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متهيد
يسمح دليل إعداد الرسوم املتحركة لألطفال بتصميم األفالم
املتحركة التي تعبر عن قضاياهم.

يعتبر إنتاج أفالم الرسوم املتحركة وسيلة التعبير الوحيدة
التي جتمع بني كل أنواع التواصل اخملتلفة .فمرة تلو األخرى،
تهميشا خيالهم للتعبير عن أعمق
يستعمل األطفال األكثر
ً
أحالمهم وآمالهم.
على سبيل املثال ال احلصر ،عالج فيلم حول املناصرة أعدته
جمعية التحدي اليمنية للفتيات املعوقات احلق بعدم التمييز
والعنف ضد األطفالُ .عرض فيلم الرسوم املتحركة على
شاشة التلفزيون اليمني الوطني وفي اجتماع تشاوري إقليمي
حول إعداد مجموعة أدوات عاملية للمناصرة تراعي األطفال من
أجل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

ابتكر صانع الرسوم املتحركة واملنتج التلفزيوني السويدي
إيرلنغ إريكسون هذا األسلوب في العام  1982واستخدمته
ليستخدم في
أكثر من  40دولة .ومت تكييفه في العام ُ 1996
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وفي العام ،2005
منحت جلنة جوائز إميي الدولية جائزة إميي للتلفزيون املصري
أعدت الفتيات من املنظمة نفسها الح ًقا فيلم رسوم متحركة
عن فيلمها «ثورة العصايا» الذي يوثّق األطفال وهم يستعملون
ملهرجان األفالم الدولية في البرتغال في تشرين الثاني/نوفمبر
الرسوم املتحركة لتصميم أفالم متحركة عن العقاب اجلسدي
رسوما
سنة  .2007وتطلب موضوع املهرجان أن يعد املشاركون
ً
في مصر.
متحركة مبنية على األصوات التي وزعها منظمو املهرجان.
استعملت املنظمة السويدية لرعاية األطفال وشركاؤها في كانت الفتيات اليمنيات املشاركات تواجه َن مشاكل في حاسة
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هذا األسلوب كأداة السمع ففسر َن األصوات باستعمال وسائل التواصل اخلاصة
بهن؛ و ُعرضت مساهمتهن في املهرجان كأداة مناصرة نيابة
لتعزيز اإلدراك واملعرفة والتوعية حول اتفاقية األمم املتحدة
ّ
عن األطفال ذوي اإلعاقة.
حلقوق الطفل.
خصيصا
يشمل هذا األسلوب استعمال صندوق مصمم
ً
من اخلشب بحيث يسهل على أي جنار محلي أن يصنعه،
وكاميرا فيديو/ويب موصولة بأعلى الصندوق ،ومواد حرفية
وفنية بسيطة .وبعد إعداد فيلم الرسوم املتحركة ،يُستعمل
برنامج معلوماتي لتحريره و إنتاجه عند االنتهاء من العمل.
وميكن تدريب األطفال بسهولة الستعمال املعدات وإنتاج أفالم
الرسوم املتحركة اخلاصة بهم.
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هذا مثال عن الفرص التي يقدمها أسلوب أفالم الرسوم
املتحركة لألطفال .فقد شجعتنا إمكانياته الواسعة في
املنظمة السويدية لرعاية األطفال على تطوير هذا الدليل
إلعداد أفالم الرسوم املتحركة وتوفيره كدليل عمل لألطفال
واملدربني في املستقبل .لقد مت تنزيل العديد من أفالم الرسوم
املتحركة على مواقع مثل يوتيوب وموقع شبكة املنارة على
العنوان  .www.manarancrc.orgوهي تساهم في جذب
املشاهدين واملناصرة باسم األطفال.

تقدمة املنظمة السويدية لرعاية األطفال

سنا جونسون ،املديرة اإلقليمية

إن املنظمة السويدية لرعاية األطفال ملتزمة بتعريف املزيد
من األطفال على منهجية أفالم الرسوم املتحركة ليصبحوا
امل��ن��ظ��م��ة ال��س��وي��دي��ة ل��رع��اي��ة األط��ف��ال
على معرفة بروحهم اخلالقة وحقهم بالتعبير وحقوقهم
املكتب اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ومسؤوليتهم كأطفال في اجملتمع بشكل عام.
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املقدمة
ّ
يُعتبر فن إعداد أفالم الرسوم
قوية تطلق
املتحركة أدا ًة
ّ
العنان لتعبير األطفال اخللاّ ق.
صمم هذا الدليل لدعم
وقد ُ
فن إعداد أفالم
إلى
اللجوء
ّ
الرسوم املتحركة من أجل
السماح لألطفال مبناقشة
اهتماماتهم واإلب�لاغ عن
وضعهم ومن أجل تثقيف
األطفال والبالغني اآلخرين
تهم
في ما يتعلق مبسائل
ّ
حياتهم .ويتس ّنى لألطفال
عن طريق الوسيلة املذكورة
أن يرووا قصصهم بعيدا ً
عن التأثيرات اخلارجية مثل
الضغوط االجتماعية .فضالً
تستدر عملية إعداد
عن ذلك
ّ
أفالم الرسوم املتحركة قدرة
األطفال اإلبداعية لتمكّ نهم
من التعبير عن أنفسهم على
نح ِو أفضل .وفي الواقع ،تقوم

تقنية إعداد أفالم الرسوم
)! (Animate itاملتحركة
التي تعتمدها املنظمة
السويدية لرعاية األطفال
على احلرص على املناداة
بحقوق الطفل وترمي إلى
إتاحة اجملال أمام األطفال
ليناقشوا حقوقهم ويدافعوا
.عنها
مسؤولية
وتقع على األطفال
ّ
إعداد أجزاء الفيلم كامل ًة؛
فهم معنيون بكتابة القصة
ورسم شخصيات الفيلم
وتلوينها وحتريكها وإعطاء
أصواتهم للشخصيات التي
يبتكرونها .من هذا املنطلق،
يروي األطفال قصصهم من
خالل شخص ثالث يصنعونه
بأنفسهم.

نّ إعداد أفال
م
ا
ل
ف
رس
حر
و
ي بال
ما
لمتحركة يعن
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الو
ف

حد ب ّ
ث الحياة
ا

تقنية إعداد أفالم
الرسوم املتحركة واتفاقية حقوق الطفل

تبحث املنظمة السويدية لرعاية األطفال باستمرار عن طر ٍق جديد ٍة لتمكني األطفال وإيصال
اتفاقية حقوق
أصواتهم .وفي هذا السياق ،تستند تقنية إعداد أفالم الرسوم املتحركة إلى
ّ
الطفل ،وبشكل خاص إلى:

املادة 12
(احترام رأي
الطفل):

عبر
ق للطفل أن ي ّ
يح ّآرائه بحرية وتولى
ع
ناء الطفل االعتبار
آر
الواجب في أي
مسألة أو إجراء
سه.
مي ّ

ف
ي األشياء

املادة 13
رية التعبير):
(ح ّ

يكون للطفل احلق
في حرية التعبير
وفي تلقي املعلومات
وإذاعة األفكار
واملعلومات من
دون أي اعتبار
للحدود.
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وبحرية املشاركة:
بحرية التعبير عن أنفسهم
يتم ّتع األطفال
ّ
ّ
التعبير عن رؤاهم والوصول إلى املعلومات وتشكيل جمعياتهم
اخلاصة واملشاركة في صنع القرارات التي تؤثّر في حياتهم.
ّ
ويعتبر األطفال قادرين على املساعدة في بناء مستقبل أفضل
حق األطفال في
للجميع .من هنا ،ينبغي أن يحترم البالغون ّ
التعبير عن أنفسهم وفي املشاركة في كافّة املسائل التي
متسهم وفقا ً لسنهم ونضجهم.
ّ

في هذا السياق ،تدعم تقنية إعداد أفالم الرسوم املتحركة
سيما
حقوق الفتيات والفتيان من مختلف األعمار والقدرات ال ّ
حق اجملموعات األكثر تهميشا ً بينهم ،في التعبير عن آرائهم
يتعرضون لها وفي اتخاذ
وتسليط الضوء على االنتهاكات التي
ّ
خطوات ،بوصفهم مالكي حقوق ،ملنع االستغالل الذي تشهده
مجتمعاتهم بجميع أشكاله وملعاجلته .ومن اجلدير بالذكر
أن تقنية إعداد أفالم الرسوم املتحركة تنمي طاقة األطفال
الصغار وقدراتهم اإلبداعية مبا ميكّ نهم من املشاركة الناشطة
في صقل بيئتهم ومجتمعاتهم والعالم الذي سيرثونه .وفي

املستمرة.
الواقع ،يع ّزز اإلصغاء إلى الطفل مشاركة األخير
ّ
التحدث والتواصل
يتم تشجيع األطفال على
ّ
فضالً عن ذلكّ ،
وشرح مشاعرهم واملشاركة في نشاط إعداد أفالم الرسوم
املتحركة.

ال يعتبر إشراك األطفال في مشروع إعداد أفالم الرسوم
لقنون في إطاره ما يتعينّ عليهم
في ّ
املتحركة تالعبا ً بهم ُ
قوله ،أو مجرد زخرفة حيث يستعان باألطفال لتكون الصورة
جميلة أو للترويج حلملة أو برنامج ،أو فعالً رمزيا ً ال يكون
ملشاركة األطفال فيه أي معنى بالنسبة إليهم .ففي الواقع،
تع ّزز مشاركة األطفال إحقاق حقوق الطفل وميكن اعتبارها
أدا ًة للدفاع عن قضية .فعلى سبيل املثال ،من شأن إدراج
بعض عناصر الدفاع عن القضية (احلقوق واملسؤوليات واجلهات
الفاعلة في اجملتمع) في أفالم مشروع إعداد أفالم الرسوم
املتحركة الذي أطلقه وقاده األطفال لصالح األطفال ،أن يخدم
تعزيز مفهوم وممارسة إشراك األطفال وإيضاحهما.

أعد األطفال الالجئون العراقيون في جنوب لبنان هذه الرسوم املتحركة حول التمييز بعنوان ‘جعفر ورفاقه’ باستعمال أسلوب أفالم الرسوم املتحركة
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مشروع إعداد أفالم الرسوم
املتحركة بوصفه أداة تواصل ومناصرة

ميكن أن يشكّ ل إعداد أفالم الرسوم املتحركة أداة تواصل ممتازة
للمناصرة والتوعية .فاألطفال يعززون التوعية حول مسائل
متس حياتهم فيدافعون عن حقوقهم التي تضمنها اتفاقية
ّ
األمم املتحدة حلقوق الطفل .تعتبر هذه األداة غير مكلفة
وغاية في الكفاءة في جذب انتباه صانعي القرار (املكلفني
باملسؤولية) ألنها عبارة عن رسوم متحركة يستمتع اجلميع
مبشاهدتها كما أنها اب ُتكرت على أيدي األطفال .فإ ّنه ملن
الطبيعة البشرية أن يعير البالغون أهمية أكبر لألطفال أكثر
من تلك التي يعيرونها ألقرانهم.

املؤمترات الصحفية وامللصقات واللوحات اإلعالنية واملناقشات
العامة إضاف ًة إلى االجتماعات اجلماهيرية وصحائف الوقائع
والنشرات اإلخبارية والالفتات والصحف واملناشير واإلذاعات
واجملالت واالجتماعات اخلاصة وأخيرا ً ...أفالم الرسوم املتحركة
التي ميكن عرضها على شاشة التلفزيون وفي املؤمترات وفي
خالل الفعاليات واملناسبات العامة وحتى في أثناء االجتماعات
اخلاصة.
بواسطة الرسوم املتحركة ،يعمل األطفال سويا ً إليصال
الرسائل من أجل إقناع صانعي القرار با ّتخاذ اإلجراءات املرجوة
األمر الذي يؤثر إيجابيا ً على حياة األطفال .في هذا السياق،
يسكتشف األطفال قدراتهم اإلبداعية بطريقة تعتبر مسلّية
وتعد مشاهدة الرسوم
وممتعة تتيح لهم املناداة بالتغيير.
ّ
املتحركة مسلية وممتعة بالنسبة إلى البالغني كذلك.

في السياق عينه تعتبر املنظمة السويدية لرعاية األطفال
‘املناصرة’ مجموعة من النشاطات املنظمة واملصممة للتأثير
في السياسات واإلجراءات التي يعتمدها اآلخرون بهدف حتقيق
تغييرات إيجابية تطال حياة األطفال باالستناد إلى اخلبرة
واملعرفة الناشئتني عن العمل املباشر مع األطفال وعائالتهم
ومجتمعاتهم .وتستخدم في هذا الصدد أدوات تواصل أجرت املنظمة السويدية لرعاية األطفال املكتب اإلقليمي
مختلفة في النشاطات املنظمة املذكورة أعاله .ويشمل ذلك ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التجربة األولى لهذه
يروي الفيلم جتربة صبي يعاني من مضايقات في املدرسة باللغة العربية ومترجم باللغة اإلنكليزية.

11

التقنية عام  2007وباتت تعمل حتى يومنا الراهن مع اكثر من
 59منظم ًة في عددة بلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا منها (لبنان ،واألردن ،و العراق ،واألراضي الفلسطينية
احملتلة ،واليمن ،ومصر ،وتونس ،واجلزائر ،و املغرب) على تقنية
الرسوم املتحركة ،شملت ألف طفل .وقد مت إنتاج عدد كبير
من افالم الرسوم املتحركة على أيدي األطفال بهدف التوعية
واملناصرة مبسائل تشمل رفض العنف في املدارس ،ونشر
املرافق املتاحة لذوي احلاجات اخلاصة ،فضالً عن جودة التعليم
وتسجيل الوالدات واحلق في منزل ومأوى واحلماية من احلروب
إلخ .وقد جرى استخدام أفالم الرسوم املتحركة هذه في إطار
نشاطات املناصرة والتوعية وفي الفعاليات واملناسبات التي
تستهدف صانعي القرار وعامة الناس.
ويعبر حجم السيارات في املشهد
يحرك أحد الفتيان شخصيات ملونة بألوان زاهية على خلفية الشارع وينقلهم في خالل التصوير إلظهار احلركة.
ّ
عن املسافة كما يصف هذا الدليل الح ًقا.

تقدمة املنظمة السويدية لرعاية األطفال
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دليل التدريب !Animate It

ما هو مشروع إعداد أفالم الرسوم املتحركة؟

ف ال

دأ

م ال رس و م

ال
م
ت
ح
رك
ة

ه و أ د ا ة ج دي

دة

تستعمل ورشة العمل املذكورة من بني تقنيات الرسوم
املتحركة املتنوعة (مثل الطني واألبعاد الثالثية والرسم،
إلخ) الشخصيات الورقية التي يصنعها األطفال يدويا ً
ألنها وسيلة فعالة منخفضة التكلفة .وتكمن قيمة
ورشة العمل في بساطة تقنيات الرسوم املتحركة مبا
ميكّ ن األطفال من املشاركة في املراحل كافة .تستخدم
الشخصيات الورقية نظرا ً إلى تدني كلفتها وسهولة
استعمالها بالنسبة إلى األطفال ونتائجها املرضية .فما أن

مش ر و ع ف ن إ
ع
دا

و

تعد أفالم الرسوم املتحركة أدوات تعليمية
فضالً عن ذلك،
ّ
وتربوية؛ فهي حتمل رسائل األطفال وتنقلها متجاوزة احلدود
لتوصلها إلى األطفال والبالغني في أنحاء العالم كافة (نهج
‘من طفل إلى طفل’) .عالوة على ذلك ،ميكن نقل التقنية
بسهولة واستخدامها مع مجموعات.

يعتبر مشروع إعداد أفالم الرسوم املتحركة ممتازا ً ومثاليا ً
بالنسبة إلى األطفال في اجملتمعات احملدودة املوارد :فاملواد
املستعملة بسيطة جدا ً غير أنها حتقق نتائج فعالة .ففي
الواقع ،من شأن ورشة عمل إعداد أفالم الرسوم املتحركة ،التي
تدوم خلمسة أيام مع األطفال والتي تستعني مبواد منخفضة
التكلفة ،أن تنتج أفالما ً قصيرة ميكن بثّها كإعالنات تلفزيونية
في خالل املناسبات العامة أو املهرجانات السينمائية.

م ن أشك
ال ا
ل
لتع
ك
ش
بي ر

تشكل ورشة عمل إعداد أفالم الرسوم املتحركة ورشة عمل
للتعلم النشط تعرض في خاللها تقنيات رسوم متحركة
ويتلخص غرض التدريب الرئيسي
بسيطة للمدربني واألطفال.
ّ
باعتماد أفالم رسوم متحركة كأداة للتعبير ال كعملية
تقنية لتنفيذ األفالم .يسلط التدريب على إعداد أفالم
الرسوم املتحركة وعملية تنفيذ الفيلم الضوء على فحوى
املعتمدة إلجنازه .ويقدم ذلك
الفيلم أكثر منه على التقنية
َ
الرسوم املتحركة بوصفها وسيلة للتعبير تتيح لألطفال
مناقشة اهتماماتهم واملناداة مبطالبهم والتفكير في مسائل
هامة .وتخلق ورشة العمل كذلك األمر مساحة
يعتبرونها
ّ
تسلية لألطفال تخولهم تطوير قدراتهم العقلية وخيالهم.
وبالتالي ،تعتبر ورشة العمل مزيجا ً يجمع بني التعلم والتعبير
والتسلية.

يكتسب األطفال التقنية ،يتسنى لهم اعتماد املواد اخملتلفة
(األواني املنزلية واملواد املعاد تدويرها ،إلخ) في تنفيذ أفالمهم.
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مل أعد مشروع
َ
إعداد أفالم الرسوم املتحركة؟

يُعتبر األطفال عاد ًة اجلمهور
األول ألفالم الرسوم املتحركة.
يعد ذلك
من هذا املنطلق،
ّ
املشروع الطريقة املثالية
السترعاء انتباهم .ففي
الواقع ،ترمي ورش عمل إعداد
أفالم الرسوم املتحركة إلى
متلقني
حتويل األطفال من
ّ
إلى
املتحركة
للرسوم

14

صانعني لها .ومن شأن األفالم
التي يصنعها األطفال أن
تُفهم بسهولة أكبر من قبل
األطفال اآلخرين .فاألطفال
ق��ادرون على التواصل مع
سواهم من األطفال بلغة
يفهمونها واصفني الظروف
واملشاعر التي يختبرها
الكثيرون.

دليل التدريب !Animate It

ع�لاو ًة على ذل��ك ،جتذب
سيما
الرسوم املتحركة ال
ّ
تلك التي يصنعها األطفال
اهتمام البالغني .ويساعد
ذلك األطفال في املناصرة
بحقوقهم وتعزيز الوعي
وتغيير األفكار الراسخة.

تقدمة املنظمة السويدية لرعاية األطفال
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تقدمة املنظمة السويدية لرعاية األطفال
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دليل التدريب !Animate It

هدف الدليل
ليكمل
ص ّمم هذا الدليل
لقد ُ
ّ
تدريب املنظمة السويدية
لرعاية األطفال اخلاص مبشروع
إعداد أفالم الرسوم املتحركة.
وينبغي أن يدعم هذا الدليل
امليسرين (املدربني) في تطبيق
املنهجية وتدريب الغير ،با ّتباع
تدريب أولي .غير أ ّن هذا
الدليل ليس كافيا ً وحده؛
فمن الضروري تنفيذ عملية
إعداد أفالم الرسوم املتحركة
املناقشة هنا في إطار اتفاقية
حقوق الطفل والتوعية حول
احلقوق.

ص ّمم
ملن
يتوجه هذا الدليل؟ ُ
ّ
الدليل الراهن بشكل أساسي
ليتم استخدامه من قبل
األشخاص الذين سيعملون
بشكل مباشر مع األطفال
ومن جانب األطفال أنفسهم
فضالً عن األشخاص الذين
سيتولون تدريب اآلخرين
على مشروع إعداد الرسوم
املتحركة.

يحمل األطفال الالجئون العراقيون في لبنان البطاقات املستعملة في أنشطة
التوعية حول حقوق الطفل في الصفحات التالية.
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نشاطات ‘إنه حق ال غري’!
ى فهم
عدة عل
طات للمسا و أفضل
شا
على نح
مة أربعة ن الطفل
الطفل
ث
ت حقوق
وق
حقوق
اتفاقيا
مع اتفاقية حق اتفاقية
اصة ب
 .1بطاقات جت دوار اخل
قات األ
 .2بطا
سؤوليات
قوق وامل
لطفل
قات احل
ا عبة بطا
يام به؟
عنا الق
 .3ل
ذي يس
 .4ما ال

الغاية :تشجيع األطفال على االطالع على مواد اتفاقية
بتعمق ،وعلى التفكير في أنواع احلقوق اخملتلفة
حقوق الطفل
ّ
التي تشملها.

املواد :ينبغي توفّر نسخ عن اتفاقية حقوق الطفل تعتمد
كمراجع .يتم اختيار إحدى الطريقتني لالطالع على ‘بطاقات
التجمع’ الست والثالثني:
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دليل التدريب !Animate It

ا
لنش
ا
ط
ب
-1
طاقا
ت
اتفاقية جتمع
الط حقوق
فل

يتم االطالع إلى ‘بطاقات التجمع’ الست والثالثني أدناه (املوجودة
كذلك على قرص مدمج) لتتم طباعة البطاقات وفصلها.
يتم النظر إلى البطاقات في مجموعات من أربع في الصفحات
أدناه ثم تقسم إلى بطاقات منفصلة :اجملموعة ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
9 ،8 ،7 ،6

1

تُقص ‘بطاقات التجمع’ الست والثالثني حول اتفاقية ويتوجب التشديد على أن هذا النشاط ال يشتمل على إجابة
حقوق الطفل وتعطى بطاقة لكلّ عضو من أعضاء ‘صحيحة’ واحدة!
اجملموعة( .في حال كانت اجملموعة تتألف مما يتجاوز
التجمعات شكلها النهائي ،وتتوقّف
ما أن تتخذ
ّ
الستة والثالثني عضوا ً ،ميكن أن يعمل بعض املشتركني في
حتركات األطفال في أرجاء الغرفة ،يُطلب إلى كلّ
مجموعات من شخصني .أما إذا كان عدد أعضاء اجملموعة يقلّ
جتمع اختيار اسم له؛ على سبيل املثال‘ :صحة’ ،أو
ّ
عن الستة والثالثني ،يتم إلغاء العدد املناسب من البطاقات).
يجب احلرص على أن يقرأ املشاركون البطاقات املعطاة لهم ‘تعليم’ ،أو ‘تعبير’ ،إلخ.
ويفهمومها.
جتلس التجمعات سويا ً ويستدعى كل جتمع على

2

تعطى التعليمات لألطفال بالوقوف والتحرك في
أرجاء الغرفة واالجتماع باملشاركني اآلخرين .وفيما
احلق
يفسروا
هم يقومون بذلك ،يتعينّ عليهم أن
ّ
ّ
الذي تتناوله البطاقة التي يحملونها .في حال رأى مشتركان
تضمان قاسما ً مشتركا ً أو أنه ينبغي اجلمع
أن بطاقتيهما
ّ
بينهما ،يشكالن بالتالي ‘جتمعا ً’ ويتابعان سيرهما في أرجاء
سويا ً.
الغرفة
ّ
إضافي من األشخاص
جتمعهما أي عدد
ميكنهما أن يضيفا إلى ّ
ّ
حقا ً يتصف بقاسم
إذا اعتبرا أن بطاقات أولئك األطفال تصف ّ
مشترك مع احلق الذي تبرزه بطاقاتهم.

3

فيما يتواصل النشاط ،ميكن لألطفال أن ينتقلوا إلى
جتمع آخر بعد أن يصقلوا تفكيرهم في ما يتعلق
ّ
بفئات احلقوق التي تغطيها اتفاقية حقوق الطفل.
وقد يرى بعض األطفال أنهم ‘يبقون وحدهم’ وال ينتمون إلى
أي من التجمعات .ينبغي التشجيع على النقاش والتفاوض.

4
5

وليلخص املواد التي
حدة ليعلن اسمه أمام اجملموعة
ّ
تنتمي إلى الفئة املعنية؛ في هذه األثناء ،ميكن أن
يلصق املدرس أو قائد اجملموعة أو بعض املشاركني البطاقات
على الورقة الكبيرة ضمن جتمعاتهم املالئمة.

6

مناقشة األسئلة التالية:

هل كان تصنيف بعض احلقوق أصعب من تصنيف
حقوق أخرى؟ ما هي هذه احلقوق وملاذا؟
ما هي في رأيك أنواع احلقوق الرئيسية التي حتميها
اتفاقية حقوق الطفل؟

يتم إدراج سوى  36مادة من مواد اتفاقية حقوق الطفل .وتلك هي
مالحظة لقائد اجملموعة :لغايات هذا النشاط ،لم ّ
املواد التي تتعامل مع أوضاع ملموسة سيلحظ األطفال فورا ً صلتها بحياتهم الشخصية .أما املواد التي متّ استثناؤها،
فهي تعنى بالتطبيق والتعريفات .من اجلدير باملالحظة أن البطاقات تعيد صياغة مواد االتفاقية .ال ي ّتبع تصميم ‘بطاقات
التجمع’ اخلاصة باتفاقية حقوق الطفل الواردة أدناه ترتيبا ً عدديا ً دقيقا ً .ويرمي ذلك إلى تسهيل التصوير لألنشطة.

19

تناقش عقب ذلك األسئلة الواردة في اخلطوة السادسة أعاله.

هل يبدو أنه يتم التشديد على بعض أنواع احلقوق
أكثر من غيرها؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،فما سبب
التعديل  :2الشرح بأن مواد اتفاقية حقوق الطفل تُص ّنف
ذلك في رأيك؟
أحيانا ً في فئات معينة وفق املوضوع الذي تتناوله كالبقاء
هل تعتقد أنه ينبغي تعزيز التشديد على بعض أنواع أو النمو أو احلماية أو املشاركة ،كما يتعني تفسير الفرق بني
احلقوق؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،فأي احلقوق هي التي الفئات األربع املذكورة .تُعطى اجملموعات نسخا ً جديدة من
‘بطاقات التجمع’ اخلاصة باتفاقية حقوق الطفل ويطلب منها
ينبغي التشديد عليها؟
ترتيب املواد حتت عناوين البقاء أو النمو أو احلماية أو املشاركة.
هل استثنت اتفاقية حقوق الطفل أي حقوق تعتبر إذا نشأت اختالفات في وجهات النظر في ما يتعلق بالتصنيف،
أنه ينبغي إدراجها؟
يشجع املشاركون على مناقشة تلك االختالفات والتفاوض
َّ
هل تشعر أن مجتمعك /بلدك يدعم بقوة أنواعا ً بشأنها عوضا ً عن انشغالهم مبعرفة اإلجابة ‘الصحيحة’.
معينة من حقوق األطفال بشكل خاص؟ هل ينبغي عندما ت ّتفق اجملموعات الصغيرة على التصنيف ،ميكنها بالتالي
إيالء انتباه أكبر ألنواع معينة من احلقوق؟
لصق البطاقات على الورقة .وإذا كان ذلك مناسبا ً ،تتم مقارنة

التعديل  :1ميكن تنفيذ النشاط عينه بطريقة أخرى تتمثل مخطط التصنيف هذا بذلك املوصوف في اإلجراء األصلي.
في تشكيل مجموعات من أربعة إلى س ّتة أشخاص .تعطى
كلّ مجموعة ورقة كبيرة ،ومقصات وأقالم حبر وغراء ومجموعة
كاملة من ‘بطاقات التجمع’ اخلاصة باتفاقية حقوق الطفل.
ّ
يحث األطفال على ترتيب البطاقات على الورقة ،وجتميع أنواع احلقوق
املتشابهة .ميكنهم رسم خطوط تشير إلى الروابط بني التجمعات
أو بني املواد املتنوعة .تطلق اجملموعات اسما ً على ّ
جتمع .وتع ّلق
كل ّ
األوراق الكبيرة في أرجاء الغرفة ويعطى املشاركون الوقت ليتج ّولوا
.ويشاهدوا عمل اجملموعات األخرى
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-2
النشاط خلاصة
دوار ا
بطاقات األ حقوق
ة
باتفاقي جهات
و
الطفل خملتلفة
لنظر ا
ا

3

من دون سابق إنذار ،يطلب إلى الثنائيات عكس األدوار.
يُعطى حامل البطاقة أ ثالث إلى خمس دقائق ليعرض
وجهة نظر حامل البطاقة ب ويقوم حامل البطاقة ب
بعرض موقف حامل البطاقة أ ،ضمن كلّ ثنائي( .ويقوم حملة
البطاقتني ج ود باألمر نفسه)

4
5
6
7

في نهاية هذا التبادل ،تعطى الثنائيات دقائق لتحاول
التوصل إلى تسوية حول مسألة الطفل العامل.

جعل أعضاء اجملموعات الصغيرة األصلية يجتمعون
من جديد .يشرح من يحملون البطاقتني أ وب التسوية
التي توصلوا إليها ملن يحملون البطاقتني ج ود؛ ثم
الغاية :تعريف األطفال إلى وجهات النظر اخملتلفة حول أحد يقوم من يحملون البطاقتني ج ود باملثل.
احلقوق ،وفي هذه احلالة ،عمالة األطفال؛ والنظر في طرق ميكن
يتعني على اجملموعة املؤلفة من أربعة
من خاللها حلّ النزاعات حول احلقوق.
أشخاص أن حتاول بعدئ ٍذ التوصل إلى تسوية.
املواد :نسخ عن بطاقات األدوار اخلاصة بوجهات النظر حول
عمالة األطفال .يتم اختيار إحدى الطريقتني اللتني تتيحان
الطلب من املتحدث باسم كل مجموعة مؤلفة من
النفاذ إلى بطاقات األدوار األربع :أنظر بطاقات األدوار األربع أدناه
أربعة أشخاص عرض موقف مجموعته للمجموعة
(املوجودة كذلك على قرص مدمج) لتتم طباعته وقصها إلى
الكبيرة .ومن ثم يتم مناقشة األسئلة التالية:
بطاقات أربع منفصلة .أنظر البطاقات في اجملموعتني أدناه.

1

اجعل األطفال يشكلون مجموعات صغيرة تتألف كل
منها من أربعة أشخاص .تعطى بطاقة أدوار مختلفة،
سواء أ ،ب ،ج ،أم د لكل من أعضاء اجملموعات .يعطى
األطفال التعليمات بقراءة البطاقات قراء ًة صامتة من دون أن
يعرضوها على غيرهم من أعضاء الفريق.

2

جعل األشخاص الذين يحملون البطاقتني أ وب يشكلون
ثنائيات ومن يحملون البطاقات ج ود يشكلون ثنائيات
أخرى .مينح عضو كل ثنائي ثالث إلى خمس دقائق
ليعرض موقفه من مسألة عمالة األطفال للعضو اآلخر.

هل متكّ نت مجموعتك من التوصل إلى تسوية؟ هل
كان ذلك سهالً أم صعبا ً؟
صبي؟ هل أثّر ذلك في
هل ظننت أن كريس فتاة أم
ّ
موقفك؟
كيف أثّر عكس األدوار في وجهة نظرك؟
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هل تعتبر التسويات التي تلبي احتياجات كافة
األطراف ممكنة دائما ً؟

ال
نشاط
-3
لعبة ب
ط
ا
ق
ا
ت
ا
وا حلقوق
ملس
ؤوليات

التعديالت :يجري التفكير في هوية شخص آخر قد يكون
معنيا ً بوضع عمالة هذا الطفل ،وإنشاء بطاقات أدوار لذلك
الشخص ثم يُكرر النشاط.
تتم كتابة بطاقات أدوار خاصة بوضع آخر يشهد وجهات نظر
مختلفة في ما يتعلق بحقوق الطفل ويكرر النشاط.
املتابعة :يتم البحث في األنظمة املتعلقة بعمالة األطفال
في بلدك .من املسؤول عن إنفاذ تلك األنظمة؟ هل يعمل
شبان في مجتمعك على نحو يشكّ ل انتهاكا ً لتلك
أطفال أو ّ
األنظمة؟

الغاية :توضيح كون كالً من احلقوق التي تشملها االتفاقية
يوجب على األطفال الوفاء مبسؤوليات ذات صلة.

املواد :إثنتا عشرة بطاقة جتمع خاصة باتفاقية حقوق الطفل
(أنظر النشاط األول لالطالع على بطاقات إاتفاقية حقوق
الطفل أو لتنزيلها) .ميكن أن يختار املدرس أو قائد اجملموعة أي
اثنتي عشرة بطاقة تعتبر ذات معنى بالنسبة إلى األطفال
في اجملموعة ومتثّل مجموعة من أنواع املواد اخملتلفة)؛  36من
بطاقات املسؤوليات لكل مجموعة من أربعة أشخاص يتم
ست مرات لكل مجموعة؛ أقالم رصاص أو أقالم
تصويرها
ّ
حبر.

1

حث األطفال على تشكيل مجموعات من أربعة
يتم ّ
أشخاص .تُعطى كل مجموعة إثنتي عشرة بطاقة
جتمع خاصة بإتفاقية حقوق الطفل ،تتعلق كل منها
مبادة مختلفة من اإلتفاقية ( .يجب ان تُفصل البطاقات عن
بعضها).
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2

ترمي هذه اخلطوة إلى اإلتيان بثالث مسؤوليات ت ّتصل
بكل من احلقوق اإلثني عشر .ميكن أن تختار اجملموعة
القيام بذلك من خالل حث كل فرد على العمل على
ثالث بطاقات حقوق أو من خالل حث كل ثنائي على العمل
سويا ً.
على ست بطاقات حقوق
ّ
إذا اقتضت احلاجة ذلك ،تعطى اجملموعة مثاال ً عن أنواع
املسؤوليات التي تتصل باحلقوق ،مثل:

اتفاقية
نص املادة  12من ق الطفل
‘‘ ت
ل على ح
ف
ط
ل
ا
ه بحرية.
حقوق ير عن رأي
عب
حلق بعض
في الت مع هذا ا
تتماشى
مسؤولية
ل
ث
م
يات،
اآلخرين،
املسؤول عرفة آراء
ن واحترام
م
محاولة لى اآلخري
اإلصغاء إ
و
ء الغير’’.
آرا

ينبغي كتابة كل مسؤولية على بطاقة مستقلة من بطاقات
املسؤوليات .عندما تنتهي اجملموعات من القيام بذلك ،حتصل
كل منها على ست وثالثني بطاقة مسؤوليات.
نظرا ً إلى أن هذه اخلطوة قد تستغرق وقتا ً طويالً ،قد يرغب
املدرس أو قائد مجموعة الشبان في إرجاء ممارسة لعبة
البطاقات املوصوفة في ما يلي ،إلى حصة أو اجتماع آخرين.

3
4

يطلب إلى اجملموعات أن تخلط بطاقات احلقوق
خاصتها وتوزع ثالث بطاقات لكل عضو من أعضاء
اجملموعة .جتمع بطاقات املسؤوليات اإلضافية ،ووجهها
لألسفل ،في وسط الطاولة.
تهدف اللعبة إلى نيل كل العب ثالث بطاقات
مسؤوليات ملطابقة إحدى بطاقات احلقوق
خاصته أو إلى جعل إحدى بطاقات املسؤوليات
تطابق كال من بطاقات احلقوق الثالث .من أجل القيام
بذلك ،يسأل الالعب األول الالعب الذي إلى يساره إذا كان
يحمل بطاقة مسؤوليات تتطابق وإحدى بطاقات احلقوق
التي يحملها .على سبيل املثال:
‘ أملك احلق في الصحة وفي اخلدمات الصحية؛ فهل
متلك بطاقة مسؤوليات تتماشى مع هذا احلق؟’

مالحظة :مع استمرار اللعبة ،ميكن ان يختلف الشباب على ما اذا كانت مسؤولية محددة تتعلق بحق معني .ميكن
ان يكون هنالك اكثر من اجابة ‘صحيحة’ .و يجب على قائد اجملموعة ان يشجع هذا النوع من النقاش الذي قد ينشأ
خالل هذه اللعبة.
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في حال كان الالعب الثاني ميلك هذه البطاقة ،يقوم بقراءتها
بصوتٍ عالٍ .إذا اتفق الالعبان على وجوب اجلمع بني البطاقتني،
يعطي الالعب الثاني البطاقة للاّ عب األول.

مالحظة :فيما تستمر اللعبة ،ميكن أن يختلف األطفال في
الرأي بالنسبة إلى ما إذا كانت مسؤولية معينة تتصل أو ال
تتصل بحق محدد.

في حال لم يكن الالعب الثاني ميلك بطاقة مطابقة ،يتعني
على الالعب األول أن يسحب بطاقة من أعلى كدسة البطاقات
املوجودة في وسط الطاولة.

ميكن توفّر أكثر من أجابة ‘صحيحة’ واحدة ،وينبغي على
يشجع نوع النقاش الذي
املدرس أو قائد مجموعة الشبان أن
ّ
قد ينشأ عن سير اللعبة.

حني بعدئ ٍذ دور الالعب الثاني ليسأل الالعب إلى
يساره عن إحدى بطاقات املسؤوليات .تكرر إجراء في
اخلطوة  4عينه.

ما أن تنتهي اجملموعات كافة من القيام بذلك ،جتري
مناقشة ما يلي بشكل جماعي:

5
6

تستمر اللعبة بأن يطرح كل العب السؤال على من
هو إلى يساره .يتعني على كل العب يحصل على ثالث
بطاقات مسؤوليات تتطابق مع بطاقات احلقوق التي
يحملها ،أو بطاقة حقوق واحدة لكل من بطاقات املسؤوليات،
أن يبقى ضمن اللعبة (للمساهمة بتقدمي بطاقات املسؤوليات
إلى اآلخرين) حتى يدرك أعضاء اجملموعات األربع جميعهم
املرجو.
الهدف
ّ

7

أي احلقوق اتصلت بها مسؤوليات واضحة جدا ً؟
أي احلقوق هي التي صعب تقرير ثالث مسؤوليات
لها؟ ملاذا؟
تشدد على حقوقك بوصفك
هل تشعر بأ ّن عائلتك
ّ
طفالً أكثر منه على مسؤولياتك؟ ماذا عن مدرستك؟
احمللية؟ ما سبب ذلك؟
ومجتمعك؟ والسلطات
ّ
يسهل عليك تأدية مسؤولياتك بوصفك
ما الذي
ّ
طفالً؟ ما الذي يصعب عليك ذلك؟

التعديل :بعد أن تشكل اجملموعات بطاقات املسؤوليات
خاصتها ،ميكنها تبادل مجموعة بطاقاتها مع مجموعة أخرى،
ّ
لتتس ّنى للمجموعات فرصة النظر في أفكار مختلفة حول
املسؤوليات.
حث األطفال على وضع قائمة من املسؤوليات
املتابعة:
ّ
العشر األكثر أهمية التي يضطلعون بها بوصفهم أفرادا ً في
العائلة أو املدرسة أومجموعة شبابية أو في اجملتمع.
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مرجح؛
كتابة كل اقتراح ،مهما بدا غير ّ

شاط -4
الن
ما الذي
عنا القيام
يس
به؟

محاولة منع اآلخرين من التعليق على أي من
االقتراحات أو انتقاده أو تقييمه؛

3
4

السماح لألطفال بتوضيح آراء اآلخرين.

بعد أن تتم كتابة كافة االقتراحات لطرق العمل ،على
اللوح أو ورقة الرسم البياني ،يجري استعراض القائمة
وتقييمها مع اجملموعة .سيعمد إلى جتاهل بعض
االقتراحات على الفور لعدم واقعيتها.

تسأل اجملموعة عما إذا كانت قادرة على استباق أي
صعوبات تصاحب تنفيذ كل من االقتراحات املوجودة
على القائمة .جتري مناقشة أنواع الصعوبات -الوقت
الغاية :تشجيع األطفال على التفكير في مجموعة متنوعة
املطلوب ،املال أو املوارد األخرى املطلوبة ،اخلطر ،ومقاومة
من الطرق التي تتيح لهم العمل على مسألة حقوقية.
اجملتمع ،إلخ .يقرر مع اجملموعة إذا ما كانت تلك الصعوبات
املواد :لوح وطبشور أو ورقة رسم بياني وأقالم حبر
جتعل املشروع مستحيل التنفيذ ،أو إذا كان ثمة من سبل
معينة تسمح بتجاوزها.
بعد مشاهدة كافة ‘بطاقات التجمع’ الست والثالثني
اخلاصة باتفاقية حقوق الطفل أو مجموعة منتقاة جتري محاولة تقليص قائمة مشاريع األعمل املمكنة إلى
منها (أنظر النشاط األول من أجل التعليمات) ،يطلب العمل الذي يبدو أكثر عملي ًة من سواه .قد يتوفر أحيانا ً
إلى اجملموعات اختيار املسألة احلقوقية التي شعروا بأنها احتماالن أو ثالثة احتماالت .ميكن أن يقرر قائد اجملموعة التعمق
ت ّتصف بالدرجة األعلى من األولية.
في تقييمها مع اجملموعة واالستقرار على مسار عمل واحد،
أو السماح للمجموعات الصغيرة بالعمل على مشاريع
يطلب من اجملموعات القيام بعصف أفكار حول ما
مختلفة.
ميكن القيام به ملعاجلة هذه املسألة.
التعديل :ميكن أن يقوم األطفال بعصف األفكار ضمن
يرمي عصف األفكار إلى توليد أكبر قدر ممكن
مجموعات صغيرة.
من األفكار .من أجل القيام بذلك ،يعتبر من اجملدي:

1
2

تشجيع األطفال على التفكير بطريقة خالقة؛ وتعتبر
حتى اإلقتراحات التي تبدو بعيدة االحتمال ،مقبولة؛
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التعديل رقم  :2تستخدم النقاط أدناه لدعم املناقشات:

قوق الطفل...
اتفاقية ح
يعزز األطفال
ف ميكن أن
م -هل يتمتع
كي
؟
ي
في منطقته
ل
حمل
ّ
ا
ى
و
ت
س
مل
ب
على ا
طفال وللشبا
ليم؟ والرعاية
توفرة لأل
لى التع

إلى اخلدمات امل
في احلصول ع
انية متساوية
التعرف
ميعهم بإمك
ج
األطفال
جلمع التبرعات
مرافق الترفيه؟
مات لألطفال أو
و
ة؟
الصحي
لية تؤمن اخلد
ع منظمة مح
طوع للعمل م
ثقافية ،تركيب
الت
ة ،املهرجانات ال
ت تنظيف البيئ
لها.
ل احمللي -حمال
شاركة في العم
حقوق الطفل.
امل ت املالعب ،إلخ.
ير عن رأيهم في
معدا
ة احمللية للتعب
طفال والعائالت
محرر الصحيف
مات أفضل لأل
ابة رسائل إلى
لية بتأمني خد
كت
ضاء اجملالس احمل
حاولة إقناع أع
م
في منطقتهم.

اتفاقية حقوق
ي؟
 /صادقت على
....على املستوى الوطن ّ
دهم قد وقعت
انت حكومة بل
شاف إذا ما ك
اكت
ذ االتفاقية وإذا
حلرص على تنفي
ل.
الطف
مة بلدهم عن ا
التربوية قد متت
في إطار حكو
ة و /أو اخلدمات
ل
كتشاف املسؤو
مات االجتماعي
ا
ي القانون واخلد
انت تغييرات ف
ك
في بلدهم.
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االتصال مبكتب اليونيسيف و/أو
م
نظ
مة
رع
اية
األ
طف
ال،
في
حال
توافره ،أو
بلجنة وطنية ،ليعرفوا كيف مي
كن
هم
ا
إلس
هام
في
تع
زيز
حق
وق
ا
لطفل.
الكتابة إلى املمثلني احملليني املنتخ
بني
إذا
شع
روا
ب
أنه
مي
كن
الق
يام
بأ
مور أخرى
لتطبيق االتفاقية في بلدهم.
جعل االتفاقية مسألة سياسية
حية .من
خ
الل
ط
رح
ال
س
ّ
ؤال
ع
لى
امل
رش
حني
لل
مناصب السياسية قبل االنتخابا
ت،
عما
ين
وون
الق
يام
به
ب
شأن
تنفيذ
االتفاقية.
احلث على إد
راج االتفاقية ضمن البرامج احلزبية.

 ...على املستوى ال
ملي؟
عا ّ

اكتشاف أماكن في بلدهم وفي
بل
دان
أخ
رى
ي
تم
في
ها
ان
ته
اك
حق
وق
الطفل.
االنضمام إلى منظمة تعنى بحقوق
اإلن
س
ان؛
و
إقا
مة
ح
ملة
أو
ج
مع
ا
لتب
رعات
لها.

استخ
دام دورهم كمستهلكني للتعبير عن
رأيهم :من خالل جت ّنب شراء املنتجات
من
الشركات التي تقوم على سبيل امل
ثال
ب
اس
تخ
دام
ا
ألط
فال
و
تلو
يث
ا
لبيئة
والتمييز إزاء األقليات ،إلخ.

محا
ولة إقناع ممثليهم في املنظمات الدولي
ة -األمم املتحدة ،اإلحتاد األوروبي ،إلخ-
بإيالء االنتباه النتهاك حقوق الطفل
وتق
دمي
الد
عم
ل
هم
في
ج
هود
هم
ال
رامية
إلى العمل لصالح حقوق الطفل.
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كيفية تنفيذ فيلم رسوم متحركة
ل البدء

قب

أفالم الرسوم املتحركة .من املهم في هذا السياق ،أن يضطلع
بدور املرشد عوضا ً عن دور املعلم؛ ينبغي أن يحاول قدر اإلمكان
عدم التدخل على اإلطالق في وضع فكرة القصة .ويتلخص
امليسر بإرشاد األطفال من الناحية التقنية ،متيحا ً لهم
دور
ّ
املساحة القصوى لصناعة فيلمهم اخلاص.

امليسر على حقوق الطفل وعلى اتفاقية
سوف يتم تدريب
ّ
امليسر بتدريب حول اتفاقية
حقوق الطفل .في حال لم يحظ
ّ
امليسر
حقوق الطفل ،يتعني على شخص معتاد على العمل مع
ّ
األطفال وفي إطار اتفاقية حقوق الطفل أن يضطلع بدور
كما أسلفنا ،ال تقتضي إقامة ورشة عمل خاصة بإعداد أفالم امليسر في ورشة العمل .بدال ً من ذلك ،ميكن أن تتبع ورشة
الرسوم املتحركة معرفة تقنية معمقة في صناعة األفالم.
العمل اخلاصة اخلاصة مبشروع إعداد أفالم الرسوم املتحركة
ولكن ثمة نقاط بسيطة تساعد امليسر على قيادة ورشة تدريبا ً حول حقوق الطفل.
ّ
العمل :والنقطة األولى واألهم هي فهمه تقنية إعداد أفالم
الرسوم املتحركة .فضالً عن ذلك ،ينبغي أن يكون امليسر
األطفال
مهتما ً بحقوق اإلنسان ،خالقا ً ،متمتعا ً مبهارة في الرسم ،وقادرا ً
على التعامل مع األطفال وعلى حتفيز أفكارهم عالوة على نظرا ً إلى كوننا نعمل بشكل أساسي مع أطفال من خلفيات
كونه قادرا ً على إشراكهم على نحو تام في عملية إعداد مختلفة( ،مناطق مهمشة ،مخيمات الجئني لألطفال ذوي
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احلاجات اخلاصة...إلخ) ،ال يتعني عليهم التمتع مبعرفة تقنية لصورة متحركة ،لرسم بياني متحرك أو لتسلسل تفاعلي
معمقة بتنفيذ األفالم أو مبهارات رسم ممتازة .لكنه من خاص بوسائل اإلعالم ،مبا في ذلك ،تفاعلية شبكة اإلنترت’.
املستحسن أن يتمتع األطفال الذين يقم عليهم االختيار
للمشاركة في تنفيذ أفالم الرسوم املتحركة بفهم جيد في نستخدم اللوح القصصي للمساعدة على تنظيم عملنا في
أمور الرسم والتلوين وإعداد أشكال الشخصيات واألماكن ،خالل التصوير وإلعطاء فكرة أفضل عما سيبدو عليه املشهد.
فبقدر ما كانت لألطفال مهارات في الرسم ،قل استهالك في أبسط أشكالها ،يكون اللوح القصصي سلسلة من
الوقت املطلوب للرسم ،وقد يؤثر ذلك أيضا ً في جودة األفالم .الصور اجلامدة التي جتمع وتعرض في تسلسل .ومن الشائع
أن يضاف حوار إلى تسلسل الصور الختبار ما إذا كان احلوار
‘في حال كان املشتركون يفتقرون إلى مهارات الرسم والتلوين والصور يعمالن بشكل فعال سويا ً( .أنظر امللحق .)4
اجليدة ،يتعني عليك النظر في إيالء مزيد من الوقت لهذه
اخلطوة .ينصح باختيار املشاركني الذين ينتمون إلى فئات
الصندوق
األعمار عينها ويتمتعون إلى حد ما بالدرجة نفسها من
مهارات الرسم والتلوين وإعداد أشكال الشخصيات’
صندوق خشبي مصمم خصيصا ً ،مصنوع عن يد جنار.
للصندوق أربعة جوانب ويكون مفتوحا ً من جانبني منها ومن
األعلى .يتم تركيز الكاميرا في األعلى لتصوير الرسوم التي
املعدات واملواد
ّ
توضع أسفل الصندوق.

اللوح القصصي
‘القصص املصورة كناية عن مخططات رسومية مثل سلسلة
رسومات أو صور تعرض في تسلسل لغاية التصور املسبق

(انظر امللحق  3حيث مت وصف األبعاد بالتفصيل).

في حال لم يكن الصندوق متوفرا ً ،ميكن إعداد
حاملة ثالثية للكاميرا والتصوير على األرض.
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الكمبيوتر احملمول والبرمجيات
ينبغي وصل الكاميرا بكابل جهاز ناقل تسلسلي عاملي ()USB
إلى الكمبيوتر احملمول .ثمة عدد من البرامج مخصص لصناعة
فيلم رسوم متحركة .تعد هذه البرامج سهلة اإلستخدام.
تستخدم املنظمة السويدية لرعاية األطفال برنامجا ً يحمل
اسم  Animaatiokone Studioفهو سهل االستخدام
ويتميز بخصائص بصرية رفيعة (انظر امللحق  .)6يجب حتميل
البرنامج على  Windows XPفقط لكي يعمل على
الكمبيوتر احملمول.

املواد
تشتمل املواد األساسية املطلوبة على أوراق كرتون ملونة وأقالم
ومحايات وأقالم حبر ودبابيس لوحات
تعليم ملونة ومقصات
ّ
الرسم .غير أ ّنه ميكن األطفال أن يستخدموا أي مواد أخرى
قابلة إلعادة التدوير من محيطهم مثل القدمي من الصحف
واجملالت وقطع القماش وأوراق الشجر والبالستيك أو الزجاج.
ميكن استعمال تقنيات أخرى في عملية إعداد فيلم الرسوم
املتحركة كاالستعانة بشخصيات مصنوعة من الطني.

كاميرا الويب أو الفيديو

تقدمة املنظمة السويدية لرعاية األطفال

ميكن استخدام أي كاميرا فيديو ميكن وصلها بالكمبيوتر.
إذا كنت ال متلك كاميرا فيديو ،ميكنك استخدام كاميرا ويب
لكن ينبغي أن تتمتع األخيرة مبزايا محددة مثل جودة الصورة
ودرجة وضوح تبلغ  480×640بيكسل فضالً عن سرعة غالق
وبؤرة تركز ميكن تعديلهما وميكروفون مدمج لدبلجة الصوت
(كما ينصح به مطورو البرنامج) .نعلم من خالل خبرتنا أن
الكاميرات العالية الدقة ذات تسهيل التكبير هي األفضل
لالستعمال مبا أنها تقدم لنا نتيجة أحسن جلودة صور أفضل
املقربة:
وتسمح لنا بالتحكم في املشاهد
ّ
( )Microsoft LifeCam Cinemaهي
مثال على الكاميرات التي جربناها ونستعملها
في ورش عملنا.
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الكاميرا مركزة في أعلى الصندوق (انظر
الصورة)

دليل التدريب !Animate It

كاميرا ويب

صندوق

املواد

كمبيوتر محمول
وبرمجيات

للوح القصصي

كابل وصلة كهربائية
كابل وصلة كهربائية مع مخرجني للكهرباء على األقل لوصل
الكمبيوتر احملمول ومصابيح الصندوق.
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اخل

طوات

ميكن لألطفال أن يعملوا بطريقتني:

تتمثل األولى في كتابة كل من األطفال أفكاره على ورقة ،على
بناء على خلفياتهم وعلى
أن تعكس كل قصة احتياجاتهم ً
البيئة التي يعيشون فيها وعلى مستواهم العلمي ،إلخ ..بعد
انتهاء األطفال من كتابة قصصهم ،يقرأ كل منهم بصوت
مرتفع ما أتى به .ثم يقيمون حوارا ً يحددون فيه القصة التي
جتسد حاجة بالغة
متثل غالبيتهم أو يختارون القصة التي
ّ
بعد تهيئة البيئة والتعريف باتفاقية حقوق الطفل اإلحلاح بالنسبة إليهم .ميكنهم كذلك كتابة قصة جديدة
جتمع أفكارهم كلها!
وبالتجهيزات ،وتقسيم األطفال إلى مجموعات

1

يبدأ اإلعداد لتنفيذ الفيلم

يتم تصوير الفيلم في  8مراحل (مفصلة في ما يلي).
في خالل ورش العمل حتدد األيام واخلط الزمني إلمتام كل
من هذه اخلطوات الثماني وفقا ً ملدة ورشة العمل .والتحرير هو
خطوة إضافية قد تدعو إليها احلاجة (اخلطوة رقم .)8

أما الطريقة األخرى فتتمثل بقيام األفراد في اجملموعات مبناقشة
مسائل يشعرون بأنها ملحة في حياتهم؛ ومن ثم يقررون
بناء عليه ،بكتابة قصة وحتويلها إلى
اعتماد موضوع يقومونً ،
نص.

2

النص

ما هو النص؟ النص هو حتويل القصة إلى حوار وأحداث.
التعريف بحقوق الطفل :األنشطة حول اتفاقية حقوق
يقسم األطفال في هذه املرحلة القصة إلى أجزاء،
الطفل
ويصفون صفح ًة صفحة األحداث والعناصر والشخصيات
األفكار واللوح القصصي (الستوري بورد) للنص واحتساب وأحيانا ً اخللفيات وزوايا الكاميرا لكل من املشاهد ،باإلضافة
الوقت اخملصص للحوار
إلى التعليقات والدوائر املرسومة اخملصصة للحوار .هي املرحلة
التي يتم فيها وصف األحداث وحتديد كيفية ظهور كل من
األفكار :في هذه املرحلة يعمل األطفال في مجموعات وتتخذ العناصر والشخصيات وتنفيذ كل جزء من احلوار.
كل مجموعة قرارها حول موضوع الفيلم.

سيؤمن تعريفهم بحقوق الطفل اخللفي َة التي يحتاجون إليها ليفهموا حقوقهم ويختاروا موضوعا ً يتعلق
ّ
بتجربتهم .في خالل التعريف ،قد تكون اخترت التركيز على أحد أوجه احلقوق (كاحلق في التعليم مثالً .في هذه احلال،
يرجح أن يختار األطفال موضوعا ً ذا صلة).
ّ
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في املرحلة التالية ،ميكن تقسيم األطفال إلى مجموعتني ،املتحركة ،شريح ًة شريحة ككتاب كوميدي .ويجب أن يحمل
تعمل األولى على وضع اللوح القصصي ،أما الثانية فتعمل اللوح القصصي بعض املعلومات التالية:
على احتساب وقت احلوار الذي متت كتابته سابقا ً في النص.
ما هي العناصر ومن هي الشخصيات الظاهرة في
الصورة ،وكيف تتحرك؟
اللوح القصصي

3

بعد كتابة نص الفيلم ،يعمل األطفال على حتويله
إلى لوح قصصي يحتوي كل قسم/مربع منه على
مشهد من الفيلم القصير وعلى النص ذي الصلة .يوجه اللوح
القصصي األطفال في تصوير القصة املكتوبة في مجموعة
من املشاهد املتالحقة.

مثال
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ما هو اللوح القصصي؟ بعد كتابة فكرة أحد األفالم
نصه ،تتمثل اخلطوة التالية في
أو أفالم الرسوم املتحركة أو ّ
كتابة اللوح القصصي الذي يروي بصريا ً قصة فيلم الرسوم

ما الذي تقوله الشخصيات لبعضها البعض ،في حال
كانت تتحاور.
كم من الوقت مضى بني الصورة األخيرة في اللوح
القصصي والصورة الراهنة؟

أين هي الكاميرا في هذا املشهد؟ أهي قريبة أم بعيدة؟
هل تتحرك؟

لم يوضع اللوح القصصي؟ يساعد وضع اللوح القصصي
َ
في تنظيم لقطات الفيلم .ميكن إجراء التعديالت على اللوح
القصصي قبل بدء إعداد فيلم الرسوم املتحركة .كذلك ،ميكن
لألطفال أن يخبروا أشخاصا ً آخرين عن فيلم الرسوم املتحركة
ويروهم اللوح القصصي لإلفادة من أفكارهم.

كيفية وضع اللوح القصصي؟ يشيع رسم اللوح
القصصي بواسطة أقالم احلبر أو الرصاص ،ولكن ميكن
االستعانة بتقنيات أخرى كالتقاط الصور أو اقتصاص صور
من اجملالت أو حتى االستعانة بالكمبيوتر .اذكر دوما ً أنه ال

مالحظة :ننصح في هذه اخلطوة ،ان تنقسم
كل مجموعة الى فرقتني ،الفرقة األولى تعمل على
اللوح القصصي ،و الفرقة الثانية تعمل على توقيت
النص احلواري الالزم لقراءة كل مشهد.
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يتعني على الرسوم أن تكون معقدة؛ ال يستغرق رسم الصور بذلك ،يعي األطفال عدد الصور التي يتعني عليهم إدخالها
في العادة أكثر من بضع دقائق .استعمل أشكاال ً وخلفيات على أن تطابق بدقة التوقيت احملدد.
ورسوما ً بسيطة .وفي حال مت رسم صور اللوح القصصي
الرسم
على بطاقات فهرسة منفصلة ،ميكنهم تغيير ترتيب أقسام
القصة.
الرسم :يتم الحقا ً رسم الشخصيات الواردة في
النص .وال يتعني على الرسوم أن تكون متقنة.
تعطى لألطفال احلرية في الرسم بالطريقة التي حتلو لهم
منوذج عن اللوح القصصي (أضف منوذجاً عن بغض النظر على النتيجة .تتألف الرسوم من طبقات عديدة؛
اللوح القصصي على شكل ملحق في النهاية) خلفية (خلفيات) املشاهد هي الطبقة األساسية التي
تُعرف بـ»الطبقة الثابتة» والتي ترسم مرة واحدة فقط .أما
العناصر والشخصيات فتعرف باسم «الطبقات املتحركة»
(صبي ،عصفور ،سيارة ،غيمة ،إلخ )...وقد تُرسم مرات عديدة
امليسر (املدرب)
وفقا ً حلركتها في كل مشهد .وقد يتدخل
ّ
لتوجيه األطفال في ما يتعلق بأحجام الرسوم ومقاساتها
على أال يقوم برسم الشخصيات بنفسه .عند اجلواز ،يبدأ
األطفال برسم خلفيات املشاهد فيسهل عليهم تقدير حجم
شخصياتهم.

4

يتعني أن يتم التأكد من كل مشهد يرسمه األطفال بواسطة
قصه وتلوينه.
البرمجيات قبل ّ
احتساب الوقت اخملصص للحوار :تعتبر هذه عملية بالغة
السهولة ،ميكن لألطفال أن يستعينوا بالنص الذي سبق أن
كتبوه أو يكتبوا احلوار اخلاص بكل مشهد على ورقة منفصلة،
ثم يقرأ أحدهم احلوار بصوت مرتفع متاما ً كما سيتم تسجيله
الحقا ً في الفيلم ،ويقوم آخر في الوقت نفسه باحتساب الوقت
اخملصص للحوار بواسطة مؤقّت أو من خالل عد الثواني على
ساعة عادية ويدون الوقت املطلوب لكل مشهد (بالثواني).
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ما هي اللقطات البينية؟ اللقطات البينية هي الصور بسالسة إلى الرسم التالي.
التي توضع بني رسمني إلعطاء االنطباع بأن الرسم األول يتحول

األمثلة البينية
اإلطاران أ و ب

B

الرسوم البينية

الرسوم البينية هي رسوم بين
األطر الرئيسية تساعد في خلق
صورة متحركة وهمية.

B

كلما زاد عدد الرسوم البينية كلما
أصبح الفيلم أكثر واقعية.

B
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5

ال���ق���ص
والتلوين

قص
كيف يتم
ّ
لتكون
الشخصيات؟
حركة الشخصيات أكثر
قص الشخصيات
واقعية،
ّ
املتحركة إلى أجزاء لتسهيل
جتسيد حركتها .لتحريك صبي
مثالً ،قص األرجل واليدين
واجلسم والرأس وافصلها عن
بعضها البعض لتتمكن من
حتريك كل من األجزاء على
حدة .وإلتاحة ظهور التعابير
على الشخصيات ،افصل
العينني والفم( .انظر امللحق
 10للمزيد من التفاصيل).
كيف يتم التلوين؟
يستحسن استعمال أقالم
التلوين اخلشبية أو الشمعية
بدالً من أقالم احلبر السائل.
فأقالم التلوين اخلشبية تضفي
ألوانا ً حية على األشكال.
يتعني استعمال أقالم احلبر
السائل إلضافة التفاصيل.
من املهم أيضا ً أن يتم حتديد
األشكال كلها في الرسوم
(بواسطة أقالم احلبر السائل)
لتظهر على اخللفية.

كيفية خفض حركة الشخصيات
39

للحصول على أفضل النتائج وعلى ألوان واضحة ،يستحسن
حتديد العناصر والشخصيات على الكرتون امللون بدال ً من
الرسم على الكرتون األبيض وتلوينه بعدئذٍ.

ثم
ثم يغيرون املوقع مبا يتالءم مع حركة الشخصيةّ .
يقومون بالتصوير مجددا ً (الصبي يلوح بيده -تغيير
وضعية اليد) .تستمر هذه العملية إلى أن يتم إجناز
احلركات واملشاهد كلها وتصويرها (ميشي الصبي إلى أن
يصل إلى املنزل).

عملية حتريك الشخصيات أساسية لنجاح الفيلم.
امليسر على اطالع على البرمجيات
ويتعني أن يكون
ّ
املستعملة .ويتلخص حتريك الشخصيات مبا يلي:

(صور)

6

التحريك

تقدمة املنظمة السويدية لرعاية األطفال

يضع األطفال الشخصيات في املوقع املرغوب ويصورنها
(مثالً :صبي واقف).
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وتسجل البرمجيات احلركات املتالحقة وتسقطها وفقا ً
ّ
لتسلسلها .حلسن احلظ أن برمجيات الرسوم املتحركة
تتيح لنا التحرير الفوري عند اكتشاف األخطاء ،كظهور
يد في الصورة مثالً أو إزالة إحدى الشخصيات عن طريق
اخلطأ.

معنى أما املرأة العجوز فحركتها أبطأ من االثنني .واألمر سيان
التوقيت :التوقيت هو سرعة احلركة وهو الذي يسبغ عليها
ً
على الصعيدين املادي والعاطفي .ويتعني على صانع الرسوم بالنسبة إلى الغيوم والعصافير والقطط والكالب إلخ.
املتحركة أن يخصص وقتا ً مناسبا ً الستباق احلركة وللحركة
نفسها ولرد الفعل عليها .في حال كان الوقت الضروري للقيام بعد أن ننتهي من إعداد مشاهد فيلم الرسوم املتحركة،
بذلك طويالً ،فقد يشتت انتباه املشاهد ،أما في حال كان قصيرا ً يتعني علينا حفظها على جهاز الكمبيوتر .وحلفظ مشروع
فيلم الرسوم املتحركة ،نتوجه إلى  File←Save Asثم
جدا ً فقد ال يالحظ املشاهد احلركة أو يفهمها.
نختار موقعا ً نريد أن نحفظ عملنا فيه -ونفتح ملفا ً جديدا ً
(صورة) قد يؤثر التوقيت أيضا ً على إدراك أوزان األشياء .فكلّما نطلق عليه اسما ً وننقر على زر .Save
زاد وزن الشيء طال وقت تسريع حركته أو إبطائها .ففي حال
التقطت إحدى الشخصيات غرضا ً ثقيالً ،كحجر ثقيل مثالً ،وملشاهدة الفيلم الذي صنعناه بواسطة Windows
يجب أن تكون حركتها أبطأ من التقاطها غرضا ً خفيف الوزن  ،Media Playerعلينا تصديره على شكل ملف AVI؛ لذا،
نتوجه إلى  .File ← Export AVI Filesفي هذه املرحلة
كالكرة.
أيضا ً ننصحك بفتح ملف جديد وبإطالق اسم  AVIعليه
كذلك ،يؤثر التوقيت على إدراك حجم الغرض ،فاألشياء حلفظ عملك فيه.
الكبيرة احلجم تتحرك بشكل أبطأ من األشياء الصغيرة كما
أن قصورها الذاتي يكون أكبر .ال تضفى هذه املؤثرات بتغيير مالحظة :عندما تصدر ملف  ،AVIستظهر نافذة صغيرة على
وضعيات األشياء بل بتغيير املساحات أو بتعديل الوقت (عدد الشاشة دالل ًة على تصيير الفيلم ( ،)Renderingوفي حال
بقائها لفترة طويلة ،تأكد من ظهور عبارة Rendering
الصور) بني الوضعيات.
 .Audioفي حال كان األمر كذلك ،أغلق البرنامج ألن هذا يدل
علينا إيالء أهمية بالغة للتوقيت عندما نحرك أشياء مختلفة على بحثه عن ملف صوتي بينما لم نقم بإضافة أي أصوات
في الوقت ذاته .مثاال ً على ذلك ،نرى على الطريق صبيا ً وسيارة إلى الفيلم بعد.
وامرأة عجوزا ً تعبر الطريق ،تتحرك السيارة أسرع من الصبي
ينصح بحفظ كل مشهد بعد االنتهاء من تصويره مباشر ًة وذلك لتفادي فقدانه في حال توقفت البرمجيات عن
العمل فجأ ًة أو في حال وقوع أي مشاكل تقنية أخرى.كذلك ،وبعد حفظ كل مشهد ،يتم تصديره على شكل ملف
 AVIوذلك لالحتفاظ بنسخ نهائية عنه على سبيل االحتياط.
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ما هو التوقيت؟

التوقيت هو سرعة
ا
حلر
ك
ة.
ف
هو
ي
ع
ط
فعلى الشخص ال
ي معنى جسديا و
فيا للحركة.
حركة ،والوقت ا ذي يحرك الشخصيات أن ًيحدد ال ً عاط ً
خمل
وق
فإذا انقضى وق صص للحركة ،والوقت اخملصص لرد ت الذي يسبق أي
ال
تأ
انقضى وقت أق طول من الالزم ،قد يفقد املشاهد ا فعل على احلركة.
ل
هت
من الالزم ،قد ال يفهم املشاهد احلرك مامه بالصورة .وإذا
ة
أو قد ال يتنبه لها.
قد يؤثر التوقيت
ك
ذل
ك
عل
ى
كي
في
يت
ة تقييم وزن غر ٍ
ضم
طلب قو ًة أكبر ووق ًت
ا
أ
طو
ل
ل
لت
س
ري
ا .فالغرض الثقيل
ع
شخصي ٌ
ة ما غرض
واإلبطاء .على سبي
مما لو كانت حتم ً ا ثقيالً مثل صخرةٍ كبيرة ،يجب أن ت ل املثال ،إن حملت
قو
ل غر ً
ضا خفي
م بذلك ببطءٍ أكثر
ف الوزن مثل الكرة.
وباملث
ال ل ،يؤثر التوقيت عل
ى
كي
في
ة
ت
ق
يي
م
حجم غر ٍ
كبير يتحرك بب ٍ
ض ما.
هذه التأثيرات طء أكثر من الغرض الصغير ويكون أ فالغرض ذو احلجم
ع
بني هذه الوض بر تغيير الوضعيات بل عبر تغيير كثر جم ً
ودا.وال تُبتكر
التو
عيات.
قيت (أو عدد األطر)
ال بد من إيالء أهمي ٍ
ة
أ
ك
بر
لل
تو
قي
ت
عن
عينه .على سبيل املثال ،في مشه ٍ د حتريك أغراض م
ختلفة في الوقت
د للطريق حيث
وسيارة وامرأة ع
مير
جو
عل
ز،
ى
تت
ال
تو
حر
ال
ك
ّ
ي
ال
صبي
سيا
رة أسرع من الصب
على نحو أبطأ من
ي
ه
و
ما
ال
م
ع
ع
ج
ا.
وز
تت
ً
حر
ك
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أمثلة عن التوقيت

43

7

قبل تالوة احلوار ،علينا بفتح  Movie Makerواستيراده إلى
املشاهد التي صورناها وحفظناها على شكل ملفات .AVI

الصوت

بعد االنتهاء من الفيلم ،يقوم األطفال بإضافة الصوت
وبعد استيراد ملفات  AVIنرتبها بالتسلسل كما يجب أن
البشري غير املتزامن .يقرأون النص -ويعطي كل
تكون في املسودة النهائية ثم نتبع اخلطوات التالية:
منهم صوته إلحدى الشخصيات -ويتم تسجيل ما يقرأونه.
ويستحسن أن تُقام جتربة قبل التسجيل على الرغم من أن للسرد والتسجيل على اخلط الزمني:
البرمجيات تتيح التصحيح واإللغاء.
أضف أي مقاطع فيديو وأي صور أو عناوين أو كلمات
يجب أن يتم ذلك في مكان
شكر تريد عرضها في عملك إلى اللوح القصصي/اخلط
هادئ جدا ً بعيد عن الضجيج
الزمني.
والناس ،ويستحسن أن يجري
وانقر على  Timelineفي قائمة .Tools
في غرفة مغلقة ألن أي
صوت يُلتقط ويُسجل يؤثر
حرك مؤشر إعادة االستماع على اخلط الزمني وهو مربع
الحقا ً على الفيلم .عند
يتوسطه خط عمودي ،إلى نقطة يكون فيها املسار
كتابة احل��وار ،اكتب أدوار
الصوتي/املوسيقي فارغا ً وترغب عندها بالبدء بالسرد
الشخصيات بألوان مختلفة،
الصوتي.
فيسهل بذلك على األطفال
النص.
حتديد أدوارهم عند قراءة
للحصول على خيارات إضافية ،انقر على Show More
 Optionsواتبع اخلطوات التالية:
تتيح لنا البرمجيات إضافة الصوت فورا ً من خالل النقر على زر
•في حال كنت قد أضفت مقاطع صوتية أخرى إلى
 ،Audio Dubوالبدء بالقراءة ،ولكن ،نظرا ً إلى املشاكل التي
املسار الصوتي/املوسيقي ،ولم ترد تغيير مواقع
واجهناها في القيام بذلك ،ننصح باستعمال برمجيات أخرى
املقاطع األخرى على اخلط الزمني ،انقر على مربع
هي  Movie Makerعند السرد.
اختيار Limit Narration to available free
والسبب الذي ننصح من أجله باستعمال Movie Maker
.space on Audio/Music Track
هو كون هذه البرمجيات من إنتاج  Microsoftوكونها مركبة
•ومن قائمة  ،Audio Deviceاختر أداة التسجيل
افتراضيا ً على أجهزة الكمبيوتر كلها التي تستخدم نظام
الصوتي التي ترغب في استعمالها في حال وجود
التشغيل  .Microsoftهي سهلة االستخدام كما أنها تتيح
أكثر من أداة واحدة.
حتريرا ً بسيطا ً للفيلم إذا دعت احلاجة.

rrr...
r
G

•ثم انقر على  Audio Input Sourceالختيار
اجلهاز الصوتي الذي ترغب في استعماله .للتحكم
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مبستوى صوت تسجيلك ،حرك زالقة Input Level
واضبطها عند املستوى املناسب.
•اختر مربع  Mute Speakersملنع تداخل صوت
التسجيالت الصوتية باخلط الزمني بينما تقوم
بالتسجيل فتحافظ على نقاء التسجيل.
انقر على زر  ،Start Narrationوابدأ بالسرد والتسجيل
على اخلط الزمني.
قم بإحدى اخلطوات التالية:

•في حال لم يتم اختيار مربع اختيار Limit
Narration to available free space
 ،on Audio/Music Trackانقر على Stop
 Narrationبعد انتهائك من السرد والتسجيل
على اخلط الزمني.
في مربع  ،File Nameاطبع اسم التسجيل الصوتي ثم
انقر على  .Saveسيسألك اجلهاز ما إذا كنت تريد حفظ
التسجيل الصوتي تلقائيا ً في My Documents/My
 .Videos/Narrationميكنك اختيار حفظ التسجيل
الصوتي في امللف نفسه الذي سبق لك أن حفظت فيه
ملفات األفالم إذا رغبت في ذلك.

•في حال سبق أن مت اختيار مربع اختيار Limit
Narration to available free space on
 Audio/Music Trackقم بالسرد والتسجيل يتم استيراد التسجيل الصوتي تلقائيا ً إلى اجملموعة املوجودة
ويضاف تلقائيا ً إلى اخلط الزمني ،عند النقطة التي مت فيها
إلى حني انتهاء احلد الزمني.
البدء بالسرد.

مالحظة

يستحسن سرد كل مشهد على حدة وذلك من أجل تفادي العودة إلى نقطة البداية في حال ارتكب األطفال
األخطاء عند تسجيل أصواتهم.

لتفادي التقاط األصوات غير املرغوبة في خالل عملية التسجيل على اخلط الزمني ،يُنصح باستعمال سماعات
الرأس .يتيح ذلك سماع صوت مقطع الفيديو الذي تقوم بسرده ،مانعا ً في الوقت ذاته تسجيل صوت مقطع الفيديو
من دون قصد على املقطع السردي.
في حال قمت بتسجيل سرد صوتي ،وكان مستوى الصوت امللتقط منخفضا ً جدا ً ،تأكد من أن خاصية Microphone
 boostمفعلة (في حال كانت متوفرة في بطاقة الصوت التي تستعملها) .للمزيد من التفاصيل ،راجع دليل
بطاقة الصوت .للمزيد من التفاصيل ،راجع دليل استعمال .Movie Maker
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املؤثرات الصوتية
ي تراها وتسمعها
لوسائط كلها الت
ويعادل الصوت في
ا
املؤثرات الصوتية مستعملة في ملواقع اإللكترونية.
يومياً ،بدءا ً من التلفزيون واألفالم وا ال تبرز إال في غيابه.
مية ،غير أ ّن أهميته
األفالم الصورة أه
واسنا اخملتلفة هي
حاسة واحدة ،فح
ي كل حلظة .فإذا
نادرا ً ما يعمل الذهن البشري على ما يدور من حولنا ف
الطلقة ،نشعر أ ّن
مس
ي جتعلنا نشعر أو حتى نتل ّ
غير أننا لم نسمع
الت
ورأيناه يطلق النار
ا
س
ً
د
س
م
نا
د
شاه
ف أو غير ذي معنى.
رأيناه ناقص أو مزي
م واسعة؛ ميكنهم
ما
كار كما أن مخيلته
درة كبيرة على االبت
بق
م البتكار األصوات.
يتمتع األطفال متوفر في محيطه
استخدام ما هو
املؤثرات الصوتية:
فية صنع
لوفان (غالف قرص
في ما يلي بعض األمثلة عن كي طعة من ورق السي
الل الضغط على ق
إطالق النار :من خ
).
ة
ك
عل
دمج أو حبة من ال
مهمالت أو قضيب
م
من الكرتون أو سلة
الل استعمال علبة
الطلقة :من خ
خشبي أو مسطرة.
ماش من طرفيها.
ذب قطعة من الق
القلب :من خالل ج
دقات
عك على الطاولة.
خالل النقر بأصاب
وقع اخلطى :من
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التحرير و اإلنتاج

كما أسلفنا ،تتيح البرمجيات حترير
األخطاء الصغيرة وتصحيحها فورا ً
كظهور أيدي األطفال عن طريق اخلطأ في الصورة
مثالً كما تتيح تعديل وضعية الشخصية،
إلخ...

ليس التحرير اإلضافي ضروريا ً في العادة لكي
ال يتم التدخل في عمل األطفال .ولكن في
حال كان سيتم عرض األفالم على شاشة
التلفزيون أو في مهرجان لألفالم ،قد تدعو
احلاجة إلى حترير إضافي (كإضافة الترجمة،
ومقدمة الفيلم وخامتته) .في هذه احلاالت
يجب أن تتم االستعانة مبحررين
محترفني.
في نهاية ورشة العمل ،يكون
األطفال قد أنتجوا فيلما ً قصيرا ً
يلقي الضوء على مسألة مهمة
بالنسبة إليهم .يكون الفيلم
شهادة على جتربتهم التي ميكن
مشاركتها مع أوالد ومجتمعات
في العالم أجمع.
‘اح��رص على تقدمي نسخة
عن الفيلم لكل من األطفال’.
يجب منح كل طفل مشارك في ورشة
العمل نسخة عن الفيلم.

أعد األطفال في لبنان فيلم رسوم متحركة حول العنف في املدارس (في
األعلى) وأعد الشباب في األراضي الفلسطينية احملتلة فيلم رسوم متحركة
حول األطفال املعتقلني (في األسفل).
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تعليق ختامي
ها قد أصبحت جاهزا ً إلنتاج فيلم رسوم متحركة .لقد أطلعناك
على اخلطوات الرئيسية إلقامة ورشة عمل !Animate It
علينا أن نذكر على الدوام أننا نستعني بهذه التقنية كأداة
يعبر األطفال بواسطتها عن أنفسهم؛ غير أ ّن العمل يتطلب
أكثر من الدراية التقنية .لذلك علينا أن نتيح اجملال أمام
األطفال ليعبروا عن أنفسهم بحرية.
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دليل التدريب !Animate It

تقدمة املنظمة السويدية لرعاية األطفال
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امللحقات
امللحق  :1عينة عن برنامج ورشة عمل
جدول أعمال ورشة عمل حول أفالم الرسوم املتحركة
يعتبر هذا التدريب مقدمة للتعريف بتقنية إعداد أفالم الرسوم املتحركة.
يقضي هدف الورشة بتدريب  10أطفال حول استعمال تقنية إعداد أفالم الرسوم املتحركة وإنتاج فيلمي رسوم متحركة
قصيرين نتيجة ورشة العمل.
اليوم األول
اجللسة

املضمون

9:45-9:00

الوصول

10:30-10:00

مقدمة

والتعرف على
•تقدمي املشاركني
ّ
بعض
•جدول األعمال
•قواعد العمل

11:30-10:30

تقدمي حقوق الطفل

•اجملموعات
•الربط بني احلقوق

10:45-11:30

استراحة
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النتيجة

التعرف على احلقوق املنصوص
ّ
عليها في اتفاقية حقوق الطفل

12:30-10:45

تقدمي حقوق الطفل

1:00-12:30

استراحة الغداء

املتحركة

•احلقوق في أفالم الرسوم
املتحركة حول النزاعات
•اعتماد موقف من خالل لعب تطبيق حقوق الطفل عبر أفالم
الرسوم املتحركة ولعب األدوار
األدوار

كأداة

2:00-1:00

الرسوم
مناصرة

3:30-2:00

اقتراح األفكار وكتابة القصص
ألفالم الرسوم املتحركة

3:15-3:00

استراحة

5:00-3:15

عرض أفالم الرسوم املتحركة
واملعدات

•تقدمي دليل إعداد أفالم الرسوم
املتحركة
التعرف على أف�لام الرسوم
الدليل
استعمال
ميكن
•كيف
ّ
املتحركة
في املناصرة/التوعية
•التفكير بـ’احلقوق’
كتابة القصة
•كيفية كتابة القصة التي عصف األفكار إلع��داد قصة
الفيلم
تعكس وضع األطفال
عند

•عرض أفالم الرسوم املتحركة
•تقدمي املعدات للمشاركني

يحظى املشاركون بفكرة عامة
حول نتيجة ورشة العمل وما
سينتجون واملعدات التي سيعملون
عليها
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اليوم الثاني

جلسة طوال النهار
السيناريو ،والقصة املصورة ،والرسوم

11:00-9:00

اجللسة األولى

11:15-11:00

استراحة

12:30-11:15

اجللسة الثانية

1:00-12:30

استراحة الغداء

5:00-1:00

اجللسة الثالثة

اليوم الثالث

•حتويل القصة إلى سيناريو
•تقدمي القصة املصورة
•وضع السيناريو في القصة
املصورة
•كيفية رسم الشخصيات في
الرسوم املتحركة
•فهم أبعاد الرسوم
•أهمية العمل كفريق واحد
والتنسيق عند الرسم
•رسم الشخصيات واملشاهد في
الفيلم

السيناريو النهائي للفيلم
فهم أهمية
السيناريو

استعمل

الشخصيات
إع���داد
واملشاهد للفيلم

جلسة طوال النهار
القص والتلوين
ّ

11:00-9:00

اجللسة األولى

11:15-11:00

استراحة

12:30-11:15

اجللسة الثانية

1:00-12:30

استراحة الغداء

5:00-1:00

اجللسة الثالثة
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املضمون

النتيجة

دليل التدريب !Animate It

املضمون

النتيجة

نقص الرسوم إلى قطع يتم قص الشخصيات
•ملاذا
ّ
واملشاهد في الفيلم
منفصلة
وتلوينها وإعدادها للرسوم
قص الشخصيات
•كيفية ّ
•كيفية التلوين القطع املقصوصة املتحركة
•كيفية جمع القطع

اليوم الرابع

جلسة طوال النهار
القص والتلوين
ّ

11:00-9:00

اجللسة األولى

11:15-11:00

استراحة

12:30-11:15

اجللسة الثانية

1:00-12:30

استراحة الغداء

5:00-1:00

اجللسة الثالثة

النتيجة

املضمون
•فهم املنطق والعملية
• كيفية حتريك الشخصيات
•فهم التوقيت
•حتويل الشخصيات إلى رسوم
متحركة
•البدء بالتعليق الصوتي

انتهى إعداد فيلم الرسوم
املتحركة وأصبح جاهزًا
للتعليق الصوتي

اليوم اخلامس

جلسة طوال النهار
القص والتلوين
ّ

11:00-9:00

اجللسة األولى

11:15-11:00

استراحة

12:30-11:15

اجللسة الثانية

1:00-12:30

استراحة الغداء

3:00-1:00

اجللسة الثالثة

املضمون

النتيجة

انتهى إعداد الفيلم وأصبح
• إضافة الصوت للفيلم
•عرض الفيلم على املشاركني جاهزًا للعرض
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امللحق  :2اللوح القصصي أو الستوري بورد
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55

امللحق  :3مواصفات صندوق الرسوم املتحركة
 20-15سم
 5سم

 75سم

60

سم

 100سم

يُركب مصباحان مشعان وطولهما  36-34سنتم في الزاويتني العليتني من الصندوق بحيث تخرج
األسالك الكهربائية من الثقب من جهة اليمني.
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امللحق  :4بطاقات اتفاقية حقوق الطفل

املا ّدة  :5حتترم الدولة حقوق الوالدين
املا
د
ة
:2
ت
نط
ّ
بق
احلقوق كافّة على األطفال
ومسؤولياتهما من أجل تأمني اإلرشاد
جم
يع
هم
و
ينب
غي
حم
اية األطفال من أي
للطفل بطريقة تتالءم وقدراته املتطورة
ن
وع
من
أن
واع التمييز.

ملا ّدة  :7لكل
طفل احلق في اسم وفي املا ّدة  :6ل
كل
ط
فل
ا
حلق
في
احل
ياة.
و
اكت
يت
وجب
ّ
ساب جنسية ويكون له قدر
اإل
ع
مك
لى
ان،
الد
ولة
أن
ت
ض
من
ب
قاء
الطفل ومنوه.
احلق في معرفة والديه و ّ
تلقي رعايتهما.
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وجب ع
املادة  :8يت ّ
لى الدولة أن حتمي وإذا
دعت احلاجة ،أن تع
يد إثبات هوية الطفل.
ويشمل ذلك ،اال
سم واجلنسية والصالت
العائلية.

املادة  :9يحق للطفل
أن يعيش مع والديه ،إال
إذا كان ذلك يتعار
ض مع مصاحله الفضلى.
ويحق للطفل املنف
صل عن والديه أو عن
أحدهما في االحت
فاظ بصورة منتظمة
باتصا
الت مباشرة بكال والديه.

املادة  :10يحق
للطفل ووالديه أن يغادروا أي املا
دة
:11
يت
وج
ب
ع
لى
ّ
ال
بلد وي
دولة أن متنع اختطاف
دخلوا بلدهم بقصد جمع
ش
مل
أو
األ
ا
س
حت
رة
جاز
األ
طفال
أو االحتفا
خارج بلدهم من قبل
ظ بالعالقات بني الطفل
و
أ
وال
دي
حد
ا
ه.
لوا
لد
ين
أو
طر
ف ثالث.
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طفال احلق في حرية
املادة  :13يكون لأل
لقي املعلومات
ال أن يعبروا عن آرائهم
ّ ير عن آرائهم وفي ت ّ
حق لألطف
ّ
املا ّدة  :12ي ّ
عب
الت
ومات من دون أي اعتبار
االعتبار الواجب في أي
راء
وإذاعة األفكار واملعل
بحرية ،وتولى هذه اآل
سهم.
مسألة أو إجراء مي ّ
للحدود.

حلق في حرية الفكر
 :1يكون لألطفال ا ّ
املا ّدة 4
قا ً إلرشاد الوالدين.
والوجدان والدِين وف

طفال االجتماع باآلخرين
املادة  :15يحق لأل
ّ
لى اجلمعيات أو تكوينها.
واالنضمام إ
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املا ّدة  :16ال يجوز أن
تعرض
يخضع األطفال ألي ّ
ت ّ
عسفي في حياتهم اخلاصة أو عائلتهم أو
منز
لهم
أو
مراسالتهم ،وال ألي مساس غير
قانوني بشرفهم أو بسمعتهم.

املا ّدة  :17يتم ّتع األطفال بإمكانية احلصول
على املعلومات من شتى املصادر الوطنية
والدولية .ويتعينّ على وسائط اإلعالم أن
ت ّ
شجع املواد ذات املنفعة وأال تشجع املواد
التي تطال األطفال بأذى.

ملا ّدة  :19يتمتع األطفال بحق احلماية من أي
املا ّدة  :18ي ّ
تحمل الوالدان مسؤولية مشتركة شكل من أشكال املعاملة السيئة واإلهمال.
في تربية أطفالهما ويتوجب على الدولة وستوفر الدولة برامج مالئمة ملنع اإلساءة إلى
دعمهما في ذلك.
األطفال ومعاجلة ضحايا هذه اإلساءة.
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املادة
ّ  :20يح ّق لألط
فا
ل
ا
حمل
رو
م
ني
م
ن العائلة
في حماي
ة خاصة وفي أن
املا ّدة
تو
1
ف
:2
ّر
ل
ي
ه
نب
م
غ
ي
رع
عا
ئلة أو
حيث يجوز
اية بديلة ،مع إي
الء
ا
ض
ال
ع
ما
ن
تب
أ
ار
ن
نظام التبني،
ال
يت
وا
م
ال
جب خللفية
ّ ذلك وفقا ملا
طفل الثقافية.
الطفل الفضلى حتت ً يخدم مصلحة
إش
راف السلطات
اخملتصة مع توف
ير
ض
ما
نا
ت
لل
طفل.

املادة
والت ّعلي  :23يتوجب ت
وف
املا ّدة :22
ير
ا
لر
ع
اي
ة
يتوجب تأمني
م وا
لت
اخلاصة
د
ح
ري
م
اي
ب
ة
ل
أل
خا
لألط
ط
صة
فال
فال الالجئني ،أو
ل
أجل مساعدتهم على التمت املعوقني من
أل
ط
فا
ل
ال
ذي
ني
للحصو
سعون ومحترمة وحتقيق أعلى درجا ع بحياة كاملة
ل على مركز اللاّ
جئ
ني.
ت
ا
ا
لن
ال
ف
عت
س ومن
ماد على
اجملتمع قدر ا تيسير مشاركت
إل
م
هم الفعلية في
كان.
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املا ّدة  :25يحق للطفل الذي تودعه الدولة
ألغراض الرعاية أو احلماية أو عالج صحته
البدنية أو العقلية في مراجعة دورية
للعالج املا ّدة  :26يحق لكل طفل التمتع مبنافع الضمان
املقدم ذات الصلة بإيداعه.
االجتماعي مبا في ذلك التأمني االجتماعي.

املا ّدة  :29ينبغي أن ي ّ
توجه التعليم إلى تنمية
شخصية الطفل ومواهبه وقدراته البدنية
والعقلية
إلى أقصى إمكاناتها .وي ّ
توجب إعداد ملا ّدة  :34ينبغي حماية األطفال من االستغالل
األطفال ملشاركة نشطة في مج
تمع حر وأن واالنتهاك اجلنسي مبا في ذلك الدعارة وأي
يلقن
ّ
ّ
كيفية احترام ثقافته اخلاصة
وثقافة مشاركة في العروض واملواد الداعرة.
اآلخرين.
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في التمتع بأعلى
 :24يحق لألطفال
املادة
وغه ،وفي احلصول
ّ ى صحي ميكن بل
مستو
ت الرعاية الصحية.
على خدما

مبستوى معيشي مالئم
يحق لكل طفل التمتع
املا ّدة :27
واملعنوي واالجتماعي.
بدني والعقلي والروحي
ال
لنموه
سؤولية األساسية عن
حتمل امل
ويتوجب على الوالدين ّ
وجب على
معيشي مالئم للطفل ويت ّ
تأمني مستوى
ين على إعمال هذا احلق.
الدولة مساعدة الوالد

ول على التعليم .وينبغي
 :28يحق لألطفال احلص
ملا ّدة
انيا ً وإلزاميا ً .كما يجب
التعليم االبتدائي مج
عل
ج
اح لكل طفل .وينبغي
وفر التعليم الثانوي ويت
يت
أن
احا للجميع على أساس
ون التعليم العالي مت ً
أن يك
النظام املدرسي مع
ت .ويجب أن يتماشى
القدرا
حقوق الطفل وكرامته.

ال املنتمني إلى األقليات
املادة  :30يحق لألطف
ّ
بثقافتهم اخلاصة و
اإلثنية أن يتمتعوا
هم واستعمال لغتهم.
مبمارسة شعائر دين
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ملادة  :31يحق
لألطفال في الراحة والتسلية
واللعب وامل
شاركة في نشاطات ثقافية
وفنية.

ملادة  :32يحق لألطفال
في احلصول على احلماية من
االست
غالل االقتصادي ومن أداء أي عمل
طرا
يشكّ ل خ ً
على
صحتهم
ّ
أوتعليمهم أو ّ
توجب على
منوهم .وي ّ
الدولة حتديد عمر أ
دنى لاللتحاق بالعمل وتنظيم
ظروف العمل.

املادة :38
مينع جتنيد كل طفل لم يبلغ
املادة  :33يتو
جب وقاية األطفال من استخدام اخلامسة
ع
شرة
من
الع
مر
في
اخملد
النزاعات
رات ومن التورط في إنتاج مثل
امل
هذه
امل
سل
واد
حة.
وي
حق
ل
كا
فة
ا
ألطفال الذين يتأثرون
أو توزيعها.
بالن
زاع
ات
امل
سل
حة
في
احل
ص
ول
على احلماية
والرعاية اخلاصتني.
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امللحق  :5بطاقات املسؤولية  -اتفاقية حقوق الطفل
أحتمل مسؤولية...

أحتمل مسؤولية...

أحتمل مسؤولية...

أحتمل مسؤولية...
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امللحق  :6بطاقات األدوار  -اتفاقية حقوق الطفل

لعب األدوار ،السيناريو رقم  :1دورة املعلوماتية

الدور أ :أنت مدير مجموعة شبابية تضع برامج للفتيان والفتيات .لقد رتبت إلقامة دورة من ست حصص لتدريب
مجموعة من الشباب في إحدى كليات املنطقة على استخدام الكمبيوتر.
أعضاء اجملموعة الشبابية جميعهم متحمسون للدورة ويريدون املشاركة فيها .يوجد في اجلامعة خمسة أجهزة كمبيوتر
فحسب ،وال ميكن ألكثر من خمسة أعضاء من اجملموعة املشاركة .يقع عليك عاتق اختيار املشاركني في الدورة.
تشعر بأنه يتعني عليك إعطاء الفتيان فرصة أكبر للمشاركة في الدورة .ففي منطقتك ،ال يحصل سوى قلة من
الفتيان املراهقني على وظائف .ويحتاج الفتيان من أعضاء مجموعتك الشبابية إلى اكتساب املهارات التي تخولهم
احلصول على وظائف .ومن شأن هذه الدورة أن تزودهم باملهارات وتعزز ثقتهم بأنفسهم.
أيضا .غير أن الفتيات في مجتمعك أكثر ميالً إلى الزواج في سن املراهقة وإجناب
أنت تعي اهتمام بعض الفتيات بالدورة ً
األطفال والعمل في املنزل .باإلضافة إلى ذلك ،فقد يشعر بعض األهالي أن استخدام الكمبيوتر ليس مناسبا ً للفتيات.
وقد تتمكن في املستقبل من تنظيم دورة معلوماتية للفتيات.
.الدور ب :أنت عضو في مجموعة شبابية تضع برامج للفتيان والفتيات .سيتسنى خلمسة أعضاء من اجملموعة
املشاركة في دورة املعلوماتية في إحدى جامعات املنطقة .اجلميع متحمس للمشاركة في الدورة .يصعب على املراهقني
العثور على وظائف في مدينتك ومن شأن متتعهم مبهارات مميزة أن يعزز فرصهم في هذا اإلطار.
لقد علمت لتوك بأن مدير اجملموعة الشبابية سيعطي الفتيان األولوية للمشاركة في الدورة وأنت ال ترى عدال ً في
ذلك.

يحتاج الفتيان والفتيات على حد سواء إلى مهارات تعزز قدرتهم على العثور على وظائف يعيلون من خاللها أنفسهم
الحظ تزايد عدد النساء
وعائالتهم .وفي حني أن غالبية من يعملون على أجهزة الكمبيوتر في مجتمعك من الرجال ،يُ َ
فهن لن
اللواتي بنت يتق َّن هذا النوع من العمل .وما لم حتصل الفتيات على مستوى التدريب نفسه الذي يتاح للفتيان،
ّ
يحصل َن أبدا ً على فرص متساوية للحصول على وظائف برواتب مناسبة.
مالحظة :قد يلعب فتى أو فتاة الدور ب.

(استنادا إلى املادة  2من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على كون احلقوق كلها مضمونة لكل طفل دون أي نوع من أنواع التمييز بغض النظر عن عنصر الطفل وجنسه ولغته
ً
ودينه وأصله اإلثني ،إلخ).
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لعب األدوار ،السيناريو رقم  :2االختالف

الدور أ :أنت طالب في مدرسة ثانوية .تسجل مؤخرا ً بعض الطالب من بلد آخر في مدرستك .هم يتكلمون لغة
مختلفة عن لغة بلدك وينتمون إلى دين مختلف ويتغيبون أحيانا ً عن املدرسة بسبب عطلهم الدينية.
يتصرفوا كاجلميع إذا
أنت ال حتب هؤالء الطالب .تبدو عاداتهم غريبة بالنسبة إليك وأنت تعتقد أنه يتعني عليهم أن
ّ
كانوا يريدون العيش في بلدك.
ال يعجبك جلوسهم م ًعا إلى مائدة الغداء حيث يتحدثون بلغتهم األم التي ال تستطيع فهمها ،وتعتقد أنهم يتحدثون
عنك.
حتاول دفع أصدقائك للتفريق بني هؤالء الطالب عند الغداء؛ وتريدهم أن يشاركوك السخرية منهم حول الطريقة التي
يتكلمون بها ،وأن يقولوا لهم إنه يتعني عليهم العودة إلى املكان الذي أتوا منه.

الدور ب :أنت طالب في مدرسة ثانوية .تسجل مؤخرا ً بعض الطالب من بلد آخر في مدرستك .هم يتكلمون لغة
مختلفة عن لغة بلدك .هم ينتمون إلى دين مختلف ويتغيبون أحيانا ً عن املدرسة بسبب عطلهم الدينية.
ترغب في تعزيز معرفتك بهؤالء الطالب والتعرف إلى بلدهم أو رمبا تعلم بعض الكلمات بلغتهم .غير أن أحد أصدقائك
يريدك أن تسخر منهم وتقاطعهم في أثناء الغداء لتقول لهم إنه يتعني عليهم مغادرة بالدك.
تريد أن متنع صديقك من التصرف بهذه الطريقة .ال تريد أن تخسر صداقتكما لكنك تظن أن السخرية ليست أمرًا
عادال ً وأن وجود طالب من بلد آخر في مدرستك أمر ممتع وترغب في إيجاد طريقة لتصبحوا أصدقاء.

(استنادا إلى املادة  30من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حق الطفل املنتمي لألقليات باحلق في أن يتمتع بثقافته ،أو اإلجهار بدينه وممارسة شعائره ،أو استعمال لغته).
ً
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امللحق  :7منوذج عن الرسوم
يظهر لك الرسم أدناه حجم كل من العناصر مقارن ًة بغيره في املشهد .على سبيل املثال ،املنزل أكبر حجما ً من الشجرة
والسيارة أكبر حجما ً من الصبي ،إال في حال كان الصبي واقفا ً خلف السيارة وفصلت بينهما مسافة محددة (كما يظهر
ههنا).
 6 .8سم

 7 .7سم

 3 .6سم

 4 .3سم

 6 .3سم
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امللحق  :8منوذج عن القص
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امللحق  :9التأثريات اخلاصة
طرق الباب

نفث الدخان

دخان البخار

الغطس في املاء

قهوة

غضب

دموع
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دليل التدريب إلعداد أفالم الرسوم املتحركة

املنظمة السويدية لرعاية األطفال
املكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا
صندوق بريد7167-113 :
بيروت -لبنان
تليفون 009611739023 :فاكس009611738654 :
بريد الكترونيinfo@mena.savethechildren.se :
موقع الكترونيhttp://mena.savethechildren.se :

!Animate It
دليل التدريب
إلعداد أفالم الرسوم املتحركة

!Animate It

دليل مرجعي للمدربني واألطفال حول كيفية
استعمال الرسوم املتحركة من أجل تعزيز حقوق الطفل

