثالثة فرق، يتألف كل منها  3.  قسِّ
من أربعة أو ستة أطفال. ُاطلب من كل فريق أن يجلس حول 
ورقـــة كنت قد وضعتها علـــى الجدار في أحد طرفي منطقة 

اللعب. ضع نفسك في الطرف المقابل لمنطقة اللعب.

ح لألطفال أن هذا عبارة عن ســـباق. ويتعين على أعضاء  4.  وضِّ
كل فريق أن يحددوا الحق الذي رسمه زمالؤهم في الفريق. 
والفريـــق الذي يســـتطيع تحديد جميع الحقوق التي ُرســـمت 

أوًال هو الذي يفوز في السباق.

5.  ُاطلـــب من أحد أعضاء كل فريق أن يأتي إليك، واهمس في 
أذنه أحد حقوق الطفل.
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المسؤولية
النشاط 45 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

11-12 سنة 10-15 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   10-12 فردًاالموقع:   معتدل إلى نشيطحجم المجموعة:   ورقتان، قلما فلوماستر، مستوى النشاط:   قائمة بعشرة حقوق. المواد:   المسؤولية  التعاون والعدالةالقيمة الرئيسية:   القيم األخرى:  



6.  يعـــود الالعبون إلى فرقهم ويرســـمون الحـــق الذي ُهمس 
بآذانهـــم. وينبغي أن يحزر األعضاء اآلخرون في كل فريق ما 
يرســـمه زمالؤهم. وعندما يتم تحديد الحـــق، يهرع عضو آخر 

في الفريق نحوك من أجل سماع الحق التالي.

7.  تنتهـــي اللعبـــة عندمـــا يتمكـــن أحد الفـــرق من تحديـــد جميع 
الحقوق.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  ما الذي أحببته أكثر من غيره في هذه اللعبة؟

•  هل تعرف جميع الحقوق الواردة في هذه اللعبة؟

•  هل تعرف حقوقًا أخرى؟

•  هل لنا جميعًا الحقوق نفسها؟

•  هل في ذهنك بعض الحقوق التي ال ُتحترم دائمًا؟

  أمثلة: هل يســـتطيع جميع األطفال االلتحاق بالمدرسة؟ هل 
يذهب جميع األطفال إلى طبيب عندما يمرضون؟

•  نحـــن جميعـــًا نريـــد أن نتمتـــع بحقوقنـــا، ولكن هـــل هناك ما 
ينبغي أن نفعله كي نتأكد من أن هذا ممكن؟

•  إن لنا جميعًا الحق في التعبير عن أنفسنا. كما أن لدينا جميعًا 
مسؤولية عن التأكد من أن كل شخص في مجموعتنا يتمتع 
بحرية التعبير عن نفســـه. كيف يمكننا التعـــاون للتأكد من أن 

هذا الحق يحظى باالحترام في مجموعتنا؟

حقوق الطفل:
•  الحق في االلتحاق بالمدرسة

•  الحق في ممارسة شعائره الدينية

•  الحق في المسكن

•  الحق في الغذاء

•  الحق في الحصول على رعاية طبية

•  الحق في اللعب

•  الحق في التعبير عن النفس

•  الحق في الحصول على األمان

•  الحق في االستراحة

•  الحق في بيئة نظيفة

•  الحق في العيش مع والديك

•  حـــق األطفـــال ذوي اإلعاقات فـــي حياة كريمة وفـــي احترام 
استقاللهم

النشاط 45 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 

الشعور

التفكير

الفعل



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

06: قيم الرزمة  •

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها.

•  14  – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربـــة بعـــض األوضـــاع التي قـــد يواجههـــا المهاجـــرون الجدد، 

والتفكير بالمسائل التالية:

•  الصعوبات التي يواجهها المهاجرون الجدد.

•  كيف نساعد المهاجرين على الشعور بالترحيب بهم.

الحقوق والمسؤوليات
الحـــق في عدم التعرض للتمييز (المـــادة 2)؛ الحق في الحصول 
على حماية خاصة كالجئ (المادة 22)؛ الحق في تلبية االحتياجات 

األساسية (المادة 27).

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  قبول اآلخرين.

•  احترام تجارب اآلخرين.

هدف اللعبة
أن يفهم األطفال تجارب المهاجرين على نحو أفضل.

إعداد المواد
ر بعض الوثائق الرســـمية بقص عـــدد من األوراق وتمييزها  حضِّ
بالحروف (ج = جواز ســـفر، ش = شهادة والدة، ن = نقود، ت = 
ر مجموعة واحدة من هـــذه الوثائق األربع لكل  تذكرة ســـفر). حضِّ

العب.

طريقة اللعب
م اللعبة بإجراء مناقشة قصيرة بقيادتك. قدِّ  .1

•  ِاسأل األطفال عمَّ إذا كانوا يعرفون َمن هو المهاجر.

  المهاجـــر هـــو ببســـاطة الشـــخص الذي غـــادر بلـــده األصلي 
ليعيش في بلد آخر.

•  ِاســـأل األطفـــال عـــمَّ إذا كانـــوا يعرفـــون لمـــاذا يقـــرر بعض 
األشخاص العيش في بلد آخر.

ـــح لهـــم أن المهاجرين بوجه عـــام يقررون تغييـــر بلدانهم    وضِّ
بإرادتهم الحرة.
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القبول
النشاط 46 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

11-12 سنة 60 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   15-20 فردًاالموقع:   حجم المجموعة:  
نشيط مناديل، وورق، وأقالم.مستوى النشاط:   المواد:  
القبول احترام التنوع، االحترام، القيمة الرئيسية:   العدالة القيم األخرى:    



ح لألطفال أنهم ســـيضعون أنفســـهم في مكان مهاجر  2.  وضِّ
غـــادر بـــالده بعد وقوع فيضـــان. وثمة أربـــع مراحل في هذه 
اللعبـــة. وفـــي كل مرحلـــة تحكـــي جزءًا مـــن القصـــة، وتختار 

الالعبين الذين سيمثلون األدوار المختلفة.

أربط األجزاء 1، 2، 3، 4 من القصة.  .3

الجزء 1: الفيضان
ح  •  ِاســـأل األطفال عمَّ إذا كانوا يعرفون ما هو الفيضان. وضِّ
لهم أنهم يعيشـــون في مدينة استمر هطول األمطار فيها 
ألسابيع عدة. وقد غمرت األمطار الشوارع ودمرت كل شيء 

في طريقها حتى منازلهم.

•  ِاختـــر ثالثة أطفـــال ليلعبـــوا دور الماء، بينمـــا يلعب األطفال 
اآلخـــرون دور ســـكان المدينة، حيث يجـــب أن يضع كل منهم 
منديـــًال حول خصره، أو في جيبـــه الخلفي كي ُيظهروا أنهم 

من سكان المدينة.

•  يجـــب أن ينجـــح األطفـــال الذيـــن يلعبـــون دور المـــاء في نزع 
المناديل من سكان المدينة. وهذا الفعل يمثل المنازل التي 
دمرتها المياه. وعندما يفقد السكان مناديلهم يتحولون إلى 

ماء ويحاولون نزع المناديل من سكان المدينة اآلخرين.

•  تنتهي هذه اللعبة عندما يفقد جميع سكان المدينة مناديلهم 
ويتحولون إلى ماء.

ملحوظـــة: يمكـــن أداء هـــذه اللعبـــة أيضـــًا علـــى طريقـــة لعبـــة 
«الطميمـــة»، حيـــث يختبـــئ ســـكان المدينة، ويقـــوم األطفال 

الذين يلعبون دور الماء بالبحث عنهم.

الجزء 2: الوثائق الرسمية
ـــح لألطفال أن ســـكان المدينـــة فقدوا كل شـــيء خالل  •  وضِّ
الفيضـــان واختـــاروا أن يعيشـــوا فـــي بلـــد آخـــر. ولتغيير بلد 
اإلقامة، يجب أن يحصل كل شخص على جواز سفر وشهادة 
والدة ونقـــود وتذكـــرة ســـفر. وهـــؤالء يحصلـــون على هذه 
الوثائـــق من وكيل. إن هدف الجزء 2 هو الحصول على جميع 

الوثائق الرسمية الضرورية.

ـــمهم إلـــى أزواج (ِفـــرق)، حيث يكون كل  •  ِاختـــر 8 أطفال وقسِّ
فريق مســـؤوًال عن إحـــدى هذه الوثائق. ويلعـــب هؤالء دور 
الوكالء المســـؤولين عن تأمين الوثائق الرســـمية. ثم يقوم 
كل فريق من الوكالء بخلق مهمة يتعين على ســـكان المدينة 
تنفيذهـــا، مـــن قبيـــل القفز لمســـافة معينـــة أو تكـــرار عبارة 
صعبـــة، أو الغنـــاء، أو القفـــز كضفدع. ســـاعْد األطفال على 

إيجاد مهمة إذا واجهتهم مشكلة في ذلك.

•  يقوم ســـكان المدينة بزيارة كل فريق مـــن الوكالء وينفذون 
المهمـــة التـــي ُتطلب منهم. فـــإذا نجحوا في ذلـــك، فإنهم 

يتلقون وثائقهم من الوكالء.

•  ُيسمح لسكان المدينة الذين ينجحون في جمع كافة الوثائق 
بالهجرة إلى بلد آخر.

الجزء 3: اللغات
ـــح لألطفـــال أن ســـكان المدينـــة وصلوا إلى بلـــد جديد،  •  وضِّ
ولكنهم لألســـف ال يفهمون لغته. وكي يفهمهم اآلخرون، 
فإنهـــم يجب أن يتكلموا بلغة اإلشـــارة. إن هدف الجزء 3 هو 

تمثيل طرح سؤال.

•  ُاطلـــب من األطفال تمثيل الحالة التالية واحدًا واحدًا: يريدون 
أن يذهبـــوا إلى مـــكان معين، ويجـــب أن يســـألوا المارة عن 

االتجاهات.

•  إهمـــس باســـم مكان فـــي المدينة في ُأذن الشـــخص الذي 
يقوم بتمثيل صيغة الســـؤال (من قبيل المدرسة أو المكتبة 
أو محل البقالة أو ملعب كرة القدم). ويجب على األطفال أن 

يحاولوا تحديد المكان الذي يجري تمثيله.

النشاط 46 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  
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الجزء 4: المدرسة
ح لألطفال أن سكان المدنية ملتحقون بمدرسة، ولكنهم  •  وضِّ
ال يتكلمـــون اللغـــة بطالقـــة، ويرتدون مالبـــس مختلفة عن 
بقيـــة الطلبة ألنهم يرتدون زي بلدهم األصلي. يعمد بعض 
الطلبـــة إلـــى االســـتهزاء بهـــم ومنعهـــم من دخـــول مطعم 
المدرســـة. إن هدف الجزء 4 هو عدم اإلمساك بهم من قبل 

الطالب الذي يسخر منهم.

•  ِاختـــر طفًال واحـــدًا في المجموعـــة ليلعـــب دور الطفل الذي 
يســـخر من اآلخريـــن. دع الطفل يقف فـــي منتصف منطقة 

اللعب.

•  بإشارة منك، يعبر األطفال منطقة اللعب بدون أن يلمسهم 
الطفل الذي يسخر من اآلخرين.

•  عندما يتم لمس طفل، فإنه يحل محل الطفل األول.

•  بعد مرور بضع دقائق، تعلن عن انتهاء اللعبة.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت هذه اللعبة؟

•  ما هو الدور الذي أحببته أكثر من غيره؟ لماذا؟

•  ُأذكر بعض المشاعر التي أحسست بها أثناء اللعبة.

•  هل هاجرت مـــن بلد آخر، أو هل تعرف أشـــخاصًا هاجروا من 
بلد آخر؟

•  ما هو الشـــعور الذي ينتاب المـــرء عندما يغادر بلده األصلي 
ويعيش في بلد جديد؟

•  ما رأيك باألطفال الذين سخروا من اآلخرين في هذه اللعبة؟ 
لماذا تعتقد أن رد فعلهم جاء على هذا النحو؟

•  ماذا بوســـعنا أن نفعل كي نجعل األشـــخاص الذين وصلوا 
إلى هنا للتو يشعرون بالترحيب؟

•  ماذا بوسعنا أن نفعل إذا رأينا أطفاًال يسخرون من المهاجرين 
الجدد؟

النشاط 46 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

الشعور

التفكير

الفعل



النشاط 46 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  06: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14  – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربـــة فقدان القدرة علـــى الكالم والحركة، والتفكير بالمســـائل 

التالية:

•  الصعوبات التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقات.

•  كيف نستطيع أن نساعد بعضنا بعضا.

الحقوق والمسؤوليات
الحـــق في عدم التعـــرض للتمييز (المادة 2)؛ حـــق األطفال ذوي 

اإلعاقات في تلقي تعليم خاص ورعاية خاصة (المادة 23).

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  إشراك اآلخرين.

•  احترام جميع الناس، بمن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقات.

هدف اللعبة
أن يتمكـــن كل طفل من تناول الغداء بدون كالم وبدون امتالك 

القدرة الكاملة على الحركة.

طريقة اللعب
م المجموعة إلى أزواج. 1.  قسِّ

ُأربط رسغ كل طفل برسغ طفل آخر باستخدام الشرائط.  .2

3.  تأكد من أن الشريط ليس ضيقًا للغاية، وأنه ال يحبس الدورة 
الدموية، ويمكن إزالته بســـرعة عند الضرورة. وفي الحاالت 
الطارئـــة يجب أن يكون األطفال قادريـــن على االنفصال عن 
بعضهم بعضًا بســـرعة. ويمكنك أن تطلـــب من األطفال أن 

يمسكوا بأيدي بعضهم بعضا إذا لم تتوفر لديك شرائط.

أبلغ األطفال بأن الكالم ممنوع خالل تناول الوجبة.  .4

يتناول األطفال وجباتهم وهم مربوطون ببعضهم بعضًا.  .5
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القبول
النشاط 47 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

11-12 سنة 60 دقيقة (خالل وقت الغداء)العمر:   داخلي/خارجيالوقت:   10-20 فردًا الموقع:   هادئ إلى معتدلحجم المجموعة:   شرائط، غداء أو ساندويشات مستوى النشاط:   سريعة لكل شخص. المواد:    
القبول اإلشراك  القيمة الرئيسية:   القيم األخرى:  



مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت اللعبة؟

•  هل شعرَت باإلحباط عندما حاولت أن تتناول طعامك؟

•  ما الذي ستتذكره في هذه اللعبة أكثر من غيره؟

•  ما هي التحديات التي واجهتها بسبب إعاقتك؟

•  ما هي االســـتراتيجيات (الحيل) التي استخدمتها كي تتناول 
طعامك؟

•  هل ســـاعدك أصدقاؤك فـــي أداء مهام معينـــة؟ كيف كنت 
ستتناول طعامك من دون مساعدتهم؟

•  مـــا هي بعـــض األنشـــطة اليوميـــة التي قد يجد الشـــخص 
المصاب بإعاقة جسدية أنها صعبة؟

•  ما هي المواقف المفيدة عند مواجهتك تحديات عديدة؟

•  كيف نتأكد من أن الوصول إلى هذا المكان يســـير على ذوي 
اإلعاقات (من الداخل والخارج)؟

•  ماذا بوسعنا أن نفعل كي نتأكد من إشراك األشخاص ذوي 
اإلعاقات؟

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 

الشعور

التفكير

الفعل

النشاط 47 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

06: قيم الرزمة  •

•  11: تمييز العنصرية ومنعها

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14  – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
ز، والتفكير بالمسائل التالية: تجربة الشعور بالتميُّ

•  العنصرية.

•  كيف يكون لون بشرة كل شخص مميزًا.

•  كيف يكون جميع الناس مختلفين ولكنهم متساوون.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 2).

وكي نتمتع جميعًا بهذا الحق، يتعين علينا:

•  إشراك اآلخرين.

•  احترام االختالفات.

هدف اللعبة
أن يقوم كل طفل بإعادة تشـــكيل لون بشـــرته وشـــعره، ورسم 

وجهه.

طريقة اللعب
1.  ُاطلب مـــن األطفال مزج األلـــوان بهدف إعادة تشـــكيل لون 

بشرتهم وشعرهم.

2.  عندما يكملون مـــزج األلوان، ُاطلب منهم ذكـــر األلوان التي 
مزجوها. وفيمـــا يلي بعض األلوان المقترحـــة: وردي، أحمر 

مرجاني، زيتوني،حليبي، كريم، عسلي، نحاسي، إلخ.

3.  ُاطلب أن يرسم كل منهم وجهه باأللوان التي مزجها. يمكنك 
توزيـــع أوراق عليها دائرة (وجه) مرســـومة أصـــًال، وأن تطلب 

من األطفال رسم وجوههم وشعرهم باأللوان.

4.  ُاكتب أســـماء األطفال في أعلى لوحاتهم. ويمكنك تعليقها 
فـــي أرجاء الغرفـــة إذا أردت. كمـــا يمكنك اســـتخدام األلوان 

التي مزجها األطفال لرسم قوس قزح.
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القبول
النشاط 48 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

11-12 سنة العمر:  
30 دقيقة داخلي (في ستوديو فن إن ُوجد)الوقت:   الموقع:  
5-20 فردًا حجم المجموعة:  

هادئ ورق، ألوان رسم، مستوى النشاط:   وفراشي رسم المواد:    
القبول احترام التنوع، واالحترامالقيمة الرئيسية:   القيم األخرى:  



مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت اللعبة؟

•  هل شعرت بأنك شخص خاص أو مميز خالل اللعبة؟

•  ما الذي ستتذكره من هذه اللعبة أكثر من غيره؟

•  ما هي بعض ألوان البشرة في المجموعة؟ هل كانت بشرة 
أحدهم «سوداء» أو «بيضاء» أو «صفراء»؟

•  هل في مالحظة لون بشرة شخص آخر شيء خطأ؟

  لـــكل شـــخص لون بشـــرته الخـــاص. واللون شـــيء جيد ألنه 
يجعل الحياة شيئًا ممتعًا وجميًال.

•  إذا كنا جميعًا مختلفين في لون البشـــرة، فلماذا يتم التمييز 
ضد الناس بسبب لون بشرتهم باعتقادك؟

•  هل رأيت أو ســـمعت عن أشـــخاص تعرضوا للتمييز ضدهم 
بسبب لون بشرتهم؟ ماذا حدث؟

•  مـــاذا بوســـعك أن تفعل لمنـــع العنصرية في مدرســـتك أو 
مجموعتك أو الحي الذي تقطن فيه؟

http://www.globalvillage2006. :تم تكييف المادة من: وودكرافت فولك، ُانظر الموقع
org، تمت زيارته في 6 فبراير/شباط 2008.

النشاط 48 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 

الشعور

التفكير

الفعل



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  06: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة أداء لعبة من ثقافة أخرى، والتفكير بالمسائل التالية:

•  اإلسهام اإليجابي للثقافات األخرى.

•  كيف نحترم التنوع الثقافي.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 2)؛ الحق في اســـتخدام 

لغتك والتمتع بثقافتك الخاصة (المادة 30).

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  إشراك اآلخرين

•  احترام الثقافات األخرى.

هدف اللعبة
أن يحـــزر األطفال في الفريق الذي يحمل األغصان في أي أيدي 

يخبئ أفراد الفريق اآلخر الحصى.

طريقة اللعب
ح لألطفال أن هذه لعبة تقليدية لجماعة اإلنويت، واشرح  1.  وضِّ

لهم َمن هم اإلنويت (ُانظر المعلومات أدناه).

2.  إذا كنت في الخارج وفي منطقة مناسبة، ُاطلب من األطفال 
جمع المواد الضرورية ألداء اللعبة. ُاطلب من نصف األطفال 
العثـــور علـــى حبات حصـــى صغيرة يمكـــن إخفاؤهـــا في يد 
واحدة، واطلب من النصف اآلخر العثور على أغصان. وإذا لم 
ن المواد مســـبقًا. وستحتاج  يكن ذلك ممكنًا، يمكنك أن تؤمِّ

إلى حصاة واحدة لكل طفلين وغصن واحد لكل طفلين.

ـــم المجموعـــة إلـــى فريقيـــن متســـاويين، واطلـــب من  3.  قسِّ
الفريقيـــن أن يجلســـا فـــي مواجهـــة بعضهمـــا بعضـــًا. أعط 

الحصى إلى أحد الفريقين واألغصان إلى الفريق اآلخر.

ـــح لألطفال أن هذه اللعبة تتكون من عدة جوالت. وفي  4.  وضِّ
كل جولة، يجب أن يقـــوم أعضاء الفريق الذي يملك الحصى 
بإخفائهـــا فـــي أيديهـــم، ويتعين علـــى الفريق الـــذي يملك 

األغصان أن يحزر في أية أيدي ُخبئت الحصى.
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11-12 سنة 20-30 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   6-12 فردًاالموقع:   حجم المجموعة:  
هادئ حصى، أغصان.مستوى النشاط:   احترام التنوعالمواد:   القيمة الرئيسية:  

التعاون القيم األخرى:  

النشاط 49 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

احترام التنوع



5.  تأكـــد من أن الفريـــق الذي يخبـــئ الحصى يملك عـــددًا منها 
يســـاوي عدد الالعبين. ُاطلب مـــن أعضاء الفريق الذي يملك 
الحصـــى أن يســـتديروا وأن يتناقشـــوا بهـــدوء فيمـــا بينهم 
ـــح لألطفال أن  حـــول كيفية إخفـــاء الحصى في أيديهم. وضِّ
باستطاعتهم تقسيم الحصى بالطريقة التي يرونها مناسبة: 
إذ يجـــوز أال تحمل اليد الواحـــدة أية حصاة، أو أن تحمل حصاة 
واحدة أو عـــدة حصى. هناك أطفال يســـتطيعون إخفاء عدة 
حصى في أيديهم، بينما هناك آخرون ال يستطيعون إخفاء 
حصـــاة واحدة. وعندما يتم إخفاء الحصى ُاطلب من األطفال 
أن يســـتديروا لمواجهـــة الفريق اآلخـــر مرة أخـــرى. ويمكنهم 
وضـــع أيديهم خلـــف ظهورهـــم أو وضعها بشـــكل متقاطع 

على صدورهم.

6.  تأكـــد من أن لـــدى الفريق الـــذي يتعين عليه أن يحـــزر أين ُتخبأ 
ح لهم  الحصى، عددًا من األغصان يساوي عدد الالعبين. وضِّ
أن كل غصن يمثل حزرًا أو احتمال خطأ. وعندما يطلب الفريق 
الذي يحزر من الفريق اآلخر أن يفتح يدًا ويتبين أنها ال تحتوي 

على حصاة، فإنه يجب أن يعطي الفريق اآلخر غصنًا.

7.  ِابدأ اللعبة بالطلب من الفريق الذي يحزر أن يقرر، كمجموعة، 
أي يـــد يريـــد أن يراها مفتوحـــة. فإذا كانت اليـــد التي يختارها 
تحتـــوي على حصـــاة، فإنه يأخذهـــا من الفريق اآلخـــر. أما إذا 
لـــم يكن فيها أية حصـــاة، فإنه يجب أن يعطـــي الفريق اآلخر 

غصنًا. وهكذا تستمر اللعبة.

8.  إذا نجـــح الفريق الباحـــث عن الحصى في العثـــور على جميع 
الحصى قبل أن يســـلم جميع أغصانه، فإنه يكســـب الجولة. 
وإذا كان األمر خالف ذلك، فإن الفريق اآلخر هو الذي يفوز.

9.  ُاطلب من الفريقين تبادل األدوار في الجولة التالية. والفريق 
الذي يكسب جولتين أوًال، هو الذي يفوز باللعبة.

من هم «اإلنويت»؟
«اإلنويت» هم السكان األصليون في كندا في منطقة القطب 
الشـــمالي. ويعيشون بشكل رئيســـي في نونافوت ومناطق 
الشـــمال الغربي ولبرادور وكويبك الشـــمالية. وكلمة «إنويت» 

تعني «الشعب» بلغة «إنوكتيتوت»، وهي لغة اإلنويت.

http://www.aincinac. :لالطالع على مزيد من المعلومات حول اإلنويت، ُانظر الموقع
gc.ca/pr/info/info125_e.html

مناقشات المجموعة
ر األطفال بأن لعبة األيدي هذه مســـتلَهمة  بعد انتهاء اللعبة، ذكِّ
ح لألطفال باختصار من  من لعبة تقليدية لشـــعب اإلنويت. وضِّ
هم اإلنويت، مستخدمًا المعلومات المتوفرة في هذه الورقة. 
ثـــم قم بإجراء مناقشـــات بقيادتك، مســـتخدمًا األســـئلة التالية 

لالسترشاد بها:

•  هل أحببت اللعبة؟

•  هل كان من الســـهل التوصل إلى اتفـــاق مع أعضاء فريقك 
حـــول مكان إخفاء الحصى؟ هل كان من الســـهل تقرير أي يد 

تريدون فتحها؟

•  ما هي االســـتراتيجيات (الحيل) التي استخدمتها للنجاح في 
هذه اللعبة؟

•  هل تحب ألعاب الفريق؟ لماذا؟ لم ال؟

•  هل تعـــرف ألعابًا أخرى تؤدى بالحصـــى أو العظام الصغيرة، 
أو بأشياء صغيرة توجد في الطبيعة؟

•  هـــل تعـــرف ألعابـــًا للســـكان األصلييـــن أو ألعابًا مـــن بلدان 
أخرى؟

•  األلعـــاب هـــي مثال واحد على ما نســـتطيع أن نتعلمه أو أن 
نســـتمتع به مـــن ثقافات أخـــرى. مـــاذا يمكننـــا أن نتعلم من 

الثقافات األخرى كذلك؟

•  ماذا بوســـعنا أن نفعل كي نتعلم أكثر عن الثقافات األخرى؟ 
هـــل هناك ثقافـــات يمكننـــا أن نتعلـــم عنها شـــيئًا من خالل 

مجموعتنا؟

 تم تكييف المادة من: «هاند غيم»، الشؤون الهندية والشمالية في كندا، ُانظر الموقع:
http://nwttno.inac-ainc.gc.ca/youthbuzz/fg-idg_e.htm، تمت زيارته في 4 أبريل/

نيسان 2008.

النشاط 49 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 

الشعور

التفكير

الفعل



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  06: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة مشاعر التعاطف، والتفكير بالمسائل التالية:

•  ردود الفعل المختلفة لألشخاص تجاه الحالة نفسها.

•  كيف تحترم مشاعر اآلخرين.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 2)؛ الحق في التعبير عن 

آرائك (المادة 12).

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  إشراك اآلخرين.

•  احترام أفكار الناس ومشاعرهم.

هدف اللعبة
أن يمثل كل طفل مشـــهدًا صامتًا يعبر عن مشـــاعر شـــخص آخر 

في حالة معينة.

طريقة اللعب
ل فرقـــًا يتألـــف كل منهـــا مـــن شـــخصين. وإذا كان عدد  1.  شـــكِّ

الالعبين فرديًا، يمكنك تشكيل فرق من ثالثة أشخاص.

ح لألطفال أن الهدف هو «أن يســـير كل واحد منهم في  2.  وضِّ
جلباب شـــريكه»، أي أن يضع نفسه مكان شريكه،  وذلك بأن 
يكون رد فعله بالطريقة نفســـها. وعندما تصف حالة معينة، 
ل شـــعور شـــريكه ورد فعله في ذلك الســـياق.  فإنه ســـيمثِّ

والهدف هو نقل العاطفة التي أحس بها الشريك.

3.  ُاطلب من األطفال أن يتبادلوا شـــيئًا يختارونه مع شركائهم، 
مـــن قبيل قبعـــة أو كتـــاب أو إســـورة أو جاكيت أو ســـاعة أو 

حذاء.

4.  قبل بدء اللعبة، ُاطلب من األطفال أن يتوقفوا بضع دقائق 
للتفكير بشركائهم. من هو هذا الشريك؟ ما هي نقاط قوته 
وصفاتـــه الحميدة؟ ما الـــذي الذي يجعله مميـــزًا؟ إقترح على 
األطفال أن يمســـكوا شـــيئًا يخـــص شـــركاءهم ويحاولوا أن 

يضعوا أنفسهم مكانهم.
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القبول
النشاط 50 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

11-12 سنة 20-30 دقيقةالعمر:   داخلي/خارجيالوقت:   4-20 فردًاالموقع:  حجم المجموعة:  
معتدل مستوى النشاط:  

ال شيء المواد:  
القبول احترام التنوعالقيمة الرئيسية:   القيم األخرى:  



5.  ُاطلـــب من األطفـــال أن يقفـــوا ويواجهوا شـــركاءهم عندما 
يمثلون المشهد الصامت. قدم وصفًا لسيناريو واطلب من 
األطفـــال تمثيل رد فعل شـــركائهم على الحالـــة المفترضة، 

وذلك باستخدام السيناريوهات المقترحة الواردة أدناه.

ِاستمر في اللعبة مستخدمًا سيناريوهات متنوعة.  .6

السيناريوهات الممكنة:  
•  تقابل شخصًا للمرة األولى.  

ق طعامك المفضل. •  تطلب من شخص تذوُّ  

•  تلتقي بمَثلك األعلى.  

•  تطرح سؤاًال على طفل ال يتكلم لغتك.  

•  يخبرك صديق بأنه ذاهب في رحلة.  

•  شخص ما يقول لك نكتة.  

•  تقترح فكرة يعتقد الجميع أنها ألمعية.  

•  يدعوك صديق إلى مشاهدة عرض.  

•  أغنيتك المفضلة ُتبث عبر اإلذاعة.  

•  معلمك يقدم لك التهاني.  

•  تريد أن تتكلم، ولكن أحدًا ال يستمع إليك.  

•  تلتقي صديقًا لم تره منذ وقت طويل.  

•  يجب أن تشرح لعبة للمجموعة بأكملها.  

•  زميل لك يسقط عن دراجته ويطلب مساعدتك.  

•  تعلم أن بلدين أعلنا الحرب ضد بعضهما بعضًا.  

•  تمر بجانب كلب على رصيف المشاة.  

•  تدعو شخصًا إلى حفلة.  

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببَت اللعبة؟

•  هل من السهل تمثيل شعور شخص آخر؟ لماذا؟ لم ال؟

•  هل تشـــعر بأن شـــريكك قد نجح فـــي تمثيـــل رد فعلك تجاه 
الحاالت المقدمة؟ لماذا؟ لم ال؟

•  ماذا تعلمت عن شريكك أثناء قيامك بأداء اللعبة؟

•  هل تســـتطيع وصـــف حالة يمكن أن تجعلك ســـعيدًا، ولكنها 
قد تزعج شخصًا آخر؟ لماذا تكون ردود فعلنا مختلفة؟

•  هل تعتقد أننا جميعًا يمكن أن نشـــعر بالغبطة أو الغضب أو 
الحزن أو الفخر؟ لماذا؟ لما ال؟

•  كيـــف يمكـــن أن نحتـــرم ما يفكـــر أو يشـــعر به اآلخـــرون في 
المجموعة؟

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 

الشعور

التفكير

الفعل

النشاط 50 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  



المواد المرجعية
للمســـاعدة على تجسيد هذا النشـــاط، يرجى الرجوع إلى أوراق 

المواد المرجعية التالية:

•  01 – 03: حقوق اإلنسان وحقوق الطفل

•  6: قيم الرزمة

•  13: اختيار األنشطة وتيسيرها

•  14 – 17: مناقشات المجموعة.

غرض النشاط
تجربة عمل الفريق، والتفكير بالمسائل التالية:

•  كيف أن لدينا جميعًا أعماًال اعتيادية يومية مختلفة.

•  كيف تختلف تجارب األطفال في مختلف أنحاء العالم.

•  كيف يساعدنا العمل معًا في تحقيق أهدافنا.

الحقوق والمسؤوليات
الحق في عدم التعرض للتمييز (المادة 2)؛ الحق في أن تستخدم 
لغتـــك وتتمتع بثقافتك الخاصة (المـــادة 30)؛ الحق في معرفة 

حقوقك (المادة 42).

وكي نتمتع جميعًا بهذه الحقوق، يتعين علينا:

•  احترام اآلخرين.

•  تعلم حقوقنا ومسؤولياتنا.

هدف اللعبة
أن تقوم المجموعة بتمثيل ساعة وأوقات مختلفة جسديًا.

طريقة اللعب
ب المخروطات األربعة بحيث تشـــكل أربع نقاط رئيســـية أو  1.  رتِّ
أقسام رئيسية لساعة كبيرة يتراوح قطرها بين 5 و 10 أمتار. 

وستمثل المخروطات أرقام الساعة 12، 3، 6، 9.

د أحـــد الفريقين كعقرب  ـــم المجموعة إلـــى فريقين. حدِّ 2.  قسِّ
للســـاعات والفريـــق اآلخـــر كعقـــرب للدقائق، ثـــم ُاطلب من 
األطفال تشكيل الساعة: سيشكل الفريقان خطين متصلين 

بطرف واحد في مركز الساعة.

3.  ُاطلـــب من األطفال أن يمثلوا وقتًا محددًا من اليوم بتحريك 
عقربـــي الســـاعة لتقليد حركة الســـاعة. على ســـبيل المثال: 
ر الحركة لإلشارة إلى األوقات  «الساعة اآلن 3:15 مساء». كرِّ

المختلفة.
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11-12 سنة العمر:  

10-20 دقيقة الوقت:  
داخلي/خارجي الموقع:  
10-12 فردًا حجم المجموعة:  

معتدل 4 مخروطات (أو 4 حقائب ظهر)مستوى النشاط:   المواد:  
التعاون القيمة الرئيسية:  

العدالة   القيم األخرى:  

النشاط 51 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

التعاون



4.  ُاطلب من األطفال اإلشـــارة إلـــى الوقت الذي يقومون فيه 
بتنفيـــذ األنشـــطة المختلفة التي تســـميها لهـــم بوجه عام. 
ح لهم أنك لن تسمي األنشطة بحسب الترتيب الزمني  وضِّ
بالضرورة. ويتعين على األطفال أوًال أن يتفقوا على الوقت 
الذي سيمثلونه... مادام الجميع ال يقومون باألشياء نفسها 

في الوقت نفسه.

5.  ُأذكـــر بعض األنشـــطة المختلفة، باســـتخدام القائمـــة أدناه، 
واطلب من األطفال تمثيل الوقت الخاص بكل نشاط.

ثمة وقت لكل شيء  
•  حان وقت األكل.  

•  حان وقت الغسيل.  

•  حان وقت االستحمام.  

•  حان وقت لعب الرياضة.  

•  حان وقت الذهاب إلى النوم.  

•  حان وقت ارتداء المالبس.  

•  حان وقت قراءة كتاب.  

•  حان وقت االستيقاظ.  

•  حان وقت اللعب مع أصدقائك.  

•  حان وقت المشي.  

•  حان وقت الراحة.  

تنـوع
دنغ – دونغ

كـــي تجعل اللعبـــة أكثر تعقيـــدًا، ُاطلب من عقرب الســـاعات أن 
يصبـــح عقرب الدقائق (والعكس صحيح) عندمـــا تردد عبارة «دنغ 

– دونغ».

السباق مع الزمن
ُاطلب من األطفـــال أن يمثلوا أكبر عدد ممكن من أوقات اليوم 

ضمن فترة زمنية محددة – خمس دقائق مثًال.

مناقشات المجموعة
بعد انتهاء اللعبـــة، دع األطفال يتأملون فـــي التجربة. ويمكنك 

استخدام األسئلة التالية لالسترشاد بها:

•  هل أحببت هذه اللعبة؟ لماذا؟ لم ال؟

•  ما هو الجزء األصعب في اللعبة؟ ما هو الجزء األسهل؟

•  من هو الفائز في هذه اللعبة؟ لماذا؟

•  كيـــف تقضـــي أيامـــك؟ ما هـــي األنشـــطة التي تقـــوم بها 
يوميًا؟

•  هل جدولك اليومي مشـــابه لجداول األطفـــال اآلخرين في 
مجموعتك؟ ما هو االختالف؟

•  هل جدولك اليومي مشابه لجداول األطفال الذين يعيشون 
في أماكن أخرى من العالم؟ ما هو االختالف؟

•  لجميع األطفال الحق في االلتحاق بالمدرسة، ومع ذلك فإن 
هـــذا ليس جزءًا من الحيـــاة االعتيادية اليومية لكل طفل. هل 

في ذهنك حقوق آخرى ال ُتحترم دائمًا؟

•  كيـــف يمكن أن نتعلم المزيد من الحياة اليومية لألطفال في 
سائر أنحاء العالم؟

•  ماذا بوسعنا أن نفعل لضمان احترام حقوق األطفال؟

النشاط 51 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

يمكنك تنزيل ألعاب أخرى من الموقع التالي:

http://www.equitas.org/toolkit/ 
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الفعل



غرض النشاط
تجربة التعاون، والتفكير بكيفية العمل معًا على أفضل وجه.

كيف تؤدى اللعبة
ُاطلـــب من األطفال الجلوس في حلقة وتمرير كرة من شـــخص 
إلى شـــخص، حيث تمثل هـــذه الكرة الفـــأر. اآلن، أعط األطفال 
كـــرة أخرى لتمريرهـــا على الجالســـين في الحلقة (تمثـــل القط). 
وينبغـــي أن يمـــرر األطفال القط باالتجاه نفســـه كما هي الحال 
بالنســـبة للفأر، إلى أن يلحق القط بالفأر. وعندما يمســـك القط 
بالفأر، قم بتبديل االتجاهات، ودْع القط يطارد الفأر في االتجاه 

المعاكس.

إذا كان هناك عدد كاف من األطفال في المجموعة، فإنه يمكن 
إضافة كرة ثالثة، تمثل فأرًا آخر، ويمكن أن تصبح اللعبة أكثر إثارة 

للتحدي بأن تطلب من األطفال تبديل االتجاهات بشكل متكرر.

مناقشات المجموعة
•  هل أحببت اللعبة؟

•  ما هي االستراتيجيات (الحيل) التي يمكن أن تساعدك على 
اإلمساك بالفأر في هذه اللعبة؟

•  ما هي بعض الطرق التي نستطيع أن نعمل بواسطتها معًا 
في مجموعتنا؟

صديق من بوروندي اقترح هذه اللعبة، فشكرًا له.
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غرض النشاط
تجربة العواطف المختلفـــة، والتفكير بكيفية تأثير عواطفنا على 

اآلخرين.

كيف تؤدى اللعبة
ُاطلب من األطفال أن يجلســـوا في حلقـــة. ينظر الطفل األول 
إلى جاره ويبتسم ابتسامة مشرقة. يرد الجار االبتسامة بمثلها، 
ثـــم يلتفت إلى الطفل الذي يليه ويبتســـم لـــه. إن هدف اللعبة 
هـــو تمرير االبتســـامة إلى أن يبتســـم جميع األطفـــال. يمكنك 
أيضـــًا أن تطلـــب مـــن األطفال تمريـــر عواطف أخـــرى، من قبيل 

الدهشة والفخر والخوف.

مناقشات المجموعة
•  هل أحببت اللعبة؟ لماذا؟ لم ال؟

•  ما هو شعورك عندما يبتسم لك شخص؟ ماذا يحدث عندما 
تبتسم لشخص؟

•  كيف لك أن تعرف مشاعر اآلخرين؟

•  ماذا بوسعنا أن نفعل كي يشعر الجميع باالرتياح؟

6-8 سنوات     النشاط 52 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

التعاون

المسؤولية



غرض النشاط
ف األشـــخاص على بعضهم بعضـــا، والتفكير  تجربـــة كيفية تعرُّ

بذلك.

كيف تؤدى اللعبة
ُاطلـــب من األطفال تشـــكيل صفين متقابليـــن. تأكد من أن كل 
طفل يواجه طفًال آخر بشـــكل مباشر في الصف المقابل. يرفع 
متطوعان مالءة بين الصفين، بحيث ال يســـتطيع األطفال رؤية 
بعضهم بعضا. ِاسأل المجموعة: «ما هو االسم األول للطفل 
الـــذي يقابلك؟» واآلن ينـــزل المتطوعان المالءة كي يســـتطيع 
األطفـــال رؤية بعضهـــم بعضا. عندئـــذ يجب أن يذكـــر كل طفل 
اســـم زميله الذي يقابله بأسرع وقت ممكن. أما األطفال الذين 

ال يســـتطيعون اإلجابـــة عـــن الســـؤال، فإنهم يجـــب أن يطلبوا 
مـــن األطفـــال المقابليـــن لهم ذكر أســـمائهم. بعـــد ذلك يقوم 
ر األطفال أماكنهم في  المتطوعان برفع المالءة مرة ثانية، ويغيِّ
الصف نفســـه. وعندما يعرف األطفال اســـم كل شـــخص في 
المجموعة، ِاطرح أسئلة أخرى، عن بلد المولد أو اللون المفضل 

أو غير ذلك على سبيل المثال.

مناقشات المجموعة
•  ما هو شعورك عندما ُأسدل الستار؟

•  ما هي بعض األشياء التي تعلمتها عن األطفال اآلخرين؟

•  ماذا بوسعنا أن نتعلم أكثر عن بعضنا بعضا؟
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غرض النشاط

تجربة التعاون، والتفكير بكيفية العمل معًا على أفضل وجه.

كيف تؤدى اللعبة
ُاطلب من األطفال أن يجلسوا على أيديهم وركبهم في وضعية 
الزحف. اآلن، ُاطلب من طفل ثاٍن أن يجلس في وضعية الزحف 
خلـــف الطفـــل األول وأن يضع يديه على كاحلـــْي الطفل اآلخر. 
ُاطلـــب من األطفـــال اآلخرين أن يجلســـوا في وضعيـــة الزحف 
أيضًا، مع وصل أيديهم بكواحلهم لتشكيل دودة. وعندما يصبح 
جميـــع األطفال في هذه الوضعية، يبـــدأ الطفل األول بالتحرك 
إلى األمام، وينبغي أن يحـــاول اآلخرون جميعًا المحافظة على 

المسافة بينهم.

مناقشات المجموعة
•  هل أحببت اللعبة؟ لماذا؟ لم ال؟

•  مـــاذا يجب أن يحدث كي تتحرك الـــدودة إلى األمام من دون 
أن تتهشم؟

•  ماذا بوسعنا أن نفعل كي ننجح في عملنا كمجموعة؟
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التعاون

االحترام



غرض النشاط
تجربة االستماع إلى لغة أجنبية، والتفكير بالتنوع اللغوي.

كيف تؤدى اللعبة
ُاطلـــب مـــن األطفال أن يقفوا في حلقة. قف أنت في وســـط 
ح أن داخل الحلقة يمثـــل البحيرة، وأن خارجها يمثل  الحلقـــة ووضِّ
األرض. وعندمـــا تقـــول كلمة «بحيـــرة»، فإن األطفـــال يجب أن 
يتقدموا نحو الحلقة بقفزة واحدة، وعندما تقول كلمة «أرض»، 
يجـــب أن يتراجعوا من مركز الحلقة بقفزة واحـــدة. ِابدأ ببطء، ثم 
زد الســـرعة. ِالعب اللعبة مـــرة أخرى، ولكن هذه المرة اســـتخدم 
الكلمـــات الهنديـــة «تاليـــات» (في البحيـــرة) و«ماليـــات» (على 
األرض). كما يمكنك استخدام الكلمتين الفرنسيتين «مير» (بحر) 
و«تير» (أرض). ويمكن لألطفال أن يستخدموا عبارات مشابهة 

من لغاتهم األم.

مناقشات المجموعة
•  هل أحببت هذه اللعبة؟ لماذا؟ لم ال؟

•  ما هي اللغة التي تتكلمها في البيت عادة؟

•  ماذا بوســـعنا أن نفعل لمساعدة األشخاص الذين يتعلمون 
لغة نتكلمها نحن؟

صديق من الهند اقترح هذه اللعبة، فشكرًا له.
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غرض النشاط
تجربة التعاون، والتفكير بكيفية العمل معًا على أفضل وجه.

كيف تؤدى اللعبة
ُاطلـــب من األطفـــال أن يجلســـوا، إثنين إثنين، ظهـــرًا لظهر مع 
تشـــابك الذراعين. يحاول الطفالن الوقوف بدون فك الذراعين 
أو فقدان التوازن. ُاطلب من األطفال أداء اللعبة مرة أخرى، لكن 

هذه المرة في فرق من 3 أطفال ثم 4 و 5 و 6 أطفال.

مناقشات المجموعة
•  هل أحببت اللعبة؟ لماذا؟ لم ال؟

•  هل من السهل الوقوف من دون أن تفقد توازنك؟

•  ما هي االســـتراتيجيات (الحيل) التي نستطيع أن نستخدمها 
لمساعدة الوحش على الوقوف؟

•  ما هي األنشطة األخرى التي يمكننا القيام بها معًا كفريق؟
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التعاون

احترام التنوع



غرض النشاط
تجربـــة التعبيـــر عـــن نفســـك، والتفكير بضـــرورة االســـتماع إلى 

اآلخرين.

كيف تؤدى اللعبة
ُاطلـــب مـــن األطفال أن يجلســـوا في حلقة. يبـــدأ أحد األطفال 
اللعبـــة بقول أية كلمة تخطـــر على باله. ثم يقـــول الطفل الذي 
يجلس بجانبه كلمة مختلفـــة، ولكنها ذات صلة بالكلمة األولى. 
ويجب أن تستمر اللعبة عبر الحلقة إلى أن يقول كل طفل ثالث 
كلمات. في هذه المرحلة يتوقف الجميع ويحاولون العودة في 
السلســـلة إلى البداية، حيث يقولون كلماتهم بالترتيب الصحيح 
(إلـــى الخلـــف). ووفقًا لعـــدد أفـــراد المجموعة والوقـــت المتاح 

لديك، يمكنك منح األطفال فرصة قول كلمات أكثر أو أقل.

مناقشات المجموعة
•  هل أحببت هذه اللعبة؟ لماذا؟ لم ال؟

•  ما أهمية االستماع إلى ما يقوله اآلخرون؟

•  مـــاذا تعلمـــت عن نفســـك أو عـــن أصدقائك أثنـــاء أداء هذه 
اللعبة؟

•  مـــاذا بوســـعنا أن نفعل كي نكـــون مســـتمعين أفضل في 
مجموعتنا؟

صديق من بوروندي اقترح هذه اللعبة، فشكرًا له.
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غرض النشاط
تجربـــة التواصل غيـــر اللفظي، والتفكير بأهميـــة إيالء االهتمام 

لآلخرين.

كيف تؤدى اللعبة
ُاطلـــب مـــن األطفـــال أن يقفـــوا فـــي حلقـــة ممســـكين بأيدي 
بعضهـــم بعضـــًا ومغمضين عيونهـــم. ِابدأ الصدمـــة الكهربائية 
بالتربيت برفق على كتف طفل. عندئذ يضغط الطفل سرًا على 
يـــد جـــاره ليطلق «صدمة كهربائيـــة». ثم يضغـــط الطفل الثاني 
على يـــد الطفل التالي لإلبقـــاء على انتقـــال الصدمة، وهكذا. 
ويمكن تغيير اتجاه الصدمة بالضغط مرتين على يد الطفل الذي 

يعطي الصدمة الكهربائية.

تنـوع
يقـــف طفـــل أو عـــدة أطفـــال فـــي وســـط الحلقـــة وعيونهـــم 
مفتوحة. وبإشـــارة منك، يجب أن يحـــزر األطفال موقع الصدمة 

الكهربائية.

مناقشات المجموعة
•  هل أحببت هذه اللعبة؟ لماذا؟ لم ال؟

•  هل كان من السهل إطالق «الصدمة الكهربائية»؟

•  مـــا هي االســـتراتيجيات (الحيـــل) التي يمكن أن نســـتخدمها 
لمساعدة الصدمة على السريان عبر الحلقة بشكل جيد.

•  مـــاذا بوســـعنا أن نفعـــل للتأكد مـــن أننا قـــادرون على تبادل 
أفكارنا في المجموعة؟
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9-10 سنوات     النشاط 58 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

القبول

اإلشراك
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غرض النشاط
تجربـــة حالـــة فوضوية، والتفكيـــر بأهمية وضع مبـــادئ توجيهية 

عامة.

كيف تؤدى اللعبة
تتخـــذ مجموعة من األطفال مؤلفة مـــن 10-20 طفًال أماكن لها 
في أرجاء منطقة اللعب بصورة عشوائية. وينبغي أن يختار كل 
طفل نقطة قريبة، وأن يغمض عينيه، ويحاول التحرك ببطء نحو 
تلـــك النقطة. فإذا اصطدم الطفل بشـــخص آخـــر، يجب أن يغير 
مســـاره ويظل يحاول الوصول إلى النقطة المنشودة. كرر هذه 
ر القواعد: كأن يســـتهدف  الخطوات مرتين أو ثالث مرات، ثم غيِّ
كل طفل النقطة نفسها منذ البداية. وفي هذه الحالة ستحدث 

اصطدامات أقل بكثير.

مناقشات المجموعة
•  هل أحببت هذه اللعبة؟ لماذا؟ لم ال؟

•  هـــل هذه اللعبة تكون أســـهل عندما يتحـــرك كل طفل باتجاه 
نقطـــة مختلفـــة، أم عندمـــا يتحـــرك كل طفل باتجـــاه النقطة 

نفسها؟ لماذا؟

•  ماذا يحدث في المجموعة عندما يذهب كل واحد منها باتجاه 
مختلـــف مـــن دون أن ينظر إلـــى اآلخرين؟ مـــاذا يحدث عندما 

يتفق الجميع على االتجاه؟

•  مـــا هي االتفاقيات التي يمكننا التوصل إليها كي تســـاعدنا 
على العمل كمجموعة على نحو أفضل؟

 Jeux pour acteurs et non acteurs, Paris, Ed.La ،«تم تكييفها من: «أوغستو بول
 Découverte, Coll. Malgré tout, 1983
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التعاون

المسؤولية

غرض النشاط
تجربة التعاون، والتفكير بكيفية العمل معًا على أفضل وجه.

كيف تؤدى اللعبة
ل عدة فـــرق يضـــم كل منها عددًا متســـاويًا مـــن األطفال.  شـــكِّ
وعندمـــا تذكر رقمًا، يجـــب على كل فريق أن يجـــد طريقة للمس 
األرض وأن ينفـــذ العدد الذي ُذكر من نقاط االتصال باســـتخدام 
أرجلهم أو أصابعهم أو أي من أعضاء أجســـامهم. فعلى سبيل 
المثال، إذا ذكرَت رقم 12، فإن خمســـة أطفال يمكن أن يضربوا 
بأقدامهـــم علـــى األرض (فيحققـــوا 10 نقاط اتصـــال) ويلمس 
طفـــالن األرض بإصبـــع واحـــد لـــكل منهمـــا (فتصبح عـــدد نقاط 
االتصـــال 12 نقطة) إن كل فريق تنجح في ذلك يكســـب نقطة. 
حـــاول أن تختـــار أرقامًا واقعيـــة آخذًا بعين االعتبـــار عدد األطفال 
في كل فريق. ويمكن رفع مستوى صعوبة اللعبة باختيار أرقام 

متدنية جدًا، أو بإضافة قيود، من قبيل أنه ال يجوز لكل طفل أن 
يالمس األرض إال بقدم واحدة أو بيد واحدة.

مناقشات المجموعة
•  هل أحببت هذه اللعبة؟ لماذا؟ لم ال؟

•  ما هي االســـتراتيجيات (الحيل) التي استخدمها فريقك كي 
يحقق العدد المطلوب من نقاط االتصال؟

•  مـــا هـــي األنشـــطة األخـــرى التـــي يمكننـــا القيـــام بهـــا معًا 
كفريق؟

صديق من بوروندي اقترح هذه اللعبة، فشكرًا له.



غرض النشاط
تجربة التعبير عن النفس، والتفكير بالتنوع في المجموعة.

كيف تؤدى اللعبة
ُاطلب من األطفال أن يجلســـوا فـــي حلقة. واطلب من أحدهم 
أن يمثل مشهدًا لفعل معين (من قبيل لعب كرة التنس). يجب 
أن يســـأله الطفـــل الذي يليه: «مـــاذا تفعل؟». ثـــم يذكر الطفل 
األول اسم فعل مختلف تمامًا عن الفعل الذي قام بتمثيله (من 
قبيل: «إننـــي آكل تفاحة»). ويقوم الطفل الذي طرح الســـؤال 
بتمثيـــل الفعل الجديد (وهو أكل التفاحة) إلى أن يســـأل الطفل 

الذي يليه: «ماذا تفعل؟»، وهكذا.

مناقشات المجموعة
•  هل أحببت هذه اللعبة؟ لماذا؟ لم ال؟

•  هـــل من الصعـــب تمثيل فعل معيـــن أثناء الـــكالم عن فعل 
آخر؟

•  ما هـــي بعض األنشـــطة التي تســـتمتع بأدائهـــا؟ هل نحن 
جميعًا نحب األشياء نفسها أو نكرهها؟ لماذا؟ لم ال؟

•  ماذا بوسعنا أن نفعل كي نعرف المزيد عما يحبه األشخاص 
في مجموعتنا وما ال يحبونه.
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غرض النشاط
تجربـــة تقليد حركات اآلخرين، والتفكير بكيفية التأثير على بعضنا 

بعضا.

كيف تؤدى اللعبة
ُاطلـــب من األطفـــال أن يقفوا فـــي حلقة وأن يختاروا شـــخصًا 
لتولـــي المراقبة: إن هـــدف اللعبة هو البقاء بال حـــراك. بيد أنه 
إذا تحرك شخص، فإن الطفل الذي يراقبه يجب أن يتحرك أيضًا، 
بحيث يقلد كل فعل يقوم به األول. ونظرًا ألن كل طفل مراَقب 
من قبل شـــخص آخر مراَقب بدوره من قبل شـــخص ثالث، فإن 

الحركة ستنتشر تدريجيًا في أرجاء الغرفة.

مناقشات المجموعة
•  هل أحببت هذه اللعبة؟ لماذا؟ لم ال؟

•  هـــل الحظت أن حركة مـــن الحركات التي قمت بها انتشـــرت 
بين اآلخرين؟

•  هل تشـــعر بأن األشـــخاص اآلخرين يمكن أن يكون لهم تأثير 
عليك؟ كيف؟ وهل تعتقد أن لك تأثيرًا على أشخاص آخرين؟ 

كيف؟

•  مـــاذا بوســـعنا أن نفعـــل في مجموعتنـــا كي يكون لنـــا تأثير 
إيجابي على اآلخرين؟

 Jeux pour acteurs et non acteurs, Paris, Ed.La ،«تم تكييفها من: «أوغستو بول
 Découverte, Coll. Malgré tout, 1983

11-12 سنة     النشاط 63 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

11-12 سنة     النشاط 62 ألعاب من أجل حقوق اإلنسان!  

المسؤولية

احترام التنوع


