حلب ...نحى مدينة صديقة لألطفال
تعزيز مشاركة األطفال واليافعين
ورشة عمل (حلب في عيىنهم)
الموضوع :خّذٖق اهٌفبن األّل يى األنفبل :اهضّاؼ "أضة ّال أضة" ّٖى األؼتًبء /2أٖوّل.2009/
الهوادي الريبضية
أحة
* هًة نؼث اهلغى

ال أحة
* خأعؼ اهيغؼة يً الخيؼًٖ ّكؼاعَ اهنذٖؼ أذٌبء اهخيؼًٖ.

* اهغؼر نّٖل ّيخًة هوّكّل إهٓ كبيج اهخيبؼًٖ اهؼٖبمٖج.

* هًة اهِّنٕ

* اهنؼاح اهيؿخعغيج هوًة هٖؿح سٖغث.
األمن والشرطة
أحة

* اهفؼنٕ ٖؤيً اهضيبٖج.

* ٖولٕ اهلتل يوٓ اهضؼايٖج.

ال أحة
* اهعّف يً اهفؼنٕ ألٌَ ٖضيل يكب نٕ ٖمؼة تِب.

* اهعّف يً فؼنٕ اهيؼّؼ ألٌَ ٖعبهف (أيٕ) تبؿخيؼاؼ.

* اهفؼنج خضيٕ األنفبل ّاهنتبؼ يً

* اهعّف يً اهفؼنٕ ألً هغَٖ يؿغؾ هبُؼ ّٖمؼة

اهضّاغد.

ؼكبق.

* هتبؾ اهفؼن ث سٖغ ّهنً ٖسة أً ٖنًّ

* اهعّف يً اهفؼنٕ ألٌَ ٖمؼة تبهًكٓ فٕ اهفبؼو أيبى

اهيؿغؾ هٖؾ هبُؼًا تل يعتئبً.

األّالغ.
الشوارع
ال أحة

أحة
* ينبً عبق فٕ اهفّاؼو هوًة ّعبل يً

* أكّاح تبئًٕ اهيضبؼى اهسّاهًٖ اهًبهٖج ّاهيؼخفًج

* ضغٖلج نتٖؼث هوًة فِٖب (ضوة اهسغٖغث).

* غعبً اهؿٖبؼاح ّأكّاح اهؽيبيٖؼ.

* اهفّاؼو ٌهٖفج ّال خضخّٔ أّؿبط ّكيبيبح.

نّٖال.

* اهفّاؼو ُبغئج ّاهؽيّؼ ييٌّو هٖالً.

* ّسّغ ضفؼ ييٖلج فٕ اهفّاؼو.

تبهغؼاسج.

يٌغ كنى اهفبؼو فٕ اهػُبة إهٓ اهيغؼؿج ّفٕ اهًّغث.

اهؿٖبؼاح ّاألعنبؼ.

* ينبً عبق هوغؼاسبح.

ّأٖمًب تبئًٕ اهعمبؼ.

* اهضفؼٖبح اهنذٖؼث (خوفًّ ,يٖبٍ ,نِؼتبء) ّاهخٕ خؿخيؼ

* ّسّغ ينتبح فٕ اهفّاؼو هضيبٖخٌب أذٌبء اهوى ة * تبق اهيغؼؿج ال ٖلف أيبى اهتٖح ييب ًٖؼمٌب هوعنؼ
* ّسّغ ييؼاح هويفبث.

* اهؿؼيج اهنتٖؼث هوؿٖبؼاح.
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* اؿخعغاى اهغؼاسبح تغل اهؿٖبؼاح ضفبهًب يوٓ

اهتٖئج.

* إٖسبغ خؿِٖالح هػّٔ االضخٖبسبح اهعبكج أّ
اهًسبؽ أّ األنفبل هًّؼ اهفبؼو تأيبً.
شكل المتبهي
أحة
* يّغث األتٌٖج نيب فٕ يؿوؿل

اهضّـ اهًؼتٕ.

ال أحة
) * اهتٌبء اهًبهٕ ٖضسة اهِّاء.

(تبة اهضبؼث

* اهتٌبء اهًبهٕ عنؼ يٌغ ّكّو اهؽهؽال.

* األتٌٖج تًٖغث يً تًمِب ّغٖؼ يخالكلج.

* أفنبل األتٌٖج نّٖوج ,ى ٌعفمج.

* ُغ اهتّٖح اهيِسّؼث ّتٌبء يٌبؽل ضغٖذج.

يلنّيج ّال ٖسة كنى اهيٖبٍ).

* كنى اهنِؼتبء ّاهيٖبٍ (ال ٖسة أً خنًّ اهنِؼتبء

* اهتٖح اهًؼتٕ ٌؿخنٖى أً ٌوًة فَٖ.

الصحة والتغذية
أحة
* اهخولٖص فٕ اهيغاؼؾ سٖغ ّهنٌَ ٖؤهى نذٖؼاً.

* ّسّغ يغافئ فٕ اهيغاؼؾ فٕ اهفخبء ّيؼاّش

فٕ اهكٖف.

ال أحة
* اإلستبؼ يوٓ خٌبّل اهنًبى.

* أؿًبؼ اهينبيى غبهٖج تبهٌؿتج هونتلج اهيخّؿنج.

* اإلنذبؼ يً ؼـ اهيتٖغاح فٕ اهيٌبنق اهفًتٖج.
* مؼّؼث ّسّغ يؿخّكفبح فٕ نل يٌبنق
ضوة.
الحديقة
أحة
* أؼل اهضغائق فِٖب يفة ال ٖمؼ.
* األهًبة اهنذٖؼث ّاٗيٌج.

ال أحة
* أؼل اهضغائق خضخّٔ ضسبؼث ّتضق.
* ّسّغ أهًبة ينؿّؼث فٕ اهضغائق.

* ؽٖبؼث يغغ اهضغائق فال ّٖسغ فٕ نل يٌبنق
ضوة ضغائق.

* األضٖبء اهضغ ٖذج يذل (سيًٖج اهؽُؼاء) ال خضخّٔ
ضغائق.
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المدرسة
ال أحة

أحة
* تٌبء كغاكبح يى اهنذٖؼ يً اهنالة.

* ّسّغ ضغٖغ فٕ اهيلبيغ اهيغؼؿٖج ٖسؼش.

* ّسّغ كّؼ سغٖغث فٕ اهنخة اهيغؼؿٖج ّغٖؼ

* اهيلبيغ اهيغ ؼؿٖج غٖؼ سٖغث ّغٖؼ يوٌّج ّال ّٖسغ

* ّمى غؼّؾ سغٖغث خنؼش يّامٖى...

* يغى اؿخًيبل نل ّؿبئل اإلٖمبش (يٖنل يهيٕ فٕ

* اهلؿن اهيغؼؿٕ غٖؼ يؼخفى.

غؼؾ اهًوّى).

* اهتبضبح يغنبث أذٌبء اهينؼ.
ينؼؼث.

* اهضيبيبح ّاهضٌفٖبح ّؿعج.

يلًغ ّنؼؿٕ هنل ّاضغ (أضٖبًٌب ٖسوؾ  4يوٓ ّاضغث).

* يفبؼنج نل اهخاليٖػ فٕ غؼّؾ اهؼٖبمٖج.

* اؼخفبو اهًغغ فٕ اهكف  ,كًّتج متن اهكف يً

* كٖبى اهخاليٖػ تخٌهٖف اهيغؼؿج تًغ ٌِبٖج اهغّاى.

اهيغؼؿج (ّ 30هغ فٕ اهكف).

* ّسّغ فًتج هوخاليٖػ اهنؿبهٓ ّفًتج هويخفّكًٖ.

* ّسّغ فّر يؿبئٕ.

* اهيغؼؿبح خخنويً نويبح تفًج ّ هٖؿح سيٖوج يى
اهخاليٖػ.

* يغى ّسّغ يغؼؿبح ؼٖبمج ّيّؿٖلج ّؼؿى (يغؼؿج
ؿّؽاً غبهٕ – األفؼفٖج).
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الموضوع :خّذٖق اهٌفبن األّل يى اهٖبفًًٖ :اهضّاؼ "أضة ّال أضة" ّٖى اهعيٖؾ /3أٖوّل.2009/
الهوادي الريبضية
ال أحة

أحة

* يٖبٍ اهيؿبتص غٖؼ ٌهٖفج ّمؼّؼث االيخٌبء تِب.

* إغعبل أهًبة سغٖغث يذل اهتٖؿتّل.

* إضغاد ؿب ضبح هوًة ألً اهٌبؾ اهفلؼاء هٖؾ

* اهضيبيبح غٖؼ ٌهٖفج.

هغِٖى إينبٌٖج إلؼؿبل أّالغُى إهٓ اهٌبغٔ.

* اكخكبؼ األهًبة اهؼٖبمٖج يوٓ اهلغى ّاهؿتبضج ّالكغيً
فلن ّال خّسغ أٌّاو يعخوفج أعؼْ.

* اؼخفبو أؿًبؼ اهٌّاغٔ اهسٖغث.
األمن والشرطة
ال أحة

أحة
* اهفّاؼو آيٌج ّال ّٖسغ عّف يً

* فؼنٕ اهيؼّؼ كبؿٕ ّهنً ٖسة أً ٖنًّ نٖتبً.

اهؿٖؼ فِٖب.

* فؼنج اهيؼّؼ خأعػ ؼفّث.

* ّٖسغ ٌهبى ّهنً ال ّٖسغ اضخؼاى.
* فنل ؿٖبؼاح اهفؼنج تفى ّكغٖى.
الشوارع ووسبئل الهقل
ال أحة

أحة
* خّؿٖى اهفّاؼو (ـاؼو فٖكل ُّ اهفبؼو

* اهفّاؼو غٖؼ ٌهٖفج ّال خؿخّية يغغ اهؿٖبؼاح.

* ّسّغ ؼكٖف هويفٕ ّنؼكبح عبكج

* خًبيل ؿبئلٕ اهتبكبح يى اهيّانًٌٖ ؿٕء (تبق

* ّسّغ فخضبح هخكؼٖف اهيٖبٍ.

* اهتبق ٖؿٖؼ أذٌبء كًّغ اهٌبؾ.

* ّسّغ يؿبيغث هوينفّفًٖ أذٌبء كنى اهفبؼو

* ّٖسغ ؽضيج ؿٖؼ.

اهًؼٖل اهّضٖغ فٕ ضوة).

هوغؼاسبح.

ّأذٌبء اؿخعغاى ّؿبئل اهٌلل.

* اهفّاؼو نوِب يوٖئج تبهضفؼ ّتؼم اهيبء ّاهليبيج.
اهغائؼٔ اهسٌّتٕ) ّيغى اهخؽايِى تيّايٖغ ذبتخج.

* يغى اؿخًيبل اهؽّؼ فٕ أّكبح اهؼاضج.

* اؿخعغاى اهٌبؾ األؼكفج ّييؼاح اهيفبث.
* إؽاهج اهينؼّتبكبح ّخًّٖمِب تبهتبق

األعمؼ.

* اكخكبؼ نل أؿؼث يوٓ ؿٖبؼث ّاضغث.
* يًبيوج ؿبئلٕ اهخنؿٕ نل األييبؼ يذل تًل.
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* اؿخعغاى اهغؼاسبح هخعفٖل اهخوّد ّهخعفٖل
اؿخًيبل اهؿٖبؼاح.

شكل المتبهي
ال أحة

أحة
* خضؿًٖ أفنبل اهيتبٌٕ (نيب فٕ غتٕ).

* اهيتبٌٕ كغٖيج ّاهضسؼ يوّد.

* خؿّٖؼ يتبٌٕ اهيغٌٖج تبألفسبؼ.

* اهيتبٌٕ يفّئٖج.

فَٖ (نيب ضغد فٕ اهفًبؼ -اٌفسبؼ يّاغ عنٖؼث).

* تٌبء اهيتبٌٕ غٖؼ سٖغ ّال ٖغعوِب فيؾ.

* اهقتّ هوضيبٖج فلن ّٖسة يغى ّمى يّاغ عنؼث * ال ّٖسغ غؼر إٌلبػ.

* ؿنً اهٌبؾ فٕ نّاتق ذالد خضح أؼل

اهسالء).

(يٌنلج

* ؿلّن اهيتبٌٕ ألً تٌبئِب غٖؼ ؿوٖى ّّٖسغ غـ
ّاضخٖبل يً اهيخًِغًٖ (يٌنلج كالش اهغًٖ).

* نذؼث اهضفؼٖبح أيبى اهيتبٌٕ (ؿوٖيبً اهضوتٕ).
الصحة والتغذية
ال أحة

أحة
* ّسّغ ينبيى ػاح أؿًبؼ سٖغث ٌّهٖفج.

* اهينبيى فنوِب سٖغ يً اهعبؼر ّاهينبتظ ّؿعج يً

* ّسّغ ؼكبتج يوٓ األغػٖج ألٌَ خّسغ ضبالح

اهغاعل.

خؿيى.

* اهنًبى اهيًوة ألً كالضٖخَ خنًّ يٌخِٖج.

* إهغبء أنٖبؾ اهٌبٖوًّ ّخًّٖمَا تأنٖبؾ ّؼق.
الحديقة
أحة
* ّسّغ ضغٖلج اهضّٖاٌبح فٕ (يبهى اهؿضؼ).

ال أحة
* اهخؼغغ إهٓ اهضغائق كوٖل تؿتة االٌفغبل.

* ؽٖبغث يغغ اهضغائق فٕ اهيغٌٖج ألٌَ هٖؾ نتٖؼاً.

* يغى االيخٌبء تبهضّٖاٌبح فٕ اهضغٖلج.

* األفسبؼ اهنذٖؼث.

* ُغى اُخيبى اهٌبؾ تٌهبفج اهضغٖلج.

* اٌخفبؼ ضغٖلج فٔ يٌنلج اهفًبؼ ضخٓ ال ٖعنؼ

* غعبً اهيًبى ل ٖوّد اهضغائق.

أفسبؼ ّال أهًبة.

* اهضغائق خضّهح إهٓ يسيًبح هوؽيؼاً ّاهيفؼغًٖ.

األنفبل هوًة فٕ اهفبؼو .ففٕ اهفًبؼ ال خّسغ

* مؼّؼث ّسّغ يفؼفًٖ ّيِخيًٖ غاعل اهضغٖلج.

* إؽاهج أفسبؼ فبؼو فٖكل.
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المدرسة
أحة
* ؼّش اهخًبًّ تًٖ اهسيٖى.

ال أحة
* خًبيل اهيغؼؿًٖ ؿٖئ ّّضفٕ ٖيؿنًّ اهًكب

* ّسّغ يغٖؼ كّٔ "اهيغؼؿج ٌبسضج تبهيغٖؼ

ّٖمؼتًّ تفغث ّأضغ اهنالة أكٖة تبهنؼـ.

اهلّٔ".

* اهميٖؼ غبئة هغْ اهيغؼؿًٖ فٕ اهخًوٖى.

* يغغ اهنالة كوٖل فٕ اهكف.

* اهيلبيغ ينؿّؼث.

* ّمى ٌهبى سغٖغ هوتنبهّؼٖب ّإهغاء اهلغٖى ٌ ,ضً

* يغغ اهنالة نتٖؼ سغًا ٖكل أضٖبٌبً إهٓ  60نبهة.

* خضغٖغ يؿبؼ اهنبهة اتخغا ًء يً اهكف اهًبفؼ.

* اهيغٖؼ ٖخضنى فٕ ٌهبى اهيغؼؿج تًفّائٖج.

* ّسّغ ضبؿّة.

ال ٌفِى ّإٌيب ٌضفه (ٌهبى اهضفّ).

* إهغبء ٌهبى اهمؼة ّاهفخى اهػٔ أذتح ففوَ

* اهصى ايبح ّؿعج.
* اهٌفبنبح اهيّؿٖلٖج ّاهؼٖبمج يًغّيج.
* األؿبخػث ال ٖضبّهًّ اؿخًٖبة أفنبؼ

ّاهػٔ ٖسًل اهنبهة ٖنؼٍ األؿخبػ ّٖفلغ اضخؼايَ  .كغؼُى.

(اهمؼة هٖؾ ّؿٖوج)

األّالغ ؼغى

* أهّاً اهيغاؼؾ سبيغث ّنأٌِب ؿسً ّاألفنبل

يىغّيج.

* اهيٌبُز كّٖج ّال خّسغ ّؿبئل يؿبيغث.
* ال خّسغ غؼّؾ يويٖج.

* غٖبة نبغؼ خغؼٖؿٕ هوغج اهذبٌٖج.
* اهتنبهّؼٖب ُٕ يةء ذلٖل ّتؼٌبيز معى.
الهظبفة
ال أحة

أحة

* االُخيبى تبهٌهبفج يً أسل اهؿٖبش ّيً أسل غيى * ؼيٕ اهليبيج يً اهفؼفبح.
االكخكبغ اهّنٌٕ.

* يغى ّسّغ ينتبح هوٌفبٖبح فٕ األضٖبء اهفلٖؼث.

* ؼيٕ اهليبيج فٕ األيبنً اهيعككج هِب.

* ضيالح اهٌهبفج ٖسة أً خفيل نل يٌبنق

ال اهيٌبنق اهؼاكٖج ٌهٖفج ّيٌنلج
اهيغٌٖج ,فيذ ً
اهفًبؼ ّؿعج.
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