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رسالة العدد
حتية احملبة والوئام ألطفال فلسطني في كل مكان

حتية أطفال يحلمون في العيش بسالم وأمان
حتية مليئة برائحة الزهور وأطفال ببراءة يحلمون

حتية لكم أطفالنا وأحبائنا
نستل من شمس الصباح خيوطاً ذهبية

ومن وجه البراءة ضحكات ثرية ..
ومن تلك الزهور عطراً يطّيب لنا األيام

لينشر احلب في كل مكان ..
من تلك العيون الالمعة تبدأ احلكاية .. 

لبراءتهم ال نهاية ..
عن عمر الزهور نحدثكم .. تلك الزهور الندية .. 

وإشراقتها البهية ..
بعيداً عن ما يطعن تلك الطفولة .. 

ومن يلون درب تلك الزهور لوناً كسواد الليل ..
ومن يخطف بسمة من وجه القمر .. 

حتى يغدو الطفل بال طفولة !!
نعود لكم أحبائي األطفال ونحمل في جعبتنا الكثير ..

نتكلم في هذا العدد عن العنف اجلنسي، 
ونطرح لكم الفعاليات والنصائح ..

هيا معاً نعلي صوت الطفولة .. 
لنحمي تلك القلوب اخلجولة ..

ونتعرف على حقنا وعن التصرفات املمنوعة 
والتصرفات املقبولة ..

لتغدو بسمتنا األجمل .. 
لتغدو مفعمة بالطفولة ..

أمتنى  بخير،  وأنتم  عام  كل  األطفال،  أصدقائي 
به  تنعموا  عليكم  سعيداً  عاماً   2015 عام  يكون  أن 
بطفولتكم، وتعيشوا طفولة سعيدة آمنة من العنف 

باشكاله السياسي، االقتصادي واالجتماعي.
 فقد كان العام املاضي عاماً صعباً في ظل ما تعرضنا 
له كشعب من االستهداف املتعمد من قبل االحتالل 
الوطن  ومخيمات  قرى  مدن،  كافة  في  االسرائيلي 
لألطفال  خاصاً  استهدافاً  شهدنا  وقد  الفلسطيني، 
وما  قبلها  وما  غزة  على  احلرب  أثناء  الفلسطينيني 
بعدها. أنكم أطفالنا متثلون احلياة واملستقبل الزاهر 
سنجاهد  فإننا  ولذا  يستهدفكم،  والعدو  لفلسطني 
ونقول  الغدر  أيادي  تطالكم  ال  ولكي  نحميكم  كي 
بعد«.  نعشه  لم  يوم  االيام  أجمل  »إن  ونعدكم:  لكم 
وحمايتكم أطفالنا هو هدفنا في املركز، وهذا العدد 
موضوع  حول  هو  الشمس  خيوط  مجلتكم  من 
حول  مختلفة  مواضيع  فيه  نطرح  اجلنسي.  العنف 
هذا العنف، أشكاله، مظاهره وتأثيره على األطفال، 
كيف يتعرض له األطفال، مواصفات املعتدي، وكيف 
يستطيع األطفال أن يحموا أنفسهم، حيث باملعرفة 
لنحمي  تساعدنا  للمعلومة  ومعرفتنا  األمان،  نبني 

أنفسنا ونتخلص من أي عنف أو اعتداء.
أعلم أن هذا املوضوع يثير حساسية عندنا، لكن مبا 
طرحه  فإن  لذا  له  يتعرضوا  أن  ممكن  األطفال  أن 
ومعاجلته بطرق سليمة، وتوعية األطفال والقائمني 
للموضوع  التحسس  من  أهم  به  حمايتهم  على 

وإنكاره وعدم مواجهته.
في هذه املجلة نقول أن العنف واالستغالل اجلنسي 
أماكن  في  يحدث  أن  وميكن  متعددة  بأشكال  يأتي 
متعددة، فلذلك علينا أن نقوي الطفل ونوعيه ونسلحه 
باملعرفة واملهارة ألن في ذلك ضمان أكثر حلمايته. 
وودودين  محبني  أناس  لدينا  كما  األحباء  أطفالنا 
بحياتنا فإننا قد نقابل أناس سيئني بحياتنا، وكما أن 

هناك ملسات، نظرات وقبالت عطوفة وحنونة فإن 
هناك ملسات غير لطيفة وكما أن هناك صور وأفالم 
جميلة وهادفة فإن هناك مثلها ما هو مسيء. كما 
األماكن  هي  والدكان  الشارع،  املدرسة،  البيت،  أن 
الدعم واآلمان لكن  التي نحصل فيها على  اجلميلة 
وجود  من  األماكن  كل  في  حذرين  نكون  أن  يجب 
كيف  املجلة  خالل  من  سنتعرف  سيئيني،  أناس 
املعتدي  وسلوكيات  السيء  السلوك  على  نتعرف 

وكيف نتصرف إذا تعرضنا لالعتداء.
يا أطفال إن لديكم نقاط قوة تستطيعون أن تدافعوا 
باملهارة،  مدكم  علينا  ونحن  أنفسكم،  عن  فيها 
االعتداء وحماية  لتتمكنوا من صد  والثقة  املعلومة 
كاطفال  أننا  هنا  نقوله  ما  باختصار  أنفسكم. 
السلوكيات  بني  ما  منيز  كيف  تعلم  باستطاعتنا 
لنا وما بني األشخاص اجليدين  أو املسيئة  اجليدة 

أو غير اجليدين معنا.
يجب أن تعرفوا يا أطفال إننا موجودين في املركز 
كما  ونحمكيكم،  لنساعدكم  لإلرشاد  الفلسطيني 
أهل،  من  حولكم  األشخاص  من  العديد  هناك  أن 
معلمني، مرشدين أناس جيدين ميكن أن تتوجهوا 
لهم وتشكوا لهم إذا أحسستم بأي خطر وواجبهم 
حمايتكم من أي اعتداء، ويجب أن تعرفوا أن للطفل 
احلق في احلماية من كافة أشكال اإليذاء، أو الضرر 
ف، ومن إساءة معاملته بدنيًا أو عقليًا أو  أو أّي تعسُّ
نفسيًا، ومن اإلهمال أو أية معاملة ماسة بالكرامة 
برعايته.  يقوم  أو  الطفل  يتعهد  شخص  أي  من 
غالف  على  موجودة  املركز  عناوين  أن  ونذكركم 
في  للمركز  تأتوا  أو  معنا  تتواصلوا  ممكن  املجلة، 

حال احتجتم ألي مساعدة.

صديقتكم رنا النشاشيبي 
املديرة العامة 

كلمة مديرة المركز الفلسطيني لإلرشاد
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العنف  أنواع  عن  نبحث  هيا 
التخلص  في  وساعدوني  اجلنسي 
باملبيد،  رشها  طريق  عن  منها 
االيجابية  األمور  على  ونتعرف 
من  التخلص  على  تساعدنا  التي 
عليها. ونحافظ  اجلنسي  العنف 

أقول ال ملا يزعجني

4

احلب

الشعور 
باألمان

أحضن
 أمي

اللمسة لألماكن 
اخلاصة بالطفل

النظرات غير املريحة 
والكلمات البذيئة

إجبار الطفل على ملس 
األعضاء اخلاصة

تعريض الطفل للصور، املجالت ومواقع االنترنت اإلباحية

إجبار الطفل على 
خلع مالبسه

أخبرأهلي مبا يسيء لي

األطفال. على  اجلنسي  العنف 
 هو سلوك يقوم به شخص بالغ على 
الطفل  خالله  من  ويشعر  األطفال 
بالسوء وعدم االرتياح، وله عدة أنواع.

أتعرف إلى المشاعر

أتعرف إلى املشاعر، وأختار الشعور املناسب، هيا أصدقائنا األطفال نقوم 
بكتابة اسم الشعور الذي يظهر بالصور، ونختار املشاعر من املربع في 

األسفل، ونحدد متى نشعر بكل واحد من هذه املشاعر.

أي من هذه املشاعر ترافق 
الطفل إذا تعرض العتداء؟ 

وأي من هذه املشاعر 
ترافق الطفل إذا حصل على 

احلماية واألمان؟

5

حزين، غضبان، منهك، محبط، مذنب، خجول، 
حائر، متفاجيء، سعيد، خائف، متردد، مرتبك

هيا أحبائي األطفال لنتعرف على 
العنف اجلنسي، ونساعد املزارع 

في التخلص منه باستخدام الشوكة 
التي بيده ونقضي على احلشرات 

الضارة، لنحصل على حديقة اآلمان 
اخلالية من املخاطر واالعتداءات:



هيا أحبائي األطفال نكتب املشاعر التي ترافق اللمسة اجليدة في األوراق على الشجرة ونلونها باللون 
األخضر، ونكتب املشاعر التي ترافق اللمسة السيئة على األوراق حتت الشجرة ونلونها باللون األصفر.

)الدفىء، الفرح، الذنب، عدم االرتياح، الدعم، اخلجل، املساندة، احلنان، احلب، احلزن، األلم، 
التهديد، األمن، االرتياح، االرتباك، اخلوف، االنزعاج، الثقة، السعادة، الغضب، اإلحباط، املفاجأة(

وها قد جاءت الرياح، وجمعت لنا األوراق الصفراء التي حتمل املشاعر السلبية، هيا نتخلص منها من 
خالل مشاركة أهلنا بها، أو أي شخص نثق به ونرتاح للحديث معه.

عر
شا

الم
رة 

شج قوارب الحقوق

احلصول على بيت آمن.

عدم اللمس.

أقول ال عندما ال أشعر بالراحة

آن يكون هناك قانون يحميني

مصادر موثوقة أتعلم منها

يخبرني أهلي ومعلمتي 
ومرشدتي ما أحتاج ملعرفته

أن يكون مواقع آمنة 
ومجالت جيدة نتعلم منها

أقول رأيي

أن يصغون لي

يكون لي صوت في املجتمع

أن حتترم مشاعري مهما كانت، 
ولكن ال تؤذي اآلخرين

احلصول على العالجات الالزمة

مراكز صحية صديقة 
لألطفال والشباب

اخلصوصية في 
التعامل مع املرضى

أن يكون هناك كوادر طبية مؤهلة

مراكز معلومات صديقة 
للشباب واألطفال
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احلق في التعبير عن الرأي
احلق في احلماية

احلق في احلصول على املعلومات

احلق في الرعاية الصحية

هيا أصدقائي األطفال نقوم مبساعدة الصيادين في 
اصطياد السمكات املناسبة لقوارب احلقوق خاصتهم. 

وكتابة االرقام في الدوائر املوجودة في السلة. 
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املقادير: بندورة، خيار، خس، زيت زيتون، بصل، رشة ملح، ملعقتني عصير 
ليمون، خبز مقطع مربعات ومقلي

طريقة التحضير: نغسل اخلضروات جميعها. نقوم بتقطيع البندورة واخليار 
واخلسة والبصل ونضعهم في وعاء. نضع على اخلليط رشة امللح، وزيت الزيتون، 

والليمون. نقلي اخلبز املقطع مربعات ونضعه فوق اخلليط. نقوم بتحريك الطبق.

وصحة وعافية

المشبوه من يكون
طبق العدد

طبق الفتوش
الصحة تاج على رؤوس األصحاء، لذلك يا أحبائي األطفال حتى نحافظ على 
صحتنا الزم يكون أكلنا صحي، مغذي وفيه كثير من العناصر الضرورية 

لنمونا وتكوين جسمنا، وراح نعمل مع بعض طبق الفتوش

الشخص املشبوه: هو 

الشخص الذي يتعرض أو 

يحاول التعرض لألطفال 

بأي شكل من أشكال العنف 

واإلساءة، وقد يكون أي 

شخص كبير أو شاب أو 

مراهق، ذكر أو أنثى.

هناك أشخاص ال نرتاح لهم ولوجودهم حولنا، هيا بنا نرسم هؤالء األشخاص املشبوهني في املساحة
أو نكتب الصفات التي توجد بهم.

إسمي

89
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مساعدة اآلخرين

زيارة 
األقارب

استخدام 
ألفاظ نامية 

وبذيئة

الذهاب 
للمدرسة

إجباري على ملس 
مناطق خاصة 

باآلخرين

معاكسات 
على الهاتف

مشاهدة أفالم 
القبالت غير إباحية

املريحة

الضرب

استخدام 
كلمات ذات 
طابع جنسي

عرض صور 
إباحية

استراق النظر 
عند االستحمام

اإلهمال
1

2

6
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ملس أجزاء 
من جسمك

11

ما رأيكم أصدقائي أن نضع 
رقم الكيس الذي يحتوي 

على أنواع االعتداء التي 
يتعرض لها األطفال في سلة 

املهمالت: 

بعد أن رسمنا الصورة السابقة، هيا نتعرف على صفات الشخص املشبوه.
علينا توصيل الصفة والسلوك بالشكل املناسب له:

ما هي الصفات غير املوجودة والتي ترغبون بإضافتها !!!!

10

يحاول التودد الينا دائما

يغضب عندما ترفضه الضحية

مزيف وغير مريح

لديه نظرات اباحية

ميتلك وجه خائف ومتعرق

يعانق بطريقة غير مريحة

يطلب طلبات غريبة

شخص عادي ذكر أو أنثى 

يشعرني باخلوف

يقدم الهدايا بدون أسباب 

أتعرف إلى المعتدي



معلومتي قوتي
تعزيز الثقة بالنفس شيء مهم،

واملعلومة جتعلك قوياً، وحتميك 

من املخاطر،

هيا نعرف أكثر 

ونأخذ جولة باملعلومات:

تأكد من أنك تعرف 
اسم والديك وأرقام 

هواتفهم وكذلك 
عنوان منزلك

تأكد أن هناك أحد من 
عائلتك وشخص تثق 
به يعلم مكانك ومع 

من تخرج

أعلم أهلك من هم 
أصدقائك وأين 

يسكنون خاصة 
األصدقاء اجلدد 

والكبار

ثق بإحساسك إذا 
شعرت مبوقف أو 

شخص غير مريح، 
احذر ذلك الشخص أو 

غادر املكان

تعلم أن تقول كلمة 
)ال( وبصوت عالي 

ومسموع، ألي شيء 
أعلم أهلك أو شخص يزعجك

تثق به إن حاول 
أحدهم ملسك بطريقة 

غير مريحة

ال تقبل أي عروض 
من الغرباء لتوصيلك 
ألي مكان وتعلّم كيف 

تستخدم الهواتف 
العامة

ال تركب أي سيارة أو 
أي وسيلة أخرى مع 
أي شخص ال تعرفه 

جيداً

تأكد من أنك تعرف 
اسم والديك وأرقام 

هواتفهم وكذلك 
عنوان منزلك

13 12

الصندوق السحريأسراري اجليدة في أحافظ على 

نضع أنا وعائلتي 
األسرار السيئة 

للتمساح ليأكلها 
ونتخلص منها

أحدهم يقول لك كلمات غير الئقة، 
ويقول لك سأغضب منك إذا قلت 

ألحد هذا سر بيننا

إذا قام شخص مبالمسة جسمك 
وهددك بالضرب إذا أخبرت أهلك

أن يطلب منك شخص أن تقوم 
بأفعال ال تريدها وترى أنها غير 
صحيحة ويقول لك هذا  سر بيننا

شخص يلمس جسمك بطريقة 
مؤذيه وغير مريحة ويقول لك 

هذا سر

أتشارك باألسرار مع عائلتي

تخطط مع صديقك لعمل حفلة 
عيد ميالد ألخيك وقررمت أن 

حتافظوا على السر
1

2

3

7

11
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األسرار والتمساح
باخلوف،  الشعور  لنا  تسبب  السيئة  األسرار 
بني  سنميز  واآلن  واإلزعاج،  التهديد  الذنب، 
األسرار اجليدة والسيئة، ونتشارك بها مع أهلنا 

لنضعها في طريق التمساح ليأكلها:

شخص يقوم بإيذائك أو فعل 
أي شيء يزعجك ويقول لك 

6أنه سر ال تخبر عنه أحد
يريد صديقك مساعدتك 

في شراء هدية ألمه وقال 
لك ال تخبر أحداً

4

أرغمك شخص على مشاهدة 
صور إباحية، وقال لك هذا سر 

بيننا ال تخبره ألحد
5

االتفاق على عمل يوم تطوعي لتنظيف 
ساحة املدرسة وعمل مفاجأة للمدير

االتفاق مع األصحاب لعمل 
8حفلة للمعلم بعيد املعلم
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أ يدتعم
جمخارص

نلبرها
سنماذع
يأظسنت
لماربد
أايجةا
سنذسيء

رخامةض
اوءقحر
رفرطخر
حفنعلا

قارب الصفات
أحبائي األطفال ماذا تتوقع أن تكون صفات الشخص املشبوه )ضع الصفة التي تراها مناسبة داخل القارب( 

بعد أن وضعنا الصفات في القارب وتعرفنا عليها لنكون حذرين، سيأخذها القارب بعيداً حتى ال تزعجنا.

الكلمة 
الضائعة

يتمتعون 
مبستويات 

تعليمية 
مختلفة

املسافة

التودد

يحب 
اآلخرون

حذر

نظرات 
مخيفة

محترم

غير مريح

عدائيني

تدخل زائد

تصرفات 
غريبة

حنون

حلوح

لطيف

يعملون في 
مهن مختلفة

يساعد 
اآلخرين

الكلمات التي يجب إيجادها:
خطر، إيذاء، ضرر، اعتداء، جنسي، ملس، نظرة، أسرار، معتدي، حق، هرب، صراخ، العنف، أمان، خوف، جسم، ذنب.

والكلمة الضائعة: هي حق من حقوق األطفال للعيش بسالم واحلصول على حقوقه وليكون طفل سليم.

الكلمة هي: 

هيا نوصل احلروف ونكمل الكلمات لنجد 
الكلمة الضائعة، وهي حق من حقوق 

األطفال:
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كل يوم كان يلعب ياسني ..
ينتبه على جاره أمني
كان يراقبه من بعيد

ياسني ما ارتاح لنظرات اجلار وخاف كتير 
وفعال اجلار كان شرير

ياسني قرر يكون بني أهله 
واألهل وعدو ياسني عنه ما يتخلو

هيك ياسني ما تعرض للخطر
حكى وما خاف

صرخ وهرب ولفت االنتباه
هو هالء مش وحيد ..

وبني اهله سعيد..

ياسين الحزين والجار أمين

كان ياسني بعمركم بحب الضحك 
وبحب اللعب

ما في مشكلة عند ياسني
دائما بحس انه مظلوم

دائما بني أهلوا وحيد
يا ترى ليش!!

كل يوم بيروح ياسني ملدرسته وبعد املدرسة
بقضي يومة لعب بالشارع

وما بيهتم لصحته
كان يتمنى لو في يوم أهلوا بيسألوا عنه ...

ويقول: ليش ما بحبوني وبهتموا فيي
ليش انا وحيد!!!

في يوم من األيام بعد املدرسة وفي الطريق
شاف ياسني اجلار أمني ...

اقترب منه اجلار وقال له أريد أن أكون لك صديق
واقترب أكثر وحاول ملسه!! 

ياسني ابتعد وصرخ ولم يرتاح لسلوك اجلار ..
وهرب بسرعة كبيرة ليبعد عنه األضرار ..

شو رأيكم يا حلوين بقصة صاحبنا ياسني!!
لو كنتم مكان ياسني ما تفعلون !! 
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هيا أصدقائي نساعد صديقناالطريق اآلمنلن أذهب ألي مكان
سمسم ليوصل إلى بيته بأمان

مكـــــــــــان ألي  أذهــــــــب  لـــــــن 
وأكـــــون أذهـــــب  أيـــــن  ألهلـــي  أقـــــول 

والدكــــــان للشـــــــارع  يومـــــا  ذهبــــــت 
اقتـــرب منـــي ذلك الرجــل بشــكل كبير
ســـبـــب أي  بـــدون  جســـــمي  لـمـــس 
وهربـــــت بقــــــوة  ودفعتـــــه  أقبـــل  لــــم 

محتـــار طفـــل  بـــال  مـــا  أمـــي  ســـألت 
خرجـــت مـــن البيـــت وأنـــت كلـــك لهفـــة
أخبرني يا بني ألمتكن من مســـاعدتك
معـــــــي حصـــــل  مـــا  أمـــــي  أعلمـــــت 
أنـــــــــت غـــــلطــــــــــك  ليـــــــس  هـــــــذا 

الشـــرطة وأخبـــروا  أهلـــي  ذهبـــوا 
مـــكان ألي  أذهـــب  لـــن  قـــررت،  وانـــا 
وســـأقول ألهلي أين أذهب وأين اكون

واالســــــتئــــــــذان الطلــــــــــب  دون 
باألمــــــــــــــــان أشـــعــــــــر  حتــــــــــى 

وشـــعـــرت بعـــــــدم الراحـــــــة واألمـــــان
االطمئنـــان  وفقـــــدت  قلبـــــي  خفـــــق 
وأن أخلـــــع قميصــــي منــــي قــــد طلــــب
عـــدت ملنزلي ميلؤني اخلـــوف والتعب

صـــار الـــذي  ومـــا  بـــه  مـــا  تـــرى  يـــا 
األســـرار حتمـــل  وأنـــت  تعـــود  واآلن 
األخطـــار تواجـــه  لوحـــدك  تبقـــى  وال 
حضنتنـــي أمـــي وأخبرتنـــي كلنا معك
ســـيعاقب من يعمل هكذا مـــع الصغار

ورطـــة فـــي  ووقـــع  الرجـــل  وتعاقـــب 
واألســـتـــئــــــذان الطــــلــــــــب  دون 

باألمـــــــان  أشــــــعــــــــر  حتــــــى 

مهدي شلودي
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من حقنا أن نعيش بأمان، ونبتعد عن األماكن التي تعرضنا للخطر، تعالوا يا أصدقاء 
نكتب األماكن اخلطيرة والتي يجب علينا أن نبتعد عنها داخل السلحفاة لتأخذها معها: 

في سيارة مش راضية تشتغل ... ليه ؟؟ 
عايزة تكمل دراستها ..

السلحفاة الصديقة

في املطعم

أماكن غير 
مريحة

األماكن 
املزدحمة

أماكن ال 
في املدرسةنعرفها

األماكن 
املشبوهة

في النادي سيارة ال 
نعرفها

في البيت 
لوحدك

األماكن 
املهجورة

في البيت مع 
العائلة

األماكن 
اخلالية

األماكن 
البعيدة

االستاذ: ملاذا لم تأتي امس يا خالد إلى املدرسة ؟؟؟؟ 
خالد: كنت احلم أني مسافر!!! االستاذ: وانت يا وليد كنت 

اودعه يا استاذ....

في واحد اخد الدوا قبل معياده ليش ؟؟؟ 
عشان يفاجىء اجلراثيم 

طلب مدرس من احد تالميذه ان يرسم اكبر 
حيوان على السبورة، فقام التلميذ برسم 

نقطة صغيرة! فساله املدرس: ما هذا ؟ 
فأجاب الطالب: هذا فيل جاي من بعيد!!

الطفل األول: عندنا جاجة بتبيض بيضة من دون 
قشرة هل تعرف ملاذا؟

الطفل الثاني: النها بتستعمل شامبو ضد القشرة!!

من عجائب العائلة العربية اذا اندق الباب 
بأي وقت الصبح الظهر املسا بقولو 

يييييييييي مني جاي بهاد الوقت؟

واحد اسمه نادر تزوج وحدة 
اسمها نادرة جابو ولد سموه مهدد 

باالنقراض

مرة متساح عمل 
رجيم صار سحلية 

فيه منله شافت كأس عصير فراولة قالت: 
أخيرا وصلت البحر األحمر
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رسالة إلى األطفال
أصرخ ....

سأصرخ عندما ال أشعر مع أحد باألمان
سأصرخ إذا ضايقني أحدهم بالكالم

سأصرخ إذا لم أشعر باالطمئنان
سأصرخ إذا كنت وحيداً في الظالم

سأصرخ وصرختي ستصل للجميع
سأصنع جلسدي ضد العنف حصن منيع

وسأصرخ ألبعد عن نفسي األضرار
وأبعد عن جسدي األشرار

وأنت أصرخ فما لنا غير الصرخة خيار 

جسدي ملكي 
جلسدي علي حق والزم أحميه
عن املخاطر أبعد حلتى ما أئذيه

وجسدي إلي والعنف الزم أقاضيه
ومن شر الغريب جسمي الزم أخبيه 

وما بسمح حلد يئذيني
وأنا عندي حقوق حتميني

وعندي صوت وصوتي حق
يا طفولة ال تفارقيني

اميان شيخ عامر

صرخة طفل
طفل أنا .........هل لي من مكان
أين أنا ............ من هذا الزمان

القصة تبدأ من املشوار.... وتنتهي بني األسرار
تبدأ حني تقول ال......... ونصرخ بأعلى األصوات

نقطع احلوار مع الغرباء.........حني ال نشعر باالرتياح
شعوري هو األساس......والثقة باإلحساس
خطواتي إلى الوراء...... والهرب من الغرباء

طريقي إلى احلماية..... في البداية ال في النهاية
في هذا املكان وفي هذا الزمان

سائرون بخطوات لألمن واألمان
طفل أنا...............طفل أنا

سندس عثمان

براءة أطفال:
نحن األطفال براءتنا عنواننا طفولتنا، هي مجدنا ال أحد له احلق 

في سلب حياتنا وكتم وقتل أحالمنا،
سأحمي جسمي وأدافع عنه ال أسمح في املساس به أو االقتراب 

منه فجسمي ملكي وحدي.
صحيح أنا صغير لكني شجاع وقدير سأعيش طفولتي وأحمي 

نفسي وأدافع عن جسمي وأصير.

ال للتحرش على األطفال:
طفل أنا بعمر الزهور سأقول ال وأرفض كل أنواع 

اخلضوع والسكوت
فأنا طفل ال أقابل التحرش بالصمت والكتمان.

سأقول ال وأعيش طفولتي بأمان سأعيش بال تخويف 
وال ترهيب فأنا طفل.

صح صغير بس راح أكبر وأحقق حلمي وأصير.
دينا سليمان

رسائل إلى األطفال
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أحالم الطفولة
عندما أنام تبدأ األحالم

طفولة بريئة بصوتها الرنان
همسة أمي وملسة أمي حني أنام

دفئ وحب وملسة حنان
بصوتها بدفئها وحبها يعم السالم

بيتنا أهلنا سر األمان
لنسمع النصيحة من األهل يا إخوان

ونحكي لألهل كل األخبار
ومنشي طريقاً بعيداً عن األخطار

نبتعد عن املشاكل وال نذهب لكثير من األماكن
مهجورة مشبوهة بعيدة عن السكان
واملضايقة باللمسة برضو بالكالم

أنا صح صغير ومش كبير.... 
بس جسمي اللي ملكي أنا

بشرى ثابت

طفل طفل
أسمع هذه الكلمة في كل مكان وال 

أستطيع أن أجعلها في النسيان، طفل 
من دونه ال مجتمع وال وجدان، األطفال 
هم سر السعادة واألمان، فال حترموهم 
حق العيش بسالم، في كل العالم أطفال 
تصرخ، وتنادي، أنقذوني أنقذوني من 
العنف في كل البالد، ألننا األطفال رواد 
الغد ونحن بناءون الزمان، يا كل العالم 

يا من له وجدان، بحق األطفال نحن 
اآلمال واألجيال، أغيثونا من األخطار.

نوال صيداوي

ا..
دم

عن
ل 

فع
ذا أ

ما

ماذا تفعل؟

ماذا تفعل؟

ماذا تفعل؟

ماذا تفعل؟

قام أحدهم بعمل 
أمور مزعجة لك وغير 

مريحة مثل ملس جسمك 
وهددك بأنه سيضربك 

أن أخبرت أحد

طلب منك شخص 
غريب ال تعرفه أن 
تذهب معه أو تدله 

على مكان معني

طلب منك شخص أن 
تخلع كل مالبسك 

وهو يفعل كذلك وأن 
يبقى هذا سر بينكما

طلب منك شخص أن 
تقوم بأشياء ال تريدها 

وتراها غير مريحة وغير 
صحيحة وأنتم يا أطفال شو رسالتكم !!! :
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قصة
شهير وبهيرالصديقين

أسئلة القصة: 

هل  كان تصرف بهير تصرفاً صحيحاً عندما نظر إلى الصورة؟ 

لو كنت مكان شهير هل رأيت تلك الصورة؟ 

 هل تقول لكم املرشدة عن تلك احلوادث وعن العنف اجلنسي؟

ما رأيك بتصرف شهير؟

هل كان هذا السر الذي بني بهير وشهير “سر سيء أو سر جيد”؟

أي نوع من أنواع العنف اجلنسي ذكر بالقصة؟

املرشدة: صباح اخلير يا أطفال، اليوم راح نكمل 
موضوعنا عن العنف اجلنسي وراح أحكيلكم عن 
أنواعه وأشكاله، من أشكال العنف اجلنسي أنه 

شخص يلمسنا بطريقة مزعجة ملناطق بجسمنا، 
أو حد يجبرنا نلمس جسموا، وفي كمان شي 

منتشر هو تعريض األطفال ملناظر مخلة لآلداب 
متل صور أو أفالم مش الزم األطفال يتفرجوا 
عليها، وبتمنى تكونوا تعلمتوا اشي جديد من 

معلومات اليوم يا حبايبي األطفال ... وهأل خلص 
الوقت يال جهزوا حالكم للُفرصة. 

بهير: صح كالمك انا تعلمت 
درس اليوم وهأل راح أحذف 
الصورة وما راح أتفرج على 

هيك صور مرة تانية.

شهير: سمعت يا بهير الصور 
من هالشكل هي نوع من أنواع 

التحرش واالعتداء اجلنسي وما 
بصير نتفرج عليها. 

كان يا مكان في هذا الزمان، شهير وبهير كانوا في 
الصف قاعدين وبالبلفون مشغولني، خلينا نسمع 

شو صار معهم بعدين.

بهير: أسكت يا شهير مبارح 
كنت ألعب أتاري ولقيت 

صورة بالّصدفة وحفظتها 
عشان أورجيك إياها.

شهير: صورة شو يا 
بهير وليش بتحكي 

بصوت واطي.

بهير: ألنه املوضوع سري بيني وبينك، 
وما بدي حدا يشوفها غيرك.

شهير: أشوف أشوف. 
بهير: 

شوف.

شهير: ييييي شو هادا يا بهير؟! ال 
ماما حكتلي ما بصير أتفرج على 

الناس بدون  أواعيهم. )ييي خبيها 
خبيها أجت املرشدة(.
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وتعلمت ليلى من هذا املوقف، أن تكون أكثر حذراً من أن تضيع عن أمها في األماكن 
املزدحمة أو اخلروج وحدها من البيت، أو الذهاب مع أشخاص ال تعرفهم. 

وأنَت يا صديقي ماذا تعلمَت من هذا املوقف؟ 

ليلى 
الصغيرة

كانت ليلى في السوق مع أمها وكانوا 
في مكان مزدحم، فتركت ليلى يد 

أمها وضاعت عنها.
فجاء إليها رجل وقال لها: 

تعالي معي أيُتها اجلميلة 
ألرجعِك إلى أمك.

حاول أخذها إلى مكان بعيد 
فلم ترتاح، وخافت على 

نفسها من هذا الرجل 
وصرخت بأعلى صوتها، 

فسمعها الناس وهبّوا 
مسرعني لنجدتها، وقاموا 

بإنقاذها وأرجعوها إلى أمها. 

يا صديقي اجلميل، من فضلك لّون السلوكيات املسموح بها باللون 
األخضر والسلوكيات املمنوعة باللون األحمر لدى استخدمنا لالنترنت 

اشارات المرور

أتسلى مع 
أصدقاء على 

االنترنت 
ولكن مع أخذ 

احلذر

أي معلومات  أبوُح عن 
سواء  عني  شخصية 
اسم  عنواني،  اسمي، 
هاتـفي،  رقم  والدّي، 

اسم مدرستي. 

إخبار والدّي عن أي 
شيء تعرضُت له.

إرسال صوري 
أو صور أحد 

من عائلتي عبر 
اإلنترنت.

أفتح مواقع 
إباحية 

سيئة على 
االنترنت

ال أواصل 
حديثاً 

يشعرني 
بعدم 

االرتياح 
مع أي 

شخص على 
االنترنت

أوافق على مقابلة 
أي شخص في أي 
ظرف من الظروف

آخذ حذري من أجلي 
ومن أجل عائلتي

ال أضيف
أي أشخاص

ال أعرفهم

أفتح مواقع 
للتعليم 

واملدرسة 
وألعاب 
األطفال

صديقي اآلن 
أنت متلك 

استخدام آمن 
لالنترنت
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أتذكر      دومًا 2

1
34

9
5

6

7810
ال أرى 
الصور 
السيئة 

ال أرى 
الصور 
السيئة 

أرى الصور 
املسيئة وغير 

اجلميلة 

ألبس 
مالبس 

دوماً.

أمنع كل من 
يحاول االقتراب 

مني أو مضايقتي 

أرى الفيديوهات 
السيئة على 
الكمبيوتر 

أُري جسدي 
ألي شخص 

كان.

أري أمي 
أعضاء جسدي 
عند استحمامي 

أمنع أي 
شخص من 

رؤية أعضائي 

أضرب صديقي 
على مناطق 

حساسة 

هيا نقطف الثمار ونضع أرقام الثمار الفاسدة في السلة 
احلمراء، وأرقام الثمار اجليدة في السلة الزرقاء

هناك أشخاص 
يهتمون بك 

ويحبونك ويريدون 
مساعدتك

اذا حاول أحد فعل 
شيء بك ال تريده وال 

ترتاح له ميكن أن 
تقول ال بصوت عالي

ال ميلك أي أحد 
مهما كان احلق في 

االعتداء عليك

قد تكون أصغر من الكبار 
البالغني ولكن لديك قوة، لديك 
عني ترى بها وأذن تسمع بها 

وصوت يساعدك لتصرخ، 
وأقدام تركض بها، وإحساس 
تثق به لتبقى بعيداً عن اخلطر

ال يجب عليك أن 
تتحمل عناء األلم 

واخلوف أو احلزن 
الناجت عن االعتداء

أنت ال تستحق أن 
تتعرض لالعتداء وال 
يوجد طفل يستحق 

ذلك

اذا حدث وتعرضت 
لالعتداء فأنت 

ضحية وأنت لست 
املذنب في ذلك 

شجرة الثمار السيئة والحسنة
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سمسم محتار

•ما رأيك بتصرف سمسم !! 	

•لو كنت مكانه ما ستفعل !! 	

•لو حصل لك شيء كهذا ملن تتوجه ومن تخبر !! 	

سمسم طفل بعمر الزهور فقط ثماني سنوات
يذهب إلى املدرسة ولكنه يجلس وحيداً 

وعندما يعود إلى البيت أيضاً يجلس لوحده
الحظ األهل التغيير على سمسم وسأله أخيه الكبير

ما بالك يا سمسم لست على عادتك جتلس لوحدك 
وال تقول شيء ألحد، لم يجيب سمسم واستمرت حالته

تواصل أخ سمسم مع املرشد باملدرسة وأخبره 
وأكد املرشد على ذلك حيث أنه يالحظ هذا التغيير على 

سمسم
طلب املرشد اجللوس مع سمسم للحديث معه

جلس سمسم صامت ولم يتكلم فقد كان خائفاً، 
وبدأ املرشد باحلديث معه

) نحن معك يا سمسم وسندعمك ونحميك من 
أي خطر، ولكن عليك

أن تخبرنا ما حصل معك لنتمكن من حمايتك، 
جلس معه عدة مرات(

بدأ سمسم بالتفكير في كالم أخيه وكالم املرشد
وقال بينه وبني نفسه )إذا قلت للمرشد فأن ذلك 

الرجل سيؤذيني (

ولكن دعم األخ واملرشد كان أقوى وقرر سمسم أن يقول ما جرى معه
وأعلم املرشد بأن هناك شخص كبير حاول ملسه وقال له أنا أحبك

وسأحضر لك هدية وطلب منه الذهاب معه إلى مكان ال يعرفه، وهدده
بأن ال يقول ألحد وإال سيؤذيه، طلب منه القيام بأعمال ليست جيدة ولم يرتاح لها

وقال سمسم )أنا أشعر باخلوف( وبدأ بالبكاء.

طمأنه املرشد وقال له هذا ليس ذنبك وفهم منه كل ما حدث معه
أخبر املرشد األهل مبا حصل مع سمسم وقامت أمه باحتضانه وأخبرته

بأنهم معه وسيدعمونه وسيحمونه ولن يؤذيه أي شخص 

اتصل األهل على الشرطة وقاموا بالتبليغ عن ذلك الشخص
كي ال يقوم بايذاء سمسم وال أي أطفال آخرين

عاد سمسم لطبيعته بعدما شعر باألمان وعاد لنشاطه ومرحه
وأصبح يحكي ويلعب مع أوالد صفه ويشارك في أنشطة املدرسة

وقرر أن يكون دائماً مع أشخاص آخرين وأن ال يكون لوحده
وأن يخبر عائلته بكل شيء يحصل له وكل مكان يزوره
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األدوات الالزمة: 
•ورق صول  	

•مقص  	
•قلم رصاص  	

•مغناطيس  	
•سيليكون  	

متى أقول )نعم( 
ومتى أقول )ال( نصنع وردة الحماية 

آليات 
احلماية

الصراخ

احلكي 
لألهل

الرفض

الهرب املسافة
الهجوم إذا 

لزم األمر

أصدقائي 
األطفال هّيا 

معاً نقوم بعمل 
وردة احلماية: 

الطريقة: 
ُنحِضر ورق صول، ونقوم برسم وردة كما في الشكل اآلتي، ثم نقص الوردة املرسومة من األطراف حتى تصبح 

الوردة جاهزة، ونكتب بداخل الدائرة في الوسط )آليات احلماية( ونكتب  بداخل األوراق )املسافة، الرفض، الهرب، 
الصراخ، احلكي لألهل، الهجوم إن لزم(.

وبالنهاية نقوم بلصق مغناطيس عليها من اخللف ونضعها على اخلزانة في غرفتنا 

أقول

أقول

أقول

أقول

أقول

أقول

أقول

أقول

أقول

أقول

أقول

أقول

يلمسني شخص وال 
أشعر بالراحة من ملسته

يطلب مني صديقي 
أن نعمل بالسر حفلة 

عندما يطلب مني صديقي ملعلمتنا
أن نلعب معاً بالكرة

عندما يطلب مني شخص 
القيام بشيء يضايقني

معلمتي طلبت مني 
أن أشارك في الدرس

طلب مني شخص أن أخلع 
أمامه كل مالبسي

ألعب بالدراجة مع 
أبن اجليران 

طلب مني شخص أن 
أملس جسمه

تطلب مني أمي الذهاب 
للبقالة لشراء اللنب

أحد أقاربي طلب مني 
اجللوس بحضنه وأنا ال 

أحب ذلك

أدخر من مصروفي 
ألساعد األطفال 

احملتاجني
يطلب مني شخص الذهاب 

معه ملكان ال أعرفه
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عندما نقول كل ما يحدث معنا وكل ما يضايقنا 
نشعر بالراحة واألمان، ونحافظ على أنفسنا من 

املخاطر هيا نكتب ونفضفض )يال نحكي(.

فضفضة

كلمة ملاما

كلمة لبابا

كلمة ألخي

كلمة ألختي

كلمة ملعلمي أو معلمتي

خارطة الحماية
لتكتمل خارطتنا علينا أن نضع الكلمات في املكان املناسب:

•في اللون األسود نضع الكلمات التي تعتبر طرق التحرش اجلنسي 	
•في اللون األخضر أضع الكلمات التي حتصل لي إن لم أسكت وقمت بالتخبير عن ما يحصل لي 	

•في اللون األحمر أضع الكلمات التي حتصل لي إن سكتت ولم أخبر أحد 	
•وفي اللون األصفر أضع الكلمات التي أتوجه لهم إذا حصل لي شيء 	

• وفي اللون األزرق أضع الكلمات التي أقوم بها في حال تعرضت العتداء	

اعتداء  .1
إيذاء  .2

تهديد  .3
استغالل  .4
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اخلوف  .5
الراحة  .6
الذنب  .7
القوة  .8

تهديد  .9
حماية  .10
ضعف  .11
األمان  .12

أهلي  .13
أصرخ  .14

نظرة غريبة  .15
ملسة غير مريحة  .16

ضحكة خبيثة  .17
كلمة مش مريحة  .18
معلمي/معلمتي  .19

أهرب  .20

مرشدي/تي  .21
أرفض  .22

شخص أثق به  .23
أقاوم وأهرب وأقول ال  .24



 الصراخ

الركض

اخلوف

ضربه إذا لزم األمر

السكوت

طلب النجدة

قول ال

بعد هروب سالي وجناتها من 
املوقف هيا أحبائي ننتقل لنتعرف 

ملن عليها أن تخبر ما حصل لها.

بالونات الحماية

أخي وأختي وصديقي وصديقتي ميكنهم أن:

مرافقتي لألماكن التي أخاف الذهاب لها وحدي 1 .

يدعموني ويشجعوني 2 .

3 .

4 .

الشرطي و ميكنه أن:

يوفر لي احلماية 1 .

يحبس املعتدي ويعاقبه 2 .

3 .

4 .

املرشد أو املرشدة أو املعلم واملعلمة ميكنهم أن:

تعليمي كيف أحمي نفسي 1 .

مساعدتي في حل مشكالتي 2 .

3 .

4 .

هيا أحبائي األطفال نتعرف على مصادر الدعم واحلماية، ونتعرف على ما 
ميكنهم القيام به ألجلنا، وضعنا لكم بعض األمور وعليكم أن تكملوها أنتم

أبي وأمي أو جدي وجدتي وميكنهم القيام بـ 

مساعدتي في حماية نفسي 1 .

إعطائي األمان 2 .

3 .

4 .

أتعرف إلى مصادر دعمي
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هيا أحبائي األطفال 
نقوم بوضع األمور 
التي علينا القيام بها 
اذا تعرضنا لالعتداء 

داخل الباللني، لنساعد 
سالي في الهروب من 

املوقف الذي وقعت 
به، فهذه الكلمات 

هي عبارة عن الهواء 
الذي سينفخ الباللني 

ويساعدها على 
الهروب.



صورة وفارق
مالحظاتي هيا أحبائي األطفال نتعرف على الفروق اخلمسة بني الصورتني

بعد أن أوجدنا الفروق أصدقائي األطفال نتذكر أن جسم الطفل هو من حقه لوحده، ومش من حق أي شخص أن يلمسه.
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صور األطفال من ذاكرة 
برنامج حماية الطفولة
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