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مصادر املعلومات:

)GIZ( ٢٠١٧ ,Handball builds Generations

Yalla Nela’b – Guidebook for active and healthy

)GIZ( ٢٠١٨ ,communities
Basketball٤life, GIZ

)GIZ( ٢٠١٧ ,Football builds Generations

)GIZ( ٢٠١٢ ,YDF Manual for Gender Awareness

UNHCR
WHO

املساهمات:

سميان الربواري

جيهان سنجاري
آنا فون أو

مرايكة برورمان
تايلور سميث

كرستينا لونكمان

بيان خرض رسول
بهار علي

 GIZهي املسؤولة عن محتوى هذا املنشور نيابة عن
الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية
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مقدمة
كمــا هــو الحــال يف بقيــة العــامل ،ينتــر عــدم املســاواة بــن الجنســن والعنــف القائــم علــى نــوع االجتماعــي
ضــد النســاء والفتيــات يف إقليــم كردســتان العــراق .وقــد زاد وبــاء  ١٩-COVIDمــن خطــر تعــرض النســاء

يف جميــع أنحــاء إقليــم كردســتان العــراق للعنــف القائــم علــى نــوع االجتماعــي بســبب العزلــة االجتماعيــة
املزتايــدة والضغــوط االقتصاديــة والحواجــز الــي تحــول دون الحصــول علــى الخدمــات ،ممــا تــرك العديــد
منهــن محــارصات يف املــزل مــع املعتديــن عليهــن.

ويف حني أن الدعم الفوري للناجني له أهمية قصوى ،فإن هناك حاجة كبرية أيضا إىل الرتكزي على

تغيري املعايري واملمارسات االجتماعية اليت تسبب العنف القائم على نوع االجتماعي يف املقام األول.

وإحدى الطرق للقيام بذلك هي العمل مع الفتيان والفتيات.

وقــد طــور GIZمرشوعــا لتبــادل والتعليــم وتحويــل الــراع مــن خــال الرياضــة مــن أجــل التنميــة” و “تعزيــز
مشــاركة املــرأة يف عمليــة إعــادة التأهيــل والســام يف العــراق” بالتعــاون مــع منظمــة حقــوق املــرأة الكرديــة
“ ”Emmaومنظمــة “ ”Free to Runغــر الحكوميــة الدوليــة تدريبــا تعليميــا باإلضافــة إىل ملحــق التدريــب

هــذا إلدراج مواضيــع املســاواة بــن الجنســن ومنــع العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي يف العمــل مــع
األطفــال والشــباب .وقــد تــم تجريــب التدريبــات مــع مــدريب كــرة القــدم مــن املنظمــة الرشيكــة “أصدقــاء
والــدورف للتعليــم” وطــاب مــن كليــة الرتبيــة البدنيــة يف جامعــة دهــوك .وســاهم املشــاركون يف حلقــي عمــل

تجريبيتــن يف مضمــون هــذا الدليــل.
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كيفية استخدام هذا الكتيب
وإىل جانــب دليــل “الرياضــة تبــي األجيــال” وامللحــق “كــرة القــدم يبــي األجيــال” الــذي يقــدم النهــج العــام
لتعليــم الرياضــة واملهــارات الحياتيــة ،فضــا عــن مجموعــة شــاملة مــن دورات التدر يــب علــى كــرة القــدم

 S٤Dوالجوانــب التقنيــة لتدر يــب كــرة القــدم لألطفــال ،يدعــم الدليــل اإلرشــادي “الرياضــة تبــي املســاواة
بــن الجنســن” املدربــن لتصميــم دورات تدريبيــة لكــرة القــدم علــى وجــه التحديــد تهــدف إىل ز يــادة املســاواة
بــن الجنســن واملســاهمة يف منــع العنــف ضــد املــرأة و الفتيــات.
ويتكــون الكتيــب مــن جزأيــن:

.

ويهــدف الجــزء األول إىل مســاعدة املدربــن علــى فهــم املوضــوع وخلــق بيئــة تدعــم الهــدف العــام املتمثــل يف
املســاواة بــن الجنســن ومنــع العنــف القائــم علــى نــوع االجتماعــي مــن املشــاركة .ولذلــك ،يتضمــن الكتيــب

مقدمــة يف مفهــوم نــوع االجتماعــي ويناقــش العنــف القائــم علــى نــوع االجتماعــي  -أســبابه ونتائجــه .ويجــري

إدخــال القوانــن املطبقــة يف إقليــم كردســتان العــراق وأرقــام االتصــال املفيــدة لخطــوط املســاعدة واملنظمــات

املتخصصــة واملؤسســات الحكوميــة .وعــاوة علــى ذلــك ،يتــم وصــف التوجيــه العملــي بشــأن كيفيــة
إنشــاء أما كــن آمنــة للفتيــات وكيفيــة تعز يــز مشــاركتهن يف األلعــاب الر ياضيــة.

ويركــز الجــزء الثــاين علــى تنفيــذ األنشــطة علــى أرض امللعــب :يتــم وصــف أربــع حصــص تدريبيــة كاملــة مــع

الرتكــز علــى املســاهمة بشــكل إيجــايب يف التحديــات املحــددة للفتيــات يف إقليــم كردســتان العــراق مــن خــال

نهــج  S٤Dاالجتماعــي والقائــم علــى املهــارات الحياتيــة بالتفصيــل .وعــاوة علــى ذلــك ،يتــم إدخــال أربعــة
تدريبــات إضافيــة االحمــاء والجــزء الرئيــي ألنــواع مختلفــة مــن الرياضــة.

التدريبــات حصــص التدريبيــة يمكــن اســتخدامها يف التدريــب العملــي كمــا هــو موضــح يف هــذا الكتيــب،
ومــع ذلــك ،تعمــل أيضــا كمصــدر إلهــام للمدربــن ،الــي يتــم تشــجيعها بشــكل كبــر علــى التكيــف اإلبداعــي
التدريبــات والــدورات مــن ملحــق “كــرة القــدم يبــي أجيــال” يف التدريبــات الــي تســهم يف املســاواة بــن

الجنســن ومنــع العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ومــن ثــم ،ومــن أجــل اســتخدام هــذا الكتيــب علــى

النحــو الصحيــح ،يــوىص بإكمــال دورة التدريــب يف مجــال الرياضــة مــن أجــل التنميــة ،بمــا يف ذلــك التدريــب
علــى التعليــم اإلضــايف “الرياضــة تبــي املســاواة بــن الجنســن”.

املساواة بني الجنسني والعنف القائم على نوع االجتماعي ضد النساء والفتيات.
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خلفية
املســاواة بــن املــرأة والرجــل (املســاواة بني الجنســن) عنرص رئيــي يف األهداف

اإلنمائيــة األخــرى ،وهــي أساســية لتنمية املجتمع.

كثــرا مــا تتوقــف مشــاركة الفتيــات والنســاء يف الرياضــة علــى عوامــل اجتماعيــة

واقتصاديــة وثقافيــة علــى حــد ســواء .وقــد يــؤدي ضيــق الوقــت واســتمرار
األدوار التقليديــة للجنســن إىل صعوبــة الفتيــات والنســاء يف املشــاركة يف

النشــاط البــدين خــارج بيوتهــن.

وعلــى الرغــم مــن التقــدم املحــرز نحــو تحقيــق املســاواة يف الحقــوق ،ال تــزال النســاء والفتيــات يعانــن مــن

عــدم املســاواة والتميــز واملضايقــة ،ويواجهــن عقبــات كبــرة تحــول دون تحقيــق إمكاناتهــن الكاملــة .وتــراوح
التجربــة اليوميــة لعــدم املســاواة بــن الجنســن بــن التمثيــل الناقــص للمــرأة يف مواقــع الســلطة والتميــز

املبــارش وانتهــاكات حقــوق اإلنســان الخاصــة بهــا.

وال تــزال التوقعــات واالفرتاضــات االجتماعيــة املتعلقــة بالقــدرات واألدوار والفــرص علــى أســاس
نــوع االجتماعــي تشــكل حيــاة املــرأة اليــوم.

كمــا أن نــوع االجتماعــي هــو طريقــة للنظــر يف كيفيــة تحديــد املعايــر االجتماعيــة وهيــاكل الســلطة لحقــوق

األفــراد ومســؤولياتهم وفرصهــم.

ولذلــك ،يتأثــر كل فــرد بشــكل مبــارش وشــخيص باملســائل املتصلــة باملســاواة بني الجنســن والعنــف القائم على

نوع االجتماعي .غري أن مناقشة العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف القائم على نوع االجتماعي قد

تكون صعبة ،ألن هذه املناقشــات تشــمل مفاهيم ومصطلحات ليســت واضحة دائما ،وتتغري بمرور الوقت.

لذلك ،توفر األقسام التالية بعض التعريفات للمصطلحات املستخدمة يف هذا الكتاب.
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“يمكن للرياضة أن

تسهم يف القضاء على
التميزي ضد النساء

والفتيات من خالل تمكني

األفراد  ،وخاصة النساء
 ،وتزويدهم باملعرفة

واملهارات الالزمة للتقدم

يف املجتمع .يمكن للرياضة
أن تدافع عن املساواة

بني الجنسني  ،ومعالجة
املعايري الجنسانية املقيدة

 ،وتوفري مساحات آمنة
شاملة”.

()UNOSDP

املساواة بني الجنسني والر ياضة
وتحســن الرياضــة الثقــة بالنفــس وقيمــة الــذات للفتيــات والشــابات مــن خــال تشــجيعهن علــى

تحمــل املســؤولية يف الفــرق وإظهــار نقــاط قوتهــن.

وال يــزال كثــر مــن النــاس ينظــرون إىل الرياضــة مثــل كــرة القــدم علــى أنهــا رياضــة ال يمكــن أن يلعبهــا

ســوى الفتيــان ،ولكــن الفتيــات والشــابات يســتفدن مــن مشــاركتهن بقــدر مــا يســتفيد منهــا الفتيــان.

توفر الربامج الرياضية فرصا كبرية لتمكني الفتيات والشابات من خالل القيام بما يلي:

األطفال حىت سن  ١٢سنة
ليس لديهم اختالفات
جسدية كبرية تؤثر على
قدرتهم على ممارسة
الرياضة .بعد ذلك ،من
املتوقع حدوث اختالفات
جسدية أ كرب.

إتاحة الفرصة لتطوير املهارات الشخصية واالجتماعية
تغيري املفاهيم بأن الرياضة للرجال
تحــدي املعايــر الجنســانية الثابتــة مثــل أن أماكــن الفتيــات  /النســاء يف املــزل  ،يف حــن يســمح
للفتيــان  /الرجــال بالخــروج

كمدرب ،يجب عليك
استخدام تقنيات التدريب
اليت تساعد الشباب على
التعامل مع مثل هذه
االختالفات.

الهام الفتيات والشابات للنجاح يف مجاالت الحياة األخرى اليت يعتقدون أنها مخصصة للرجال
عنــد اللعــب معــا ،تتــاح لالعبــن مــن الذكــور واإلنــاث الفرصــة للتعــرف علــى بعضهــم البعــض واختالفاتهــم

وقواســمهم املشــركة ،ويتــم منحهــم الفرصــة لتطويــر عالقــات صحيــة ومحرتمــة مــع بعضهــم البعــض.

تعــزز الرياضــة الجماعيــة املهــارات االجتماعيــة مثــل اإلنصــاف والتســامح والتفاهــم املتبــادل مــن خــال

التواصــل ،وتســاعد الالعبــن علــى التغلــب علــى الحــدود الثقافيــة للجنســن.

وتوفــر الرياضــة بيئــة آمنــة ومحميــة يمكــن فيهــا مناقشــة القضايــا الحساســة بحريــة ودون تحــز  -مــع الفتيــات
والفتيــان علــى حد ســواء.
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مسؤولية املدرب\ة
يمكــن للمدربــن تقديــم مســاهمة ذات مغــزى لســد الفجــوات القائمــة بــن الجنســن وحــل املعتقــدات
الخاطئــة حــول النــوع االجتماعــي والرياضــة!

وتقــع علــى عاتــق املــدرب\ة مســؤولية التفكــر يف فهمــه\ا الخــاص للنــوع االجتماعــي والقوالــب النمطيــة
ومســاعدة الالعبــن علــى فهمهــا أيضــا .وتقــع علــى عاتــق املدربــن مســؤولية أن ينتقــدوا فهمهــم الخــاص ملــا

هــو نموذجــي و“طبيعــي” يف ســلوك الفتيــات والفتيــان .وسيســاعد ذلــك علــى منــح الالعبــن الشــباب فرصــا
لتغيــر وتجربــة أشــكال جديــدة مــن الســلوك تتجــاوز حــدود األدوار التقليديــة للجنســن الــي قــد تحــد

مــن نمــط حياتهــم وعقليتهــم.

النوع االجتماعي و الجنس
النــوع االجتماعــي :األدوار والســلوكيات واألنشــطة والســمات الــي يعتربهــا مجتمــع معــن

مناســبة للرجــال والنســاء .وتتوقــف التوقعــات االجتماعيــة املتعلقــة بــأي مجموعــة معينــة مــن

األدوار االجتماعيــة علــى ســياق اجتماعــي  -اقتصــادي وســيايس وثقــايف معــن ،وتتأثــر بعوامــل
أخــرى تشــمل العــرق والطبقــة وامليــل الجنــي والعمــر .وتتعلــم أدوار الجنســن وتتفــاوت تباينــا

واســعا داخــل املجتمعــات البرشيــة املختلفــة وفيمــا بينهــا ويمكــن أن تتغــر بمــرور الوقــت.
 -املادة  ٣Cمن اتفاقية اسطنبول؛ مجلس أوروبا

الجنــس :الشــخصيات البيولوجيــة الــي تعــرف البــر علــى أنهــا أنــى أو ذكــر .ويف حــن أن هــذه

املجموعــات مــن الخصائــص البيولوجيــة ال يســتبعد بعضهــا بعضــا ،ألن هنــاك أفــرادا يمتلكــون
كليهمــا ،فإنهــا تميــل إىل التميــز بــن البــر كذكــور وإنــاث.

 منظمة الصحة العاملية؛ املعهد األورويب للمساواة بني الجنسني،وهي هيئة مستقلة لالتحاد األورويب

10

التنــوع بــن الجنســن :يســتخدم مصطلــح “متنــوع جنســانيا” لإلشــارة إىل األشــخاص الذيــن
تتعــارض هويتهــم الجنســانية ،بمــا يف ذلــك تعبريهــم عــن نــوع الجنــس ،مــع مــا ينظــر إليــه علــى أنــه

املعيــار الجنســاين يف ســياق معــن يف وقــت معــن ،بمــن فيهــم أولئــك الذيــن ال يضعــون أنفســهم

يف الثنائيــة بــن الذكــور واإلنــاث؛ يســتخدم مصطلــح “ ”transاألكــر تحديــدا لوصــف األشــخاص
الذيــن ينتمــون إىل جنــس مختلــف عــن الجنــس املخصــص لهــم عنــد الــوالدة.
OHCHR -

ما هي املساواة بني الجنسني؟
مفهــوم أن النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان لديهــم ظــروف ومعاملــة وفرص متســاوية لتحقيــق إمكاناتهم
الكاملــة وحقــوق اإلنســان والكرامــة ،واملســاهمة يف (واالســتفادة مــن) التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة

والثقافيــة والسياســية.

ولذلــك ،فــإن املســاواة بــن الجنســن هــي املســاواة يف تقديــر املجتمــع ألوجــه التشــابه واالختــاف

بــن الرجــل واملــرأة ،واألدوار الــي تؤديهــا .وهــو يقــوم علــى أن يكــون النســاء والرجــال رشكاء كاملــن
يف املــزل واملجتمــع .واملســاواة ال تعــي أن املــرأة والرجــل ســيصبحان متشــابهني ،ولكــن حقــوق

املــرأة والرجــل ومســؤولياتهما وفرصهمــا لــن تتوقــف علــى مــا إذا كانــا مولوديــن ذكــرا أم أنــى
(األمــم املتحــدة).

واملســاواة بــن الجنســن ليســت حقــا أساســيا مــن حقــوق اإلنســان فحســب ،بــل هــي رشط أســايس هــام
للمجتمعــات الســلمية واملزدهــرة واملســتدامة .وتمثــل النســاء والفتيــات نصــف ســكان العــامل ،وبالتــايل نصــف

إمكاناتــه .ولكــن عــدم املســاواة بــن الجنســن ال يــزال قائمــا يف كل مــكان اليــوم ويعــوق التقــدم االجتماعــي

واالقتصــادي (األمــم املتحــدة).
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العنف القائم على نوع

االجتماعي ضد النساء والفتيات
ما هو العنف القائم على النوع االجتماعي GBV؟

العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس “ “ GBVو”العنــف ضــد املــرأة” :همــا مصطلحــان
يســتخدمان يف كثــر مــن األحيــان بالتبــادل ،ألن معظــم العنــف ضــد املــرأة موجــه ضدهــا (مــن قبــل

الرجــال) ألســباب النــوع االجتماعــي (جينــدر) ،ويؤثــر العنــف القائــم علــى نــوع االجتماعــي علــى
املــرأة بشــكل غــر متناســب.

يعــرف إعــان األمــم املتحــدة بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد املــرأة بأنــه أي عمــل مــن أعمــال العنــف القائــم
علــى نــوع االجتماعــي يــؤدي أو مــن املرجــح أن يــؤدي إىل رضر جســدي أو جنــي أو معانــاة للنســاء ،بمــا يف

ذلــك التهديــد بمثــل هــذه األعمــال أو اإلكــراه أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة ،ســواء كان ذلــك يف الحيــاة
العامــة أو الخاصــة.

يف اتفاقيــة مجلــس أوروبــا ملنــع ومكافحــة العنــف ضــد املــرأة والعنــف املــزيل (اتفاقيــة اســطنبول) ،تقــدم املــادة
 ٣التعريــف التــايل" :العنــف القائــم علــى نــوع االجتماعــي ضــد املــرأة يعــي العنــف املوجــه ضــد املــرأة ألنهــا امــرأة
أو يؤثــر علــى املــرأة بشــكل غــر متناســب".

ويمكــن أيضــا اســتهداف الرجــال بالعنــف القائــم علــى نــوع االجتماعــي :فمــن الناحيــة اإلحصائيــة ،فــإن عــدد

هــذه الحــاالت أقــل بكثــر ،باملقارنــة مــع النســاء ،ولكــن ال يــزال ينبغــي ذكــره.
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األسباب الجذر ية للعنف القائم على النوع االجتماعي GBV
تتســم جميــع املجتمعــات البرشيــة تقريبــا بأوجــه عــدم املســاواة بــن الجنســن ،حيــث يكــون الرجــال عــادة

أ كــر قــوة ومــوارد مــن النســاء .وهــذه التفاوتــات ليســت طبيعيــة أو غــر قابلــة للتغيــر ،بــل تتشــكل وتديــم
مــن خــال املعايــر واملعتقــدات االجتماعيــة (مثــل االعتقــاد بــأن املــرأة أفضــل تجهــزا لرعايــة األطفــال أو عاطفيــة

جــدا التخــاذ القــرارات).

ولذلــك فــإن األســباب الجذريــة ل العنــف القائــم علــى نــوع االجتماعــي هــي املعايــر االجتماعيــة والقوالــب
النمطيــة للنــوع االجتماعــي الــي تــؤدي إىل عالقــات القــوة غــر املتكافئــة وعــدم املســاواة بــن الجنســن يف
جميــع القطاعــات وعلــى جميــع املســتويات وتعززهمــا.

وباإلضافــة إىل األســباب الجذريــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،قــد تزيــد عوامــل أخــرى مــن احتمــال

ارتــكاب العنــف ضــد النســاء والفتيــات (العوامــل املســاهمة).
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شجرة العنف القائم
على النوع اإلجتماعي GBV
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وتتمثــل إحــدى الطــرق إلظهــار العنــف القائــم علــى نــوع االجتماعــي وفهمــه يف توضيــح القضايــا باســتخدام
رســم شــجرة .وتمثــل الشــجرة بأ كملهــا العنــف القائــم علــى نــوع االجتماعــي.

جذور

الجــذور هــي األســباب الجذريــة .واألســباب الجذريــة للعنــف القائــم علــى نــوع االجتماعــي هــي مواقــف
املجتمــع وممارســاته إزاء التميــز بــن الجنســن .وعــادة مــا تضــع هــذه املناصــب النســاء والرجــال يف أدوار

ومناصــب ســلطة جامــدة ،مــع وجــود املــرأة يف منصــب ثانــوي مقارنــة القــرار والســيطرة علــى املــرأة .ومــن خــال
أعمــال العنــف القائــم علــى نــوع االجتماعــي ،يســعى مرتكبــو العنــف إىل الحفــاظ علــى االمتيــازات الطقــس

ودرجــة الحــرارة هــي العوامــل املســاهمة  -أنهــا تجعــل الشــجرة تنمــو أ كــر والجــذور تنمــو أقــوى .ويف حــن
أن عــدم املســاواة والتميــز بــن الجنســن همــا الســببان الجذريــان لجميــع أشــكال العنــف القائــم علــى نــوع

االجتماعــي ،فــإن عوامــل أخــرى مختلفــة ســتؤثر علــى نــوع ومــدى والســلطة والســيطرة علــى اآلخريــن.
الطقس  /درجة الحرارة

.

الطقــس ودرجــة الحــرارة هــي العوامــل املســاهمة  -أنهــا تجعــل الشــجرة تنمــو أ كــر والجــذور تنمــو أقــوى .ويف
حــن أن عــدم املســاواة والتميــز بــن الجنســن همــا الســببان الجذريــان لجميــع أشــكال العنــف القائــم علــى
نــوع االجتماعــي ،فــإن عوامــل أخــرى مختلفــة ســتؤثر علــى نــوع ومــدى العنــف القائــم علــى نــوع االجتماعــي
يف كل إطــار .وخــال األزمــات ،هنــاك العديــد مــن هــذه العوامــل الــي يمكــن أن تزيــد مــن املخاطــر والتعــرض

للخطــر بســبب العنــف القائــم علــى نــوع االجتماعــي.
فروع

الفــروع الوقــوف للنمــاذج واألمثلــة مــن  GBVالــي يمكــن أن تحــدث .ويمكــن تجميــع أعمــال العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي يف الفئــات العامــة األربــع للعنــف .وتســاعد األمثلــة علــى فهــم أنــواع العنــف ،حيــث أن
العنــف يرتبــط يف كثــر مــن األحيــان بأعمــال بدنيــة مثــل الــرب أو اســتخدام األســلحة فقــط.
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االوراق

األوراق هــي عواقــب العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس علــى الناجــن وأرسهــم واملجتمعــات املحليــة .وعواقــب
العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس بالنســبة لألفــراد واملجتمعــات املحليــة بعيــدة املــدى .ضــع يف اعتبــارك أنــه ال

توجــد فقــط عواقــب نفســية فرديــة مثــل املعانــاة مــن القلــق أو االكتئــاب أو العواقــب الجســدية مثــل األمــراض
املنقولــة جنســيا والحمــل غــر املرغــوب فيــه .كمــا تــؤدي عواقــب العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس إىل زيــادة

التكاليف ،على ســبيل املثال ،بالنســبة للنظام الصحي بســبب اإلصابات الشــديدة اليت تحتاج إىل عالج مهين.

مثال
محمــود يــرب زوجتــه أســماء عــدة مــرات يف األســبوع (اشــكال وأمثلــة علــى العنــف
الجســدي :العنــف الجســدي) ،يــرخ يف وجههــا ويف الوقــت نفســه ال يســمح لهــا برؤيــة
أصدقائهــا ،مدعيــا أنهــا ســتكذب علــى أي حــال وتخونــه مــع رجــال آخريــن ألنهــا “ال تحبــه بمــا
فيــه الكفايــة” (اشــكال وأمثلــة علــى العنــف الجنــي :العنــف العاطفــي والنفــي) .محمــود
يمكــن أن يفعــل ذلــك بســهولة – العنــف ضــد النســاء والفتيــات ممنــوع نظريــا مــن قبــل
قانــون البلــدان ،ولكــن محمــود يعــرف ،أن الرشطــة علــى أي حــال ال تهتــم المــرأة (عامــل
مســاهم :ال (القــري) العواقــب القانونيــة للجنــاة) ،وعــاوة علــى ذلــك “الجميــع يــرب
امــرأة مــن وقــت آلخر”(عامــل مســاهم :القبــول االجتماعــي للعنــف ضــد النســاء والفتيــات)،
هــذا علــى األقــل مــا تعلمــه مــن والــده (آثــار GBV:التأثــر الســليب عــر األجيــال).
لألســف ليــس لــدى أســماء أي فكــرة عمــن يمكنهــا التحــدث إليــه أو إىل أيــن يمكنهــا طلــب
املســاعدة واملشــورة .وهــي ال تعــرف أن هنــاك وحــدة متخصصــة يف العنــف ضــد النســاء
والفتيــات يف مركــز الرشطــة املحلــي (العامــل املســاهم :محدودية/عــدم الحصــول علــى
الخدمــات) .ال تعتقــد أســماء أن هــذا الوضــع ســيتغري أبــدا .كل ليلــة ،عندمــا يعــود زوجهــا إىل
املــزل ،تخــى التعــرض للــرب مــرة أخــرى (عواقــب العنــف القائــم علــى نــوع االجتماعــي
للنســاء والفتيــات :القلــق) ،انهــا ال تشــعر بالفــرح بعــد اآلن ،وال حــى عندمــا يكــون أطفالهــا
حولهــا .حــى لــو اســتطاعت ،ال تريــد أســماء رؤيــة أصدقائهــا بعــد اآلن (عواقــب العنــف القائــم
علــى نــوع الجنــس للنســاء والفتيــات :العزلــة واالكتئــاب).

17

كانــت أســماء تعمــل بــدوام جــزيئ يف وكالــة ســفر ،ولكــن عندمــا بــدأت غائبــة أ كــر وأ كــر ،إلخفــاء
عالمــات العنــف الواضحــة علــى األقــل يف وجههــا (عواقــب العنــف الجنــي علــى النســاء
والفتيــات :وصمــة العــار) ،طــردت يف نهايــة املطــاف وهــي عاطلــة عــن العمــل منــذ ذلــك الحني
(عواقــب العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى النســاء والفتيــات :خســارة الدخــل).
يوضــح املثــال مــدى ترابــط املســتويات األربعــة لشــجرة  GBVال يقتــر العنــف ضــد النســاء
والفتيــات يف كثــر مــن األحيــان علــى شــكل واحــد أو أحــد العوامــل املســاهمة ،ويــؤدي يف نهايــة
املطــاف إىل عواقــب مختلفــة علــى النســاء والفتيــات .ومــع ذلــك ،يمكــن إرجــاع جميــع أشــكال
العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس ضــد النســاء والفتيــات إىل عــدم املســاواة بــن املــرأة والرجــل
إىل جانــب عالقــات القــوة غــر املتكافئــة يف البيئــات الــي تمــارس فيهــا املعايــر االجتماعيــة
الضــارة والقوالــب النمطيــة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي.
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القوانني يف أقليم

كوردستان العراق
مكافحة العنف االرسي

العنــف املــزيل :كل فعــل أو خطــاب أو تهديــد بالقيــام بذلــك علــى أســاس نــوع االجتماعــي يف إطــار
العالقــات األرسيــة يشــكل علــى أســاس الــزواج أو الــدم مــن الدرجــة الرابعــة أو مــن هــو مشــمول

قانونــا يف األرسة ،ممــا قــد يــر الفــرد بدنيــا وجنســيا ونفســيا ويحرمــه مــن حريتــه اوحرياتــه.

ويحظــر علــى أي شــخص مرتبــط بعالقــة أرسيــة  ,ارتــكاب فعــل عنــف مــزيل يشــمل العنــف البــدين والجنــي
والنفــي داخــل األرسة .وتعتــر األفعــال التاليــة أمثلــة علــى أعمــال العنــف املــزيل:
الزواج القرسي
الزواج مقابل الفدية (الدية)
طالق القرسي
إجبار الزوجة على ممارسة البغاء
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قانون األحوال الشخصية
قانون األحوال الشخصية :كل ما يتعلق بالزواج ،الطالق ،و الحضانة.
الــزواج :هــو عقــد طوعــي بــن رجــل وامــرأة تصبــح بموجبــه حياتهمــا الزوجيــة مرشوعــة وفقــا

للقوانــن اإلســامية .والهــدف مــن الــزواج هــو تكويــن أرسة علــى أســاس املحبــة والتعاطــف

واملســؤولية املتبادلــة وفقــا ألحــكام هــذا القانــون .وال يحــق ألي قريــب أو غــر قريــب أن يجــر علــى
الــزواج مــن أي شــخص ،ذكــرا كان أم أنــى ،دون موافقتــه\ا.

الطــاق :يعــي قطــع رابطــة الــزواج يف نطــق رصيــح يشــر إىل الطــاق بشــكل قانــوين ،دون قيــود

علــى شــكل معــن أو لغــة معينــة ،مــن قبــل الــزوج أو الزوجــة ،أي ممثــل معتمــد أو القــايض.

الحضانــة :ويحــق لــأم أن تكــون أ كــر رعايــة وتربيــة للطفــل إذا مــا تــم الــزواج .وبعــد الفرقــة ،إال إذا
كان الطفــل هــو املتــرر مــن ذلــك .يشــرط أن تكــون الحاضنــة بالغــة ،عاقلــة ،رشيفــة ،قــادرة علــى

تربيــة الطفــل وإعاهتــه ،وال يجــوز التنــازل عــن حضانــة األم املطلقــة بزواجهــا.

ويف هذه الحالة ،تقرر املحكمة حق األم واألب يف الحضانة يف ضوء مصلحة الطفل (.)١٩

قانون العقوبات
مجموعة من القوانني اليت تفرضها الدولة تحد من األعمال اإلجرامية.
ماذا يفعل قانون العقوبات؟
حماية املصالح االجتماعية
تحقيق وضمان االستقرار القانوين يف املجتمع
التحكم يف السلوك االجتماعي والفردي
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قرار األمم املتحدة رقم  ١٣٢٥بشأن املرأة
اتخــذ مجلــس األمــن يف  ٣١ترشيــن األول/أ كتوبــر  ٢٠٠٠قــرارا ) )١٣٢٥/S/RESبشــأن املــرأة والســام واألمــن.
ويؤكــد القــرار مــن جديــد الــدور الهــام للمــرأة يف منــع نشــوب الرصاعــات وحلهــا ،ومفاوضــات الســام ،وبنــاء

الســام ،وحفــظ الســام ،واالســتجابة اإلنســانية ،ويف التعمــر بعــد انتهــاء الــراع ،ويشــدد علــى أهميــة

مشــاركتها علــى قــدم املســاواة ومشــاركتها الكاملــة يف جميــع الجهــود الراميــة إىل صــون الســام واألمــن
وتعزيزهمــا .ويحــث القــرار  ١٣٢٥جميــع الجهــات الفاعلــة علــى زيــادة مشــاركة املــرأة وإدمــاج املنظــور الجنســاين
يف جميــع جهــود األمــم املتحــدة يف مجــال الســام واألمــن .كمــا تدعــو جميــع أطــراف الــزاع إىل اتخــاذ تدابــر
خاصــة لحمايــة النســاء والفتيــات مــن العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس ،وال ســيما االغتصــاب وغــره مــن

أشــكال االعتــداء الجنــي ،يف حــاالت الــراع املســلح .ويوفــر القــرار عــددا مــن الواليــات التنفيذيــة الهامــة ،مــع
مــا يرتتــب علــى ذلــك مــن آثــار بالنســبة للــدول األعضــاء وكيانــات منظومــة األمــم املتحــدة.

مسارات اإلحالة
ما هي مسارات االحالة؟

املدربــن ليســوا علمــاء نفــس ،وال خــراء يف  GBVالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي  ،وبالتــايل
مــن املهــم أن املدربــن يعرفــون حدودهــا والتــرف وفقــا لذلــك.

عندمــا ال يتمكــن املدربــون مــن التعامــل مــع حالــة معينــة  ،علــى ســبيل املثــال يكتشــفون أن الفتــاة تبــدو حزينــة

للغايــة ولديهــا كدمــات واضحــة علــى جســدها يمكنهــم نقــل القضيــة إىل مــكان أ كــر تمــزا حــى يمكــن التعامــل
مــع هــذه الحــاالت مهنيــا.

وإال فإن املدرب قد يرض حىت بالطفل املصاب.
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مــاذا يمكــن للمدربــن أن يفعلــوا؟

.

وينبغــي أن يكــون املدربــون دائمــا علــى اســتعداد للتعامــل مــع حــاالت جديــدة حــول

موضــوع العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ولدعمهــم ،ينبغــي تجهــز أماكــن عملهــم
(مركــز الشــباب واملدرســة واالماكــن الصديقــة لألطفــال ومــا إىل ذلــك) بمــا يســمى "البطاقــة
االجتماعيــة" الــي تحتــوي علــى تفاصيــل االتصــال بمختلــف املراكــز واملستشــفيات
واملنظمــات غــر الحكوميــة املتخصصــة يف العنــف القائــم علــى نــوع االجتماعــي.

البطاقة االجتماعية
علــى ســبيل املثــال :إذا كان املدربــون يعملــون يف مخيــم ،فعليهــم أن يطلبــوا مــن مديرهــم يف مــكان العمــل

االتصــال بــإدارة املخيــم للســؤال عــن املنظمــات غــر الحكوميــة الــي تعمــل يف نفــس املخيــم و جميــع أرقامهــا
و بريدهــا اإللكرتونيــة .يمكنــه الحصــول علــى ملصق(بوســر) وتعليقــه يف مــكان العمــل حيــث يمكــن لجميــع

املدربــن والالعبــن رؤيتــه والوصــول إليــه .ويف الحــاالت العاجلــة الــي تتطلــب اتخــاذ إجــراءات فوريــة،
يمكنهــم االتصــال باملنظمــة أو املؤسســة املتخصصــة يف الحالــة املعنيــة.

مالحظة :يجب تحديث جميع األرقام و الربيد اإللكرتوين باستمرار.
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الخدمات املتاحة للناجني من العنف القائم
على نوع االجتماعي يف إقليم كردستان العراق
 ١١٩هو رقم الطوارئ العام الناجي من العنف القائم على النوع االجتماعي يف العراق.

وإىل جانب الخطوط الساخنة للطوارئ ،توجد خدمات مختلفة يف جميع املحافظات:
دهوك

خدمات دهوك الصحية

مستشفى آزادي  -قسم الطوارئ والنفسية
زاخو

مستشفى خبات

يوميا 24 ،ساعة
0750 4504870
يوميا 24 ،ساعة
0627331707

أجهزة دهوك األمنية

أسايش مالطا  /دهوك
زاخو

0750 4532469
0750 4506569

الحماية :مأوى نوا للنساء

إدارة وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،توفر مكانا آمنا للنساء والفتيات

0750 4649476

املدير ية العامة ملكافحة العنف ضد املرأة يف دهوك

0750 7851881

منظمة إيما للتنمية البرش ية

يف دهوك و شيخان يقدم خدمات اجتماعية ونفسية وقانونية

0751 5314778
0751 4584531

منظمة تنمية الناس PDO

يقدم الخدمات االجتماعية والنفسية والقانونية

0751 5373711
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اربيل

الخدمات الصحية يف أربيل

مستشفى اربيل الخاص  -قسم نفيس

خدمات أمن أربيل

أسايش أربيل الرئيسية

0662238018
يوميا 24 ،ساعة
0750 445 1201

املدير ية العامة ملكافحة العنف ضد النساء والفتيات يف اربيل
0750 759 8172

منظمة تمكني املرأة ()WEO

يوفر الحماية املحلية من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي

0750 229 2525

يف إقليم كوردستان والعراق
منظمة رسن

سليمانية

تقديم الدعم القانوين والنفيس واالجتماعي للمرأة

0771 774 9090

خدمات صحية يف السليمانية

يوميا 24 ،ساعة

مستشفى الطوارئ

السليمانية للخدمات االمنية
أسايش السليمانية
رانيا أمن  /الرشطة

053 320 8491
يوميا 24 ،ساعة
خط ساخن 106
750 114 1378

املدير ية العامة ملكافحة العنف ضد النساء والفتيات يف اربيل

دولسا ()DOLSA

توفر الدعم النفيس و ادارة الحالة للبالغني

خط ساخن 199
0750 229 2525

مأوى  /بيت آمن للنساء

0772 198 3311
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حلبجة

خدمات حلبجة الصحية
مستشفى الطوارئ

حلبجة للخدمات األمنية
أسايش حلبجة

يوميا 24 ،ساعة
753 885 2606
يوميا 24 ،ساعة
053 885 1195

هيئة نساء حلبجة
750 170 3048

N.W.E

توفر الدعم النفيس و ادارة الحالة للبالغني

771 990 6151

DHRD

الرعاية الصحية النفسية
منطقيت

773 699 1553

اسم الخدمة
معلومات إضافية
اسم الخدمة
معلومات إضافية
اسم الخدمة
معلومات إضافية
اسم الخدمة
معلومات إضافية
اسم الخدمة
معلومات إضافية
اسم الخدمة
معلومات إضافية
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منطقيت

اسم الخدمة
معلومات إضافية
اسم الخدمة
معلومات إضافية
اسم الخدمة
معلومات إضافية
اسم الخدمة
معلومات إضافية
اسم الخدمة
معلومات إضافية
اسم الخدمة
معلومات إضافية

اسم الخدمة
معلومات إضافية
اسم الخدمة
معلومات إضافية
اسم الخدمة
معلومات إضافية
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مجموعة أدوات النوع االجتماعي

االتصاالت الحيوية

إنشاء عالقات ذات ثقة مع املشاركني
تقديم اإلرشاد والدعم

هيكل برنامجي قوي
يوضح املثال أدناه تأثري دمج املهارات االجتماعية يف الدورات التدريبية على املساهمة يف أهداف التنمية
املستدامة من خالل الكفاءات املحددة املكتسبة.

الكفاءة املكتسبة:

الهدف االجتماعي
يف الحصة التدريبية:
التواصل

األطفال والشباب ...

 ...تحليل قدرتهم على التواصل

 ...وضع مناهج للتواصل بطريقة تراعي الفوارق بني الجنسني.

 ...التحدث ضد جميع أشكال التميزي

املساهمة يف الهدف  ٥من
أهداف التنمية املستدامة
للمساواة بني الجنسني
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مساحات آمنة للفتيات
ضمــان وجــود أماكــن تشــعر فيهــا املشــاركات اإلنــاث بالراحــة واألمــان  ،ولديهــن إمكانيــة الوصــول

إىل املعلومــات والدعــم النفــي واالجتماعــي واألنشــطة الرتفيهيــة والتعليــم

املســاحات املالئمــة لألطفــال( :)CFSأماكــن آمنــة تــم إعدادهــا يف حــاالت الطــوارئ للمســاعدة يف
دعــم األطفــال وحمايــة األطفــال .وهدفهــا هو اســتعادة الشــعور باألوضاع الطبيعية واالســتمرارية

لألطفــال الذيــن تعطلــت حياتهــم بســبب الحــرب أو الكــوارث الطبيعيــة أو حــاالت الطــوارئ األخرى.
•غرف تغيري مالبس منفصلة
•األخصائيون االجتماعيون
•حزمة الكرامة
•مجموعة اإلسعافات األولية
•صناديق املالحظات للمطالبات
•ملصقــات عــن العنــف القائــم علــى نــوع االجتماعــي ،والقوانــن ،وصحــة املــرأة ،ونمــاذج كــرة القــدم
النســائية ،ومــا إىل ذلــك.
•ساعات خاصة للفتيات فقط يف امللعب (على سبيل املثال ،يوم واحد يف األسبوع)
•الستار حول هيكل امللعب لخلق الخصوصية

وقــد قامــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة() IOMبنشــاط منــذ عــدة ســنوات يف مخيمــات النازحــن داخليــا حيــث يعملــون ،وكان األطفال

يرســمون خرائــط للمخيــم .كان األوالد قادريــن علــى رســم كل مــكان يف املخيــم  -املبــاين واملالعــب واملنظمــات  ،ومــا إىل ذلــك .ومل
تتمكــن الفتيــات مــن رســم ســوى بضعــة أماكــن  -منازلهــن ،واملــكان الــذي يجمعــن فيــه امليــاه ،وربمــا بضعــة أماكــن قريبــة مــن املواقــع.

خلــق مســاحات آمنــة للفتــاة يعــي أيضــا التأ كــد مــن أن الفتيــات يعرفــن كيفيــة الوصــول إىل امللعــب ويشــعرن باألمــان للقيــام بذلــك.
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الغرض
التعريف
باملهارات
االجتماعية
للحصة
التدريبية

املرحلة النهائية

التغذية الراجعة

الخالصة

املرحلة الرئيسية

االحماء

املرحلة األولية

الغرض
التعريف
باملهارات
االجتماعية
للحصة
التدريبية

املرحلة الرئيسية

التنشيط الذهين

الحصة التدر يبية املنتظمة
نوع األلعاب
ألعاب ممتعة وتفاعلية يكون فيها مفتاح النجاح هو استخدام املهارات االجتماعية لذلك التمرين .ال يجب
ً
محددا لتلك الرياضة على وجه الخصوص وال ينبغي أن يتضمن أي منافسة.
أن يكون التمرين
مثال
ألعاب التعاون والعمل ضمن الفريق اليت ُتحسب فيها املهارات االجتماعية (مثل نقاط اللعب النظيف).
نوع األلعاب
ألعاب التحركات األساسية (زيادة الرشاقة والتحمل والقدرات التوافقية والقوة والرسعة والقدرات الحركية).
مثال
تحسني أشكال التحركات األساسية :الجري/القفز ،التوازن ،الدوران/االستدارة ،اإليقاع/الرقص ،الرمي/
اإلمساك ،الزتحلق/االنزالق.

الغرض
التدريب
على املهارات
االجتماعية
والرياضية على
مستوى أ كرث
تعقيدا

نوع األلعاب
يتكون الجزء الرئييس من تمرينني ،وهو موجه نحو الهدف ويتضمن املهارات االجتماعية والرياضية اليت تم
تقديمها يف املرحلة األولية ،ولكن على مستوى أ كرث تعقيدا التمارين يف الحصة التدريبية الجيدة يجب أن
تعتمد على بعضها البعض وتتدرج من املجموعات الصغرية إىل الكبرية ومن التمارين اليت ال تنطوي على
املنافسة إىل التمارين اليت تنطوي على املنافسة.استخدام املهارة االجتماعية.
مثال
إضافة عنارص املنافسة واملك ِّون التكتييك إىل التمارين إلعداد الالعبني لبيئة مباراة وتشجعهم على استخدام
املهارة االجتماعية.

الغرض
خلق بيئة مباراة

نوع األلعاب
مباراة بقيود للسماح بزيادة تعزيز املهارات االجتماعية والرياضية.
مثال
تغيري حجم امللعب أو عدد اللمسات املسموح بها أو استخدام مرام/أهداف متعددة.
ٍ

الغرض
دراسة املهارات
االجتماعية
والرياضية اليت
تم تعلمها

نوع األلعاب
أداة تشجع الالعبني على النظر إىل الحصة التدريبية املنجزة ،ودراسة ما تم تعلمه وأهمية املهارة االجتماعية
املختارة .يمكن للمدرب/ة استخدام العديد من الطرق للتأ كيد على أهمية هذه املهارة االجتماعية .ومن املهم
بشكل خاص أن يخلق املدرب/ة بيئة يشعر فيها الالعبون باالرتياح للمشاركة يف التغذية الراجعة.
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التكيفات الر ياضية
نقاط التفقد أثناء اإلحماء
وأثناء الجلسة

“كيف تشعر؟”
“ما الذي تتعلمه بسهولة وما هو الصعب عليك؟”
“هل هناك أي يشء تحتاج إىل مساعدة مع؟”
“هل يمكنك\ي مساعديت يف ؟”

املهلة الذاتية /
التحدي عن طر يق االختيار

كلما شعر املشاركون أنهم بحاجة إىل اسرتاحة  ،مما
يعطيهم القدرة على وضع أنفسهم يف “مهلة”.

مشاركة مسؤوليات املدرب

تناوب أدارة املحادثات  /االستجوابات  ،والتقاط الكرات

ممارسة الفاصل الزمين

اإلجهاد ،ثم الراحة

أو املخاريط (األقماع) ،الخ.

مح املفهوم للمشاركني الذين عانوا من الصدمة

بتجربة التحدي  /اإلجهاد ثم الرتاجع والراحة دون

أن يصبحوا مغمورين

مدرب يدعم اتصاالت األقران
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خلط إقران أعضاء الفريق الخجولني بأعضاء أ كرث خروجا

(اقل خجال) يتيح توجيه األقران والتواصل معهم

الجداول الفردية اليت
تحددها الفتيات الفرديات

جدولة النمارين صعبة دائما ،ولكن الفتيات كثريا ما

يتبعن بجداول مواعيد اآلخرين وجداولهن الخاصة

ألنهن غالبا ما يقمن باألعمال املزنلية

إن تمكني عضوات فريقك من مشاركة وقت التمارين

األفضل لهن يمكن أن يزيد من املشاركة بشكل كبري
ويمنحهن ملكية تدريبهن

مهارة واحدة يف كل مرة

هيكلة كل تمارين حول بناء املهارات الفردية تمكن من

إتقان تلك املهارة  ،ويعزز مشاعر النجاح والثقة  ،ويؤدي

يف نهاية املطاف إىل العبني أفضل

التحدي بالحجم الصحيح

إن وضع أهداف صغرية ومتدرجة يعزز الثقة والنجاح

ويشجع الالعبني يف نهاية املطاف على مواصلة التدريب

والسعي إىل أهداف أ كرث صعوبة
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تعيني قائمة مرجعية مجتمعية يف بيئة
املخيم
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العاب و حصص تدر يبية لكرة القدم
العبــارات األربعــة التاليــة ححــدت علــى انهــا تحديــات نموذجيــة تواجــه النســاء والفتيــات يف إقليــم كردســتان

العــراق .تــم تصميــم الحصــص التدريبيــة األربــع أدنــاه ملعالجــة كل مــن التحديــات علــى وجــه التحديــد .ومــع

ذلــك ،فــإن جميــع الحصــص هــي أيضــا مصــدر إلهــام للمدربــن ملعالجــة املشــاكل اليوميــة األخــرى ويمكــن
تكييفهــا يف أي وقــت.

تنسحب النساء والفتيات
من العديد من األنشطة

االجتماعية خوفا من التعرض
للتحرش الجنيس.

تحرم النساء والفتيات

من الحق يف حرية التعبري

تتعرض النساء والفتيات ملزيد

بالقرارات الرئيسية املتعلقة

من األقارب الذكور أو الفتيان

من العنف البدين والنفيس

واالختيار فيما يتعلق

بالحياة مثل االختيار الوظيفي
أو الزواج.

والرجال خارج أرسهم.

بسبب األعراف االجتماعية،
غالبا ما يتم إعاقة/منع

النساء والفتيات من متابعة
أهدافهن وغالبا ما يتوقع

منهن إظهار الطاعة لوالدهن/
أخيها /زوجها
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ّ
مدة التدريب:

مثال الدورة التدريبية  - ١قائمة مرجعية

التحدي

 ١١٥دقيقة

تنسحب النساء والفتيات من العديد من األنشطة االجتماعية خوفا من التعرض للتحرش الجنيس.
الهدف االجتماعي :التواصل.
الهدف الر يايض :التمرير.

املرحلة االولية
التنشيط الذهين ( ٢٠دقيقة)

ساعة توقيت

كرة ١

شباح ١٠

-

ملعب

االحماء ( ٢٠دقيقة)

ساعة توقيت

كرة ١٠

-

قمع ١٠

ملعب

املرحلة الرئيسية
الجزء الرئييس أ ( ٢٠دقيقة)

ساعة توقيت

كرة ١٢

مرمى ٤

قمع ٢٢

ملعب

الجزء الرئييس ب ( ٢٠دقيقة)

ساعة توقيت

كرة ١٢

مرمى ٤

قمع ٢٢

ملعب

املرحلة النهائية
الخالصة ( ٢٥دقيقة)
التغذية الراجعة ( ١٠دقيقة)
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ساعة توقيت

كرة ٢

شباح ١٠

قمع ٨

ملعب

-

-

-

قمع ٣

ملعب

املرحلة االولية
التنشيط الذهين ( ٢٠دقيقة)

التنظيم واإلجراءات

التنشيط الذهين
ساعة توقيت

كرة ١

شباح ١٠

-

كرة القمر

ملعب

•يحاول الالعبون إبقاء الكرة يف الهواء.
•عندما تلمس الكرة األرض ،تنتهي اللعبة.
•ال يمكن ألي العب/ة ملس الكرة أ كرث من مرة واحدة يف جولة.
•يف كل مرة يلمس فيها الالعب/ة الكرة ،يحصل فريقه/ا على نقطة واحدة.

التنويع

•بعــد أن يلمــس الالعــب/ة الكــرة ،يجــب عليــه/ا الجلــوس وال يمكنــه/ا العــودة مــرة أخــرى إال بعــد أن
تلمــس املجموعــة بأ كملهــا الكــرة مــرة واحــدة.
•يتــم نقــل الكــرة مــن نقطــة البدايــة إىل نقطــة النهايــة عــر امللعــب .إذا ملســت الكــرة األرض بــن النقطتــن،
فيجــب أن تبــدأ مــرة أخــرى مــن نقطــة البدايــة.
•فريقان يلعبان ضد بعضهما البعض .الفريق الذي يحتفظ بالكرة يف الهواء لفرتة أطول يفوز

نقاط التدر يب

العمــل كفريــق والتواصــل مــع بعضهــم البعــض لتحقيــق
الهــدف .رمــي علــى وجــه التحديــد لتســهيل لزمالئــك يف
الفريــق للقبــض علــى الكــرة.
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املرحلة االولية
االحماء ( ٢٠دقيقة)

التنظيم واإلجراءات

االحماء
ساعة توقيت

كرة ١٠

-

لدي صوت

ملعب

قمع ١٠

•يكــون بعــض الالعبــن داخــل الدائــرة بــدون كــرة والبــايق يشــكلون الدائــرة ،والبعــض اآلخــر مــع كــرة
البعــض اآلخــر بدونهــا .ابحــث\ي عــن طريقــة لتنظيــم املجموعــات بحيــث يكــون لــدى الجميــع فرصــة يف
الداخــل .يركــض الالعبــون يف الوســط نحــو شــخص مــا بالكــرة
•بعد استدعاء الكرة يستلمها الالعب\ة
•لعبها لشخص بدون كرة ،ويعود إىل الوسط ويجد كرة أخرى
•التبديــل إىل املجموعــة التاليــة بعــد  ٣٠-٢٠ثانيــة .تذكــر الالعبــن بأنهــم ال يســتطيعون الحصــول علــى الكــرة
إال إذا طلبوهــا.

التنويع

•بعــد بضــع جــوالت مــن التواصــل البســيط  ،يتحــدى الالعبــون أن يقولــوا شــيئا مختلفــا عنــد طلــب الكــرة
مثــل “اســمي “ ،”...لــدي صــوت” “ ،أنــا ذيك\ة” “ ،أنــا قــوي\ة”  -يمكنهــم تحديــد يشء عــن أنفســهم
يفتخــرون بــه.
•ثــم يشء لطيــف عــن الشــخص الــذي يمــرر إليهــم .لديــك \ي العديــد مــن الخيــارات مــع هــذه اللعبــة
لتطويــر تقنيــة .تحــدي الالعبــن يف إخــراج الكــرة مــن الهــواء بأجــزاء مختلفــة مــن الجســم (الــرأس والصــدر
والفخــذ) .اســتخدم اليديــن لتكييــف اللعبــة مــع الرياضــات األخــرى أو ممارســة حراســة املرمــى .امزجهــا!

نقاط التدر يب

عنــد الدعــوة إىل العــي الكــرة يمكــن أن يــرخ شــيئا عــن أي
موضــوع أي حقــوق املــرأة ،والخيــارات الصحيــة ،والبيئــة
الــخ .كيــف يمكنــك أن تلعــب هــذه اللعبــة يف كثــر مــن
األحيــان مــع الحفــاظ علــى املتعــة و االختــاف.
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املرحلة الرئيسية
الجزء الرئييس أ ( ٢٠دقيقة)

التنظيم واإلجراءات

الجزء الرئييس أ
ساعة توقيت

كرة ١٢

مرمى ٤

قمع ٢٢

 ٤ضد  ١على
ملعبني صغري ين

ملعب

•حدد ملعب  ٢٠x٢٥م ،مع بوابتني من األعمدة ٥م خلف خط األساس.
•قم بإعطاء كل فريق خط جانيب أو هدفني.
•يلعب املهاجمون  ٤ضد  ١+٣على هدفني للخصم.
•العــب واحــد مــن فريــق الدفــاع يجــب أن يضــع نفســه وراء خــط األســاس الخــاص بفريقــه ويمكنــه
حراســة البوابتــن الصغريتــن ،وال يســمح لــه بالدخــول إىل امللعــب.
ً
•بعــد تســجيل هــدف او قطــع الكــرة يف امللعــب ،يبــدأ الفريــق املدافــع ســابقا بالهجــوم علــى أهــداف الفريــق
املنافــس يف حالــة  ٤ضــد  ١+٣أحــد الالعبــن مــن فريــق الدفــاع الحــايل يجــب ان يتحــرك خلــف خــط
األســاس للدفــاع عــن األهــداف.

التنويع

•دون وجود مدافع واحد خلف خط األساس (العب  ٤ضد .)٤
•قــم بتعزيــز اللعــب بالقدمــن بمضاعفــة النقــاط املعطــاة للفريــق عندتســجيل أحــد العبيــه بالقــدم
الضعيفــة لديــه (يســار  /يمــن).

نقاط التدر يب

الجمع بني التمرير والجري بالكرة
 ٤ضد  ١+٣على هدفني صغريين
الجزء الرئييس  ١الجزء الرئييس ٢
تشجيع الالعبني ملساعدة بعضهم
البعض يف توضيح التكنيك الصحيح
لالستفادة من تغيريات الفريق.
اللعب بالقدم االضعف قد تكون صعبة على
بعض الالعبني لذا يمكن للمدرب ان يقرب
االهداف من الخط االسايس لتسهيل املهام
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املرحلة الرئيسية
الجزء الرئييس ب ( ٢٠دقيقة)

التنظيم واإلجراءات

الجزء الرئييس ب
ساعة توقيت

كرة ١٢

مرمى ٤

قمع ٢٢

الجمع بني التمر ير
والجري بالكرة

ملعب

•جهز أربعة أهداف مقابل بعضها البعض (باستخدام األقماع  /األعمدة).
ً
قمعا يف الوسط خلف كل بوابتني.
•ضع
• ٦-٨العبني ٣-٤ ،كرات لكل محطة.
ً
•قم بتغري املسافات بني األهداف وفقا ملستوى املهارة.
•كل فريق يتكون من أربعة العبني ،اثنان منهم لديهم كره.
•الالعبان الذين معهم كرة يواجهان العبني اثنني ليس لديهم كرات على الجانب اآلخر من امللعب.
•يمرر الالعبني الكرة إىل الالعب املقابل لهم من خالل املرمى املقابل.
•الالعــب املســتقبل للكــرة يأخــذ الكرة،ويقــوم بالجــري فيهــا حــول القمــع ويمررهامــن خــال املرمــى علــى
الجانــب اآلخــر.
•بعد كل تمريرة ،يتبادل الالعبني املواقع ،متبعني اتجاه التمرير.

التنويع

•تبادل التمرير بالقدم اليسار واليمني.
•ضع لكل مرمى حارس مرمى

نقاط التدر يب

تشــجيع الالعبــن ملســاعدة بعضهــم لبعــض يف توضيــح
التكنيــك الصحيــح لالســتفادة مــن تغيــرات الفريــق.
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املرحلة النهائية
الخالصة ( ٢٥دقيقة)

التنظيم واإلجراءات

الخالصة
ساعة توقيت

كرة ٢

شباح ١٠

قمع ٨

ملعب

 ٥على ٥

•يعلــق املــدرب\ة علــى املبــاراة .ت\يســتخدم عبــارات عــن أنــواع النمطيــة (قــارن الصــورة يف األعلــى) أثنــاء
اللعــب.
•عندمــا يســمع الفــرق تقريــع املدربــن أو العبــارات عــن النمطيــة  ،يتعــن عليهــم إيقــاف اللعبــة وبنــاء دائــرة
حــول املــدرب.
•املدرب يعتذر وتبدأ املباراة من جديد.

نقاط التدر يب

يقــوم املــدرب/ة بإعطــاء عبــارات بعــد تســجيل كل هــدف
بعــض العبــارات الــي يمكــن أن تســاعد املدربــن
	•عندما يحدث التحرش سوف تجاهل ذلك
	•سأساعد عندما يحدث التحرش
	•سالمة امللعب هي مسؤولية املدرب/ة فقط
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املرحلة النهائية
التغذية الراجعة ( ١٠دقيقة)

التنظيم واإلجراءات

التغذية الراجعة
-

-

-

قمع ٣

ملعب

•ما هو الهدف االجتماعي للحصة التدريبية؟
•يف أي جزء كان الهدف االجتماعي أ كرث وضوحا
•امثلة عن الحياة اليومية

التنويع

ً
أحيانــا يتحرشــون جنــس ًيــا بطالبــات يف
عندمــا كنــت يف عمركــم ،كنــت ضمــن مجموعــة مــن األصدقــاء الذيــن كانــوا
املدرســة .قالــوا أشــياء مثــل “يعجبــي مظهــريك اليــوم” ،وحاولــوا ملســهم إذا مل ينظــر أحــد وأشــياء أخــرى .كنــت فقــط
أتجاهــل هــذا .اســتغرقت بعــض الوقــت ألدرك أن تجاهــل مــا يحــدث ال يجعلــي شــخ ًصــا جــي ًدا .كان علــي أن
ً
أتفاعــل وأمنــع أصدقــايئ مــن إيــذاء اآلخريــن .مل يكــن األمــر سـ ً
ترصفــا
ـهال  ،لكــي تحدثــت معهــم وأخربتهــم أنــه ليــس
ً
الئقــا  ،ويجــب عليهــم التوقــف عــن هــذا التــرف .جميعنــا أي ًضــا ال يحــب أن يلمســنا أي شــخص دون إذن.

نقاط التدر يب

هنــا ســيقوم املــدرب\ة بالتغذيــة الراجعــة املعتــادة عندمــا
يتعلــق األمــر بأمثلــة حياتــك\ي هنــا يمكنــك\ي التحــدث
عــن املشــكلة الــي حاولــت\ي حلهــا يف حصــة التدريــب.
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ّ
مدة التدريب:

مثال الدورة التدريبية  - ٢قائمة مرجعية

التحدي

 ١١٥دقيقة

تتعرض النساء والفتيات للعنف البدين والنفيس من األقارب الذكور أو الفتيان والرجال خارج أرسهم.
الهدف االجتماعي :االبداع يف حل املشاكل  /منع الزناع  /التواصل.
الهدف الر يايض :دحرجة بالكرة.

املرحلة االولية
التنشيط الذهين ( ٢٠دقيقة)

ساعة توقيت

كرة ١٠-٢٠

شباح ١٠

قمع ١٠

ملعب

االحماء ( ٢٠دقيقة)

ساعة توقيت

كرة ١٠

-

قمع ٤

ملعب

املرحلة الرئيسية
الجزء الرئييس أ ( ٢٠دقيقة)

ساعة توقيت

كرة ٢٤

-

قمع ١٦

ملعب

الجزء الرئييس ب ( ٢٠دقيقة)

ساعة توقيت

كرة ٢٠

مرمى ١

قمع ١٤

ملعب

املرحلة النهائية
الخالصة ( ٢٥دقيقة)
التغذية الراجعة ( ١٠دقيقة)

ساعة توقيت

كرة ٢

شباح ١٠

قمع ٨-١٦

ملعب

-

-

-

قمع ٣

ملعب
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املرحلة االولية
التنشيط الذهين ( ٢٠دقيقة)

التنظيم واإلجراءات

التنشيط الذهين
ساعة توقيت

كرة ١٠-٢٠

شباح ١٠

قمع ١٠

صح أو خطأ؟

ملعب

•يدحــرج الالعبــون يف املنطقــة املختلطــة  ،ولــكل منهــم كرتــه الخاصــة .يقــدم املــدرب ،مــن خــارج منطقــة
اللعــب ،نصيحــة حــول كيفيــة املراوغــة.
•اســتخدم املعلومــات املحــددة الــي أرســلتها إليهــم للبحــث عنهــا كعبــارات .أي هــوب ســولو هــو حــارس
مرمــى بانيانــا بانيانــا  -صــح أم خطــأ؟ يف أرسع وقــت ممكــن  ،يتعــن علــى الالعبــن الدحرجــة بكراتهــم
إىل “حقــل اإلجابــة الصحيحــة” .بعــد وصــول كل العــب إىل امللعــب ،يعطــي املــدرب الحــق واإلجابــة
والــرح القصــر.

امثلة

•يجب على الفتيات إطاعة أولياء أمورهن فيما يتعلق بأي يشء يفعلنه بهن (اإليذاء البدين)
•األزرق لألوالد  /الوردي للبنات
•ال بأس أن يصف أحد الوالدين ابنته بأنها عديمة الفائدة
•برشلونة يلعب للدوري اإلسباين  /ريال مدريد يلعب يف الدوري اإلنجلزيي
•كرة القدم لالوالد فقط \رعاية البيت و األرسة للبنات فقط
•يجب معاقبة الفتيات على الخروج دون إذن الوالدين بغض النظر عن السبب
•مييس أرجنتيين  /كريستيانو رونالدو برتغايل

نقاط التدر يب

ابــق علــى اطــاع دائــم بفــرص كــرة القــدم للفتيــات
والنســاء يف املجتمــع ،ومباريــات الدوريــات النســائية
املحليــة أو اإلقليميــة أو الوطنيــة أو الدوليــة.
شجع الالعبني على مشاهدة  /دعم هذه املباريات.
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املرحلة االولية
االحماء ( ٢٠دقيقة)

التنظيم واإلجراءات

االحماء
ساعة توقيت

كرة ١٠

-

قمع ٤

حل املشكلة

ملعب

الالعبــون يف فــرق يف خــط خلــف قمــع (ال يزيــد عــن  ٥العبــن يف كل خــط حــى ال ينتظــروا طويــا للتحــرك).
يركــض الالعــب/ة األول إىل القمــع يف الوســط  ،ويتحــرك حولــه ثــم يعــود إىل خطــه .ثــم يذهــب الالعــب التــايل.
ثــم جــرب بعــض التنوعــات االخــرى

التنويع

أحــر حــركات مختلفــة بــدال مــن مجــرد الجــري .أضــف الكــرات حــى يضطــر الالعبــون إىل املراوغــة .قــل لالعبــن
بالدحرجــة بمناطــق مختلفــة مــن القــدم؟ يمكنهــم القيــام بمهــارة يف القمــع كمــا لــو كان مدافعــا .ضعهــم يف
أزواج أو مجموعــات و جــد طــرق مختلفــة البقائهــم علــى اتصــال؟ أدخــل كــرة وعليهــم جميعــا تحريــك الكــرة
معــا بطــرق مختلفــة مــع أجــزاء مختلفــة مــن الجســم .يمكنــك/ي أيضــا جعــل الالعبــن يذهبــون إىل خــط
مختلــف .يختــارون املــكان الــذي يذهبــون إليــه ويــرون مــا يحــدث عندمــا تكــون الخطــوط غــر متوازنــة .العديــد
مــن الخيــارات لهــذه اللعبــة!

نقاط التدر يب

مــا هــي األفــكار األخــرى الــي لديــك/ي؟ كيــف يمكــن
أن تكــون هــذه اللعبــة مختلفــة يف كل مــرة تلعبهــا؟ مــا
الــذي يمكنــك\ي طرحــه أيضــا يف املناقشــات لربــط اللعبــة
باملجتمــع؟ مــاذا عــن القضايــا الجندريــة؟ كيــف يمكــن
لإلبــداع وتقييــم الطــرق املختلفــة لحــل املشــاكل أن يؤديــا
إىل مزيــد مــن املســاواة؟
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املرحلة الرئيسية
الجزء الرئييس أ ( ٢٠دقيقة)

التنظيم واإلجراءات

الجزء الرئييس أ
ساعة توقيت

كرة ٢٤

-

قمع ١٦

مسددة ام
حارسة مرمى؟

ملعب

•باســتخدام مرمــى واحــد ،ضعــي قمعــن بلونــن مختلفــن بجانــب قائمــي املرمــى ،وقمعــاً علــى ُبعــد
ســبعة أمتــار أمــام املرمــى ،وقمعــاً آخــراً علــى ُبعــد ثالثــة أمتــار خلــف القمــع األول.
قســمي الالعبــات إىل فريقــن واطلــي مــن كل فريــق البــدء عنــد أحــد األقمــاع بجانــب املرمــى .يجــب أن
• ّ
تكــون كل العبــة لديهــا كــرة.
ً
•تحمــل املدربــة بيدهــا قمعــن بنفــس لــوين القمعــن اللذيــن تبــدأ منهمــا الالعبــات (مثــا ،قمــع أحمــر
وقمــع أزرق) .عندمــا ترفــع املدربــة القمــع األحمــر ،تقــوم الالعبــة األوىل بجانــب القمــع األحمــر بالجــري
بالكــرة حــول القمــع األول ُ
وتســدد علــى املرمــى .يف الوقــت نفســهُ ،تســقط الالعبــة املوجــودة عنــد القمــع
األزرق كرتهــا وتــدور حــول القمــع الثــاين ثــم تقــف يف املرمــى وتلعــب كحارســة مرمــى.
•بعــد عــدة محــاوالت ،بــديل مواقــع البدايــة لــكل فريــق بحيــث تقــوم الالعبــات مــن كال الفريقــن بالجــري
بالكــرة والتســديد باســتخدام القــدم اليمــى والقــدم اليــرى.
•يف نهاية التمرين ،الفريق الذي يسجل عدداً أ كرب من األهداف يفوز.

التنويع

•تحمل الالعبات الكرة باليد (أو ارتداد الكرة عن األرض) ويقمن بتسديدة على الطائر.
• ً
بدال من الذهاب إىل املرمى ،تصبح الالعبة األخرى مدافعة ،ويتم إنشاء حالة  ١ضد .١

نقاط التدر يب

قومي بالتكرار عدة مرات إلعطاء الالعبات
الفرصة لتجربة العديد من الحاالت.

ً
قليال لألمام
بعد االلتفاف بالكرة ،ادفعي الكرة
إلعداد تسديدة مبارشة على املرمى
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املرحلة الرئيسية
الجزء الرئييس ب ( ٢٠دقيقة)

التنظيم واإلجراءات

الجزء الرئييس ب
ساعة توقيت

كرة ٢٠

مرمى ١

قمع ١٤

التمويه بالكرة يف
منطقة محددة

ملعب

•حدد منطقة الخداع (٥x٥م) وبوابتان من األقماع كما هو مبني يف الشكل.
•ضع الالعبني عند البوابات كما هو مبني يف الشكل.
•يقوم األطفال بالجري بالكرة من خالل بوابة البداية إىل املنطقة املخصصة لحركة التمويه.
•بعد القيام بالتمويه يمرر الالعب الكرة من خال البوابة إىل الالعب يف الجانب اآلخر.

أشكال املسابقة

•الفريق الذي يحرز  ١٥هدف ً
أول هو الفائز.
•يحاول الالعبون إصابة قمع يف منتصف البوابة.
•املنافسة الفردية :أول العب يصيب القمع مرتني هو الفائز.

التنويع

•حــارس املرمــى يمســك الكــرة ويعطيهــا إىل الالعبــن االخريــن والالعــب الــذي ص ـ ّوب يصبــح هــو حــارس
املرمــى الجديــد.

ً
(مثل القفز).
•تنفيذ حركة أخرى بجوار البوابة

نقاط التدر يب

يمكــن أن يكــون صعبــا علــى الالعبــن الشــباب التصويــب
بالقــدم االضعــف .وبالتــايل يمكــن للمــدرب تســهيل
التمريــن مــن خــال وضــع خــط التصويــب اقــرب اىل
الهــدف.

45

املرحلة النهائية
الخالصة ( ٢٥دقيقة)

التنظيم واإلجراءات

الخالصة
ساعة توقيت

كرة ٢

شباح ١٠

قمع ٨-١٦

أشخاص آمنة
اما كن آمنة

ملعب

فريقــان يلعبــان مبــاراة عاديــة ذات هدفــن .هنــاك العبــان محايــدان هدفهمــا الوحيــد هــو إخــراج الكــرة مــن
الحــدود وتعطيــل اللعبــة .يمكنــك جعــل الالعبــن املحايديــن يحملــون املخاريــط أو يرتــدون املرايــل .يمكنــك أيضــا
إضافــة املزيــد مــن الالعبــن املحايديــن لضمــان تعطــل اللعبــة يف البدايــة.

التنويع

•لجعــل اللعبــة وفقــا لنفــس الهــدف الريــايض لألجــزاء األخــرى مــن التدريــب ،يجــب علــى الالعبــن
الدحرجــة عنــد تســجيلهم.
•يمكننا أيضا إضافة بوابات عندما يعرب العبو الفريق البوابة عن طريق الدحرجة تعترب هدفاً.

نقاط التدر يب

كيــف يمكنــك/ي أن تلعــب هــذه اللعبــة؟ مــا هــي بعــض
األشــخاص أو الرمــوز املحــددة الــي يمكــن أن يمثلهــا
الالعبــون املحايــدون؟ كيــف يمكنــك تكييــف اللعبــة مــع
الرياضــات املختلفــة؟ مــا هــي القضايــا االجتماعيــة األخــرى
الــي يمكنــك معالجتهــا إىل جانــب خلــق مســاحات آمنــة؟
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املرحلة النهائية
التغذية الراجعة ( ١٠دقيقة)

التنظيم واإلجراءات

التغذية الراجعة
-

-

-

قمع ٣

ملعب

ســيضع املــدرب/ة  ٤اقمــاع بألــوان مختلفــة ويســأل الالعبــن “اليــوم يف حصتنــا التدريبيــة حاولنــا حــل مشــكلة
كانــت (تتعــرض النســاء والفتيــات للعنــف البــدين والنفــي مــن األقــارب الذكــور أو الفتيــان والرجــال خــارج
أرسهــم ).يف أي جــزء تعتقــد أنــه كان أ كــر وضوحــا؟”

مثال

كان لــدي العبــة موهوبــة للغايــة .بعــد فــرة ،الحظــت أن أداؤهــا انخفــض .اكتشــفت أنهــا تعرضــت للعنــف
اللفظــي والنفــي مــن قبــل شــقيقها الــذي كان يقــول لهــا إن لعــب كــرة القــدم ليــس للفتيــات وأنهــا لــن تكــون
أبــدا جيــدة مثــل األوالد .تواصلــت مــع عائلتهــا بمــا يف ذلــك شــقيقها وعرضــت عليهــم بعــض مقاطــع الفيديــو
لفريــق كــرة القــدم العــرايق للنســاء ودعوتهــم ملشــاهدة ابنتهــا  /أختهــا وهــي تلعــب .اســتغرق األمــر بعــض الوقــت
والكثــر مــن املحادثــات ،ولكــن يف نهايــة املطــاف أصبحــت األرسة فخــورة وداعمــة؛ و ارتفــع مســتواها مــرة أخــرى.

نقاط التدر يب

تجنــب تقييــد الالعبــن بالقواعــد؛ بــدال مــن ذلــك ،اســمح
لهــم باللعــب بحريــة ،مســتفيدين مــن رشوط اللعــب
املتوفــرة (علــى ســبيل املثــال ،اللعــب علــى الحائــط إذا كان
ذلــك متاحــا).
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ّ
مدة التدريب:

مثال الدورة التدريبية  - ٣قائمة مرجعية

التحدي

 ١١٥دقيقة

بسبب األعراف االجتماعية ،غالبا ما يتم إعاقة  /منع النساء والفتيات من متابعة أهدافهن وغالبا ما

يتوقع منهن إظهار الطاعة لوالدهن  /أخوانهن /ازواجهن.

الهدف االجتماعي :األعراف االجتماعية  /النوع االجتماعي  /الثقة بالنفس.
الهدف الر يايض :الدفاع و الهجوم.

املرحلة االولية
التنشيط الذهين ( ٢٠دقيقة)

ساعة توقيت

كرة ٢٠

قمع ١٦

ملعب

االحماء ( ٢٠دقيقة)

ساعة توقيت

كرة ٢٠

قمع ٨

ملعب

املرحلة الرئيسية
الجزء الرئييس أ ( ٢٠دقيقة)

ساعة توقيت

كرة ١٠-٢٠

شباح ١٠

قمع ٨-١٦

-

الجزء الرئييس ب ( ٢٠دقيقة)

ساعة توقيت

كرة ٨

شباح ١٠

قمع ١٢

ملعب

املرحلة النهائية
الخالصة ( ٢٥دقيقة)

ساعة توقيت

كرة ٤-١٠

شباح ٢٠

قمع + ٨
قمع صغري ٨-١٢

-

التغذية الراجعة ( ١٠دقيقة)

ساعة توقيت

-

-

قمع ٣

ملعب
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املرحلة االولية
التنشيط الذهين ( ٢٠دقيقة)

التنظيم واإلجراءات

التنشيط الذهين
ساعة توقيت

كرة ٢٠

قمع ١٦

الكلمات مهمة

ملعب

أربعــة مربعــات ،كل فريــق يف مربــع واحــد .يــأيت كل فريــق بكلمــة لوصــف رجــل .يــرخ املــدرب باثنــن مــن
هــذه الكلمــات ويمــرر كــرة إىل منتصــف املنطقــة (كــن حــذرا لتجنــب االصطدامــات) .تصبــح مبــاراة بــن هذيــن
الفريقــن :يحــاول كل فريــق إيقــاف الكــرة يف ســاحة الفريــق املنافــس والدفــاع عــن مربعــه الخــاص .ثــم يقومــون
بتبديــل املربعــات .بعــد لعــب بضــع جــوالت  ،تــأيت الفــرق بكلمــة لوصــف امــرأة .العــب اللعبــة مــرة أخــرى.

التنويع

هنــا تحتــاج الفتيــات إىل تقديــر أ كــر حــى نتمكــن يف املربعــات مــن اســتخدام الكلمــات الــي تصــف الفتيــات مثــل:
قويــة ومســتقلة وذكيــة ورياضية.

نقاط التدر يب

مــاذا يمكنــك أن تفعــل أيضــا؟ مــا هــي الرســائل االجتماعية
األخــرى الــي يمكنــك تقديمهــا للعبــة؟ كيــف يمكنــك لعــب
هــذه اللعبــة بشــكل مختلــف بحيــث يمكــن لعبهــا يف كثــر
مــن األحيــان دون أن تكــون متكــررة؟
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املرحلة االولية
االحماء ( ٢٠دقيقة)

التنظيم واإلجراءات

االحماء
ساعة توقيت

كرة ٢٠

قمع ٨

الجــري بالكــرة مــع
التمويــه يف مربــع

ملعب

•حدد عدة مربعات صغرية( ٤X٤م).
•حدد أربعة العبني يف كل مربع (الوضع املثايل).
•كل شخص يبدأ عند قمع و يجري بالكرة يف اتجاه محدد حول املربع.
• عند كل قمع ،يستدير الالعب  ٩٠درجة ويستمر يف الجري.

أشكال املنافسة

•من هو الالعب الذي يعود إىل نقطة البداية ً
أول؟
•أي العب سيتم اإلمساك به ً
اول؟

•حدد الفريق الذي أنهى جولتني من مربعه ً
أول.

•األزواج القطرية :تحديد أي زوج من الالعبني أنهى جولتني من مربعهم ً
أول.
•املنافسة التناوبية الزوجية :يبدأ الالعب األول وبعد إنهائه للدورة
ً
بدل منه.
•األوىل يخرج زميله

نقاط التدر يب
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الســماح لالعبــن احيانــا للقيــام بتوضيــح التكنيــك
املطلــوب وذلــك يمكــن ان يعــزز ثقتهــم بنفســهم .

املرحلة الرئيسية
الجزء الرئييس أ ( ٢٠دقيقة)

التنظيم واإلجراءات

الجزء الرئييس أ
ساعة توقيت

كرة ١٠-٢٠

الدفاع يف حاليت ١
شباح ١٠

قمع ٨-١٦

ضد  ١او  ٢ضد ٢

-

قســمي امللعــب إىل نصفــن باســتخدام األقمــاع وضعــي مــرام مصغــرة علــى كال طــريف امللع َبــن املصغ َر يــن.
• ِّ
ٍ
ضعــي الكــرات بجانــب املرامــي املصغــرة علــى أحــد جانــي امللعــب.
•يف كل ملعــب مصغــر ،تبــدأ الكــرة مــع املدافعــة الــي تمررهــا إىل املهاجمــة علــى الجانــب اآلخــر مــن امللعــب.
ويجــب علــى املهاجمــة محاولــة تخطــي املدافعــة والتســجيل يف املرمــى املصغــر .إذا حصلــت املدافعــة علــى
الكــرة ،يمكنهــا الهجــوم علــى املرمــى املصغــر املقابــل لتســجيل هــدف.
•يجب على املدافعة استخدام املهارات الدفاعية لحالة  ١ضد  ١لتحد من املساحة املتاحة للمهاجمة.
•بعــد عــدة جــوالت ،اطلــي مــن الالعبــات أن يلعــن  ٢ضــد  ٢علــى مرميــن لــكل جهــة ،متجاهــات الخــط
الفاصــل بــن امللعبــن املصغريــن .يمكــن للمدربــة تعريفهــن علــى مفهــوم التغطيــة الدفاعيــة يف هــذا
الوقــت :تقــوم املدافعــة القريبــة بإغــاق املســاحة بينهــا وبــن املســتحوذة علــى الكــرة ،بينمــا تنطلــق املدافعــة
الثانيــة خلفهــا لتغطيــة املســاحة يف الخلــف.
•املنافسة :حساب عدد األهداف املسجلة لكل فريق.

التنويع

• ّ
غرّيي أبعاد امللعب لتسهيل اللعبة أو جعلها أ كرث
•صعوبة على املدافعات.

نقاط التدر يب

عنــد الدفــاع يف أزواج ،يجــب علــى املدافعــة الــي تقــوم بــدور
التغطيــة أن تتواصــل مــع املدافعــة األماميــة مــن خــال
إعطــاء تعليمــات واضحــة مثــل «اضغطــي » ،و “اصمــدي/
انتظــري” ،و “تدخلــي /اقطعــي الكــرة”.
عندما تستلم املهاجمة الكرة ،يجب على املدافعة
االقرتاب منها برسعة ثم إبطاء رسعتها على مسافة
ذراع .ال تدعي املهاجمة تركض نحوك بأقىص رسعة.
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املرحلة الرئيسية
الجزء الرئييس ب ( ٢٠دقيقة)

التنظيم واإلجراءات

الجزء الرئييس ب
ساعة توقيت

كرة ٨

شباح ١٠

قمع ١٢

 ١ضد  ١على
أهداف مختلفة

ملعب

•حدد ملعب (اخرت واحد أو كليهما من الرسم يف الشكل) وكّون فريقني.
•العب واحد من كل فريق يلعب)  ١ضد ( ١مع العب من الفريق اآلخر.
•بعد تسجيل هدف ،الزوج التايل من الالعبني يدخلون امللعب (اآلخرين يمكن أن يسرتيحوا).

أشكال املسابقة

•ضد .١
•إنشاء فرق أ كرب

التنويع

•تغيري حجم امللعب.
•عدد الالعبني متساوي  /غري متساوي.
•انضمام جميع الالعبني إىل اللعبة ،دون حراس مرمى ولكن اآلن مع  ٣أهداف صغرية يف كل جانب.
•زيادة الالعبني إىل  ٢ضد .٢
•يمكن لالعبني التسجيل يف أي من األهدف يف املربع.

نقاط التدر يب
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يمكــن للمــدرب تشــجيع الالعبــن الختبــار مهاراتهــم
املختلفــة يف هــذا التمريــن التنافــي.

املرحلة النهائية
الخالصة ( ٢٥دقيقة)

التنظيم واإلجراءات

الخالصة
ساعة توقيت

كرة ٤-١٠

شباح ٢٠

قمع + ٨
قمع صغري ٨-١٢

مباراة  ٣ضد ٣
والحارس هو املدافع
األقرب إىل املرمى

-

قســم امللعــب إىل عــدة مالعــب مصغــرة للعــب بطولــة  ٣ضــد  ٣مصغــرة .ومثاليــاً ،يجــب أن تبلغ مســاحة
• ّ
كل ملعــب حــوايل  ١٨x١٢مــر .ضــع مــرام بعــرض أربعــة أمتــار علــى جانــي كل ملعــب مصغــر.
ٍ
•تلعــب الفــرق مبــاراة حــرة ومفتوحــة بــن هــذه املرامــي ،وبعــد ســت دقائــق ،فإنهــا تتنــاوب وتلعــب ضــد
فــرق جديــدة.
•الــرط الوحيــد هــو أن املدافــع األقــرب إىل مرمــاه هــو الالعــب الــذي يلعــب كحــارس املرمــى ،حيــث يمكنــه
إمســاك الكــرة بيــده يف هــذا الســيناريو.
•يف حــال توفــر جــدار أو مقاعــد ،اســمح لالعبــن باللعــب بحيــث ترتــد الكــرة عنهــا إلبقــاء الكــرة داخــل امللعــب
باســتمرار .وإذا خرجــت الكــرة مــن امللعــب ،يمكــن لالعبــن اســتئناف اللعــب عــن طريــق الجــري بالكــرة إىل
داخــل امللعب

التنويع

•شــكّل فــرق غــر متســاوية يف العــدد) مثــاً  ٣ضــد  ،(٢ولكــن اجعــل املرمــى أصغــر للفريــق الــذي يضــم عــدداً
أقــل مــن الالعبني.
•ضع مرميَني مصغ َر ين على كل خط يف كل ملعب ُمصغر.

نقاط التدر يب

العــب بثقــة واســتمتع وحــاول أن تأخــذ زمــام املبــادرة
عندمــا يكــون ذلــك ممكنــاً .بالنســبة لفريــق مكــون مــن
ثالثــة العبــن ،فإنــه مــن الناحيــة املثاليــة يجــب أن يكــون
هنــاك زميــل يف الفريــق أمــام املســتحوذ علــى الكــرة وزميــل
آخــر خلفــه
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املرحلة النهائية
التغذية الراجعة

التنظيم واإلجراءات

التغذية الراجعة
ساعة توقيت

-

-

قمع ٣

ملعب

•قوية ومستقلة وذكية ورياضية.
•ســيضع املــدرب قمعــن أخــر “أوافــق” وأحمــر “ال أوافــق” ،ثــم يســأل املــدرب ويقــول “األوالد أقــوى مــن
البنــات” ثــم يعطــي الالعبــون رأيهــم حــول الســؤال يف النهايــة ســيفكر املــدرب يف الســؤال ويقــول.
•عندمــا نفكــر يف كلمــة “قــوي”  ،فــإن فكرتنــا األوىل هــي القــوة البدنيــة بينمــا يف الواقــع لدينــا الكثــر مــن
أشــكال القــوة مثــل :
•القوة العقلية  ،أن تكون مستقال  ،أن تكون ذكيا  ،أن تكون موثوقا به .إلخ.

مثال

أعــرف الكثــر مــن النســاء الرياضيــات الــايئ أصبحــن اآلن العبــات يف املنتخــب الوطــي ،وأســاتذة جامعــات،
ومدربــات ،وقــد أحبطهــم النــاس مــن حولهــم ،وأخربوهــن أنهــن ال يســتطيعن تحقيــق ذلــك .أنهــم ال
يســتطيعون أن يكونــوا العبــات كــرة قــدم أو مدربــات أو أطبــاء .اآلن هــم نســاء ناجحــات يف مجتمعنــا.

نقاط التدر يب

تجنــب تقييــد الالعبــن بالقواعــد ؛ بــدال مــن ذلــك ،اســمح
لهــم باللعــب بحريــة ،مســتفيدين مــن رشوط اللعــب
املتوفــرة (علــى ســبيل املثــال ،اللعــب علــى الحائــط إذا كان
ذلــك متاحــا).
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ّ
مدة التدريب:

مثال الدورة التدريبية  - ٤قائمة مرجعية

التحدي

 ١١٥دقيقة

تحرم النساء والفتيات من الحق يف حرية التعبري واالختيار فيما يتعلق بالقرارات الرئيسية املتعلقة بالحياة
مثل االختيار الوظيفي أو الزواج.

الهدف االجتماعي :التواصل  /الخيارات الصحية  /اتخاذ القرارات.
الهدف الر يايض :التمريرة الطويلة.

املرحلة االولية
التنشيط الذهين

ساعة توقيت

كرة ٢٠

-

قمع ٢٠

ملعب

االحماء

ساعة توقيت

كرة ١٠-٢٠

شباح ٨

قمع + ٢٠
قمع صغري ٨

ملعب

املرحلة الرئيسية
الجزء الرئييس أ

ساعة توقيت

كرة ٢٠

-

مرمى ٢

قمع ١٥-٩

الجزء الرئييس ب

ساعة توقيت

كرة
١٠-٢٠

شباح ١٠

مرمى ٢

قمع  + ٨قمع
صغري ٤-٨

ملعب

املرحلة النهائية
الخالصة

ساعة توقيت

كرة ١٠-٢٠

شباح ١٠-١٥

قمع ٨ ١٦-

ملعب

التغذية الراجعة ( ١٠دقيقة)

ساعة توقيت

-

-

قمع ٣

ملعب
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املرحلة االولية
التنشيط الذهين

التنظيم واإلجراءات

التنشيط الذهين
ساعة توقيت

كرة ٢٠

-

قمع ٢٠

الكرة االحتفال

ملعب

•يتم تقسيم جميع االلعبني إىل مجموعتني
•يتم تقسيم امللعب إىل ثالثة أجزاء.
•يقف أحد الفريقني على أحد جانيب امللعب ،والفريق اآالخر على الجانب اآالخر.
•الجزء األوسط يبقى فارغا
•يجب على االلعبني محاولة رمي الكرة على أرض الجانب اآلخر دون اتخاذ أ كرث من ثالث خطوات.
•على أعضاء الفريق اآلخر منع الكرة من ملس األرض يف جانبهم.

التنويع

•يجب تمرير الكرة ثالث مرات داخل الفريق قبل رميها إىل الجانب االخر
•يجب أن تلمس الكرة الحائط على الجانب اآلخر قبل ملسها األرض

نقاط التدر يب

أعــط إشــارات واضحــة لزمالئــك يف الفريــق إذا كنــت تريــد
إمســاك الكــرة لتجنــب االصطــدام.
استجب برسعة وارم بدقة يف املساحات الفارغة.
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املرحلة االولية
االحماء

التنظيم واإلجراءات

االحماء
ساعة توقيت

كرة ١٠-٢٠

شباح ٨

قمع + ٢٠
قمع صغري ٨

اصنع القرار

ملعب

مجموعتــان يف خطــوط تواجــه بعضهــا البعــض مــع بوابــة لــكل جانــب .بوابــة واحــدة تمثــل “صحيــة” ،واألخــرى
تمثــل “غــر صحيــة” .للبــدء  ،يــرخ املــدرب/ة “صحيــة” أو “غــر صحيــة” ويركــض الالعبــون األوائــل مــن كل
فريــق عــر البوابــة املقابلــة .اجعــل األمــر بســيطا حــى يكونــوا مرتاحــن للعبــة .ثــم اربــط اللعبــة بــيء آخــر (أي
تعاطــي املخــدرات والعنــف وكــرة القــدم واملدرســة) ويقــرر الالعبــون مــا إذا كان ذلــك صحيــا أم غــر صحــي.
•لدي الحرية يف تقرير ما أريد دراسته

عن العبارات اليت
امثلة:
امثلة

•يمكنين اتخاذ قرارايت

يستطيع املدرب\ة ان

•عائليت تدعمين يف كل قرار أتخذه

يستخدمها

•يمكنين اختيار رشييك

نقاط التدر يب

غيــر الكلمــات مــن صحيــة وغــر صحيــة إىل توافــق
و ال توافــق.
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املرحلة الرئيسية
الجزء الرئييس أ

التنظيم واإلجراءات

الجزء الرئييس أ
ساعة توقيت

كرة ٢٠

-

مرمى ٢

قمع ١٥-٩

ملعب

الهروب من
املدافع

•ضــع الدمــى (أو األقمــاع الطويلــة) كمــا هــو موضــح يف الرســم؛ حافــظ علــى مســافة  ١٥مــر بــن الدميــة املركزيــة
( )Bوالدمى املحيطة بها( Cو  Dو  )Eوالنقطة ( .)Aضع مرميَني مصغ َر ين على جانيب نقطة البداية A
•يبــدأ التمريــن بالعــب واحــد عنــد كل دميــة والبــايق علــى خــط البدايــة عنــد النقطــة  .Aيكــون كل العــب عنــد
النقطــة  Aلديــه كــرة تحــت ترصفــه.
•ﻮقيــام الالعــب يف النقطــة  Aبالجــري بالكــرة إىل األمــام ،ويكــون ذلــك بمثابــة إشــارة بالتحــرك الالعــب املــوﺟﻮد
يف النقطــة  Bالهــرب مــن الدميــة واﻼﺘﺳم التمريــرة .ثــم يســتدير الالعــب املســتلم مــع الكــرة ويمــرر إىل الالعــب
املوجــود يف النقطــة  ،Cالــذي يجــب أن يجــري بالكــرة ويتجــاوز الدميــة املوجــودة يف تلــك النقطــة ثــم يمــرر إىل أحــد
الالعبــن الجانبيــن النقطــة  Dأو النقطــة  .(Eيركــض الالعــب يف النقطــة  Dأو النقطــة  Eخلــف الدميــة ،ويســيطر
علــى التمريــرة ،ويقــوم بحركــة تمويــه ،ثــم ينهــي الهجمــة بالتصويــب علــى املرمــى املصغــر أمامــه ويعــود إىل خــط
البدايــة عنــد النقطــة
•يســتمر النمــط بحيــث إذا اســتلم الالعــب يف النقطــة  Dالتمريــرة األخــرة ،ســتكون الجولــة التاليــة لالعــب يف

التنويع

النقطة  ،Eوهكذا.
ً
•غ ـرِّ تركيبــات التمريــر )مثــا ،يتبــادل الالعبــان يف النقطتــن  Aو  Bتمريــرة “واحد-إثنــان” ،ثــم يمــرر الالعــب يف
النقطــة  Aإىل الالعــب يف النقطــة  ،Cوهكــذا).
•اللعب باستخدام ملستني أو ثالث ملسات فقط.

نقاط التدر يب

انظــر لألعلــى قبــل التمريــر ملراقبــة تحــركات زمالئــك يف
الفريــق مــع تنفيــذ تمريــرات جيــدة التوقيــت .قــم بالتمريــر
بسالســة وبعيــداً عــن املدافعــن “الدمــى” مــن خــال
اســتخدام القــدم األبعــد عنهــم.
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املرحلة الرئيسية
الجزء الرئييس ب

التنظيم واإلجراءات

الجزء الرئييس ب
ساعة توقيت

كرة
١٠-٢٠

شباح ١٠

مرمى ٢

قمع + ٨
قمع صغري ٤-٨

-

رضبات الربق

•انقلــي املرم َيــن بحيــث يكونــان علــى خــط مســتقيم مــع بعضهــا البعــض .اســتخدمي األعمــدة أو األقمــاع لتحديــد
نقــاط البدايــة األربــع لالعبات.
قســمي الالعبــات إىل فريقــن ،كل فريــق يلعــب علــى جانــب واحــد مــن امللعــب ولديــه مرمــى واحــد للتســديد
• ّ
عليــه .يلعــب كال الفريقــن يف نفــس الوقــت طــوال التمريــن.
•تبــدأ كــرات كل فريــق مــن جانــب واحــد فقــط (بجانــب املرمــى الــذي يســددن عليــه) .تبــدأ العبــة بالجــري بالكــرة
إىل خــارج املنطقــة ثــم تمــرر إىل زميلتهــا يف الفريــق املقابلــة لهــا .يجــب علــى املســتلمة أن تســتلم الكــرة وأن تســدد
ِ
علــى املرمــى.
•املنافســة :أي فريــق يمكنــه تســجيل عــدد أ كــر مــن األهــداف خــال  ٦٠ثانيــة؟ أو أي فريــق سيســجل خمســة
أهــداف ً
أوال؟

التنويع

قومي بحركة تمويه قبل التسديد على املرمى.
•بعــد تســديد الكــرة ،تصبــح الالعبــة مدافعــة ضــد املســددة مــن الفريــق اآلخــر .جــريب هــذا األمــر يف شــكل تنافــي:
ٍ
الفريــق الــذي يســجل عــدداً محــدداً مــن األهــداف ً
أوال يفــوز!
• ّ
بديل موقع البداية للعب .سيشجع ذلك الالعبات على التصويب من زوايا مختلفة واستخدام كال القدمني.
•ضعي حدوداً لالعبات ،بعدم السماح لهن باللعب بأ كرث من ثالث ملسات على الكرة.

نقاط التدر يب

كلمــا اقرتبــت مــن املرمــى ،كلمــا قلــت الحاجــة إىل القــوة
ِ
وزادت الحاجــة إىل الدقــة .والعكــس صحيــح أيضــاً :كلمــا
كنــت أبعــد عــن املرمــى ،كلمــا زادت الحاجــة إىل القــوة
للتســديد.
ً
انظــري إىل املرمــى قبــل التســديد مبــارشة لتحديــد املــكان
الــذي يجــب أن توجهــي إليــه الكــرة.
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املرحلة النهائية
الخالصة

الخالصة
ساعة توقيت

كرة ١٠-٢٠

شباح ١٠-١٥

قمع ٨ ١٦-

مباراة األجنحة

ملعب

التنظيم واإلجراءات

•استخدم األقماع لتحديد منطقة لعب بني «منطقيت جناح » على جانيب امللعب.
•شكّل فرق متساوية يف العدد َ
وضع العباً محايداً يف كل منطقة جناح.

التنويع

•يحتســب الهــدف فقــط مــن تمريــرات عرضيــة ويجــب علــى الفــرق القيــام بأربــع تمريــرات قبــل تمريــر
الكــرة عرضيــاً.

•تلعــب الفــرق بحريــةُ ،
وتحتســب نقطــة واحــدة عــن األهــداف العاديــة .أمــا األهــداف املســجلة مــن كــرات
عرضيــة ُ
فتحتســب نقطتــان ،واألهــداف املســجلة بلمســة واحــدة مــن كــرة عرضيــة ُتحتســب ثــاث نقــاط.

•اللعب بثاث ملسات لكل العب كحد أقىص واحتساب خطأ ضد أي العب يتجاوز هذا الرقم.
•أخــرج الالعبــن املحايديــن واســمح لالعبــن بإرســال تمريــرات إىل مناطــق الجنــاح لــي يتبعهــا أحــد
ِ
زمالؤهــم يف الفريــق ويمــرر كــرة عرضيــة

نقاط التدر يب

شـ ِّ
ـجع زمــاءك يف الفريــق علــى مواصلــة جهودهــم حــى
إذا تــم لعــب كــرة عرضيــة ســيئة بعــد التمريــر إىل منطقــة
الجنــاح ،قــم بالركــض إىل منطقــة الجــزاء لــي تنهــي
الهجمــة بتســجيل هــدف.
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املرحلة النهائية
التغذية الراجعة

التنظيم واإلجراءات

التغذية الراجعة
ساعة توقيت

-

-

قمع ٣

ملعب

يضع املدرب/ة بعض االقماع ويطرح بعض األسئلة ثم يقرر الالعبون اختيار قمع
يمكــن للمــدرب/ة طــرح هــذه األســئلة ،وستســاعد هــذه األســئلة الالعبــن علــى الحصــول علــى حريــة اتخــاذ
القــرارات وتشــجعهم أيضــا علــى اتخــاذ قرارهــم الخــاص يف حياتهــم اليوميــة.
1.ماذا تريد أن تفعل عندما تتخرج؟
2.يف أي عمر تريد الزواج (أقل من  ٢٠- ٢٠إىل  ٢٥ - ٢٥إىل  ٣٠فئة عمرية)؟
3.يف أي مركز تريد أن تلعب يف فريقك (حارس مرمى  ،مدافع  ،مهاجم خط وسط؟

مثال عن الحياة
اليومية

كان والــدي مدربــا لكــرة الســلة وكان يريــدين دائمــا أن أ كــون العــب كــرة ســلة ولكــن حلمــي كان دائمــا أن أ كــون
العــب كــرة قــدم اعتــدت أن ألعــب كــرة القــدم بعــد تدريبــايت يف كــرة الســلة ،ثــم رآين والــدي ذات يــوم وغضــب
مــي حقــا وقــال يل إنــه ال يريــدين أن ألعــب كــرة القــدم وألعــب كــرة الســلة فقــط ولكــن بعــد ذلــك رشحــت لــه
مــدى شــغفي كان عــن كــرة القــدم ،و كــم تــروين اآلن هنــا انــا أســاعدكم يــا رفــاق علــى الســعي وراء أحالمكــم.
بعــض القــرارات ليســت يف أيدينــا التخاذهــا ولكــن هنــاك بعــض القــرارات الــي عليــك أن تقاتــل مــن أجلهــا علــى
ســبيل املثــال مــا يجــب دراســته  ،والخطــوات التاليــة يف حياتــك (الــزواج  ،الحيــاة العمليــة  ...الــخ).

نقاط التدر يب

تجنــب تقييــد الالعبــن بالقواعــد ؛ بــدال مــن ذلــك ،اســمح
لهــم باللعــب بحريــة ،مســتفيدين مــن رشوط اللعــب
املتوفــرة (علــى ســبيل املثــال ،اللعــب علــى الحائــط إذا كان
ذلــك متاحــا).

61

ألعاب ونشاطات S4D

االنشطة األربعة التالية هي تمارين إحماء وجزء رئييس لكرة القدم ،كرة السلة أو املناسبات األخرى ،اليت تركز

بشكل خاص على التغذية الراجعة الشديدة .يمكن تكييف أسئلة النغذية الراجعة مع بيئة عمل املدرب/ة .يمكن
ً
أيضا دمج التغذية الراجعة يف التغذية الراجعة العامة لجلسات التدريب الكاملة يف الفصل السابق.

نشاط  S4Dالهدف ٥

اصطياد ذيل التنني

يوضح هذا املثال من نشاط  S4Dكيف يمكن استخدام الرياضة لتقوية كفاءة توجيه الهدف فيما يتعلق

باملساواة بني الجنسني .يمكن العثور هنا على املزيد من مواد التدريس والتعلم (كتيبات ،وجلسات تدريبية،
وما إىل ذلك) تتعلق بموضوع “الرياضة من أجل املساواة بني الجنسني”.

الفئة  S4Dالنشاط

مرحلة

مدة

املجموعة املستهدفة

جلسة

املعدات  /املواد

لعبة الجري

احماء

 ١٥دقيقة

جميع االعمار

حقل مفتوح

 ٤-٢مرايل

الكفاءات  /املهارات الحياتية
الكفاءة الذاتية

كــــــفـــــــــاءات ٢ S٤D

التوجه نحو الهدف

بعد جلسة التدريب ،يكون األطفال  /الشباب قادرين على:
 ...تحليل اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهدافهم.
 ...النظر يف الخطوات الالزمة للوصول إىل بعض املساواة بني الجنسني
يف بيئتهم.
 ...املثابرة على أهدافهم بغض النظر عن هوياتهم الجنسية أو ميولهم
الجنسية وآراء اآلخرين.

الكفاءات الرياضية

الكفاءات الحركية
التنسيق

الكفاءات الفنية
الجري ،والحركات الرسيعة ،وإشارات واضحة لتحريك
“أجزاء جسم” التنني بشكل جماعي
الكفاءات التكتيكية
خطط لتحركات وتلميحات تكتيكية
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أهداف التعلم الكفاءات الحياتية

أهداف التعلم الكفاءات الر ياضية
بعد جلسة التدريب ،يكون األطفال  /الشباب قادرين على:
 ...قيادة مجموعة من خالل إعطاء إشارات واضحة.
 ...الركض ،والقيام بحركات وتلميحات تكتيكية.
 ...الركض والتحرك برسعة كفريق واحد.

التغذية الراجعة يف  ٤خطوات
يمكن للمدربني للمدربني أن يقرروا ما إذا كان التغذية الراجعة ستكون بعد النشاط أو يف نهاية الجلسة.
هناك طرق عديدة إلجراء التغذية الراجعة .ستجد\ي هنا ديل ًال يتضمن أمثلة عن طرق كيفية القيام التغذية
الراجعة وكيفية تنظيم املشاركني .ومع ذلك ،يمكن للمدرب أي ًضا استخدام االختالفات الخاصة به/ا اعتما
ًدا على عدد املشاركني واملساحة املتاحة .لتسهيل التغذية الراجعة يف نشاط  S4Dاملوضح ،يمكنك اتخاذ
الخطوات التالية:
قبل البدء يف التغذية الراجعة ،اجمع املشاركني يف دائرة وتأ كد من إنشاء بيئة يشعر فيها املشاركون بالراحة
للمشاركة يف التغذية الراجعة واملناقشة املفتوحة.

الوصف
قسم املشاركني يف مجموعات أصغر من ٧-٥
• ّ
حسب حجم املجموعة.
ً
خطوطا (“التنني”)
•دع املشاركني يشكلون
من خالل إمساك أ كتاف الشخص أمامهم.
الالعب األمامي هو رأس التنني والالعب األخري
هو ذيله.
•امنح كل العب آخر صدرية يمكن وضعها يف
بنطالهم.

•الهدف من الالعب الرئييس هو اإلمساك بذيله
عن طريق اإلمساك باملريلة.

•إذا فقد الالعب االتصال بكتفي الالعب الذي يف
ً
مؤقتا.
املقدمة ،تتوقف اللعبة

•إذا تم القبض على الذيل ،فإن الرأس القديم
يتدىل على ذلك الالعب؛ يحتفظ باملريلة ويصبح
الذيل الجديد.

الخطوة  :١تغذية راجعة  -اسأل املشاركني عن تجاربهم أثناء نشاط S4D٣
•هل اعجبك النشاط ام ال؟ هل استمتعت به؟

•هل شعرت بالراحة أو عدم االرتياح لكونك رئيس املجموعة؟

•هل كان من السهل أو الصعب عليك كرئيس أن تلزتم بهدفك يف اللحاق بآخر العب؟ هل يمكنك
الرتكزي بسهولة على هدفك أو هل شعرت باإلحباط بعد مرور بعض الوقت؟
الخطوة  :٢الربط  -قم بإجراء ربط بمواقف الحياة اليومية
ً
هدفا لنفسك؟
•هل يمكنك التفكري يف مواقف يف حياتك اليومية حيث تحدد

•هل وصلت إىل هذا الهدف؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،فما الذي ساعدك يف الوصول إىل الهدف؟ إذا مل
يكن األمر كذلك ،فما هي املشكلة يف رأيك؟
ً
أحيانا على فتاة أو فىت الوصول إىل هدف معني ،على سبيل املثال أن تصبح
•هل تشعر أنه يصعب
ً
مدرسا؟
ممرضا أو
الفتاة رياضية محرتفة أو أن يصبح الصيب
ً
•هل كنت أو كنيت يف موقف تشعر/ين فيه أنك ال تستطيع الوصول إىل هدفك بسبب جنسك؟

الخطوة  :٣تطبيق  -اسألهم عن إحداث محددة

•هل يمكنك التفكري يف اسرتاتيجيات كيف يمكنك االستمرار يف تحقيق أهدافك بغض النظر عما إذا
كنت فىت أو فتاة؟
•ما هي الخطوات اليت يمكن أن تساعدك يف تحقيق أهدافك؟

تنويع
•يمكن ً
أيضا لعب اللعبة مع فريقني :تنانني
يحاوالن اإلمساك بذيل اآلخر (مريلة مطوية
يف بنطال آخر العب).

•إذا كانت لديك مجموعة مختلطة من الفتيان
والفتيات ،فيمكنك ً
أيضا تقسيمهم إىل فريق
فتيات وفتيان.

الخطوة  :٤اإلجراء  -اتفق مع املشاركني على إجراءات محددة

لتعميق فهم املشاركني للموضوع وأهميته يف حياتهم اليومية ،أعطهم مهمة أو مهمتني (“واجب مزنيل”)
ليقوموا بها قبل الجلسة التدريبية التالية.
أمثلة:

 .١اكتب خمسة أهداف تريد تحقيقها يف العام املقبل وفكر يف الخطوات الرضورية لكيفية الوصول إىل تلك
األهداف.
 .٢اكتب ما تريد القيام به بعد االنتهاء من املدرسة وفكر يف الخطوات الالزمة للوصول إىل هناك.

 .٣ناقش مع أصدقائك ثالثة أهداف واإلجراءات الالزمة لتعزيز املساواة بني الجنسني يف مجتمعك.
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مراءة املشاعر
يوضح هذا املثال من نشاط  S4Dكيف يمكن استخدام الرياضة لتقوية كفاءة توجيه الهدف فيما

يتعلق باملساواة بني الجنسني .يمكن العثور هنا على املزيد من مواد التدريس والتعلم (كتيبات،
وجلسات تدريبية ،وما إىل ذلك) تتعلق بموضوع “الرياضة من أجل املساواة بني الجنسني”.

الفئة  S4Dالنشاط

مرحلة

مدة

املجموعة املستهدفة

جلسة

املعدات  /املواد

لعبة الجري

احماء

 ١٥دقيقة

جميع االعمار

ساحة مفتوحة

صافرة

الكفاءات  /املهارات الحياتية
الكفاءة الذاتية

كــــــفـــــــــاءات ٢ S4D

تغيري املنظور والتعاطف

بعد جلسة التدريب ،يكون األطفال  /الشباب قادرين على:
 ...تحديد مواقفهم الخاصة ،والصور النمطية واألفعال املتعلقة بالجنس
والتوجه الجنيس ،وكذلك وضع أنفسهم يف موقف اآلخرين.
 ...التعليق على السلوك الذي يظهر التضامن تجاه أولئك الذين يختلفون
عن توقعاتهم وأدوارهم الشخصية أو يف املجتمع.
 ...ضع يف اعتبارك أن جميع الالعبني قد يكون لديهم احتياجات خاصة
تتعلق بالنظافة واملالبس والجنس والتغذية.

الكفاءات الرياضية

الكفاءات الحركية
التنسيق

الكفاءات الفنية
تحريك أجزاء الجسم بدقة

الكفاءات التكتيكية

ترصف بطريقة إبداعية ،راقب الرشيك بدقة
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أهداف التعلم الكفاءات الحياتية

أهداف التعلم الكفاءات الر ياضية
بعد جلسة التدريب ،يكون األطفال  /الشباب قادرين على:
 ...رشح ونسخ الحركات بدقة.
 ...الترصف بطريقة إبداعية إلظهار التغريات العاطفية.
 ...راقبوا رشيكهم عن كثب وافهموا تحركات رشكائهم.

التغذية الراجعة يف  ٤خطوات
يمكن للمدربني أن يقرروا ما إذا كان التغذية الراجعة ستكون بعد النشاط أو يف نهاية الجلسة .هناك طرق
ً
دلياًل يتضمن أمثلة عن طرق كيفية القيام التغذية الراجعة
عديدة إلجراء التغذية الراجعة .ستجد/ي هنا
ً
وكيفية تنظيم املشاركني .ومع ذلك ،يمكن للمدرب أيضا استخدام االختالفات الخاصة به/ا اعتما ًدا
على عدد املشاركني واملساحة املتاحة .لتسهيل التغذية الراجعة يف نشاط  S4Dاملوضح ،يمكنك اتخاذ
الخطوات التالية:
قبل البدء يف التغذية الراجعة ،اجمع املشاركني يف دائرة وتأ كد من إنشاء بيئة يشعر فيها املشاركون بالراحة
للمشاركة يف التغذية الراجعة واملناقشة املفتوحة.

الوصف
•اطلب من الالعبني الركض .أثناء قيام الالعبني
بالركض ،قم بممارسة تمارين إحماء مختلفة،
على سبيل املثال الركب العايل وسكيب وتناوب
الذراعني وما إىل ذلك.

•بعد مرور بعض الوقت ،أطلق صفارتك واطلب
من الالعبني أن يجتمعوا ً
معا يف أزواج وأن
يواجهوا بعضهم البعض.

•أعط أوامر لتغيري املشاعر (على سبيل املثال من
حزين إىل سعيد ،من غاضب إىل ودود  ،من ملل
إىل متحمس).
•يبدأ الشخص “أ” يف كل زوج بالتعبري عن هذا
التغيري العاطفي من خالل لغة الجسد (تعبريات
الوجه ،والحركات ،واإليماءات) بالحركة البطيئة.
يف الوقت نفسه ،يقلد الشخص “ب” جميع
حركات الشخص “أ”.

تنويع
•يمكن لالعبني ً
أيضا أن يخرجوا بمشاعرهم
الخاصة دون توجيه املدرب.
•يمكنك ً
أيضا استخدام هذا النشاط كنشاط

تهدئة عن طريق تكييف التمارين أو التغيري من
الجري للميش.

الخطوة  :١تغذية راجعة  -اسأل املشاركني عن تجاربهم أثناء نشاط S4D٣
•هل اعجبك النشاط ام ال؟ هل استمتعت به؟

•هل كان من السهل أو الصعب عليك إظهار املشاعر؟

•هل كان من الصعب عليك قراءة مشاعر رشيكك؟ هل كانت هناك اختالفات يف فهم املشاعر بينك
وبني رشيك؟
•هل شعرت بالراحة أو عدم االرتياح لتظهر لرشيكك التغيري يف املشاعر؟

الخطوة  :٢الربط  -قم بإجراء ربط بمواقف الحياة اليومية
ً
ضعيفا أمام أصدقائك وعائلتك؟
•هل تشعر بأن إظهار مشاعرك يجعلك تبدو

•هل تعتقد أنه ال يسمح للفتيان أو الرجال بمشاركة مشاعرهم؟ هل تشعر أنك يجب أن تلتقي
توقعات محددة ألنك ولد؟ كفتاة  ،هل تعتقدين أن األوالد والرجال يجب أن يكونوا أقوياء
جميع االوقات؟
ً
أحيانا أنه ال ُيسمح لك بإظهار مشاعرك؟
•هل تشعر

•هل من الصعب عليك مشاركة مشاعرك؟ يف أي املواقف تشعر أنه أسهل  /أصعب عليك التعبري عن
مشاعرك (على سبيل املثال مع أقرانك أو أصدقائك املقربني أو عائلتك)؟
الخطوة  :٣تطبيق  -اسألهم عن إحداث محددة

•ملاذا تعتقد أنه من املفيد مشاركة مشاعرك مع اآلخرين وما يمكن أن يساعدك على الشعور باملزيد من
الراحة إلظهار مشاعرك؟
•ما الذي يمكنك فعله لتكون أ كرث حساسية تجاه عواطف ومشاعر اآلخرين؟

الخطوة  :٤اإلجراء  -اتفق مع املشاركني على إجراءات محددة

لتعميق فهم املشاركني للموضوع وأهميته يف حياتهم اليومية ،أعطهم مهمة أو مهمتني (“واجب مزنيل”)
ليقوموا بها قبل الجلسة التدريبية التالية.
أمثلة:

.١إذا شعرت باإلرهاق أو الحزن أو التوتر خالل األسبوع  ،فحاول التحدث عما تشعر به مع شخص ما قريب
منك ومن تثق به.
 .٢اكتب ما تريد القيام به بعد االنتهاء من املدرسة وفكر يف الخطوات الالزمة للوصول إىل هناك.
ً
ً
مرتبكا  ،اسأل الشخص عما إذا كان
حزينا أو متوترًا أو
 .٣إذا أدركت أن أحد األصدقاء أو أفراد األرسة يبدو

هناك أي يشء يمكنك القيام به لدعمه  /لها.

65

نشاط  S4Dالهدف ٥

األفكار النمطية للنوع االجتماعي
يوضح هذا املثال من نشاط  S4Dكيف يمكن استخدام الرياضة لتقوية كفاءة توجيه الهدف فيما يتعلق

باملساواة بني الجنسني .يمكن العثور هنا على املزيد من مواد التدريس والتعلم (كتيبات ،وجلسات
تدريبية ،وما إىل ذلك) تتعلق بموضوع “الرياضة من أجل املساواة بني الجنسني”.

الفئة  S4Dالنشاط

مرحلة

مدة

املجموعة املستهدفة

جلسة

مسابقة الرماية  /لعبة الكرة

الجزء الرئييس

 ١٥دقيقة

 ١٥-١١سنة

ملعب كرة السلة

الكفاءات  /املهارات الحياتية
الكفاءة الذاتية

كــــــفـــــــــاءات ٢ S4D

القدرة االنتقادية

 ٣-٢كرات٤-٣ ،
مخاريط(كونس) ٢ ،سالل

أهداف التعلم الكفاءات الحياتية
بعد جلسة التدريب ،يكون األطفال  /الشباب قادرين على:
 ...تحليل وتفكيك القوالب النمطية القائمة على النوع االجتماعي
الخاصة بهم
 ...التفكري يف هوياتهم الجندرية وأدوارهم الجندرية
 ...اتخاذ قرار بشأن هوياتهم الجندرية وأدوارهم الجندرية

الكفاءات الرياضية

الكفاءات الحركية
التنسيق

الكفاءات الفنية
املراوغة والتعامل مع الكرة والتسديد
الكفاءات التكتيكية

القيام باختيارات ذكية
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املعدات  /املواد

أهداف التعلم الكفاءات الر ياضية
بعد جلسة التدريب ،يكون األطفال  /الشباب قادرين على:
 ...تنطيط الكرة والتعامل معها بدقة أ كرب بكلتا اليدين (التنسيق).
 ...أطلق الكرة بشكل أ كرث دقة يف الطوق.
 ...القيام باختيارات ذكية أسفل الطوق.

التغذية الراجعة يف  ٤خطوات
يمكن للمدربني أن يقرروا ما إذا كان التغذية الراجعة ستكون بعد النشاط أو يف نهاية الجلسة .هناك طرق
ً
دلياًل يتضمن أمثلة عن طرق كيفية القيام التغذية الراجعة
عديدة إلجراء التغذية الراجعة .ستجد/ي هنا
ً
وكيفية تنظيم املشاركني .ومع ذلك ،يمكن للمدرب أيضا استخدام االختالفات الخاصة به/ا اعتما ًدا على عدد
املشاركني واملساحة املتاحة .لتسهيل التغذية الراجعة يف نشاط  S4Dاملوضح ،يمكنك اتخاذ الخطوات التالية:
قبل البدء يف التغذية الراجعة ،اجمع املشاركني يف دائرة وتأ كد من إنشاء بيئة يشعر فيها املشاركون بالراحة
للمشاركة يف التغذية الراجعة واملناقشة املفتوحة.
الخطوة  :١تغذية راجعة -اسأل املشاركني عن تجاربهم أثناء نشاط S4D٣
•هل اعجبك النشاط ام ال؟ هل استمتعت به؟

الوصف
•قم بإعداد  ٤-٣أقماع يف خط أمام السلتني.

•دع املشاركني يصطفون خلف األقماع.

•تواصل مع املشاركني ملعرفة السلة اليت تحمل
عالمة أنىث  /ذكر.

•عندما يبدأ املشاركون يف التنطيط بني الشواخص،
ارصخوا بالقوالب النمطية أو املواقف.
القوالب النمطية أو املواقف املحتملة:
الواجبات املزنلية
حساسة

وردي

وظائف مهنية
كرة القدم

ال يجوز البكاء
قوي

عدواين

العناية
الرقص

جيدة يف املدرسة

جميلة
مكياج

الدخل

دائما عاطفي
مؤدب
تربية األبناء
القادة

ال يعرف الخوف

تنويع
•ابدأ بمسافة أقرص إىل السلة للمبتدئني وزد
املسافة كلما اعتادوا عليها.

•نشاء مسابقة :القرار الصحيح يسجل نقطة
واحدة والسلة نقطة أخرى.
•يمكن ً
أيضا لعب اللعبة بأي كرة أخرى وتوجيهها
(مثل كرة القدم وكرة الشبكة وما إىل ذلك).

ً
سهال أم صعبًا بالنسبة لك؟
•هل كان اختيار السلة

•ما هو شعورك تجاه الصور النمطية أو املواقف؟ هل توافق أم ال؟
الخطوة  :٢الربط  -قم بإجراء ربط بمواقف الحياة اليومية

•هل تعتقد أن جميع األوالد متماثلون وجميع الفتيات متماثالت؟

•هل تعتقد أن النساء والفتيات مسئوالت عن أشياء معينة مثل القيام باألعمال املزنلية؟ ملا و ملا ال؟ هل
األوالد مسؤولون عن أشياء معينة؟

•هل هناك أي توقعات أو واجبات عليك القيام بها كفتاة أو فىت يف مجتمعك؟ هل توافق على هذه
التوقعات أو الواجبات؟
•هل تتمتع النساء والفتيات بنفس الحقوق اليت يتمتع بها الرجال والفتيان؟
الخطوة  :٣تطبيق  -اسألهم عن إحداث محددة

•كيف يمكنك التغلب على القوالب النمطية القائمة على النوع االجتماعي وتصبح أ كرث حساسية تجاه
الشخصية واملواقف الفريدة لكل فرد؟

الخطوة  :٤اإلجراء  -اتفق مع املشاركني على إجراءات محددة

لتعميق فهم املشاركني للموضوع وأهميته يف حياتهم اليومية ،أعطهم مهمة أو مهمتني (“واجب مزنيل”)
ليقوموا بها قبل الجلسة التدريبية التالية.
أمثلة:

 .١حاول تحديد املواقف اليت تعامل فيها بشكل مختلف بسبب جنسك.
 هل توافق على هذا التعامل؟ إذا مل يكن األمر كذلك ،فحاول أن تسأل الشخص املسؤول عن سبب معاملتك بشكل مختلف.ً
ممكنا ،أبلغ أنك ال توافق على ذلك.
 -إذا كان ذلك

 .٢حاول تحديد  ٥مواقف تفكر فيها مرتني قبل القيام بيشء بسبب جنسك.
 اسأل نفسك ما الذي يعيقك وما هو السبب. -حاول أن تتحدى نفسك وتتغلب على هذا الحاجز  ،ولكن فقط إذا كنت تشعر بالراحة تجاه ذلك.
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إنشاء وقبول القواعد
يوضح هذا املثال من نشاط  S4Dكيف يمكن استخدام الرياضة لتقوية كفاءة توجيه الهدف فيما يتعلق

باملساواة بني الجنسني .يمكن العثور هنا على املزيد من مواد التدريس والتعلم (كتيبات ،وجلسات
تدريبية ،وما إىل ذلك) تتعلق بموضوع “الرياضة من أجل املساواة بني الجنسني”.

الفئة  S4Dالنشاط

مرحلة

مدة

املجموعة املستهدفة

لعبة الكرة

الجزء الرئييس

 ٢٠دقيقة

 ١٢-٩سنة

الكفاءات  /املهارات الحياتية
الكفاءة الذاتية

كــــــفـــــــــاءات ٢ S4D

التفكري النقدي

اي حقل ريايض على سبيل
املثال حقل كرة القدم

 ٢هدف ١ ،كرة،
 ١٠-٧مرايل

أهداف التعلم الكفاءات الحياتية
بعد جلسة التدريب ،يكون األطفال  /الشباب قادرين على:
 ...تحليل العوائق اليت تسبب عدم مشاركة الفتيات والشابات يف
األنشطة الرياضية.
 ...طرح األسئلة حول القواعد واملمارسات واآلراء فيما يتعلق بالقوالب
النمطية املتعلقة بالنوع االجتماعي والتوجه الجنيس.
 ...تطبيق سلوكيات بديلة يف مجال النوع والتوجه الجنيس.

الكفاءات الرياضية

الكفاءات الحركية
التنسيق

الكفاءات الفنية
التحكم بالكرة ،املراوغة ،التسديد
الكفاءات التكتيكية

ترصف بطريقة إبداعية
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جلسة

املعدات  /املواد

أهداف التعلم الكفاءات الر ياضية
بعد جلسة التدريب ،يكون األطفال  /الشباب قادرين على:
 ...الترصف بطريقة إبداعية واختيار الحلول املتنوعة (“إبداع اللعبة”).
 ...التكيف برسعة مع املواقف الجديدة.
 ...العب لعبة معروفة بقواعد جديدة.

التغذية الراجعة يف  ٤خطوات
يمكن للمدربني أن يقرروا ما إذا كان التغذية الراجعة ستكون بعد النشاط أو يف نهاية الجلسة .هناك طرق
ً
دلياًل يتضمن أمثلة عن طرق كيفية القيام التغذية الراجعة
عديدة إلجراء التغذية الراجعة .ستجد\ي هنا
وكيفية تنظيم املشاركني .ومع ذلك ،يمكن للمدرب ً
أيضا استخدام االختالفات الخاصة به\ا اعتما ًدا على عدد
املشاركني واملساحة املتاحة .لتسهيل التغذية الراجعة يف نشاط  S4Dاملوضح ،يمكنك اتخاذ الخطوات التالية:
قبل البدء يف التغذية الراجعة ،اجمع املشاركني يف دائرة وتأ كد من إنشاء بيئة يشعر فيها املشاركون بالراحة
للمشاركة يف التغذية الراجعة واملناقشة املفتوحة.

الوصف
•جهز ملعب كرة قدم.

قسم الالعبني إىل فريقني متساويني يف التوازن.
• ّ
•أخرب املشاركني أن عليهم وضع قواعدهم الخاصة
للعبة .ساعدهم من خالل تسهيل املناقشة.

•ال تبدأ اللعبة قبل أن يتفق املشاركون على القواعد
اليت ناقشوها .يجب على جميع املشاركني
قبول القواعد.

•إذا وافق جميع الالعبني على القواعد ،فابدأ اللعبة
ودع املشاركني يلعبون ،ولكن بدون حكم.

•الحظ كيف يتعاملون مع األخطاء وأي سلوك يسء.
•تدخل إذا الحظت وجود العب أو فريق
يحاول “الغش”.

تنويع
•يمكن نقل القواعد إىل أي لعبة أخرى (مثل كرة
السلة ،كرة الشبكة ،إلخ).

•أضف قواعد بسيطة لتشجيع العمل الجماعي
واللعب النظيف (على سبيل املثال ،إذا سجل فريق
واحد ،فإن جميع الالعبني من كال لفريقني يحتفل).

•يف الفرق املختلطة :إذا الحظت أن الالعبات غري
مندمجات يف الفريق وليس لديهن االتصال
بالكرة اجعل كال الفريقني على دراية بهذه املشكلة
وشجعهما على إيجاد القواعد اليت تشجع على
تكامل جميع الالعبني (على سبيل املثال ،التسجيل
املزدوج لألهداف اليت تسددها الالعبات؛ أو تمريرتان
على األقل إىل الالعبات قبل تسديدة املرمى) .تأ كد
من أن جميع الالعبني يشعرون باالحرتام املتساوي
أثناء املباراة.

الخطوة  :١تغذية راجعة -اسأل املشاركني عن تجاربهم أثناء نشاط S4D٣
•هل اعجبك النشاط ام ال؟ هل استمتعت به؟

•هل كان من السهل أو الصعب عليك تحديد القواعد وااللزتام بالقواعد أثناء اللعبة؟

•ما هو شعورك حيال القواعد؟ هل شعرت أن الجميع مندمجون بشكل متساوي يف اللعبة؟
•هل وافقت على قواعد خاصة للفتيات  /الفتيان؟

الخطوة  :٢الربط  -قم بإجراء ربط بمواقف الحياة اليومية

• كيف أعجبك حقيقة أنه كان لديك خيار اتخاذ قرار بشأن القواعد الخاصة بك؟ هل تستطيع التفكري
بمجاالت يف حياتك حيث لديك ً
أيضا خيار وضع القواعد الخاصة بك؟

•هل سبق لك أن كنت يف موقف كان فيه الفتيان  /الفتيات لديهم قواعد خاصة أو مختلفة؟ إذا كانت
اإلجابة بنعم ،هل كانت كذلك مفيد أم شعرت أنه عيب؟
•هل تعتقد أن القواعد يمكن أن تساعد يف العمل من أجل املساواة بني الجنسني؟ على سبيل املثال،
وجود حصص للمرأة يف املناصب القيادية؟
الخطوة  :٣تطبيق  -اسألهم عن إحداث محددة

•هل يمكنك التفكري يف القواعد يف مدرستك ،خالل جلسة التدريب لدينا أو يف مجتمعك واليت
ستساعدك لتحقيق املساواة بني الجنسني؟ على سبيل املثال ،وجود عدد متساو من الفتيات
ٍ
والفتيان املرشحني عند التصويت ملمثلي فصلك أو مدرستك.

الخطوة  :٤اإلجراء  -اتفق مع املشاركني على إجراءات محددة

لتعميق فهم املشاركني للموضوع وأهميته يف حياتهم اليومية ،أعطهم مهمة أو مهمتني (“واجب مزنيل”)
ليقوموا بها قبل الجلسة التدريبية التالية.
أمثلة:

حاول وضع القواعد الخاصة بك يف املرة القادمة اليت تلعب فيها لعبة مع زمالئك .تأ كد من أن
يتم تضمني الجميع يف اللعبة ويتمتعون بفرص متساوية وعادلة للفوز باللعبة.
•كيف كانت تجربتك؟

•هل يمكنك وضع قواعدك الخاصة؟ هل وافق الجميع على القواعد؟
•هل شعرت أن كل شخص لديه نفس الفرصة للفوز باللعبة؟
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