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جسدي هو جسدي
 أود أن أقدم لكم برنامج "جسدي هو جسدي". وهو برنامج منع
 االعتداء على األطفال ذو الرسوم المتحركة الموسيقية الحرة الذي
 يقدم نهجاً مختلفاً لهذا الموضوع الذي يصعب الحديث عنه من

 .خالل األغاني الممتعة ذو الرسوم المتحركة
 
 
 



 إن عواقب إيذاء األطفال على الطفل وعلى المجتمع ككل له آثار وخيمة، والتعليم هو واحد من
 أفضل الطرق لمنع حدوث ذلك، أو على األقل إذا كان الطفل هو بالفعل في حالة سيئة، فسوف

   يعطيه المعرفة بما يجب القيام به، وإلى من يذهب، حتى يتمكن من الحصول على بعض المساعدة
 

 كلما تمكنا من تعليم األطفال مبكراً عن موضوع "سالمة الجسد" كلما كان ذلك أفضل، وأنا
 أعلم أن هذا البرنامج يصلح  لألطفال من سن 3 سنين، كما أنني قدمت هذا البرنامج إلى أكثر

ً  .من 350،000 طفل في الواليات المتحدة األمريكية والقى نجاحاً كبيرا
 

 الجميل في برنامج "جسدي هو جسدي" أنه يمكن أن يدرس بواسطة أي شخص كاألخصائيين
 االجتماعيين، والمعلمين، ومقدمي الرعاية اليومية، واآلباء، ومقدمي برنامج ما بعد المدرسة،

 ومنظمي النادي الرياضي وغيرهم الكثير. أنه بسيط، ال ينسى، ويفتح قنوات االتصال حول موضوع
 .االعتداء، وهو أمر ذو أهمية قصوى



كيف تقرب األطفال الصغار من موضوع التعدي؟  
 معظم البالغين ال يحبون الحديث عن موضوع االعتداء، وفكرة محاولة تقريب الطفل من ذلك الموضوع

 بطريقة إيجابية يمكن أن تكون مهمة شاقة. األغاني الممتعة في هذا البرنامج يسمح لألشخاص باالنخراط
 .مع األطفال بطريقة بسيطة وإيجابية

  
 

 لماذا الموسيقى؟
 األغاني هي وسيلة رائعة لألطفال لتذكرهم بالرسائل الهامة التي تدرس ألنها تفاعلية. أنا متأكد من أنك

  تذكر جميع األغاني الصغيرة التي كنت تدرسها كطفل، وهذه األغاني والرسائل تبقى مع األطفال، وسوف
.تكون أيضا أسس جيدة لدروس الحياة في المستقبل  

 
 وأظهرت دراسة شملت األطفال، نشرت في مجلة العالج بالموسيقى، أن الموسيقى، وتعلم األغاني الجديدة
 التي تتعلق بمفهوم الذات األكثر إيجابية وتطوير احترام الذات، تساعد األطفال أن يشعروا على

 .نحو أفضل تجاه أنفسهم
 
 
 

 



كيفية تستخدم هذا البرنامج:  
أبقيه ممتعاً –  

 األغاني هي رسوم متحركة ممتعة وإيجابية، تقدم بواسطة شخصية كرتونية تدعى سينثي.
 الغناء المستمر، والقيام بحركات اليد، والرقص، والقيام بأي شيء لمحاولة جعل الرسالة ال

 .تنسى
  

  أبقيه بسيطة-  
 إن األطفال الصغار ال يحتاجون إلى معرفة أي تفاصيل "بعمق" عن االعتداء لكن مجرد منحهم

 :قواعد بسيطة
1. ال يجب على أحد أن يؤذيك 

2. ال يجب على أحد أن يلمس أعضاءك الخاصة 
3. ال يجب على أحد أن يلتقط صوراً ألعضائك الخاصة  

4. إذا كان لديك مشكلة أخبر شخص ما 
5. ال تكتم األسرار إذا كان شخص ما يؤذيك أو يلمس أعضاءك الخاصة 

6. أخبر شخص ما إذا كنت تتعرض للترهيب 
 

أبقيه إيجابياً – 
والهدف الرئيسي هو تمكني األطفال من أن يشعروا بإيجابية ناحية أجسادهم، وأن يكونوا 

مطمئنني أن لديهم شخص للتحدث معهم إذا كانت لديهم مشكلة. 



أنها فكرة جيدة أن يكون لديك خطاب كتابة أو جلسة رسم بعد كل درس طالباً من األطفال رسم 
صورة عن  

ما كنت تتحدث أو تغني أو ربما يمكن أن يكتبوا عن شيء ما حدث لهم أو شيء ما يثير قلقهم. 

سوف تحصل على بعض التعليقات املثيرة لالهتمام:

 "!! ال تلمس أشيائي"

 أنا شخصياً لم يعتدى علي، ولكن"
 أختي الصغرى تعرضت لذلك. هي
 " أخبرت أمي بعد رؤية برنامجك

  أو شيء مثل هذه الصورة ......
 من طفل في الخامسة التي تم

.التحقيق فيها بعد ذلك

 أنا أقترح دائماً أن تجعل األطفال يقفون ويغنون. فسوف يولون اهتماماً أكبر عن ما
  يكونوا جالسين، ومن األسهل أن تستخدم حركات اليد



 األغنية األولى
جسدي هو جسدي

جسدي هو جسدي  
https://www.mybodyismybody.com/my-body-is-my-body-arabic



نص سينثي من الفيديو 
مرحبا، اسمي سينثي واليوم نحن سوف نقدم برنامج "جسدي هو جسدي". نحن سوف نغني بعض األغاني، وسوف 

نستمتع ونتعلم عن كيف تبقي في أمان 

كما تعلمون، أجسادنا خاصة جداً وال أحد لديه الحق في إيذاءنا، أو ملس أعضاء خاصة بنا أو القيام بأي شيء يجعلنا 
نشعر بعدم االرتياح ألنه هو جسدنا الخاص. ونحن سوف نقدم األغنية األولى اآلن - وأريد منك أن تغني معي - أنها 

تسمى جسدي هو جسدي. 

جسدي هو جسدي (أغنية) كلمات األغاني 
انه جسدي، جسدي، وال أحد لديه الحق في إيذائي ألن جسدي هو جسدي بالنسبة لي 

انه جسدي، جسدي، وال أحد لديه الحق في ملسي ألن جسدي هو جسدي بالنسبة لي 

لدي يدين ألحس، وعينني ألرى وأذنني ألسمع ما تقوله لي لدي ساقني أقوياء ليأخذوني أينما أذهب 

ولدي أيضاً بعض األعضاء الخاصة التي ال أريد أن تظهر من جسدي، جسدي وال أحد لديه الحق في إيذائي ألن جسدي 
هو جسدي بالنسبة لي 

انه جسدي جسدي، وال أحد لديه الحق في ملسي ألن جسدي هو جسدي بالنسبة لي 

لدي شعر على رأسي أريدك أن تراه و سرة بطن صغيرة في منتصفي 

لدي أنف صغيرة لطيفة وعشرة أصابع صغيرة 

و لدي فم ألقول لكم ما أريد أن تعرفوه. انه جسدي، جسدي 

وال أحد لديه الحق في إيذائي ألن جسدي هو جسدي بالنسبة لي انه جسدي، جسدي 

وال أحد لديه الحق في ملسي ألن جسدي هو جسدي بالنسبة لي نعم جسدي هو جسدي بالنسبة لي 



 جسدي هو جسدي - هدف األغنية:
 لتعليم األطفال أن جسدهم هو خاص بهم وال أحد لديه الحق في إيذاءهم أو لمس أعضائهم

الخاصة.  
 واحدة من أولى األشياء لشرحها لألطفال وهي أن أجسادنا هي خاصة، وال أحد لديه الحق في إيذاءنا أو
 لمس أعضاء خاصة بنا. ثم كن واضحاً حيث أن تلك األعضاء الخاصة هي – أعضاء جسمهم المغطاة

 .بمالبسهم الداخلية ، فهي خاصة وتنتمي إليهم فقط
  

 اآلن من املهم أن نوضح لألطفال أنه قد تكون هناك أوقات يجب على اآلباء أو مقدمي الرعاية ملس أعضاءهم
على سبيل املثال: -  

 عندما يكونوا صغيرين جداً، شخص ما يقوم بتحميمهم، ولكن عندما يكبرون في العمر فسوف يتعلمون
 كيفية االستحمام بأنفسهم.

 عندما يكونوا صغيرين جداً، شخص ما يقوم بتحميمهم، ولكن عندما يكبرون في العمر فسوف يتعلمون كيفية
 .االستحمام بأنفسهم

 يجوز للوالدين أو مقدمي الرعاية أن يعطوا الدواء ألعضائهم إذا كان الطفل مريضا أو متوجعاً. تأكد من أنهم
 يعرفون أن هذا الشيء فقط لآلباء أو مقدمي الرعاية أو األطباء، وإذا كان هذا الشيء يجعلهم يشعرون بعدم

 .االرتياح يمكن دائًما أن يروك كيف يمكنهم أخذ الدواء بأنفسهم

 قد يكون على الطبيب ملس أعضائهم إذا كانوا مرضى أو متوجعني، ولكن األم أو األب أو مقدم الرعاية سوف
 .يكونون دائماً معهم إذا كان على الطبيب ملسهم هناك



ليس هناك أي وقت آخر يجب أن يلمس أي أحد األعضاء الخاصة بهم. األطفال يجب أن يعرفوا 
أنه من الجيد أن يقولوا "ال" إذا كان شخص ما يجعلهم يشعرون بعدم االرتياح أو يحاول 
جعلهم يفعلون أشياء يعرفون أنها خاطئة. هذا يَمكن الطفل من معرفة أن أجسادهم تنتمي 

إليهم. 

أكثر من 90٪ من االعتداء الجنسي يحدث إما داخل األسرة املوسعة أو من قبل شخص 
يعرفه الطفل ويثق به. وهو أمر مؤذ جداً للطفل عندما يتم كسر هذه الثقة. فهم بحاجة إلى معرفة 

أن لديهم مكان آمن للذهاب إليه ليحصلوا على املساعدة وشخص يستمع إليهم ويصدقهم. 
 

 أكتم السر
 غالبا ما يعتمد املعتدون على األطفال ومرتكبي الجرائم الجنسية على حقيقة أن الطفل سيكتم

  األسرار، ولهذه الحقيقة وحدها يكون من املفيد وجود قاعدة "ال أسرار".
 

 إن إعداد هؤالء األطفال من سن مبكرة سوف يجعلهم يشعرون بمزيد من الراحة حول عدم كتمان
 .األسرار "الغير آمنة" إذا كان شخص ما يضرهم أو يلمسهم بشكل غير الئق



  یحتاج األطفال إلى معرفة ما إذا تعرضوا العتداء یحدث ما یلي: 
 ليسوا عليهم لوم 1)
 يجب أن ال يشعرون بالذنب 2)
 من املهم أن تخبر أحداً حتى تتوق 3)

 يرجى أن تتذكر أن الجاني هو عادة شخص يحبه الطفل أو يعرفه ويثق به، لذا يجب مناقشة الموضوع
 .برفق

  
 .ال تغضب أمام الطفل، فإنهم يحتاجون إلى أن تبقى هادئاً ومسئوالً

 يمكنك أن تشرح لهم أنه تماماً مثل مدمن املخدرات أو الكحول، الناس الذين يعتدون على األطفال بحاجة إلى
 مساعدة. بهذه الطريقة يمكنهم أن يصبحوا أفضل وأنهم لن يؤذوا األطفال بعد اآلن. هذا هو السبب في أنه

ً  .من املهم جدا بالنسبة لهم أن يخبروا أحدا

 عصر التكنولوجیا الرقمیة
 مع عصر التكنولوجيا الرقمية يجب علينا أيضاً حماية األطفال من الناس الذين قد يرغبوا في اتخاذ صور

 غير الئقة. عندما نتحدث معهم عن لمسهم بطريقة غير الئقة، يجب أن نذكر أيضا أن بعض الناس قد
 ترغب في التقاط صورة ألعضائهم الخاصة (حتى لو كانوا ال يحاولون لمسها) وإذا كان شخص ما يحاول

 التقاط صورة يجب أن أقول ال! ثم أخبر شخص ما.
 
 



األغنیة 2 
إذا لم تبدو األشياء جيدة – أهداف األغنية  

إذا لم تبدو األشياء جيدة – أهداف األغنية  
https://www.mybodyismybody.com/if-it-dont-feel-right-arabic



نص سينثي من الفيديو 
نحن سوف نستمتع مع هذه األغنية، لديها مثل هذه القاعدة العظيمة لنتذكروها 

القاعدة هي - إذا لم تبدو األشياء جيدة - ال تفعل ذلك !! 
اآلن أنا ال أتحدث عن أشياء مثل القيام بواجبك املنزلي، أو ترتيب غرفة نومك   

أنا أتحدث عن ما إذا كان شخص ما يحاول أن يجعلك تذهب إلى مكان ما معهم وأنت تعرف ان هذا ليس شيئاً جيداً لتفعله. 
إذا لم تبدو األشياء جيدة - ال تفعل  

ذلك !! أو إذا حاول شخص ما أن يجعلك تفعل شيئا يجعلك تشعر بعدم االرتياح. إذا لم تبدو األشياء جيدة - ال تفعل ذلك!! 

إذا لم تبدو األشياء جيدة - ال تفعل ذلك – كلمات األغنية 
يمكن ألشخاص أن يلمسوك ويقولون انه رائع ولكن تذكر جسمك ينتمي إليك، 

 أنت الشخص الذي يعرف إذا كانت األشياء ال تبدو جيدة  وإذا كانت األشياء ال تبدو جيدة ال تفعل ذلك، هاه 
 !!

ال، إذا كانت األشياء ال تبدو جيدة ال تفعل ذلك، هاه !!ال تفعل ذلك، ال تفعل ذلك 
هناك أناس بالخارج يعتقدون أنك أحمق 

يحاولون أن يعطوك املخدرات ويبقوك خارج املدرسة 
يخبرونك أن تكتم  األسرار ولكنك تعرف ماذا تفعل 

ألنه إذا كانت األشياء ال تبدو جيدة ال تفعل ذلك، هاه !! 
ال إذا كانت األشياء ال تبدو جيدة ال تفعل ذلك، هاه !!ال تفعل ذلك، ال تفعل ذلك 

يمكن ألشخاص أن يمسكوك ويقولون أنهم يهتمون بك 
أنا ال أقول لك انه ليس من الجيد أن تشارك 

ولكنك تعرف في داخلك إذا كانت األشياء ال تبدو جيدة 
وإذا كانت األشياء ال تبدو جيدة ال تفعل ذلك، هاه !! 

ال إذا كانت األشياء ال تبدو جيدة ال تفعل ذلك، هاه !!ال تفعل ذلك، ال تفعل ذلك 
ال إذا كانت األشياء ال تبدو جيدة ال تفعل ذلك، هاه !!ال تفعل ذلك، ال تفعل ذلك 

ال إذا كانت األشياء ال تبدو جيدة ال تفعل ذلك، هاه !! 



إذا لم تبدو األشياء جيدة – أهداف األغنية 
 

 I).لتعليم األطفال أن يستمعوا إلى مشاعرهم
 في معظم الوقت يعرف األطفال عندما ال تبدو األمور جيدة، أو عندما تجعلهم يشعرون بعدم االرتياح،

 لذلك علمهم تلك القاعدة...
  مع أغنية الراب  "إذا لم تبدو األشياء جيدة - ال تفعل ذلك!!"

 
المشاعر  

 بمجرد فتح النقاش حول المشاعر يمكنك التحدث عن أي نوع من المشاعر التي لدينا جميعاً. سعيد،
 حزين، وحيد، غاضب، خائف. من المهم جداً لألطفال أن يعرفوا أن اآلخرين في جميع أنحاء العالم

 .لديهم نفس النوع من المشاعر التي عندهم وأنهم ليسوا وحدهم
انظر كم من األنواع المختلفة من المشاعر یمكن لألطفال التوصل إلیھا. 

 
 يمكنك أن تلعب لعبة تظهر وجوه سعيدة، ووجوه حزينة، ووجوه غاضبة، ووجوه مضحكة،

 .أو يمكنك أن تجعلهم يرسمون وجوه حول كيفية شعورهم



 الحديث عن ضغط األقران
 يمكنك استخدام هذه األغنية للتحدث مع األطفال حول سيناريوهات ضغط األقران مع األطفال اآلخرين في

 المدرسة أو إذا كان األشخاص في المنزل يحاولون جعلهم يفعلون أشياء يعرفون أنها ليست صحيحة.
 .يمكنك تضمين العقاقير والترهيب في هذه المحادثة

 
 إن التصدي لضغط األقران يمكن أن يكون صعباً، ولكن تحدث عنه، واشرح مدى القوة التي سوف يشعرون
 بها، ومدى الثقة الذاتية التي سيبنونها إذا لم يسمحوا ألنفسهم بالضغط أو الخوف من قبل أطفال آخرين

في فعل أشياء ال يريدون فعلها.  
 "إذا لم تبدو األشياء جيدة - ال تفعل ذلك!!"

 لمساعدة األطفال على تمكين الجسم
 يحتاج األطفال إلى معرفة أن أجسادهم هي خاصة بهم، وإذا حدثت أشياء ال تجعلهم يشعرون براحة، فهم

 لديهم الحق أن يقولوا ال! أنا ال أريد أن أفعل ذلك. "إذا لم تبدو األشياء جيدة - ال تفعل ذلك!!"
 



األغنية 3  
 " لعبة ماذا لو"

" لعبة ماذا لو"  
https://www.mybodyismybody.com/what-if-game-arabic



لعبة "ماذا لو"  
 نص سينثي من الفيديو

 اآلن نحن سوف نقوم بتشغيل أغنية " لعبة ماذا لو" وفي هذه األغنية سوف نتعلم ما يجب القيام به إذا كان شخص غريب يحاول إقناعك

 .بالذهاب معهم، أو إذا كان شخص ما يحاول ملس األعضاء الخاصة بك

 هل تعرف أين هي األعضاء الخاصة بك؟ هي حيث مالبسك الداخلية أو السراويل التي تغطيك. ال أحد يجب عليه ملس األعضاء الخاصة بك
 منذ أن تكون صغيراً جداً، األم أو األب قد يضطرون إلى تنظيفك هناك، ولكن قريباً ستتعلم أن تفعل ذلك بنفسك. ربما إذا كنت مريضاً أو


 .متأملاً، قد يضطر األم أو األب أو الطبيب إلى وضع بعض األدوية هناك، ولكن غير ذلك ال ينبغي على أحد أن يلمس تلك األعضاء الخاصة بك
 ونحن أيضاً سوف تتعلم ما يجب القيام به إذا كان شخص ما في منزلنا أو عائلتنا يجعلك تشعر بعدم االرتياح أو يحاول إيذاءك. كل ما عليك

. القيام به في هذه اللعبة هو أن تقول "ال" لذلك أريد منك أن تصرخ جيداً بصوت عال

لعبة "ماذا لو" – كلمات األغنیة 
نحن سنلعب لعبة "ماذا لو" هناك أسئلة وأجوبة ألجلك إذا كنت 

تريد أن تكون الفائز في كل مرة هذا هو ما عليك القيام به 
قل ال ! فقط قل ال ! ماذا لو، بعد املدرسة

شخص غريب حاول أن يأخذك إلى املنزل 

وهم يقودون سيارة جديدة المعة ويقولون "مرحباً! أتريد الركوب؟ 
" أوه ال، هو غريب 

لن أذهب للركوب في سيارتكم
ألن أمي وأبي قالوا لي

ال تذهب مع شخص ال تعرفه، سوف أقول ال !! فقط أقول ال !! 

اآلن ماذا لو كنت في املنزل
وجليسات األطفال يعتنني بك

وهم يحاولن ملسك تحت مالبسك ماذا ستفعل؟ سوف تقول ال 

أنا ال أريد أن تلمسيني هنا ألن تلك هي األعضاء الخاصة بي
و جسدي ال ينتمي إليك، سوف أقول ال !! فقط أقول ال !!

اآلن نحن نلعب لعبة "ماذا لو" هناك أسئلة وأجوبة 
ألجلك إذا كنت تريد أن تكون الفائز في كل مرة هذا هو 

ما عليك القيام به 
قل ال ! فقط قل ال ! ماذا لو، بعد املدرسة

شخص غريب حاول أن يأخذك إلى املنزل 

اآلن ماذا لو، هناك شخص ما 
صديق أو جزء من عائلتك 

وهم يلمسوك أو يؤذوك 
هذا يجعلك تشعر أن هناك أمر سيء أو غير مريح ماذا 

سوف تقول؟ 

سوف أقول ال!
من فضلك، ال تفعل ذلك

أنا ال أحب أن تلمسني بهذه الطريقة
 وعلى الرغم من أنني حقاً مثلك

من فضلك ال تفعل ذلك لي
ألنني فقط صغير كما  ترى
سوف أقول ال! فقط أقول ال!



 " لعبة ماذا لو" – أهداف األغنية
 لتعلم األطفال أن يقولوا ال  بقوة

 " ماذا لو لعبة" يمكن أن تطبق على أي موقف قد تشك أنه يحدث لطفل. استخدم اللعبة إلعطاء إجابات
 .لمواقف صعبة قد ال تعرف كيف تخرج منها بأمان

أمثلة ......  
  "ماذا لو" شخص يقرع على الباب وكنت وحيدا في المنزل؟

ً     ال تفتح الباب أبدا
اتصل بجار أو قريب إذا لم يذهبوا بعيدا  

استدعاء الشرطة إذا كنت ال تستطيع الحصول على أي مساعدة وكنت خائفاً.  
     

 "ماذا لو" جليسة األطفال تحاول لمس األعضاء الخاصة بك.
أقول لها ال ثم اذهب وأقول لشخص ما        

       ال أكتم سراً حتى لو طلب مني ذلك
 "ماذا لو" يقول شخص غريب أنهم فقدوا جروهم ويريدون منك مساعدتهم إليجاده

قل لهم ال ، فأنت غير مسموح لك للذهاب إلى أي مكان مع الغرباء حتى لو كانوا يقولون أنهم حقاً         
           بحاجة إلى مساعدة - فال يزال عليك أن تقول ال!

 
 نحن بحاجة إلى إعداد األطفال ألكبر عدد ممكن من السيناريوهات قدر ما نستطيع - حتى نبقي العودة

 .إلى األغاني مع معلومات جديدة بالنسبة لهم للتعلم



 شرح الغرباء لألطفال
  ذا كنت تسأل مجموعة من األطفال ما هو الغريب - قد تحصل على 20 إجابة مختلفة مثل:

 شخص غریب ھو شخص سيء
 شخص سوف یؤذیك

 شخص ما يمنحك الحلويات
 نحن نعلم أطفالنا

"ال تتكلموا مع الغرباء" 
"ال تركبون السيارة مع غريب" 
"ال تأخذ حلويات من غريب" 

 ولكن ...... غالباً ما ننسى أن نخبرهم ما هو الغريب. 
 

 ولذلك أوالً نحتاج أن نعلم أطفالنا ما ھو الغریب؟
الغريب هو شخص ما ال نعرفه! الغريب يمكن أن يكون: 

رجل أو سيدة، شخص ما صغير أو كبير، يمكن أن يكون غني أو فقير أو أي شخص من أي لون 
نحن بحاجة إلى أن نقول لهم أن بالطبع 

 ليس كل الغرباء من الناس السيئة ........ 
وإذا أتاك شخص أنت تحبه أو تثق به وعرفك بشخص غريب – هذا الغريب يمكن أن يصبح صديق 

لكن..... إذا لم يعرفك الشخص الذي تحبه وتثق به على الشخص الغريب ال يجب أن تتكلم معه أبداً بمفردك   



 
 

العصر الرقمي  
 في هذا العصر الرقمي حيث المعلومات عن األطفال ووالديهم أصبحت متاحة بسهولة على شبكة اإلنترنت

 من خالل الفيسبوك وتويتر والعديد من المواقع األخرى، يمكن للناس بسهولة التعرف على أسماء أفراد
. أسرة الطفل وربما حاولوا خداعهم في الذهاب معهم  

أخبر األطفال أنه حتى لو كان الشخص يعرف الكثير من األشياء عنهم وعن أسرهم، فإن كانوا ال يعرفونهم، 
فإنهم غريبون وال يذهبون معهم. 

:  أعط ألطفالك أمثلة عن ماهية األكاذيب التي يمكن للغرباء أن يقولوها لهم فمثالً
 طلبت مني أمك أن آخذك من المدرسة ألنها تعمل إلى وقت متأخر.      

             (هؤالء الناس قد يعرفون جميع أسماء العائلة لمحاولة خداع الطفل)
  لدي بعض الجراء اللطيفة حقاً في سيارتي - هل ترغب في رؤيتها؟       

 أريد أن أريك شيئاً مثيراً حقاً، أعدك بأنني سوف أرجعك بخير.       
          عليك فقط أن ترى هذه – إنها مدهشة!!        

.قاعدة أخرى ھي أن ال تقبل أبداً ھدیة من شخص غریب - مھما كانت الھدیة لطیفة



  األغنیة 4
إذا كان لدیك مشكلة

 إذا كان لدیك مشكلة
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إذا كان لديك مشكلة 
 نص سينثي من الفيديو

من املهم حقا أن تخبر أحداً إذا كان شخص ما يؤذيك أو يلمس أعضاءك الخاصة، حتى لو كنت تشعر بالخوف أو بالحرج تحتاج إلى 
أن تكون شجاع جداً جداً وأخبر شخص ما. 

هناك الكثير من الناس لتخبرهم، األمهات، واآلباء، الجدات، األجداد، العمات، األعمام واملعلمني وأبناء العم، الجيران، وآباء أصدقاءك 
والشرطة واملمرضات والعديد من الناس من حولك. اآلن إذا كنت تقول والناس ال يصدقونك، بل قد يقولون لك أن تكتم السر - اذهب 

وقل لشخص آخر. 

 إذا كانوا ال يصدقونك - أخبر شخصاً آخر واستمر في القول حتى يستمع إليك شخص ما. ال تستسلم، ال تستسلم أبداً.

إذا كان لديك مشكلة – كلمات األغنية 
إذا كان لديك مشكلة وكنت ال تعرف ماذا تفعل اذهب وقل 

لشخص ما، حتى يستمعون إليك 

يجب أن تجد شخص ما لتخبره عن مشاكلك  

إذا كان لديك مشكلة اعثر على شخص يستمع إليك 

تحدث مع أمك أو أبيك الجدة أو الجد أيضاً عمتك أو عمك أو 

المعلم في المدرسة 

يجب أن تستمر في  اإلخبار حتى يستمع شخص إليك إذا كان 

لديك مشكلة اعثر على شخص لتخبره أيضاً 

إذا كان شخص ما قد أذاك، وكنت ال تعرف ماذا تفعل 

اذهب وأخبر شخص ما حتى يستمع إليك أحدهم 

يجب أن تجد شخص ما لتخبره عن مشاعرك 

 إذا كان لديك مشكلة، اعثر على شخص يستمع إليك 

تحدث مع جارك، معلمك في مدرستك شخص تعرفه أو 

تثق به 

مشاركة المشاكل أمر ال بد منه 

فقط استمر على القول حتى يستمع شخص إليك إذا كان 

لديك مشكلة  اعثر على شخص لتخبره 



 إذا كان لديك مشكلة – أهداف األغنية
 

 لتعزيز تعليم إخبار شخص ما إذا كان هناك مشكلة، وإذا كانوا ال يستمعون،  يستمرون في  القول حتى
 !!يستمع شخص ما

 
 إن إخبار شخص ما عن المشاكل يمكن أن يكون واحدا من أصعب األشياء التي يمكن أن يقوم بها

 األطفال، حيث قد يكون من الصعب عليهم محاولة إيجاد الكلمات لتوضيح مشكلتهم، وقد يخافون أيضا
  .من كيفية تفاعل الكبار

عندما نتحدث إلى األطفال عن إخبار شخص ما، نحتاج إلى إعدادهم ملا قد يواجهونه من ردود فعل 
(وهذا سيكون فقط لألطفال األكبر سناً) 

 قد  يستاء الكبار، أو يغضبون، أو يصدمون، أو يخافون      
 قد ال يصدقون الطفل

 قد یھددون الطفل ویخبرونه أال يخبر شخص آخر
 قد یطلبون منھم االحتفاظ بالسریة

 
 الدرس الرئيسي المطلوب وصوله إلى الطفل، هو أنه إذا كان شخص ما ال يصدقهم، أو يقول له أن يكتم

  – السر، أو ال يفعل شيئا عن المشكلة
 .هم يحتاجون إلى - أخبر شخص آخر واستمر في القول حتى يستمع شخص ما

 ً !!ال تستسلم، ال تستسلم أبدا



 :أعط األطفال قائمة بجميع األشخاص الذين يمكنهم التحدث معهم إذا كانت لديهم مشكلة
 

 أمي،
أبي، 

الجدة، 
الجد، 

عمتي، 
العم، 

املعلم، 
مدير أو رئيس  

األخ األكبر، 
األخت الكبرى، 

 الجيران، 
 ممرضة املدرسة، 

 الشرطي، 
 املراقب. 

يرجى إضافة أي شخص آخر تشعر أنه من اآلمن لألطفال التحدث إليه



 :املشاعر
 من المهم أن يعرف األطفال كيف يشعرون عندما يخبرون عن مشكلة - هذه النقاط القليلة قد

 تساعدهم

 قد تشعر بالحرج للحديث عن مشكلتك - ولكن هذا أمر مقبول      

قد تواجه صعوبة في الكلمات الصحيحة ولكن فقط اشرح بأفضل طريقة بإمكانك  ا.

قد يدق قلبك بسرعة وقد يهتز صوتك ولكن فقط خذ نفساً عميقاً وتحدث ببطء ب.

قد يكون من السهل أن تقول قليالً في وقت ما على مدى بضعة أيام  ت.

أو دون مشكلتك وأعطها لشخص ما ث.
 

أخبرهم بأفضل طريقة،  أنهم يشعرون بالراحة إلخبار شخص ما، وأن يتذكروا ما إذا كان هذا الشخص ال 
يستمع لهم أو يصدقهم 

  
أخبر شخص آخر!



 األغنیة 5
الحب لطیف

 الحب لطیف
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الحب لطيف 

نص سينثي من الفيديو 

دعونا نتحدث عن الحب، من املهم جداً أن تكون محبوباً والناس 
ال يظهرون حبهم لك عن طريق إيذاءك أو القيام باألشياء التي 
تجعلك تشعر بعدم االرتياح. يظهر الناس حبهم لك من خالل 

القيام بأشياء معك مثل قراءة الكتب، ولعب األلعاب، اللهو، 
والتجول أو ربما يروك كيفية ركوب دراجتك. 

الحب هو كل شيء عن املشاركة ورعاية بعضنا البعض. لدينا 
اآلباء ومقدمي الرعاية الذين حريصون على رعايتنا، وتغذيتنا 

والتأكد من نظافة أسناننا، وأن لدينا مالبس نظيفة لنرتدها وإذا 
كنا مرضى يأخذوننا إلى الطبيب. من املهم جدا أن يعتني بنا 
جيداً حتى نتمكن من أن نكبر ونحن أصحاء وسعداء وأقوياء. 

 
الحب لطيف – كلمات األغنية 

الحب لطيف، ال تتوقف عن الغناء وسوف تجد 
أن هناك الكثير من األشياء الجميلة يمكننا 

القيام بها إلظهار حبنا 
ألن تقر cأ لي قصة 

أو دعنا نخرج ونلعب الكرة  يمكن أن تساعدني 
على ركوب دراجتي حتى ال أسقط 

هناك أشياء كثيرة - يمكننا أن نفعلها معاً 
هناك الكثير من الطرق - يمكنها أن تظهر 

اهتمامنا 
هناك الكثير من األوقات يمكننا أن نقول بعضنا 

لبعض أنا أحبك إذا كان لديك بعض الوقت 
لتشاركه أنا أود أن أشاركه  

معك 

الحب لطيف، الحب رقيق ال تتوقف عن الغناء 
وسوف تجد 

انه من اللطيف جداً أن أشاركك هذه األشياء 

نص سينثي من الفيديو 
أتمنى أن تكونوا قد استمتعوا بالغناء مع جميع األغاني التي كانت 
معنا، وأنك سوف تتذكر األشياء التي تعلمتها عن الجسم الخاص 

بك. تذكر أن تقول ال !! إذا حاول شخص ما ملس األعضاء 
الخاصة بك أو إذا حاول الناس أن يجعلوك تفعل األشياء التي 

تجعلك تشعر بعدم االرتياح أو تؤذيك. 

تذكر القاعدة "إذا كانت األشياء ال تبدو جيدة - ال تفعل ذلك !!" 
وتذكر أن تخبر شخص ما إذا كنت تتعرض ألذى أو ملس أو 

تخويف بأي شكل من األشكال، واستمر على القول حتى يستمع 
!! دعونا جميعاً نغنى  ً شخص ما إليك. ال تستسلم، ال تستسلم أبدا

"جسدي هو جسدي" مرة أخرى !! 



أهداف األغنية  
لتعليم األطفال أن الحب لطيف ورقيق وهو كل شيء عن الرعاية والمشاركة والثقة.  

 ألن األطفال يأتون من العديد من األنواع المختلفة من األسر والخلفيات، ما قد يبدو طبيعيا للطفل الذي
 يأتي من منزل يسيء معاملة األطفال أنه سوف يبدو غريباً جداً عن  معظم األطفال اآلخرين،  لذلك فمن

 المهم أن يكون النقاش حول ما هو الحب وكيف يظهر الناس حبهم لألطفال وما يمكن أن تتوقعه في منزل
األسرة.  

 :وفيما يلي بعض البنود للمناقشة
* يجب أن يكون األطفال محبوبون بلطف 

* يجب العناية بهم ورعايتهم 
* يجب أن يكون لديهم ما يكفي من الطعام لتناوله 

* يجب أن يكون لديهم مالبس نظيفة 
*  شخص ما للتأكد من أن أسنانهم نظيفة وأنهم قد اخذوا حماماً 

*  أنه  تم تنشيط شعرهم 
* يجب أن يكون هناك شخص للمساعدة في المشاكل واالستماع إليهم 

* شخص يقرأ لهم 
* شخص يجعلهم سعداء عندما يحزنوا 

* شخص يمكن أن يثقوا به 
 

 مرة أخرى، هذه ليست سوى بعض البنود للحديث عنها، واستخدام هذا الموضوع إلجراء مناقشة لطيفة
.ومرة أخرى كتابة أو رسم األشياء التي تجعلهم سعداء، أو حزانى، أو أي مشاكل لديهم



 (أكثر األسئلة شيوعاً (من قبل األطفال
 سؤال: لماذا يؤذ الناس األطفال؟

الجواب: هناك عدة أسباب تجعل الناس يؤذون األطفال، فبعض الناس كانوا يسيئون 
استخدام أنفسهم، ويعيدون نفس دائرة االعتداء مرة أخرى. بعض الناس يسكرون، أو يتعاطون 

املخدرات أو لديهم بعض مشاكل السيطرة على الغضب وهذا هو السبب في أنهم يؤذون 
األطفال. الشيء الرئيسي الذي يجب أن نتذكره هو أنه من الخطأ إيذاء األطفال لذلك فهذا هو 
السبب في أنك دائماً بحاجة إلى إخبار شخص ما، حتى تتمكن من الحصول على املساعدة. 

 سؤال: لماذا يلمس الناس األعضاء الخاصة باألطفال؟
 جواب: مرة أخرى هناك العديد من األسباب التي تجعل الناس يعتدون على األطفال جنسياً،

 العديد من الناس الذين يؤذون األطفال كانوا يسيئون استخدام أنفسهم ولهذا السبب من المهم
 أن تخبر أحداً، ألن هؤالء الناس بحاجة إلى مساعدة وعالج حتى يتمكنوا من الحصول على

 .األفضل وال يعودوا يؤذون األطفال بعد اآلن

سؤال: ماذا أفعل إذا لم يصدقني أحد؟ 
جواب: إذا كنت تخبر شخصاً ما وال يصدقك - إذن أخبر شخصاً آخر واستمر في القول حتى 

يصدقك شخص 



سؤال: إذا أخبرت أحداً، ماذا سوف يحدث؟ 
الجواب: سوف يضطرون إلى اإلبالغ عن أنك تتعرض لألذى. 

ثم يأتي شخص ما ويتحدث مع عائلتك. وسوف نرى ما إذا كان من اآلمن بالنسبة لك البقاء في املنزل أو 
أنك بحاجة للذهاب إلى مكان آخر حيث يمكنك أن تبقى آمناً. 

 
 سؤال: ماذا أفعل إذا قلت ال !! وهم ال يتوقفون؟

 جواب: إذا لم يتوقفون عند قول ال - اصرخ بصوت عال بصوت عال إذا كان هناك شخص ما يمكنه أن
 يساعدك، أو كنت تعرف أن هناك أشخاص حولك يستطيعون أن يأتوا ويساعدوك. إذا لم يكن هناك أحد،

 اذهب وقل لشخص ما بمجرد أن تكون آمناً.

سؤال: ماذا أفعل إذا قالوا لي إنھم سیؤذونني أو یؤذون أي شخص من عائلتي إذا أخبرت أحداً؟ 
جواب: الناس الذين يسيئون معاملة األطفال ال يريدون أن يعرف أشخاص آخرين ما يفعلونه، حتى يتمكنوا 

من محاولة تهديدك أو شخص ما في عائلتك ويخبروك بكتمان األسرار. يجب أن تكون شجاعاً جداً وأن تخبر 
أحداً عن مشكلتك. 

 
 



سؤال: ماذا أفعل إذا كان أخي أو أختي هم من يعتدون علي؟ 

جواب: أخبر والديك، وإذا لم يستمعوا إليك، أخبر شخص ما في املدرسة أو من قائمة 
األشخاص الذين ناقشناها. 

سؤال: هل سيكونون غاضبني إذا قلت؟ 

جواب: ليس دائماً، ولكن نعم أنهم قد يكونوا غاضبني، ولكن ال تزال تحتاج إلى أن تكون شجاعاً 
وتخبرهم حتى يتوقف الشخص عن إيذاءك أو ملس األعضاء الخاصة بك. 



 مؤشرات االعتداء على األطفال
 وفيما يلي مؤشرات على االعتداء واإلهمال التي قد تراها في األطفال. إذا رأيت أي من هذه

 المؤشرات أو إذا كان الطفل يكشف عن المعلومات لك،
  

حافظ على الهدوء وعدم إجبار الطفل على إعطاء المعلومات.  

حافظ على الهدوء وعدم إجبار الطفل على إعطاء املعلومات. 1.

طمأن الطفل واشكره ملشاركته معك ثم أخطر خدمات حماية الطفل املتعلقة بذلك. 2.

تذكر أن الطفل قد يكشف فقط جزء صغير من املعلومات في كل مرة حتى يرون رد فعلك 3.
هادئاً وداعماً. 

 
وفيما يلي بعض عالمات االعتداء. قد يعاني الطفل من خليط من هذه لذلك هي مجرد خط توجيهي. 

إذا الحظت تغييرات واضحة في سلوك الطفل تأكد من تدوينها ملعرفة ما إذا كان أي من األمور التالية 
ذات صلة. 

 



 عالمات االعتداء البدني
 مظهر الطفل

كدمات غير عادية، وآثار ضرب، وحروق أو كسور *
عالمات عض *
تفسير اإلصابات املتكررة دائماً على أنها عوارض *
إذا كان التفسير ال يتطابق مع اإلصابة *
يرتدي األكمام الطويلة أو غيرها من املالبس إلخفاء ال *
 

سلوك الطفل 
 

غير مسرور، من الصعب االنسجام معه 
خجول بشكل غير عادي، ويتجنب اآلخرين *
قد يكون حريص جداً على إرضاءك *
يبدو خائفاً من األب واألم *
يظهر استغاثة قليلة أو معدومة عند فصله عن والديه *



عالمات اإلهمال 
مظهر الطفل 

سوء النظافة، الشعر املتسخ، رائحة الجسم *
مالبس غير مناسبة للطقس *
في حاجة إلى الرعاية الطبية أو طبيب األسنان *

سلوك الطفل 
متعب، ال طاقة له، الكسل في كثير من األحيان *
يتسول أو يسرق الطعام *
التأخير املتكرر أو الغياب عن املدرسة *
سلوك التحدي *
فقدان احترام الذات *

عالمات االعتداء العاطفي 
 مظهر الطفل 

قد تكون العالمات أقل وضوحاً من األشكال األخرى لإلساءة، وربما يكون السلوك أفضل مؤشر. 
* االنسحاب من األصدقاء واألنشطة االجتماعية 

* التأخر املتكرر أو الغياب عن املدرسة 
* فقدان احترام الذات 

* سلوك التحدي 
* التغييرات في األداء املدرسي 

 
 



 
 عالمات االعتداء الجنسي

 مظهر الطفل 
مالبسه الداخلية ممزقة أو ملطخة بالدم *
يعاني من األلم أو الحكة في المناطق التناسلية *
لديه عدوى منقولة جنسيا *

سلوك الطفل 
السلوك الجنسي أو املعرفة التي هي غير مناسبة للفئة العمرية للطفل. *
اللمس الجنسي الغير االئق لألطفال اآلخرين. *
تغيير مفاجئ في السلوك. *
تردد شديد أن يلمسه أحد في أي شكل من األشكال *

إذا كنت تشك في حدوث تعدي على الطفل، اتصل بخدمات حماية الطفل املتعلقة بذلك واحصل على 
املشورة. فسوف يستمعون إلى مخاوفك ويتخذون اإلجراءات نيابة عنك إذا كان الطفل في خطر. 

دعونا نحفظ األطفال آمنني !! 



For more information visit our website 
www.mybodyismybody.com


