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ـــواردة فـــي هـــذا  ـــة للتحقـــق مـــن المعلومـــات ال اتخـــذ مكتـــب األمـــم المتحـــدة المعنـــي بالمخـــدرات والجريمـــة كافـــة االحتياطـــات المعقول
ـــارئ هـــو المســـئول  ـــة. الق ـــوع ســـواء صريحـــة أو ضمني ـــن أي ن ـــات م ـــا ضمان ـــم  ب ـــادة المنشـــورة يت ـــع الم ـــإن توزي ـــك ف ـــع ذل المنشـــور، وم
عـــن تفســـير هـــذه المـــادة واســـتخدامها وال يمكـــن بـــأي حـــال مـــن األحـــوال اعتبـــار مكتـــب األمـــم المتحـــدة المعنـــي بالمخـــدرات والجريمـــة 

مســـئواًل عـــن أي ضـــرر ينتـــج عـــن اســـتخدامها.  

ملحوظـــة: مـــن أجـــل تســـهيل القـــراءة، تســـتخدم فـــي هـــذه المـــادة التعبيـــرات التاليـــة: طفل)أطفـــال( ومراهقيـــن وشـــباب وطالـــب 
)طـــاب( ومدرســـين ومعلم)يـــن( وآبـــاء ومدير)ين(...إلـــخ لإلشـــارة إلـــى كا الجنســـين. ومـــع ذلـــك، ال يقلـــل هـــذا النهـــج التحريـــري مـــن 
ـــؤ والمســـاواة  ـــة شـــاملة جنســـانيًا بهـــدف ترســـيخ التكاف ـــة باســـتخدام لغ ـــي بالمخـــدرات والجريم ـــم المتحـــدة المعن ـــب األم ـــزام مكت الت

بيـــن الجنســـين.  

ـــذي تـــم اعتمـــاده فـــي مؤتمـــر األمـــم  منـــذ إعـــان الدوحـــة ال
المتحـــدة الثالـــث عشـــر لمنـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة، 
ـــح التعليـــم جـــزءًا أساســـيًا مـــن جهـــود األمـــم المتحـــدة  أصب
لمنـــع الجريمـــة والعنـــف والفســـاد. وهكـــذا، ُوضعـــت 
مبـــادرة “التعليـــم مـــن أجـــل العدالـــة” )E4J( إلعـــداد ونشـــر 
المـــواد التعليميـــة مـــن أجـــل الترويـــج لثقافـــة تســـاند دولـــة 

ـــة.   ـــة االجتماعي ـــة والعدال ـــع الجريم ـــون ومن القان

ـــور  ـــذا المنش ـــواردة به ـــوص ال ـــي للنص ـــل أو الجزئ ـــاخ الكام ـــرح باالستنس ُيص
طالمـــا أنهـــا لـــم يتـــم تحريفهـــا وتمـــت اإلشـــارة المناســـبة للمصـــدر ولـــم 

تســـتخدم ألغـــراض تجاريـــة. 
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يشـــمل العنـــف ضـــد الصبيـــان والبنـــات والشـــباب اإليـــذاء البدنـــي 
أو النفســـي واالســـتغال الجنســـي واإلهمـــال. ومـــع تقدمهـــم فـــي 
العمـــر، يشـــيع أيضـــًا العنـــف مـــن جانـــب األقـــران والـــزوج وهـــو 
مـــا يتضمـــن الترويـــع والشـــجار واالعتـــداءات الجنســـية. ووفقـــًا 
ـــة أوالد  ـــن كل أربع ـــة، يتعـــرض واحـــد م ـــة العالمي ـــة الصح لمنظم
وبنـــات خـــال مرحلـــة الطفولـــة لإليـــذاء البدنـــي بينمـــا تتعـــرض 
تقريبـــًا واحـــدة مـــن كل خمســـة بنـــات وواحـــد مـــن كل 13 ولـــد 
لاســـتغال الجنســـي1. وعلـــى الرغـــم مـــن االنتشـــار الواســـع لهـــذا 
ـــا يتـــم إخفـــاؤه  ـــرًا م ـــرة فكثي ـــه الخطي ـــوع مـــن العنـــف وتأثيرات الن

ـــه.   ـــاغ عن ـــم اإلب ـــدًا أو ال يت ـــه أح ـــر دون أن يدرك أو يم
ـــى مـــا ســـبق، تعـــد الصـــور النمطيـــة الجنســـانية عامـــًا  وإضافـــة إل
ــة  ــر عرضـ ــباب أكثـ ـــات والشـ ــان والبن ــل الصبيـ ــًا يجعـ اجتماعيـ
ـــي  ـــيدات ف ـــات والس ـــد الفتي ـــة عن ـــزز الهشاش ـــا تع ـــف ألنه للعن
المجتمـــع وتزيـــد احتمـــاالت ارتـــكاب الفتيـــان والرجـــال ألعمـــال 

عنيفـــة.  

مقدمة

ــي  ــدة المعنـ ــم المتحـ ــب األمـ ــور مكتـ ــياق، طـ ــذا السـ ــي هـ  وفـ
بالمخـــدرات والجريمـــة لعبـــة فيديـــو تســـتهدف تعليـــم الصبيـــان 
ـــون ويتصـــدون للعنـــف  ـــن يلعبونهـــا كيـــف يتعامل ـــات الذي والبن
الجنســـاني والبدنـــي والنفســـي والجنســـي. الغـــرض مـــن ذلـــك 
هـــو تعليمهـــم كيـــف يمكـــن الدفـــاع عـــن النفـــس وكيـــف يمكـــن 
ــام المواقـــف   ــًا أمـ ــر حزمـ ــوا أكثـ ــاعدة وكيـــف يكونـ طلـــب المسـ

المتعلقـــة بالعنـــف. 
وتسعى هذه اللعبة إلى ترسيخ تعلم ومعرفة األطفال لمفاهيم 
مختلفة؛ وإلى تكوينهم رؤية سليمة حول االختافات الجنسانية؛ 
وإلى  اآلخرين؛  ومشاعر  لمشاعرهم  وتفهمهم  إداركهم  وإلى 
نعم  قول  يمكنهم  أنه  استيعابهم  وإلى  حقوقهم؛  ممارسة 
ويمكنهم قول ال إزاء المواقف المختلفة، وأخيرًا إلى استطاعتهم 
تقديرهم ألنفسهم وإلى تمكينهم. ويدور التعلم النهائي حول 

الخروج عن  الصمت حينما يوجد عنف.

يتخذ العنف ضد األطفال أشكال متعددة وفقا” للمرحلة العمرية

المصدر: منظمة الّصحة العالمية: مشروع  إنسبيير
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الجزء األول

 أسئلة شائعة عن اللعبة

ما هي؟ 
 

تشـــوكا: كســـر حاجـــز الصمـــت هـــي 
ـــان  ـــة الصبي ـــو تســـعى لتوعي ـــة فيدي لعب
والبنـــات حـــول العنـــف الجنســـاني. وهـــي 
ــر  ــة عشـ ــي الثالثـ ــاة فـ ــول فتـ ــدور حـ تـ
ـــوس تواجـــه  ـــن كاب ـــي م ـــن عمرهـــا تعان م
ــه عـــدة وحـــوش، بعضهـــم يمثـــل  خالـ
أنـــواع مختلفـــة مـــن العنـــف )البدنـــي 
والنفســـي والجنســـي(، والبعـــض اآلخـــر 
انعكاســـات لتجـــارب تشـــوكا وزماءهـــا. 
ـــاك  ـــي اإلمس ـــوكا ف ـــدي تش ـــل تح ويتمث
ـــن خـــال “معـــارك”. وتقـــع هـــذه  بهـــم م
المعـــارك عبـــر الحـــوار بيـــن تشـــوكا 
والوحـــوش باســـتخدام  وجـــوه تعبيريـــة 

ما الذي سيتعلمه البنات والصبيان؟ من هم المستهدفين من اللعبة؟

ــة.  ــذه اللعبـ ــًا لهـ ــة خصيصـ مصممـ
التعبيريـــة  الوجـــوه  هـــذه  وتمثـــل 
أفعـــال مرتبطـــة بالمشـــاعر مثـــل البـــكاء 
بعبـــارات  والتلفـــظ  والصـــراخ  والهلـــع 
نابيـــة والضـــرب والـــركل ووضـــع حـــد 
لألمـــور وطلـــب المســـاعدة واســـتدعاء 
اللعبـــة  مـــن  والهـــدف  المعلمة...إلـــخ. 
ـــر  ـــات عب ـــون والاعب هـــو أن يتمكـــن الاعب
ــل  ــد أفضـ ــن تحديـ ــأ مـ ــة والخطـ التجربـ
الوحـــوش  لمواجهـــة  اســـتراتيجيات 

وااإلمســـاك بهـــم.

ــن  ــان  مـ ــات والصبيـ ــاص البنـ ــكل خـ ــة بشـ تســـتهدف اللعبـ
ســـن 7 إلـــى 12 ســـنة. ومـــع أنهـــا تناســـب أيضـــًا األطفـــال 
ــأن  ــة بـ ــذه الحالـ ــي هـ ــى فـ ــه يوصـ ــك، إال أنـ ــن ذلـ ــر مـ أصغـ
يكونـــوا بصحبـــة شـــخص بالـــغ كـــي يتناقشـــوا الحقـــًا معـــًا حـــول 
تجربتهـــم لضمـــان تفهـــم الصبيـــان والبنـــات أن أنســـب الطـــرق 
للدفـــاع عـــن النفـــس ضـــد العنـــف هـــي الحـــزم والمســـاعدة 
التـــي يمكـــن أن يقدمهـــا لهـــم شـــخص بالـــغ أو شـــخصية ذات 
ـــة  ـــخصية مؤنث ـــة ش ـــة اللعب ـــة أن بطل ـــدف حقيق ـــلطة. وته س
إلـــى المســـاعدة علـــى تحطيـــم الصـــور النمطيـــة الجنســـانية 
ـــن  ـــام تمكي ـــال أم ـــا يفســـح المج ـــات، كم ـــن والاعب ـــدى الاعبي ل
البنـــات وتوعيـــة الصبيـــان علـــى مـــا تواجهـــه المـــرأة بصفـــة 

يوميـــة. 

 

ـــو أن  ـــو ه ـــة الفيدي ـــب بلعب ـــد اللع ـــع بع ـــم المتوق التعل
يتمكـــن الولـــد أو البنـــت مـــن التعـــرف علـــى الســـلوكيات 
ــرف  ــي يســـهل التعـ ــن تلـــك التـ ــدءًا مـ ــة، بـ العدوانيـ
ـــلوكيات  ـــى الس ـــة وحت ـــداءات البدني ـــل االعت ـــا مث عليه
التـــي تمثـــل عنفـــًا معنويـــًا وجنســـيًا. ومـــن المتوقـــع 
أيضـــًا أن يتعلمـــوا اتخـــاذ رد فعـــل حاســـم إزاء أي 
نـــوع مـــن أنـــواع العنـــف. فـــكل معركـــة يخوضونهـــا 
ـــوش  ـــول الوح ـــر ح ـــة التفكي ـــام إمكاني ـــاب أم ـــح الب تفت
الـــذي  واإلحســـاس  اعتدائهـــا  وأســـلوب  وأفعالهـــا 

تتركـــه لـــدى البطلـــة. 

العنف الجنساني
التنمر المدرسي 
العنف الجنسي 

العنف البدني 
العنف المعنوي 

الصور النمطية الجنسانية 
التنوع

االحترام
التسامح

الشبكات االجتماعية واإلنترنت 

 
    
      

 وتتيح اللعبة فرص للحديث عن: 
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كيفية مصاحبة الصبيان والبنات أثناء اللعب؟   

لماذا الوحوش ؟

أسئلة لتوجيه التفكير

ـــه  ـــل أن ـــح للطف ـــب أن توض ـــب، يج ـــي اللع ـــدء ف ـــل الب قب
ســـيلعب لعبـــة فيديـــو بطلتهـــا فتـــاة، وأنهـــا تحلـــم 
بكابـــوس تواجـــه أثنـــاءه وحـــوش مختلفـــة مـــن خـــال 

الحـــوار باســـتخدام الوجـــوه التعبيريـــة. 

يجـــب بعدهـــا تركهـــم يستكشـــفون اللعبـــة مـــع 
الســـماح لهـــم بتجربـــة كل اإلمكانـــات التـــي تتيحهـــا
وتبعـــًا ألعمارهـــم وخبراتهـــم الســـابقة ســـيتنقلون 

ــة ــر منصـ ــهولة عبـ ــن السـ ــر مـ ــر أو صغيـ ــدر كبيـ بقـ
اللعبـــة ويمســـكون بالوجـــوه التعبيريـــة. عليهـــم أن 
ــمح  ــا سيسـ ــة ممـ ــة وعفويـ ــوش بحريـ ــوا الوحـ يواجهـ
والماحظـــة  باالســـتنتاج  مواجهـــة  كل  مـــع  لهـــم 

النتائـــج.  واســـتخاص 

ــة  ــوه التعبيريـ ــريعًا أي الوجـ ــف سـ ــض سيكتشـ البعـ
علـــى  ســـيصرون  وآخـــرون  للفـــوز  ســـتقوده  التـــي 
ـــة الضـــرب ألن هـــذا هـــو مـــا تعلمـــوه فـــي ألعـــاب  مواصل
فيديـــو أخـــرى. المهـــم هـــو تركهـــم يستكشـــفون 

ــة. ــبل المختلفـ السـ

وفـــي نهايـــة جلســـة اللعـــب، ســـتتم دعوتهـــم إلـــى 
التفكيـــر فـــي الوحـــوش التـــي قابلوهـــا ونـــوع الوجـــوه 
الهجـــوم  فـــي  عليهـــا  اعتمـــدوا  التـــي  التعبيريـــة 
ــك(  ــك )ابنتـ ــة البنـ ــذه فرصـ ــد هـ ــرد. وتعـ ــة الـ وكيفيـ
للحديـــث عـــن خبراتـــه والمشـــاعر التـــي أيقظتهـــا 

ــو.  ــة الفيديـ ــه لعبـ بداخلـ

ما نوعية الوحوش التي قابلتها؟

كيف كان رد فعلك؟ 

هل حدث شئ مشابه في الحياة الواقعية؟ 

هل تعلم أحدًا يفعل ما يفعله هذا الوحش؟ 

كيف يمكننا الدفاع عن أنفسنا ضد شخص 

يفعل مثل هذه األشياء؟ 

كيف كان احساسك وأنت تلعب؟ 

هل قابلت وحوشًا أعطوك أشياء طيبة؟ لو 

اإلجابة بنعم، كيف كان رد فعلك؟

 

ـــو  ـــة الفيدي وهكـــذا يمثـــل الوحـــوش فـــي لعب
والبنـــات  الصبيـــان  يواجههـــا  مواقـــف 
والشـــباب فـــي حياتهـــم اليوميـــة. لســـنا 
“أشـــرار”،  أو  “طيبيـــن”  وحـــوش  بصـــدد 
بـــل كائنـــات تظهـــر فـــي كابـــوس تشـــوكا 
ـــف  ـــى التصـــدي بحـــزم لمختل لمســـاعدتها عل
أنـــواع العنـــف التـــي تتعـــرض لهـــا فـــي 

الحيـــاة الواقعيـــة. 
يوجـــد أيضـــًا وحـــوش غيـــر عنيفـــة تســـاعد 
احتـــرام  تعلـــم  علـــى  الاعبـــة  أو  الاعـــب 
وفقـــًا  األشـــخاص  وتقييـــم  اآلخريـــن 
لتصرفاتهـــم وليـــس بنـــاءًا علـــى مظهرهـــم 

الخارجـــي.

اســـتخدمت الوحـــوش علـــى نطـــاق واســـع 
فـــي القصـــص والمـــواد التعليميـــة الخاصـــة 
باألطفـــال علـــى مـــر التاريـــخ. وبصفـــة عامـــة 
القـــراء  لمســـاعدة  بهـــا  االســـتعانة  يتـــم 
بعـــض  علـــى  التغلـــب  علـــى  والقارئـــات 

والهواجـــس. المخـــاوف 

الصبيـــان  يرســـم  أن  أيضـــًا  الشـــائع  مـــن 
والبنـــات وحوشـــًا فـــي بعـــض مراحـــل النمـــو 
ألن رســـمهم هـــو بصفـــة عامـــة الطريقـــة 
التـــي يســـتخدمونها “إلخـــراج مـــا بداخلهـــم” 
أو التحـــرر مـــن مخاوفهـــم وضيقهـــم بمحاولـــة 
التحكـــم فـــي مـــا يفزعهـــم والتغلـــب بهـــذه 
الطريقـــة علـــى القلـــق الناجـــم عـــن موقـــف مـــا 

يصعـــب عليهـــم قبولـــه.
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كيف يتم اللعب؟ 

سجل نفسك الخطوة 1: 

اختر كيف تريد أن تكون   الخطوة 2: 

)لمزيد من المعلومات انظر فقرة “دليل البدء السريع”

يهدف هذا اللقاء األول مع اللعبة إلى:
 

أن يتمكن الصبيان والبنات على حد سواء من 
تقمص شخصية بنت. 

 أن يتعلموا التنوع من خال التعرف على 
طرق ملبس مختلفة. وهو ما يتيح لنا الفرصة 
لُنظهر لهم أننا جميعًا مختلفون وأنه يجب 

أن نحترم ونتقبل اآلخرين. 

الخطوة 3:
ادخل في الكابوس 

الخطوة 4: استكشف عالم تشوكا  

تدخل تشوكا في 
عالم مظلم حيث 

ستواجه مخاوفها...

ـــم،  ـــي حل ـــة بهـــا. إنهـــا ف ـــاث ضخـــم جـــدًا مقارن ـــن أن األث ـــي حي ـــرة الحجـــم ف ـــن، تكـــون تشـــوكا صغي ـــي المســـتويين األوليي ف
ـــول رمـــزي.  وكمـــا يحـــدث فـــي جميـــع األحـــام تكـــون هنـــاك أشـــياء غريبـــة ال يمكـــن فهمهـــا دائمـــًا، ولكنهـــا تنطـــوي علـــى مدل

ـــداءات.                    ـــف أشـــكال االعت ـــون مختل ـــن يمثل ـــا ســـيدخل الوحـــوش الذي هن
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الخطوة 5:  التقط نقود معدنية ووجوه تعبيرية

ســـتظهر نقـــود معدنيـــة معلقـــة طـــوال 
ـــى تشـــوكا  ـــرة اللعـــب وســـيكون عل فت
ــا.  ــا وتجمعهـ ــل إلىهـ ــز لتصـ أن تقفـ
ــراء  ــوكا بشـ ــات لتشـ ــمح العمـ ستسـ
المابـــس التـــي تـــروق لهـــا وامتـــاك 

قـــدرات خاصـــة.

ــات علـــى  ــان والبنـ ــاء استكشـــاف عالـــم تشـــوكا، ســـيعثر الصبيـ أثنـ
ــي  ــي” التـ ــش موجـ ـــمى “وحـ ــي تس ــة التـ ـــات الملونـ ــض الكائن بعـ
ســـيخرج منهـــا عنـــد تحطيمهـــا وجـــوه تعبيريـــة. ولتحطيمهـــا، 
ستســـتعين تشـــوكا بحيوانهـــا األليـــف “لوتـــي” وهـــو حيـــوان 
مـــن المكســـيك لديـــه لســـان طويـــل يســـتطيع أن يحطـــم بـــه هـــذه 
ـــة. وتوجـــد أيضـــًا وحـــش موجـــي  ـــات التـــي تحـــوي وجـــوه تعبيري الكائن
خاصـــة وهـــي تلـــك التـــي تحتـــوي علـــى وجـــوه تعبيريـــة أكثـــر قـــوة.

ـــن  ـــل بي ـــيلة التواص ـــي وس ـــة ه ـــوه التعبيري ـــر الوج تعتب
تشـــوكا والوحـــوش ومـــن خالهـــا ستســـتطيع التغلـــب 
عليهـــم. فبعـــد جمـــع العديـــد مـــن الوجـــوه التعبيريـــة، 
ســـيدخل الاعبـــون والاعبـــات إلـــى معمـــل الوجـــوه 
التعبيريـــة أو “موجيمكـــس”، حيـــث سيســـتطيعون 
ـــث  ـــا بحي ـــي التقطوه ـــة الت ـــوه التعبيري ـــن الوج ـــزج بي الم
يصبـــح لديهـــم خيـــارات أفضـــل فـــي مواجهـــة الوحـــوش. 

سيكتشـــف الصبيـــان والبنـــات تدريجيـــًا 
األفضـــل  التعبيريـــة  الوجـــوه  هـــي  مـــا 
لكســـب المعركـــة. كمـــا سيكتشـــفوا أن 
ــن  ــوش: مـ ــن الوحـ ــواع مـ ــدة أنـ ــاك عـ هنـ
يرمـــزون إلـــى مختلـــف أنـــواع العنـــف، ومـــن 
ــيقودوا  ــن سـ ــم مـ ــن، وهـ ــوا بعنيفيـ ليسـ

ــار غيـــر متوقـــع. اللعـــب إلـــى مسـ

تقيـــم  الوحـــوش  أحـــد  تشـــوكا  تقابـــل  عندمـــا 
ــي  ــة. فـ ــوه التعبيريـ ـــال الوجـ ــن خ ــوارًا مـ ــه حـ معـ
المســـتويات األولـــى مـــن اللعبـــة، يبـــدأ الوحـــش 
الحـــوار بإرســـال أحـــد الوجـــوه التعبيريـــة ويجـــب أن 
ـــارات الوجـــوه  ـــة بأحـــد خي ـــب أو الاعب ـــه الاع ـــرد علي ي

التعبيريـــة المتاحـــة لديـــه.

أمـــا فـــي المســـتويات المتقدمـــة، ســـيكون لـــدى 
تشـــوكا خيـــار بـــدء المحادثـــة وهـــو مـــا يفســـح المجـــال 
ــث ودود أو  ــادل الحديـ ــون تبـ ــة أن يكـ ــام إمكانيـ أمـ
عنيـــف وفقـــًا للوجـــه التعبيـــري الـــذي سُيســـتخدم. 
ــوكا  ــح تشـ ــا تصبـ ــرة، ربمـ ــتويات األخيـ ــي المسـ وفـ
ـــا  ـــر )صديقه ـــخص آخ ـــد ش ـــداء ض ـــى اعت ـــاهدًا عل ش
أو حيوانهـــا األليـــف( وســـيكون لديهـــا إمكانيـــة 

وقـــف هـــذه االعتـــداء.

لوتي تعيش على كتف 
تشوكا وتساعدها على جمع 

الوجوه التعبيرية بلسانها

الخطوة 6: ادخل إلى الموجيمكس

الخطوة 7:  المعركة
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الخطوة 8:  امسك الوحوش

الخطوة 10:   اكتسب قدراتالخطوة 9:   استخدم الخريطة

ـــج  ـــدة نتائ ـــاك ع ـــيكون هن ـــوكا س ـــا تش ـــة  تخوضه ـــي كل معرك ف
ـــة: محتمل

هـــروب تشـــوكا: يقـــرر الاعـــب أو الاعبـــة الفـــرار وعـــدم مواجهـــة 
ـــن  الوحـــش. ســـتنتهي المعركـــة، ولكنـــه لـــن يكـــون منتصـــرًا ول

يســـتطع جمـــع هـــذا الوحـــش.
ــي  ــداء البدنـ ــتهرب إزاء االعتـ ــوش سـ ــش: الوحـ ــروب  الوحـ هـ

المفـــرط مـــن جانـــب الاعـــب أو الاعبـــة.
ـــة  ـــات الصحيح ـــة اإلجاب ـــب أو الاعب ـــوكا: ســـيجد الاع ـــوز تش ف
التـــي تمكـــن تشـــوكا مـــن الفـــوز، وفـــي هـــذه الحالـــة، سيســـتطيع 

الاعـــب جمـــع الوحـــش فـــي ألبومـــه.

الوجـــوه  الاعـــب مزيـــج  لـــم يختـــر  الوحـــش:  فـــوز 
ــو  ــوز. وهـ ــه مـــن الفـ ــح الـــذي يمكنـ ــة الصحيـ التعبيريـ
ــات  ــان أو البنـ ــار الصبيـ ــا يختـ ــادة عندمـ ــدث عـ ــا يحـ مـ
الكثيـــر مـــن الوجـــوه التعبيريـــة المتعلقـــة بالخـــوف أو 
البـــكاء أو الضـــرب أو الســـب. هـــذه اللعبـــة ال تشـــجع علـــى 
االعتـــداءات، ومـــن ثـــمَّ تخـــرج عـــن الُنُســـق التـــي عـــادة 
ـــا  ـــو األخـــرى. هن ـــي ألعـــاب الفيدي ـــا يجدهـــا األطفـــال ف م
يربـــح الوحـــش لـــو أن رد الاعـــب اقتصـــر علـــى الضـــرب 

ــب.  أو السـ

ــى  ــة أعلـ ــب خريطـ ــة اللعـ ــال جلسـ ــتمرار خـ ــتظهر باسـ سـ
يميـــن الشاشـــة، وظيفتهـــا هـــي إرشـــاد الاعـــب أو الاعبـــة 
إلـــى مـــكان وجـــود وحـــش موجـــي أو الوحـــوش أو الفناجيـــن 
الســـحرية التـــي تســـتخدم فـــي االنتقـــال إلـــى المســـتوى 
األعلـــى. هـــذا الخيـــار يســـاعد الاعـــب أو الاعبـــة علـــى التوجـــه 
مباشـــرة إلـــى التحديـــات الازمـــة الســـتكمال المســـتويات. 

تســـتبدل  أن  تشـــوكا  تســـتطيع 
ــدرات  ــذه القـ ــدرات. وهـ ــات بقـ العمـ

يمكـــن أن تكـــون:

السفر على ظهر يونيكورن

الذهـــاب مباشـــرة إلـــى المعركـــة مـــع 
الوحـــش المتبقـــي

أن يصبـــح كل وحـــش موجـــي ذوي 
طبيعـــة خاصـــة
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 المهارات االجتماعية والعاطفية لماذا يسكت الصبيان والبنات والمراهقين؟

العنف البدنيالعنف في الحياة اليومية للبنات والصبيان والمراهقين

الجزء الثاني

كسر حاجز الصمت

ــن  ــات والمراهقيـ ــان والبنـ ــه الصبيـ ــرض لـ ــذي يتعـ ــف الـ العنـ
ــة  ــف الثقـ ــي ضعـ ــبب فـ ــم ويتسـ ــال نموهـ ــى اكتمـ ــر علـ يؤثـ
بالنفـــس واضطرابـــات فـــي النـــوم والتغذيـــة. كمـــا ينتـــج عنـــه 
حـــاالت إجهـــاد وقلـــق وصراعـــات عاطفيـــة وإحبـــاط فضـــًا عـــن 
تراجـــع األداء األكاديمـــي والتغيـــب عـــن المدرســـة واالنصـــراف 
عـــن التعليـــم، وهـــي الحـــاالت التـــي يمكـــن أن تســـتمر وتتدهـــور 

فـــي ســـن الرشـــد2.

تتضافـــر كثيـــر مـــن األســـباب وتدفـــع الصبيـــان والبنـــات 
ـــوا  ـــا زال ـــوا أو م ـــم كان ـــن أنه ـــاح ع ـــدم اإلفص ـــى ع ـــن إل والمراهقي

ــال: ــبيل المثـ ــى سـ ــا علـ ــف، منهـ ــا للعنـ ضحايـ

الشعور بالذنب والخجل.
الخوف من العواقب التي قد تنجم عن أقوالهم.

تهديدات المعتدي)ة( لهم باإليذاء البدني أو القتل
ـــاب  ـــن. غي ـــن أو منبوذي ـــوا موصومي ـــن أن يصبح ـــوف م الخ

المحاوريـــن المســـتعدين للوثـــوق بكامهـــم.

ــات  ــة عاقـ ــة3 بإقامـ ــة والعاطفيـ ــارات االجتماعيـ ــط المهـ ترتبـ
التعايـــش  خـــال  مـــن  األشـــخاص  بيـــن  وفعالـــة  ســـليمة 
ـــذكاء  ـــوم ال ـــتقاق مفه ـــم اش ـــا ســـبق، ت ـــًا مم المناســـب. وانطاق
العاطفـــي، وهـــو مهـــارة إدراك وفهـــم واســـتيعاب وتنظيـــم 

العواطـــف الذاتيـــة وعواطـــف اآلخريـــن 4.

ويسمح الذكاء العاطفي لألوالد والبنات والمراهقين بـ:

تقويـــة هويتهـــم وثقتهـــم بأنفســـهم مـــن خـــال تطويـــر 
قدرتهـــم علـــى التعـــرف علـــى النفـــس والعنايـــة بهـــا وتقييـــم 

ـــم. ـــرار الحاس ـــاذ الق ـــل واتخ ـــس والتواص ـــط النف ـــذات وضب ال

 تمكينهـــم بحيـــث يعرفـــون كيفيـــة تبنـــي رد فعـــل حـــازم 
إزاء المواقـــف العنيفـــة التـــي قـــد يقعـــون ضحيـــة لهـــا.

 
ـــاذ  ـــى اتخ ـــم عل ـــز قدرته ـــرة بتعزي ـــلوكيات الخط ـــب الس تجن

ـــة.  ـــرارت مدروس ق

هـــو االســـتخدام المتعمـــد للقـــوة البدنيـــة بحيـــث يتســـبب، أو 
ـــاء أو  ـــى األرجـــح أن يتســـبب، فـــي حـــدوث أضـــرار بصحـــة أو بق عل
نمـــو أو كرامـــة الضحيـــة. وينـــدرج تحـــت هـــذا المفهـــوم الضـــرب 
والضـــرب المبـــرح والـــركل والهـــز والعـــض والخنـــق والحـــرق 
ـــع  ـــال، يرج ـــبيل المث ـــى س ـــزل عل ـــي المن ـــاق. ف ـــمم واالختن والتس
ـــد  ـــة الول ـــة فـــي معاقب ـــى الرغب ـــي إل ـــن العنـــف البدن ـــر م جـــزء كبي

أو البنـــت أو المراهـــق6.

ــع  ــن وقائـ ــون مـ ــال يعانـ ــن أن األطفـ ــات عـ ــف اإلحصائيـ تكشـ
العنـــف فـــي كل مراحـــل طفولتهـــم، وهـــو مـــا يحـــدث فـــي 
الغالـــب علـــى يـــد أفـــراد مـــن دائـــرة ثقتهـــم يختلطـــون بهـــم 
بصفـــة يوميـــة، ســـواء كانـــوا آباءهـــم أو أمهاتهـــم أو أوليـــاء 
أمورهـــم أو ملعميهـــم أو أصدقاءهـــم أو زماءهـــم المقربيـــن أو 

البعيديـــن5.

ــن  ــة بالعنـــف بيـ ــو مواقـــف مرتبطـ ــة الفيديـ ــذا تعـــرض لعبـ لـ
ــى  ــع علـ ــذي يقـ ــي( الـ ــي والجنسـ ــي والنفسـ ــخاص )البدنـ األشـ
والمدرســـة  المنـــزل  فـــي  والمراهقيـــن  والصبيـــان  البنـــات 
ــة التـــي  ــاءات االجتماعيـ ــة وفـــي الفضـ ــة عامـ والمجتمـــع بصفـ
خـــال  مـــن  أو  اإلنترنـــت  علـــى  التكنولوجيـــا  اســـتحدثتها 

المحمولـــة.  الهواتـــف 
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العنف الجنسيالعنف النفسي

تبعات السكوت

يمكـــن أن يظهـــر فـــي وقائـــع منفـــردة أو فـــي عمليـــات اســـتغال 
ـــي  ـــون ف ـــن يعيش ـــان والمراهقي ـــات والصبي ـــل البن ـــررة تجع متك
ـــم. واألرجـــح  ـــه للدع ـــر مناســـب لنموهـــم يفتقـــدون في ســـياق غي
لحـــق مثـــل هـــذه الســـلوكيات ضـــررًا بالصحـــة النفســـية 

ُ
هـــو أن ت

ــي أو  ــي أو الذهنـ ــوه البدنـ ــرى بنمـ ــل أو باألحـ ــة للطفـ أو العقليـ
الروحـــي أو األخاقـــي أو االجتماعـــي. وينـــدرج تحـــت هـــذه الفئـــة: 
تقييـــد تحـــركات الطفـــل أو التقليـــل المســـتمر مـــن شـــأنه أو 
إشـــعاره بالذنـــب أو التهديـــدات أو الترهيـــب أو التمييـــز أو 
الســـخرية وغيـــر ذلـــك مـــن األشـــكال غيـــر الجســـدية للنبـــذ أو 
ـــة العدائيـــة6. كمـــا يشـــمل أيضـــًا االســـتغال المدرســـي  المعامل

ط اإللكترونـــي. 
ُّ
أو التنمـــر والتســـل

ـــوء  ـــى س ـــرض إل ـــى أن التع ـــات إل ـــن الدراس ـــد م ـــير العدي تش
ـــط  ـــة يرتب ـــال الطفول ـــرى خ ـــف األخ ـــكال العن ـــة وأش المعامل
بعوامـــل وســـلوكيات خطـــرة فـــي ســـن النضـــج مثـــل: ارتـــكاب 
ـــلوكيات  ـــة والس ـــن والبدان ـــاب والتدخي ـــف واالكتئ ـــال عن أعم
ــه  ــوب فيـ ــر المرغـ ــل غيـ ــورة والحمـ ــة الخطـ ــية بالغـ الجنسـ
ــن  ــر عـ ــرف النظـ ــدرات6. وبصـ ــات والمخـ ــي الكحوليـ وتعاطـ
األذى غيـــر الضـــروري واأللـــم الـــذي يتســـبب فيـــه العنـــف، 
ــال  ــة بالنفـــس عنـــد األطفـ ــو يقـــوض االحســـاس بالثقـ فهـ

ويعرقـــل نموهـــم. 

ـــف  ـــر العن ـــم تبري ـــان يت ـــن األحي ـــر م ـــي كثي ـــك، ف ـــم ذل وبرغ
ضـــد البنـــات والصبيـــان والمراهقيـــن بطريقـــة منطقيـــة 
ـــول  ـــم قب ـــا يت ـــه. وربم ـــًا أو ال يمكـــن تجنب ـــه شـــيئًا ضروري وكأن
العنـــف ألن مرتكبيـــه معروفيـــن أو ُيقلـــل مـــن تأثيـــره كمـــا 

يحـــدث حيـــن يتـــم اســـتغال طفـــل مـــن أجـــل االســـتثارة 
الجنســـية للمعتـــدي )شـــخص بالـــغ معـــروف أو غيـــر معـــروف 
ــمل كل  ــن. يشـ ــد المتفرجيـ ــاع أحـ ــه أو ال( أو إمتـ ــن أقاربـ ــه مـ لـ
أشـــكال التفاعـــل الجنســـي التـــي تحـــدث دون موافقـــة أو التـــي ال 
ـــا إذا كان الطفـــل  يمكـــن فيهـــا إعطـــاء موافقـــة بصـــرف النظـــر عمَّ
يفهـــم الطبيعـــة الجنســـية للنشـــاط بمـــا فـــي ذلـــك الحـــاالت 
التـــي ال ُيظهـــر فيهـــا عامـــات الرفـــض. التواصـــل الجنســـي بيـــن 
ـــر  ـــي العم ـــل ف ـــرى أق ـــة أخ ـــل أو طفل ـــق وطف ـــد أو مراه ـــت أو ول بن
ـــر فـــي العمـــر أو  ـــارق كبي ـــاك ف ـــو كان هن يعـــد أيضـــًا اســـتغااًل ل
مســـتوى النمـــو أو الحجـــم أو إذا كان هنـــاك اســـتغال متعمـــد 

لهـــذه الفروقـــات7.

لـــو كان أمـــر غيـــر ذات أهميـــة.
وقـــد يتـــم تجنـــب تذكـــر العنـــف أو اإلبـــاغ عنـــه بســـبب الخجـــل 
أو الخـــوف مـــن االنتقـــام. ويمكـــن أن يـــؤدي إفـــات ممارســـي 
ــن  ــى أن يظـ ــه إلـ ــم لـ ــرار ارتكابهـ ــاب وتكـ ــن العقـ ــف مـ العنـ
ـــوارى  ـــروف، يت ـــذه الظ ـــي مثـــل ه ـــر عـــادي. ف الضحايـــا أنـــه أم
ـــه  ـــاء علي ـــه والقض ـــل تفادي ـــا يجع ـــو م ـــن وه ـــن األعي ـــف ع العن

أكثـــر صعوبـــة5.

المـــدارس  فـــي  العنـــف  مـــن  الحـــد  يقتضـــي  ولهـــذا، 
والمراهقيـــن  والصبيـــان  البنـــات  تزويـــد  والمجتمعـــات 
ـــل الحاســـم  ـــة للتصـــدي والتعام ـــدرات الضروري ـــارف والق بالمع
مـــع المواقـــف الخطـــرة والتحديـــات دون اللجـــوء للعنـــف، 
وكذلـــك لكســـر حاجـــز الصمـــت وطلـــب المســـاعدة الضروريـــة 

حيـــن تطـــرأ لهـــم مواقـــف عنيفـــة واإلبـــاغ عنهـــا.
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ما الذي يجب فعله لو تمت مالحظة تغيرات في سلوك البنت أو الولد أو المراهق بعد 
اللعب بـ”تشوكا: كسر حاجز الصمت”؟

كيف يكون رد الفعل لو أعرب ولد أو بنت أو مراهق بعد اللعب بـتشوكا: كسر حاجز الصمت
أنه كان ضحية عنف؟ 

نظـــرًا لموضـــوع اللعبـــة، فقـــد تـــؤدي إلـــى رد 
ـــوا  ـــذي عان ـــات ال ـــان والبن ـــد الصبي ـــل عن فع
أو يعانـــون مـــن العنـــف ويـــرون أنفســـهم فـــي المواقـــف 
التـــي تطرحهـــا اللعبـــة. ومـــع ذلـــك، ال يتصـــرف كل الصغـــار 
ـــة بنفـــس  الذيـــن يعانـــون مـــن االســـتغال أو ســـوء المعامل
الطريقـــة، لـــذا ال يوجـــد نســـق عاطفـــي واحـــد يمكـــن 
أن يســـتخدم كمؤشـــر. يجـــب علـــى األمهـــات واآلبـــاء 
والمعلميـــن اإلبقـــاء علـــى قنـــوات االتصـــال مفتوحـــة مـــع 
ـــة  ـــم ماحظ ـــا أن عليه ـــن كم ـــان والمراهقي ـــات والصبي البن
أي تغييـــر مفاجـــئ فـــي ســـلوكهم. وعـــاوة علـــى اإلصابـــات 
البدنيـــة الواضحـــة، يمكـــن أن تشـــمل هـــذه التغيـــرات: 2

ماحظـــة: تجـــدر اإلشـــارة أن رصـــد أحـــد هـــذه المؤشـــرات 
ـــى  ـــة قـــد تعـــرض بالضـــرورة إل ال يعنـــي أن الطفـــل أو الطفل
ـــة  ـــم ومتابع ـــى بتقيي ـــه يوص ـــرى أن ـــل باألح ـــتغال، ب االس

ـــا.  ـــم ماحظته ـــي يت ـــارات الت اإلش

1. استمع له باهتمام دون مقاطعة ودون استجوابه. 
ق مـــا يحكيـــه دون تشـــكيك وأخبـــره أنـــك تثـــق  2. صـــدَّ

بـــه أو بهـــا. 

ا يحدث.  3. اشرح له أنه ليس مسئواًل عّمً

ـــذا ستســـتطيع  ـــك هك ـــه ألن ـــى قـــص حكايت 4. اشـــكره عل
حمايتـــه والمســـاعدة علـــى أال يحـــدث نفـــس الشـــيء مـــع 

ـــن.  آخري

أشـــخاصًا متخصصيـــن  بأنـــك ستستشـــير  أخِبـــره   .5
ومســـاعدته.  بحمايتـــه  ســـيقومون 

6. أخِطر اإلدارة على الفور. 

7. بالتعـــاون مـــع اإلدارة، أخِبـــر والـــدة أو والـــد أو ولـــي أمـــر 
الطالـــب.

8. ســـاعد علـــى تواصـــل العائلـــة مـــع الجهـــات التـــي 
يمكـــن أن تحميـــه وتســـاعده. 

1. حافـــظ علـــى هـــدوءك. ال تظهـــر انزعـــاج أو غضـــب إزاء 
القصـــة. 

2. اســـتمع لـــه باهتمـــام دون مقاطعـــة وال تلـــح فـــي 
األســـئلة التـــي ال يريـــد إجابتهـــا.

3. صـــّدق مـــا يحكيـــه دون تشـــكيك وأخبـــره أنـــك تثـــق 
بـــه أو بهـــا. 

4. اشرح له أنه ليس مسئواًل عما يحدث. 

ـــن  ـــه ل ـــه حكـــى مـــا حـــدث وأن ـــه مـــن الجيـــد أن ـــه أن 5. أكـــد ل
يتعـــرض ألي أذى بســـبب ذلـــك. 

أنـــك ســـتحميه  لـــه  الدعـــم والحـــب. قـــل  6. امنحـــه 
األمـــر.  تجـــاوز  علـــى  وستســـاعده 

ـــر  ـــر المدي ـــة، أخب ـــي المدرس ـــدث ف ـــتغال ح ـــو أن االس 7. ل
ـــلطات المدرســـية.   و/أو الس

تراجع تقييمهم المدرسي.
صعوبة التركيز في المهام

 فقدان أو زيادة الشهية.
رفض الذهاب إلى المدرسة 

تعبيرات عدوانية تجاه الذات
 توعك بدني مستمر. 

تغيرات أو إهمال في المظهر.
فقدان االهتمام باألنشطة

 انعزالية.
عدوانية أو حساسية مفرطتين. 

نوبات بكاء غير مبررة 
خوف من الذهاب إلى دورة المياه 

اضطرابات التبول.
توتر إزاء تواجد شخص ما بالتحديد  

المعلمين:اآلباء واألمهات وأولياء األمور:
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والمؤسســـات  الســـلطات  مـــع  التواصـــل  المهـــم  مـــن 
الوطنيـــة /المحليـــة المتخصصـــة فـــي مجـــال العنـــف 
ـــي المـــدارس، والتنمـــر فـــي  ـــال، واالنتهـــاكات ف ضـــد األطف

المدرســـة ، والعنـــف الجنســـي.

مـــن المهـــم أن تكـــون أول خطـــوة هـــي إخبـــار المديـــر)ة( 
ــر  ــي محضـ ــئ فـ ــجيل كل شـ ــم تسـ ــور وأن يتـ ــى الفـ علـ
وقائـــع يتـــم إعـــداده مـــن قبـــل العامليـــن بـــاإلدارة بالتعـــاون 
مـــع مـــن أحـــال الواقعـــة. ويوضـــع فـــي االعتبـــار فـــي محضـــر 

ـــل:  ق
ٌ
ـــى األ ـــة عل ـــاط التالي ـــع النق الوقائ

1. االســـتماع باهتمـــام إلـــى الطالـــب وتســـجيل كلماتـــه 
كمـــا هـــي بيـــن تنصيـــص. 

2. خصص له رمز هوية. 

العمـــل  موقـــع  ورمـــز  )االســـم،  المدرســـة  بيانـــات   .3
والتليفون/البريـــد  والمـــكان  والمناوبـــة  والمســـتوى 

المديـــر)ة(.  واســـم  اإللكترونـــي 

4. التاريخ

5. اســـم الشـــخص )األشـــخاص( المتورطيـــن واســـم مـــن 
أحـــال الواقعـــة )حـــال االنطبـــاق(. 

6. اإلجراء أو الرعاية التي ستقدم. 

عنـــد  حضـــر  الـــذي  الطالـــب  أمـــر  ولـــي  أو  قريـــب   .7
 . ء االســـتدعا

8. النتائج واالتفاقات التي تمت.

ـــر أخـــرى تتماشـــى مـــع القواعـــد  مـــن الممكـــن اتخـــاذ تدابي
ـــة. ـــة و / أو المحلي الوطني

المعلمين:اآلباء واألمهات وأولياء األمور:

ما الذي يجب فعله بعد معرفة أن بنت أو
ولد أو مراهق كان أو مازال ضحية للعنف؟
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الجزء الثالث

الوحوش والوجوه التعبيرية

فئات الوحوش
ســـيقابل الاعبيـــن والاعبـــات علـــى مـــدار اللعبـــة فـــي 
ـــات  ـــات: الفئ ـــت فئ ـــى س ـــمين إل ـــًا مقس ـــي 37 وحش اإلجمال
ــي  ــف التـ ــواع العنـ ــف أنـ ــق بمختلـ ــى تتعلـ ــة األولـ الثاثـ
يتعـــرض لهـــا الصبيـــان والبنـــات والمراهقيـــن بصـــورة 

اعتياديـــة: العنـــف البدنـــي والنفســـي والجنســـي.

الفئـــة الرابعـــة تتكـــون مـــن وحـــوش غيـــر عنيفيـــن ُيعِلمـــون 
احتـــرام التنـــوع وتقييـــم األشـــخاص وفقـــًا ألفعالهـــم 

وليـــس اعتمـــادًا علـــى مظهرهـــم الخارجـــي. 

فـــي الفئـــة الخامســـة ســـيجدون وحـــوش التعاطـــف التـــي 
يجـــب أن تبـــدأ تشـــوكا معهـــم المحادثـــة ألنهـــم لـــن 
يقومـــوا بـــأي فعـــل حتـــى ُيطلـــق لهـــم الاعـــب أو الاعبـــة 

ــوا.  ــب أن يقولـ ــا يجـ ــاف مـ ــري الستكشـ ــه تعبيـ أول وجـ

 الفئـــة السادســـة تتكـــون مـــن وحـــوش ســـيهاجمون آخريـــن 
ــوكا  ــح تشـ ــا تصبـ ــوكا( بينمـ ــاء تشـ ــد أصدقـ ــي أو أحـ )لوتـ
شـــاهدة علـــى االعتـــداء. ويجـــب أن يتخـــذ الاعـــب أو الاعبـــة 

ـــداء.  ـــاه االعت ـــل تج رد فع

لألطفـــال  المرافقيـــن  للبالغيـــن  الموجـــه  الدليـــل  هـــذا 
ـــة  ـــة إلقام ـــات الضروري ـــة المعلوم ـــم كاف ـــى تقدي ـــدف إل يه
محادثـــات مـــع البنـــات والـــوالد والمراهقيـــن وتحليـــل ردود 

ــم.  ــوش واعتداءاتهـ ــن الوحـ ــش مـ ــم إزاء كل وحـ فعلهـ
ومـــع ذلـــك، ليـــس مـــن المناســـب أن يعـــرف الاعبـــون 
أن  الضـــروري  مـــن  ألنـــه  المعلومـــة  هـــذه  الاعبـــات  أو 
ــخاص  ــف واألشـ ــروا المواقـ ــم ويفسـ ــفوا بمفردهـ يستكشـ

الذيـــن ســـيواجهونهم خـــال اللعبـــة.

الوجوه التعبيرية لالعتداء:
1( وحوش العنف البدني

فيتي
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3( وحوش العنف الجنسي

2( وحوش العنف النفسي 

راكو

اسبانير

شون
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4( الوجوه التعبيرية للمحادثة

5( وحوش التعاطف

ملحوظة:
ــات  ــون والاعبـ ــيعاود الاعبـ ــة سـ ــذه الفئـ ــي هـ فـ
اللقـــاء ببعـــض الوحـــوش العنيفـــة الذيـــن كانـــوا 
ـــف  ـــيقصون مواق ـــن س ـــم والذي ـــوا معه ـــد تفاعل ق

تفســـر ســـلوكياتهم الســـابقة.

أمثلة على الجمل:

دنخيس

دوشي
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قائمة ردود األفعال 

فئات وأمثلة ردود األفعال

6( وحوش “تشوكا شاهدة”

فـــي بدايـــة اللعبـــة، ســـيجد الاعبـــة أو الاعبـــة حصـــرًا أوليـــًا للوجـــوه التعبيريـــة التـــي تمثـــل ردود األفعـــال الممكنـــة إزاء هجمـــات 
ـــادة  ـــة، ســـيتم جمـــع مزيـــد مـــن الوجـــوه التعبيريـــة ومزجهـــا مـــن خـــال الـ”موجيمكـــس” لزي ـــى مـــدار اللعب ـــاء المعـــارك. وعل الوحـــوش أثن

ردود الفعـــل الممكنـــة. 

ـــل  ـــش ورد فع ـــل الوح ـــل فع ـــي تمث ـــة الت ـــوه التعبيري ـــذه الوج ـــال ه ـــن خ ـــارك م ـــاء المع ـــوش أثن ـــوكا والوح ـــن تش ـــوار بي ـــيجري  الح وس
تشـــوكا علـــى التوالـــي. وســـتتجمع ردرود األفعـــال المذكـــورة وفقـــًا لفئتهـــا وســـتتضمن قيـــم تضيـــف أو تطـــرح مـــن النقـــاط وفقـــًا لدرجـــة 

ـــردود األفعـــال.  ـــة ل ـــب أو الاعب ـــارات الاع ـــى اختي ـــة عل حســـمها. وهكـــذا ســـتتوقف نتيجـــة المعرك

غورودرخيس
غور
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الجزء الرابع

دليل البدء السريع

خيار2: تنزيل اللعبة من جوجل بالي )Google Play(خيار1: اللعب على اإلنترنت

لمســـتخدمي جهـــاز ســـطح مكتـــب  الخيـــار  بهـــذا  ينصـــح 
باإلنترنـــت.  مســـتقر  اتصـــال  ولديهـــم 

الخطوات:
www.chukagame.com  1. ادخل إلى موقع

2. انقـــر كلمـــة “لعـــب”. ســـيتم فتـــح نافـــذة جديـــدة تظهـــر بهـــا 
اللعبـــة. يمكـــن اختيـــار وضـــع مـــلء الشاشـــة.

ــتخدم  ــم المسـ ــب اسـ ــل، اكتـ ــن قبـ ــت مـ ــد لعبـ ــت قـ ــو كنـ 3. لـ
ــول” ــجيل الدخـ ــط “تسـ ــم اضغـ ــر ثـ ــة السـ وكلمـ

 .)Iniciar sesión(
4. لـــو كنـــت نســـيت كلمـــة الســـر، اضغـــط الـــزر “هـــل نســـيت 
ـــري  ـــه التعبي ـــتخدم والوج ـــم المس ـــب اس ـــم اكت ـــر؟” ث ـــة الس كلم

الـــذي اخترتـــه كمعـــرف. 
5. لـــو لـــم تكـــن قـــد لعبـــت مـــن قبـــل انقـــر فـــوق “قـــم 

 . ” لتســـجيل با
6. قم بتعبئة الحقول المطلوبة وهي: 

- اســـم المستخدم/االســـم المســـتعار )ال ُيطلـــب االســـم حفاظـــًا 
ـــان(. ـــى األم عل

- اختر أحد االسئلة السرية: 
* اسم كاريكاتيرك مفضل.

* اسم حيوانك األليف.
* اسم أفضل صديق لك. 

* اسم عمك المفضل.
- اكتب اإلجابة الصحيحة.

- اكتب كلمة السر وتأكيد كلمة السر. 
ـــا  ـــك خاله ـــب من ـــات يطل ـــدة شاش ـــر ع ـــك عب ـــد ذل ـــَتُمر بع 7. َس

بعـــض البيانـــات اإلضافيـــة ألغـــراض إحصائيـــة.
8. بعد التسجيل، اضعط زر “لعب”

لـــك أول شاشـــة المســـتويات التـــي يمكـــن أن  9. تعـــرض 
ــتوى  ــط، المسـ ــل قـ ــن قبـ ــت مـ ــن لعبـ ــم تكـ ــو لـ ــا )لـ ــب بهـ تلعـ
ـــي هـــذه  ـــو المســـتوى 1(. ف ـــذي ســـيظهر بشـــكل افتراضـــي ه ال

ــرى:  ــة لتـ ــارات المتاحـ ــًا الخيـ ــتظهر أيضـ ــة سـ الشاشـ
- موجيمكس

- بستياريو
- رسم 
- خزانة

- برنامج تعليمي
- إعدادات )اللغة وإغاق الصوت(.

10. اختـــر المســـتوى 1 وابـــدأ اللعـــب. الجـــزء األول إلـــى أن تلتقـــي 
بـــأول وحـــش، يســـتخدم كبرنامـــج تعليمـــي. 

ينصـــح بهـــذا الخيـــار لمســـتخدمي أجهـــزة محمولـــة تعمـــل 
بنظـــام أندرويـــد ولديهـــم اتصـــال مســـتقر باإلنترنـــت. 

الخطوات:
www.chukagame.com  1. ادخل إلى موقع

2. انقـــر علـــى “Google Play”. ســـيتم فتـــح نافـــذة متجـــر 
ــت”. ــى “تثبيـ ــر علـ ــل. انقـ ــات جوجـ تطبيقـ

ـــوكا”  ـــة “تش ـــى إيقون ـــر عل ـــت، انق ـــن التثبي ـــاء م ـــد االنته 3. بع
ـــية. ـــة الرئيس ـــي الشاش ـــودة ف الموج

ــتخدم  ــم المسـ ــب اسـ ــل، اكتـ ــن قبـ ــت مـ ــد لعبـ ــت قـ ــو كنـ 4. لـ
Iniciar ses- )وكلمـــة الســـر ثـــم اضغـــط “تســـجيل الدخـــول” 

 .)ión
5. لـــو كنـــت نســـيت كلمـــة الســـر، اضغـــط الـــزر “هـــل نســـيت 
ـــري  ـــه التعبي ـــتخدم والوج ـــم المس ـــب اس ـــم اكت ـــر؟” ث ـــة الس كلم

الـــذي اخترتـــه كمعـــرف. 
6. لـــو لـــم تكـــن قـــد لعبـــت مـــن قبـــل انقـــر فـــوق “قـــم 

. ” لتســـجيل با
قم بتعبئة الحقول المطلوبة وهي: 

- اســـم المستخدم/االســـم المســـتعار )ال يطلـــب االســـم حفاظـــًا 
ـــان(. ـــى األم عل

- اختر أحد االسئلة السرية: 
* اسم كاريكاتيرك المفضل.

* اسم حيوانك األليف.
* اسم أفضل صديق لك. 

* اسم عمك المفضل.
- اكتب اإلجابة الصحيحة.

- اكتب كلمة السر وتأكيد كلمة السر. 
ـــا  ـــك خاله ـــب من ـــات يطل ـــدة شاش ـــر ع ـــك عب ـــد ذل ـــَتُمر بع 7. َس

بعـــض البيانـــات اإلضافيـــة ألغـــراض إحصائيـــة.
8. بعد التسجيل، اضعط زر “لعب”

لـــك أول شاشـــة المســـتويات التـــي يمكـــن أن  9. تعـــرض 
ــتوى  ــط، المسـ ــل قـ ــن قبـ ــت مـ ــن لعبـ ــم تكـ ــو لـ ــا )لـ ــب بهـ تلعـ
ـــي هـــذه  ـــو المســـتوى 1(. ف ـــذي ســـيظهر بشـــكل افتراضـــي ه ال

ــرى:  ــة لتـ ــارات المتاحـ ــًا الخيـ ــتظهر أيضـ ــة سـ الشاشـ
- موجيمكس

- بستياريو
- رسم 
- خزانة

- برنامج تعليمي
- إعدادات )اللغة وإغاق الصوت(.

10. اختـــر المســـتوى 1 وابـــدأ اللعـــب. الجـــزء األول إلـــى أن تلتقـــي 
بـــأول وحـــش، يســـتخدم كبرنامـــج تعليمـــي.  
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خيار4: تنزيل ملف قابل للتنفيذ

ينصـــح بهـــذا الخيـــار لمســـتخدمي أجهـــزة محمولـــة تعمـــل 
بنظـــام iOS  ولديهـــم اتصـــال مســـتقر باإلنترنـــت. 

الخطوات:
www.chukagame.com  1. ادخل إلى موقع

2. انقـــر علـــى “App Store”. ســـيتم فتـــح نافـــذة متجـــر 
تطبيقـــات آبـــل. انقـــر علـــى “تثبيـــت”.

ـــوكا”  ـــة “تش ـــى إيقون ـــر عل ـــت، انق ـــن التثبي ـــاء م ـــد االنته 3. بع
ـــية. ـــة الرئيس ـــي الشاش ـــودة ف الموج

ــتخدم  ــم المسـ ــب اسـ ــل، اكتـ ــن قبـ ــت مـ ــد لعبـ ــت قـ ــو كنـ 4. لـ
ــول”.  ــجيل الدخـ ــط “تسـ ــم اضغـ ــر ثـ ــة السـ وكلمـ

5. لـــو كنـــت نســـيت كلمـــة الســـر، اضغـــط الـــزر “هـــل نســـيت 
ـــري  ـــه التعبي ـــتخدم والوج ـــم المس ـــب اس ـــم اكت ـــر؟” ث ـــة الس كلم

الـــذي اخترتـــه كمعـــرف.
6. لـــو لـــم تكـــن قـــد لعبـــت مـــن قبـــل انقـــر فـــوق “قـــم 

. ” لتســـجيل با
قم بتعبئة الحقول المطلوبة وهي: 

- اســـم المستخدم/االســـم المســـتعار )ال يطلـــب االســـم حفاظـــًا 
ـــان(. ـــى األم عل

- اختر أحد االسئلة السرية: 
* اسم كاريكاتيرك المفضل.

* اسم حيوانك األليف.
* اسم أفضل صديق لك. 

* اسم عمك المفضل.
- اكتب اإلجابة الصحيحة.

- اكتب كلمة السر وتأكيد كلمة السر. 
ـــا  ـــك خاله ـــب من ـــات يطل ـــدة شاش ـــر ع ـــك عب ـــد ذل ـــَتُمر بع 7. َس

بعـــض البيانـــات اإلضافيـــة ألغـــراض إحصائيـــة.
8. بعد التسجيل، اضعط زر “لعب”

لـــك أول شاشـــة المســـتويات التـــي يمكـــن أن  9. تعـــرض 
ــتوى  ــط، المسـ ــل قـ ــن قبـ ــت مـ ــن لعبـ ــم تكـ ــو لـ ــا )لـ ــب بهـ تلعـ
ـــي هـــذه  ـــو المســـتوى 1(. ف ـــذي ســـيظهر بشـــكل افتراضـــي ه ال

ــرى:  ــة لتـ ــارات المتاحـ ــًا الخيـ ــتظهر أيضـ ــة سـ الشاشـ
- موجيمكس

- بستياريو
- رسم 
- خزانة

- برنامج تعليمي
- إعدادات )اللغة وإغاق الصوت(.

10. اختـــر المســـتوى 1 وابـــدأ اللعـــب. الجـــزء األول إلـــى أن تلتقـــي 
بـــأول وحـــش، يســـتخدم كبرنامـــج تعليمـــي.

ينصـــح بهـــذا الخيـــار للمســـتخدمين الذيـــن ليـــس لديهـــم 
اتصـــال مســـتقر باإلنترنـــت

الخطوات:
 www.chukagame.com    1. ادخل إلى موقع

2. انقـــر علـــى “ملـــف قابـــل للتنفيـــذ”. ســـيتم تنزيـــل مجلـــد 
مدمـــج )ChukaPCv.zip( علـــى برنامـــج الوينـــدوز بجهـــازك. 
ـــرى  ـــزة أخ ـــى أجه ـــه عل ـــن تثبيت ـــد، يمك ـــذا المجل ـــل ه ـــد تنزي بع
ــال  ــة لاتصـ ــي )usb( دون الحاجـ ــو أس بـ ــرة يـ ــال ذاكـ ــن خـ مـ

باإلنترنـــت. 
3. بعد تنزيل المجلد، سيطلب منك اإلذن بفك دمجها. 

4. بعـــد أن يتـــم فـــك الدمـــج، افتـــح الملـــف المعنـــون “تشـــوكا”. 
ــب  ــل أن يطلـ ــن المحتمـ ــة ومـ ــق اللعبـ ــو تطبيـ ــف هـ ــذا الملـ هـ
منـــك جهـــازك فتحـــه، ألنـــه ال يتعـــرف علـــى المبرمـــج. ال تقلـــق 

ـــن.  ـــق آم ـــو تطبي فه
ـــي  ـــة “تشـــوكا” ف ـــى اإليقون ـــر عل ـــت، انق ـــم التثبي ـــد أن يت 5. بع

ـــية.  ـــة الرئيس الشاش
ــتخدم  ــم المسـ ــب اسـ ــل، اكتـ ــن قبـ ــت مـ ــد لعبـ ــت قـ ــو كنـ 6. لـ

ــول”.  ــجيل الدخـ ــط “تسـ ــم اضغـ ــر ثـ ــة السـ وكلمـ
7. لـــو كنـــت نســـيت كلمـــة الســـر، اضغـــط الـــزر “هـــل نســـيت 
ـــري  ـــه التعبي ـــتخدم والوج ـــم المس ـــب اس ـــم اكت ـــر؟” ث ـــة الس كلم

الـــذي اخترتـــه كمعـــرف.
8. لـــو لـــم تكـــن قـــد لعبـــت مـــن قبـــل انقـــر فـــوق “قـــم 

. ” لتســـجيل با
قم بتعبئة الحقول المطلوبة وهي: 

- اســـم المستخدم/االســـم المســـتعار )ال يطلـــب االســـم حفاظـــًا 
ـــان(. ـــى األم عل

- اختر أحد االسئلة السرية.
- اكتب اإلجابة الصحيحة.

- اكتب كلمة السر وتأكيد كلمة السر. 
ـــا  ـــا خاله ـــب منه ـــات يطل ـــدة شاش ـــر ع ـــك عب ـــد ذل ـــَتُمر بع 9. َس

ـــراض إحصائيـــة. بعـــض البيانـــات اإلضافيـــة ألغ
ـــك أول شاشـــة  بعـــد التســـجيل، اضعـــط زر “لعـــب”. ســـتعرض ل
المســـتويات التـــي يمكـــن أن تلعـــب بهـــا )لـــو لـــم تكـــن لعبـــت 
مـــن قبـــل قـــط، المســـتوى الـــذي ســـيظهر بشـــكل افتراضـــي هـــو 
ــارات  ــًا الخيـ ــتظهر أيضـ ــة سـ ــذه الشاشـ ــي هـ ــتوى 1(. فـ المسـ

ـــرى:  ـــة لت المتاح
- موجيمكس

- بستياريو
- رسم 
- خزانة

- برنامج تعليمي
- إعدادات )اللغة وإغاق الصوت(.

10. اختـــر المســـتوى 1 وابـــدأ اللعـــب. الجـــزء األول إلـــى أن تلتقـــي 
بـــأول وحـــش، يســـتخدم كبرنامـــج تعليمـــي. 

)App Store( خيار3: تنزيل اللعبة من آب ستور
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المراجع

1( منظمة الصحة العالمية:INSPIRE : حزمة االستراتيجيات السبع إلنهاء العنف ضد األطفال. منظمة الصحة العالمية، 2016. 

ـــة االســـتغال المدرســـي لألطفـــال، والتحـــرش المدرســـي وســـوء  2( وزارة التعليـــم العـــام: إرشـــادات لمنـــع واكتشـــاف والتصـــرف فـــي حال
ـــة فـــي مـــدارس التعليـــم األساســـي. وزارة التعليـــم العـــام بالمكســـيك. المعامل

 
3( مونخيسـ أل.: الحياء في الطفولة والمراهقة. دار نشر بيراميدىـ مدريد: 2000. 

4( كاســـترو ســـانتاندير، أ.: اإلدارة المدرســـية لســـوء معاملـــة األطفـــال واســـتغالهم: العائلـــة والمدرســـة ومحيـــط الطفـــل. دار نشـــر هومـــو 
ســـايبنس إيديســـيونس، بوينـــوس أيـــرس: 2016. 

5( منظمة األمم المتحدة للطفولة: وجه مألوف: العنف في حياة األطفال والمراهقين. اليونيسف، نيويورك: 2017.
 

ــة  ــة الصحـ ــة. منظمـ ــى أدلـ ــول علـ ــة الحصـ ــه وكيفيـ ــي فعلـ ــاذا يجـ ــال: مـ ــة األطفـ ــوء معاملـ ــع سـ ــة: منـ ــة العالميـ ــة الصحـ 6( منظمـ
العالميـــة:2009. 

7( منظمـــة األمـــم المتحـــدة للطفولـــة: االســـتغال الجنســـي لـــألوالد والبنـــات والمراهقيـــن: دليـــل التخـــاذ تدابيـــر وحمايـــة الحقـــوق. 
يونيســـيف، بوينـــوس أيـــرس. 2017.
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