


اللوازم



ي دليل اللوازم؟
ما الذي ستجده �ف

يتضمن دليل اللوازم:

مقدمة لحقيبة اللوازم؛ •

قائمة بمكونات ومحتويات حقيبة اللوازم؛ •

ي يمكن أن  •
احات للمزيد من اللوازم ال�ت  اق�ت

ي الحقيبة؛
تدخل �ف

يجاد وتصنيع اللوازم محلياً؛ • إرشادات لإ

دليل للحفاظ عىل اللوازم واستبدالها،  •

ي إدارة اللوازم. •
قائمة تحقق وأدوات تساعد �ف

مقدمة

ف للتعب�ي  يحدد دليل اللوازم هذا طريقة استخدام اللوازم والمواد لدعم الأنشطة من خالل حقيبة اليافع�ي

والبتكار.

ي بعض الحالت لحقيبة اللوازم، وهي عبارة عن حزمة من المواد، والمعدات، 
قد تستطيع الوصول �ف

. ولكن ل تقلق إن لم تكن الحقيبة متوفرة لديك!  ف واللوازم المصممة خصيصاً لدعم عملك مع اليافع�ي

اء أو تصنيع اللوازم الخاصة بك باستخدام الموارد المتوفرة  ي إيجاد طرق ل�ش
حيث سيساعدك هذا الدليل �ف

 . ي المجتمع المحىلي
�ف

ما الفئة المستهدفة بهذا الدليل؟

ي 
يستهدف دليل اللوازم أي شخص يشارك �ف
 ! ف ي حقيبة اليافع�ي

تنفيذ الأنشطة الواردة �ف
يكة،  نامج، والمنظمات ال�ش ومنهم منسقو ال�ب

كاء وأعضاء  والمي�ون، واليافعون، وال�ش
ف بشكل  . ونحن نشجع اليافع�ي المجتمع المحىلي

دارة  خاص عىل استخدام الدليل عند التخطيط لإ
ي أنشطتهم مع 

ي سيستخدمونها �ف
اللوازم ال�ت

ف والعتناء بها.   حلقات اليافع�ي

ف عىل إدارة اللوازم ارجع إىل قسم إدارة  كاء، واليافع�ي للمزيد من المعلومات حول كيفية العمل مع المي�ين، وال�ش

نامج ي دليل منسق ال�ب
اللوازم �ف



حول حقيبة اللوازم

ي تؤدى مع 
ي يمكن أن تستخدم لدعم الأنشطة ال�ت

حقيبة اللوازم هي مجموعة من المواد والمعدات واللوازم ال�ت
ي احتياجات 50 يافعاً واربعة مي�ين.)1( . تم تصميم كل حقيبة لوازم لتل�ب ف اليافع�ي

ف  ي حقيبة اليافع�ي
ثارة عىل الأنشطة والُنُظم المذكورة �ف ضافة المزيد من الإ ي كل حقيبة لوازم لإ

تهدف المواد الموجودة �ف

لمستخدميها من الفتيان والفتيات، ولتشجعهم عىل الستمتاع، والتعب�ي عن أنفسهم، وتجريب أشياء جديدة، 

والتواصل مع الآخرين من خالل الرسم، والكتابة، والمشاريع الجماعية. 

مــا هي محتويــات كل حقيبة لوازم؟

افحص حقيبة اللوازم قبل أن تبدأ، وتأكد أن جميع 

المحتويات موجودة. خصص بعض الوقت لتتعرف عىل 

ي حقيبة اللوازم، وتحديد كيف 
جميع المواد الموجودة �ف

 . ف ي أنشطتك مع اليافع�ي
تستطيع أن تستخدمها �ف

رشادات  يمكن تجميع حقيبة اللوازم بسهولة باتباع الإ

 )USB key( المصورة الموجودة عىل وحدة الذاكرة

 : ي
و�ف لك�ت الموجود فيها )والمتوفرة أيضاً عىل الموقع الإ

.)http://adolescentkit.org

فيه. تركز حقيبة اللوازم عىل المواد الأساسية  ي علبة أو حقيبة ال�ت
ي حقائب اليونيسف الأخرى )ول تكررها( مثل المدرسة �ف

)1(  تهدف حقيبة اللوازم إىل تكملة اللوازم الموجودة �ف  
، ولكنها ل تتضمن الألعاب، والمعدات المستخدمة لالألعاب الرياضية، والأعمال الفنية واليدوية ف دارة الأنشطة مع اليافع�ي المطلوبة لإ

الخصائــص الرئيســية لحقيبة اللوازم

ي بيئة 
صممت حقيبة اللوازم بشكل خاص لتستخدم �ف

ي قد تمثل فيها الظروف تحدياً. 
نسانية ال�ت  الأزمات الإ

ومن خصائصها الرئيسية:

خفيفة ومتنقلة: صممت حقيبة اللوازم بحيث  •

يسهل عىل الجميع حملها )البالغون واليافعون عىل 

حد سواء(. وبحيث يسهل تنفيذ الأنشطة الواردة 

ي يعيش 
ي المواقع المختلفة ال�ت

ف �ف ي حقيبة اليافع�ي
�ف

ي 
فيها اليافعون أو يمضون وقتهم فيها، بما �ف

ف واليافعات  ذلك المناطق النائية أو منازل اليافع�ي

الأقل حظاً. 

متعددة الأغراض: يمكن استخدام العديد من  •

ي حقيبة اللوازم بطرق مختلفة. 
المواد الموجودة �ف

تحقق من قائمة المحتويات ومكونات حقيبة اللوازم 

لتتمكن من الستفادة منها بأفضل شكل ممكن!

متينة: صممت حقيبة اللوازم بمواد متينة ومقاومة  •

 للمياه. يمكن أن تستخدم الحقيبة وتنقل وتخزن 

ي أي بيئة – سواء كانت ممطرة، أو مليئة بالأتربة، 
�ف

أو طينية، أو حارة أو باردة.

اً  • : تستهدف حقيبة اللوازم أولً وأخ�ي ف لليافع�ي

ف واليافعات  . تأكد من أن يكون لليافع�ي ف لليافع�ي

ي التخطيط لكيفية استخدام اللوازم، 
دور رئيسي �ف

وإدارتها، وتخزينها، واستبدالها. 

نامج  ي دليل منسق ال�ب
راجع قسم إدارة اللوازم �ف

للمزيد من التفاصيل.
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مكونات حقيبة اللوازم

المالحظاتالوصفالكميةالصورةالسم

الحقيبة 

الأساسّية

قطعة من البالستيك المموج 1

المقصوص بالقوالب

اللون: شفاف

الحجم: 78 سم x 111 سم

ي جوارب من جوارب اللوازم لنقلها 
يجب أن تتسع الحقيبة الأساسية لثما�ف

من وإىل مكان تنفيذ الأنشطة.

ي بيئة معتدلة. 
ي الداخل أو �ف

يمكن وضع الحقيبة عىل الأرض عند تخزينها �ف

ي بيئة ذات ظروف قاسية )مثال: مطر، غبار، أو 
ي حال وضع الحقيبة �ف

�ف

( فيمكن تعليقها من شجرة أو عمود باستخدام أربطة الحامل. ف ط�ي

كما يمكن استخدام الحقيبة الأساسية كلوح للكتابة من خالل تركيب صفائح 

البوىلي كربونات. كما يمكن أن تستخدم الأربطة لتعليق الألواح من شجرٍة 

أو عمود.

يمكن أن تُستخدم الحقيبة الأساسية كذلك كسطٍح ُمبّسٍط ومقاوٍم للمياه، 

ين أن يستخدموه للرّسم أو الكتابة ف والُمي�ِّ ويُمكن لليافع�ي

أربطة الحمل 

ة الكب�ي

أربطة من البوليس�ت ولها 2

مشبك بالستيكي

اللون: أسود

الحجم: 310 سم x 2.5 سم

مكان حملها  يمكن تمرير هذا الرباط الكب�ي من خالل الحقيبة ليصبح بالإ

عىل الكتف. أما رباط الحقيبة الثانوية )الأزرق( فيمكن تثبيته حول الحقيبة 

الأساسية لتبقى معلقة خالل حملها أو تخزينها.

ة لتعليق الحقيبة من شجرة أو عمود عند  يمكن أن تستخدم الأربطة الكب�ي

تخزينها أو استخدامها كلوح للكتابة.

الحقيبة 

الثانوية

قطعة من البالستيك المموج 1

المقصوص بالقوالب

اللون: شفاف

الحجم: 78 سم x 111 سم

ة. تستخدم الحقيبة الثانوية لحفظ جوارب اللوازم الكب�ي

ي مكان مغلق، أو بيئة 
يمكن وضع الحقيبة الثانوية عىل الأرض عند تخزينها �ف

ي بيئة ذات ظروف قاسية )مثل: مطر، غبار، 
ي حال وضع الحامل �ف

معتدلة. �ف

( فيمكن تعليقها من شجرة أو عمود باستخدام أربطة الحقيبة. ف أو ط�ي

كما يمكن استخدام الحقيبة الأساسية كلوٍح أبيض متنقل من خالل تركيب 

صفائح البوىلي كربونات. كما يمكن أن تستخدم الأربطة لتعليق الألواح من 

شجرة أو عمود.

يمكن أن تستخدم الحقيبة الأساسية كذلك كسطح مبسط، مقاوم للمياه، 

ف والمي�ين أن يستخدموه للرسم أو الكتابة يمكن لليافع�ي

قطعة من البالستيك المموج 1حقيبة الظهر

المقصوص بالقوالب

اللون: شفاف

الحجم: 38 سم x 120 سم

ف  ة. وهي مالئمة لحلقات اليافع�ي تستوعب حقيبة الظهر 4 جوارب صغ�ي

ي تتطلب لوازم أقل.
ة ال�ت الصغ�ي

يمكن تمرير الرباط الكب�ي من خالل الحقيبة للحفاظ عليها مغلقة خالل 

حملها أو تخزينها
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مكونات حقيبة اللوازم

المالحظاتالوصفالكميةالصورةالسم

أربطة 

الحقيبة 

الثانوية

ربطة من البوليس�ت ولها 

مشبك بالستيكي

اللون: أزرق

الحجم: 125 سم x 2.5 سم

ف  يمكن استخدام حمالت الحقيبة الثانوية للحفاظ عىل كال الحقيبت�ي

ف خالل حملهما أو تخزينهما. الرئيسية والثانوية مغلقت�ي

ة  صفائح كب�ي

مصنعة من 

البوليكربونات

صفائح مستطيلة من 1

البالستيك المرن

اللون: شفاف

عادة  يمكن ربط الصفائح بالحقيبة الثانوية وفتحها لتستخدم كلوح قابل لإ

الستخدام.

ف أن يكتبوا المالحظات أو التعليمات عىل الصفائح  يمكن للمي�ين أو اليافع�ي

باستخدام أقالم التخطيط القابلة للمسح. يمكن تنظيف الصفائح باستخدام 

مكان استخدامها عدة مرات. محلول تنظيف الح�ب بحيث يكون بالإ

جوارب 

اللوازم 

ة الصغ�ي

قطع مسطحة من البالستيك 8

المقصوص بالقوالب

اللون: أزرق

الحجم: 54 سم x 59 سم

يمكن ترتيب الجوارب الثمانية فوق بعضها البعض وحملها مع بعضها 

البعض داخل الحقيبة الأساسية أو الثانوية.

تم تصميم كل جورب ليستوعب أنواعاً مختلفة من اللوازم مثل أقالم 

، والحفاظ عليها منظمة. الرصاص والح�ب

ي 
ة كصوا�ف ي الأنشطة يمكن استخدام الجوارب الصغ�ي

ف �ف خالل انخراط اليافع�ي

للحفاظ عىل اللوازم جافة ومنظمة، أو كأسطح مبسطة للرّسم أو الكتابة.

جوارب 

اللوازم 

ة الكب�ي

قطع مبسطة من البالستيك 2

المموج المقصوص بالقوالب

اللون: شفاف

الحجم: 79 سم x 105 سم

ي قاع 
ة مجموعة من أوراق بحجم A4 �ف تستوعب جوارب اللوازم الكب�ي

ي الأعىل.
الجورب ومجموعة من الورق المقوى بحجم A3 �ف

يستوعب الجورب الكب�ي أيضاً صفائح البوىلي كربونات أو لفة من ورق الرّسم.

ملفات 

المي�ين

قطع مبسطة من البالستيك 4

المموج المقصوص بالقوالب

اللون: أبيض

الحجم: x 56 43 سم

ي 
يمكن أن يستخدم المي�ون الملفات لحفظ المالحظات واللوازم ال�ت

ي أنشطة المي�ين.
يحتاجونها �ف

ي مقدمة الملفات بحيث يصبح لديك 
يمكن ربط صفائح البوىلي كربونات �ف

لوح يستخدم عدة مرات، ليكتب عليه المي�ون المالحظات أو التعليمات.

يمكن للجزء الخلفي من الملف أن يستوعب بطاقات الأنشطة المتنقلة، 

ح�ت يتمكن المي� من الرجوع إليها بسهولة خالل الجلسات. كما يمكن أن 

تستخدم كسطح مبسط للرسم أو الكتابة.
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مكونات حقيبة اللوازم

المالحظاتالوصفالكميةالصورةالسم

صفائح البوىلي 

كربونات 

ة الصغ�ي

ة من 8 صفائح مستطيلة صغ�ي

البالستيك المرن

اللون: شفاف

الحجم: 21 سم x 29.7 سم

يمكن ربط الصفائح بملفات المي�ين باستخدام مالقط معدنية لتستخدم 

عادة الستخدام. كلوح قابل لإ

ف أن يكتبوا التعليمات عىل الصفائح باستخدام  يمكن للمي�ين أو اليافع�ي

أقالم ذات ح�ب قابل للمسح. يمكن تنظيف الصفائح بمحلول المسح 

مكان استخدامها عدة مرات. الجاف، ومن ثمَّ يصبح بالإ

4 قطع من الحبال 4 قطعحبل

المصنوعة من النايلون.

ان الطول: م�ت

يمكن ربطه بملف المي�ين ليستخدم كرباط حمل يلبسه المي� حول 

عنقه أو كتفه.

مقص ُمحّدب 

الأطراف

مقص محدب الأطراف من 12

الفولذ المقاوم للصدأ عىل 

أن تكون له يد بالستيكية.

يمكن أن يستخدمه اليافعون لقص الورق أو القماش. والطرف المحدب 

يضمن السالمة لالأطفال الأصغر سّناً.

مسطرة مصنوعة من 4مسطرة

البالستيك ومقاومة للك�.

ف 
ِّ بطول 30 سم، وتُب�ي

القياسات بالسنتيم�ت 

والبوصة.

ليستخدمها اليافعون للقياس ورسم الخطوط المستقيمة.

مسطرة مع 

ة عدسة مك�ب

مسطرة مصنوعة من 1

البالستيك ومقاومة للك�.

ة شفافة  عدسة مك�ب

ومستطيلة تمتد عىل كامل 

طول وسط المسطرة

بطول 35 سم

ف القياسات بالسنتيم�ت  تب�ي

والبوصة

عاقات البرصيّة أن يستخدموا العدسة  ، خاصًة من ذوي الإ ف يمكن لليافع�ي

ة لتكب�ي الصور والنصوص. المك�ب

ف أن يستخدموا هذه المسطرة أيضاً لرسم الخطوط  يمكن لليافع�ي

المستقيمة.

ممحاة مطاطية لينة.12ممحاة

اللون: أبيض

الحجم: 10x 20 x 30 ملم

تمحي آثار القلم الرصاص عىل الورق.
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مكونات حقيبة اللوازم

المالحظاتالوصفالكميةالصورةالسم

أصابع أسطوانية تتضمن 4إصبع صمغ

صمغاً صلباً

تُستخدم للصق قطع الورق ببعضها البعض.

ي 
يط ور�ت �ش

لصق

 4

لفائف

يط لصق �ش

ي فاتح
اللون: ب�ف

يط  اً من ال�ش الحجم: 55 م�ت

ي كل لفافة
الالصق �ف

ي تمزق الورق.
يستخدم للصق الأوراق عىل الحائط من دون أن يتسبب �ف

اة معدنية اة معدنية بشفرٍة 4م�ب م�ب

حديديّة.

ي الأقالم الرصاص أو أقالم التلوين الخشبية. تستخدم ل�ب

أوراق 

المالحظات 

الالصقة

اً دفاتر أوراق مالحظات 24 دف�ت

ة صغ�ي

ألوان متعددة

8 سم x 8 سم

يمكن لصقها عىل أوراق أخرى أو عىل الجدران، ويمكن إزالتها من دون أن 

ر ي تمزق أو �ف
تتسبب �ف

علب أقالم 

تخطيط بح�ب 

دائم

14 علبة، يتضمن كل منها 56 قلماً

قلماً أحمر وأخرصف وأسود 

وأزرق

تستخدم للرسم عىل الأوراق

علبة أقالم 

تخطيط بح�ب 

قابل للمسح

ي كل منها 4 أقالم برؤوس 4 علب
�ف

رفيعة، 8 أقالم برؤوس 

مائلة، ممحاة ح�ب واحدة، 

قنينة منظف ح�ب بسعة 8 

أونصة، وعلبة لتخزين هذه 

المواد

يمكن أن تستخدم أقالم التخطيط للكتابة عىل اللوح المكون من الحقائب 

ة و/ أو ملف المي� وصفائح البوىلي كربونات(، ومن ثمَّ يمكن مسحها  الكب�ي

باستخدام الممحاة.

يمكن أن يستخدم المنظف لتنظيف صفائح البوىلي كربونات.

مالحظة: ليس من المفضل استخدام أقالم الح�ب القابل للمسح عىل ورق 

الرسم لأن هذا سيتسبب بجفافها ب�عة وستصبح بال فائدة �يعاً!

أقالم رصاص 

)عادية(

5 علب تتضمن 12 قلم 60

رصاص متشابهاً.

خشبية بقلب من الرصاص

تستخدم للكتابة أو الرسم.

اة المعدنية. إبر الأقالم بالم�ب

يمكنكم مسح آثار الرصاص باستخدام الممحاة

أقالم خشبية 

ملونة

5 علب تتضمن 12 قلماً 60

بألوان مختلفة

تستخدم للكتابة أو الرسم.

اة المعدنية. إبر الأقالم بالم�ب

يمكنكم مسح آثار الرصاص باستخدام الممحاة
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مكونات حقيبة اللوازم

المالحظاتالوصفالكميةالصورةالسم

مقص برأس 

ُمدبّب

ي له رأس مدبب4
يستخدم لقص الورق أو القماش.مقص معد�ف

مالحظة: يجب أن يستخدمه اليافعون الأك�ب سّناً أو الكبار فقط. يجب 

الحتفاظ به بعيداً عن متناول الأطفال الصغار. من المفضل أن يتم حفظه 

ي ملف المي�.
�ف

مالقط 

معدنية

مالقط معدنية مقاومة 8

للصدأ

تستخدم لتثبيت صفائح البوىلي كربونات وبطاقات الأنشطة المحمولة بملف 

المي�. يمكن أن تستخدم أيضاً لتثبيت الورق بملف المي�.

لفافة ورق 

الرسم

ة من الورق 1 لفافة كب�ي

الأبيض السادة.

الحجم. 60 سم x 70 م�ت

ي الرسم أو الكتابة، 
ة ليستخدمها اليافعون �ف قص الورق إىل قطٍع صغ�ي

ة ليستخدمها المي�ون كلوح قالب أو لكتابة مالحظات  أو إىل قطع كب�ي

المي�ين.

ي الرسم، أو اللوحات 
ة لتعيد استخدامها �ف احتفظ بقصاصات الورق الصغ�ي

المركبة، أو أي مشاريع إبداعية أخرى.

500 ورق كرتون

ورقة

رزمة واحدة من 500 ورقة 

كرتون.

اللون: كريم/ سكري

الحجم: 21 سم x 29.7 سم 

)A4(

يستخدم للرسم والأعمال الفنية

500 ورق مسطر

ورقة

رزمة من 500 ورقة مسطرة.

اللون: أبيض بسطور زرقاء

الحجم: 21 سم x 29.7 سم 

)A4(

تستخدم للكتابة

ملف بحلقات 

معدنية

لهاماللون: أزرق4 يستخدم لحفظ بطاقات الأنشطة، وبطاقات التنشيط وبطاقات الإ

وحدة ذاكرة 

)USB Drive(

1MB 2 ف للتعب�ي وحدة ذاكرة بسعة ي تتضمنها حقيبة اليافع�ي
رشادات والأدوات ال�ت تتضمن جميع الإ

والبتكار

يط لصق  �ش

ُمضاد للماء

عدد 

الّلفات: 

واحدة

ي ّ اللون: ف�ف

اً، طول اللّفة: 55 م�ت

العرض: 5سم

، وقماشة قطنّية ولصق مّطاطي  ف مصنوع من طبقة مغّطاة بماّدة البوليثيل�ي

شديد المتانة.
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لوازم إضافية

إضافية لوازم 

ي حقيبة 
ورية لالأنشطة الواردة �ف توفر حقيبة اللوازم جميع المواد الرصف

. ولكن ل تحرص عملك بها! حيث يمكنك أن تضيف أي لوازم  ف اليافع�ي

ي نجاح الأنشطة 
ي بيئتك المحلية وتعتقد أنها ستسهم �ف

أخرى تجدها �ف

ي يمكنك أن تضيفها لحقيبة 
. تذكر أن نوع اللوازم ال�ت ف مع اليافع�ي

اللوازم يعتمد عىل مواردك، والمواد المتوفرة محلياً، وإن كنت ستنفذ 

ي مكان ثابت نسبياً )حيث تكون قادراً عىل وضع 
ف �ف الأنشطة مع اليافع�ي

ها( أو إن كنت تتنقل من موقع  عنا� ثابتة مثل الأثاث والوسائد وغ�ي

إىل آخر.

ائها: ي �ش
ي يمكن أن تفكر �ف

احات للمزيد من اللوازم ال�ت اق�ت

غطاء لالأرضية: يمكن أن يكون قطعة من البالستيك المشمع،  •

شفاً بالستيكياً،  ة خشبية، أو �ش ة، أو حص�ي أو سجادة، أو حص�ي

أو كرتوناً أو مطاطاً – تأكد من أن يكون الغطاء مريحاً للجلوس!

ف من الشمس إن كانت الأنشطة تنفذ  • شبكة لحماية المشارك�ي

ي الخارج؛
داخل خيمة أو �ف

، دهانات، أوراق بألوان وأحجام  • لوازم فنية مثل ألوان، طباش�ي

ائط ملونة، أربطة أحذية، جوارب )لصناعة الدمى  مختلفة، �ش

المتحركة(، أزرار، خيطان، صوف، صور لصقة، معجون؛

معدات ككرات القدم، كرات اليد، كرات التنس، كرات إسفنجية،  •

حبال قفر، وألعاب كالِبىلي )الكرات الزجاجية(، المقاعد المصنوعة 

من الأكياس، الأحاجي، المكعبات، الدومينو، البالونات، 

الفقاعات الصابونية وأي ألعاب شعبية أخرى؛

د، الحيوانات الخشبية والبالستيكية،  • ألعاب كالعرائس، أحجار ال�ف

سيارات؛

أدوات موسيقية؛ •

كتب، بما فيها الكتب الخيالية وغ�ي الخيالية المالئمة لمستوى  •

ي القراءة واهتماماتهم؛
ف �ف اليافع�ي

عداد سجل بالنتائج(؛ • دفاتر التمارين )لإ

ي  •
ف �ف امج المتاحة لليافع�ي ملصق يعدد جميع الخدمات وال�ب

المجتمع المحىلي )لتعلق خالل الجلسات(؛

ف عىل غسل أيديهم قبل وبعد الجلسات؛ • لفتة تشجع اليافع�ي

منفاخ خفيف الوزن لنفخ الكرات؛ •

صفارة حكم لالألعاب والأنشطة؛ •

ساعة توقيت لالألعاب والأنشطة؛  •

ي المشاريع  •
ا لتوثيق الأنشطة، واستخدامها عند الحاجة �ف كام�ي

ي تقام فيها الأنشطة*)2(؛
ف المساحة ال�ت ي�ي ف والتقاط الصور ل�ت

ف  • ، أو التشارك بصور اليافع�ي جهاز عرض لعرض تعليمات التيس�ي

ي العمل*)2(؛
�ف

جهاز راديو لالستماع للموسيقى، والأخبار المحلية أو القصص  •

الأخرى*)2( ومناقشتها؛

ف الموجودين  • حقيبة إسعافات أولية – تأكد أن يكون من ب�ي

ي الحقيبة!
شخص يعرف كيف يستخدم الأدوات الموجودة �ف

، والمقاعد الخشبية، والطاولت أو الوسائد.  • أدوات كالكراسي

ي بعض 
ف قد يفضلون الجلوس عىل الأرض �ف )تذكر أن اليافع�ي

الثقافات، وأن الأثاث يمكن أن يأخذ معظم المساحة المتاحة 

لالأنشطة(.

ي المساحة  •
ة لالأنشطة يمكن أن تستخدم �ف خيمة صغ�ي

المستخدمة لالأنشطة – يمكن أن تستخدم كطريقة لتقسيم 

المساحة، أو تخصيص مكان محدد لالأنشطة.

ي 
ي قد ترغب �ف

احات! فهناك العديد من المواد ال�ت هذه مجرد اق�ت

ي مجتمعك 
إضافتها لحقيبة اللوازم. انظر حولك للموارد المتاحة لك �ف

ي الأصل كألعاب 
المحىلي وانظر لما يستخدمه الفتيان والفتيات �ف

ي يمكن أن تضيفها لحقيبة 
فيه الأخرى ال�ت ومسابقات وأشكال ال�ت

اللوازم. 

ي الحقيبة المواد الالزمة لالألعاب والأنشطة 
حاول أن تدخل �ف

ف المحلية، فهذا  الشعبية المعروفة لدى مجتمعات اليافع�ي

يمكن أن يضفي إحساساً من الألفة والستمرارية.

ففي جنوب السودان عىل سبيل المثال، استخدمت الألعاب 

ي 
ي يصنعها الفتيان والفتيات عادة ويلعبون فيها �ف

ال�ت

. ف ي حقيبة اليافع�ي
ي الأنشطة الواردة �ف

مجتمعاتهم �ف

ف للخطر. )2(  *تذكر أنك إن أضفت مواد قيمة للحقيبة فيجب عليك أن تجد مكاناً آمناً لتحفظاها فيه. كذلك، تذكر أن حمل لوازم قيمة أو الكفاية عىل الوصول إليها يمكن أن يعرض اليافع�ي  
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فعىل سبيل المثال:

ي 
المواد الموجودة �ف

حقيبة اللوازم

البدائل

أكياس متينة أو علبحقائب قماشية

طة حمل استخدم الخيوط أو الحبال أو أ�ش

طة حمل ف كأ�ش القماش المت�ي

استخدم ملفاً بالستيكياً لالحتفاظ ملف الميرس

بالوثائق

يمكنك أن تستخدم لوحاً قالباً لوح أبيض

، أو ح�ت  متنقالً، أو لوح طباش�ي

ة مطاطية لتصنع منها لوح  حص�ي

طباش�ي تستطيع استعادة استخدامه

)أوراق البوىلي كربونات(

، وألوان الشمع، أقالم ملونة استخدم الطباش�ي

وأقالم التخطيط

يط لصق أبيض يطاً لصقاً �ش استخدم الدبابيس و�ش
عادياً

أوراق المالحظات 

الالصقة

استخدم أوراق مقصوصة والمعجون 
يطاً لصقاً الالصق )blue-tack( أو �ش

مالحظة! ح�ت لو كان لديك حقيبة لوازم، يمكنك استخدام المواد 

ي الحقيبة بعد أن 
حة أعاله لستبدال المواد الموجودة �ف المق�ت

تستهلكها، أو إن تعرضت للتلف أو الك�.

يمكنــك أن تجهز مجموعــة اللوازم الخاصة بك

إن لم تكن حقيبة اللوازم متوفرة لديك، يمكنك أن تجهز حقيبة 

ي تحتاجها لدعم 
ي اللوازم والمواد ال�ت اللوازم الخاصة بك أو أن تش�ت

. هناك عدة طرق للقيام  ف ي تنفذ من خالل حقيبة اليافع�ي
الأنشطة ال�ت

بذلك: 

اســتخدام نماذج حقيبة اللوازم: 

يمكنك أن تعيد إنتاج المكونات الأساسية لحقيبة اللوازم من خالل 

http://adolescentkit.( ي
و�ف لك�ت ورية من الموقع الإ يل النماذج الرصف ف ت�ف

ورية بالعمل مع الموردين  ي القطع الرصف كب وتش�ت org( واستخدمها ل�ت

. يمكنك أن تعمل مع فريق العمليات لتحدد أفضل الطرق  ف المحلي�ي

ي بيئتك. 
عادة إنتاج النماذج �ف لإ

توريــد اللوازم محلياً:

ي 
ي العديد من المواد ال�ت  قد يكون من الممكن )والأرخص( أن تش�ت

ي  تتضمنها حقيبة اللوازم محلياً. تأكد إن كنت تستطيع أن تش�ت

الأوراق، والأقالم الرصاص، والمحايات، والغراء، والمقصات وأي 

لوازم أخرى من السوق أو المتاجر المحلية. تأكد أن هذه المواد توافق 

معاي�ي الجودة والستخدام الآمن وأنها مالئمة ثقافياً. 

إيجــاد أو تصنيع لوازم جديدة:

ي يمكنك أن تستخدمها 
ف لتحدد ما هي المواد ال�ت  اعمل مع اليافع�ي

ف – أو لتعمل عىل  ي حقيبة اليافع�ي
لتدعم تنفيذ أنشطة الموجودة �ف

تطوير نشاطات جديدة. يمكن أن تكون هذه أشياء كأوراق الشجر 

ي يمكن 
ي البيئة الطبيعية، أو المواد المرمية ال�ت

والع�ي الموجودة �ف

إعادة استخدامها كمعدات لالأنشطة.

بديلة: لوازم  إيجاد 

وري أن تجد نفس البدائل تماماً لكافة المواد الموجودة   ليس من الرصف

مكان الحصول عىل بعض المواد  ي حقيبة اللوازم. إن لم يكن بالإ
�ف

ي البدائل المحتملة. 
فاستخدم خيالك والمنطق لديك لتفكر �ف

يمكنك أن تجهز مجموعة اللوازم الخاصة بك
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مبدعاً!  كن 

يمكنك عىل سبيل المثال أن تستخدم جميع المواد المذكورة أدناه 

لتصنع الألعاب )العرائس، السيارات/ الشاحنات، القوارب، كرات 

القدم، الدمى، الأدوات( أو للمشاريع الفنية:

•  ، الأحجار، أوراق النخيل أو الموز، الصلصال، الح�، الع�ي

الرمل، الأصداف، الخرز، العظام، أكواز الذرة، الحبوب، 

ية؛ القرون، الحشائش، البامبو، الفواكه والجوزيات ال�ب

الزجاجات البالستيكية، الصناديق الكرتونية أو البالستيكية، أكياس  •

التسوق البالستيكية، الصحف، إطارات العجالت، بقايا المواد 

يت، أوراق تغليف  ، علب الك�ب ي
والورق، الصوف، أغطية القنا�ف

الحلويات، الكرتون، الخشب؛ 

ائط المطاطية، الورق، العلب المعدنية، الحبال، الأسالك،  • ال�ش

الأنابيب، الأخفاف القديمة، العجالت، الصحف.

موارد أخرى: 

ي يمكنها أن تمدك بالأفكار 
هناك العديد من الموارد المفيدة ال�ت

المبتكرة حول استخدام اللوام المتوفرة محلياً لتنفيذ الأنشطة مع 

. فعىل سبيل المثال يمكنك أن تراجع الرابط التاىلي  ف الأطفال واليافع�ي

http://www.arvindguptatoys.com/toys.html للحصول عىل 

رشادات والموارد   بعض الأفكار. يمكنك أيضاً أن ترجع إىل قسم الإ

. ي الدليل الرئيسي
�ف

اســتعارة اللوازم والتشارك بها:

 تحقق من إمكانية استخدام المواد، والمعدات واللوازم من 

المشاريع، والخدمات والحقائب الأخرى. فعىل سبيل المثال يمكن أن 

يكون لدى برامج التعليم، وحماية الطفل، والمهارات الحياتية والدعم 

النفسي والجتماعي، ومبادرات الرياضة والفنون، ونوادي الأطفال 

ي يستطيعون التشارك فيها من أجل 
والمنظمات الشبابية اللوازم ال�ت

 . ف تنفيذ الأنشطة مع اليافع�ي

ي نقطة  •
ما هي المواد، والمعدات أو اللوازم الموجودة �ف

ي الأنشطة مع 
ي يمكن أن تستخدم �ف

نامج، وال�ت ي ال�ب
البداية �ف

؟ ف اليافع�ي

امج أو الخدمات الأخرى معدات أو  • هل يوجد لدى ال�ب

ع بها أو تقرضها لالآخرين؟ لوازم يمكن أن تت�ب

ف تتضمن  • هل هناك أي حقائب متوفرة لالأطفال واليافع�ي

لوازم يمكن التشارك بها؟

مكان الوصول لالألعاب، والدمى، والمواد  وبالمثل، قد يكون بالإ

ي حقائب اليونيسف 
التعليمية واللوازم المفيدة الأخرى الموجودة �ف

مثل:  

ف للمشاركة  • فيهية: تدعم الأطفال واليافع�ي حقيبة اليونيسف ال�ت

فيهية، بما فيها كرات لمختلف  ي الألعاب والأنشطة الرياضية وال�ت
�ف

ي اللعب مثل حبل القفز 
الألعاب وأدوات أخرى تستخدم �ف

 :  والأطباق الطائرة. الحقيبة متاحة عىل الرابط التاىلي
www.unicef.org/supply/files/Education_Kits_User_

Manuals_Module_2.pdf

ف  • ي علبة/ اليونيسف: تدعم الأطفال واليافع�ي
حقيبة المدرسة �ف

نسانية؛ وهي تتضمن  ي حالت الأزمات الإ
ليتابعوا تعليمهم �ف

لوازم المدرسة الأساسية ككراسات التمارين، والأقالم الرصاص، 

والمحايات، والمقصات، إضافة إىل الملصقات التعليمية، 

يضاح الأخرى. وهي متاحة عىل:  ووسائل الإ

www.unicef.org/supply/files/Education_Kits_User_Man-

uals_Module_4.pdf

حقيبة اليونيسف لتنمية الطفولة المبكرة: تدعم هذه الحقيبة  •

أنشطة تنمية الطفولة المبكرة مثل اللعب والتعلم الممنهج 

ف 0 – 6 سنوات؛ وهي تتضمن  اوح أعمارهم ب�ي لالأطفال الذين ت�ت

الألعاب، والدمى، والكتب، ولوازم الأعمال الفنية، والمتاحة 

www.unicef.org/supply/files/Education_Kits_User_ :عىل

Manuals_Module_3.pdf

 : رشادات حول حقائب اليونيسف الأخرى عىل الرابط التاىلي تتوفر الإ

.www.unicef.org/supply/index_78176.html

راجع: أداة تصنيع اللوازم الخاصة بك للحصول عىل المزيد من 
رشادات حول كيفية تجميع اللوازم الخاصة بك، أو استبدال المواد  الإ

ي حقيبة اللوازم.
الموجودة �ف

يمكنك أن تجهز مجموعة اللوازم الخاصة بك
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حة قائمة: اللوازم الأساســية المق�ت

، ومنها:  ف ي حقيبة اللوازم، ولكنك ستحتاج لبعض اللوازم الأساسية لتنفذ الأنشطة مع اليافع�ي
ورة أن يكون لديك جميع الأشياء الموجودة �ف ليس بالرصف

المالحظاتالوصفالكميةالمادة

يجب أن يكون متيناً، وخفيف الوزن، ومقاوم 1حقيبة، صندوق أو علبة

للمياه، ومن المفضل أن يكون له حمالت قوية

يمكن أن يستخدم لحمل جميع اللوازم

ي حال يجب أن يكون متينا1ًخيط، حبل، أو قطعة قماش
ليستخدم كحمال للحقيبة أو العلبة )�ف

لم يكن لديها واحد( ليسهل حملها وتعليقها

يمكن أن تستخدم لحفظ اللوازم مثل الأقالم يجب أن تكون خفيفة ومقاومة للمياه2حقيبة أو علبة أصغر

والأوراق جافة ومنظمة

لوح أبيض/ لوح طباش�ي أو لوح 

قالب

يجب أن يكون محمولً وخفيف الوزن ويمكن أن 1

يعاد استخدامه

يمكن أن يستخدمه المي�ون أو اليافعون 

لكتابة المالحظات أو التعليمات

طباش�ي أو أقالم تخطيط بح�ب قابل 

للمسح

ي كل علبة18 علبة
يمكن أن تستخدم للكتابة عىل اللوح الأبيض/ 4 أقالم تخطيط/ طباش�ي �ف

لوح الطباش�ي

يمكن أن تكون من الكرتون، أو البالستيك أو أي 4أوراق مقواة

مادة مقواة أخرى

يمكن أن يسند اليافعون الورق عليها خالل 

الكتابة/ الرسم و/ أو يستخدموها للجلوس 

عليها

500 ورقة/ علبة، يمكن أن تكون أوراق فارغة، 3 علبأوراق فارغة

أو مسطرة، أو ملونة

يمكن أن يستخدمها اليافعون للرسم أو 

الكتابة

ي الكتابة أو الرسمعادية وملونة50أقالم رصاص
ليستخدمها اليافعون �ف

اة ة4م�ب اة حواف حادة فيجب أن صغ�ي ي حال كان للم�ب
�ف

تحفظ وتستخدم بحرص

يجب أن تستخدم بحرص لأن لها شفرات متوسطة4مقصات

حادة

تستخدم للصق الأوراق ببعضها البعضيجب أن تكون ذات قوة إضافية إن أمكن4أصابع غراء

هااللوازم الفنية ء يمكن أن يستخدمه اليافعون دهانات، وأقالم تلوين وغ�ي ي
تتضمن أي سش

ي الأعمال الفنية
�ف

ة 3 أشهر! قم  ي قد تحتاجها عند العمل مع مجموعة من 50 يافعاً تقريباً خالل ف�ت
ي هذه القائمة هو ببساطة تقييم لعدد المواد ال�ت

لحظ أن الموجود �ف

ي وضعك الخاص – وتذكر أن بعض المواد يمكن أن تستهلك بشكل أ�ع من الآخرين. 
ف واليافعات �ف بما يبدو مالئماً لليافع�ي

يمكنك أن تجهز مجموعة اللوازم الخاصة بك
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استخدام اللوازم والحفاظ عليها واستبدالها

اســتخدام اللوازم والحفاظ عليها واســتبدالها

ي الحقيبة لالأبد! فالعديد منها ينفذ، 
لن تبقى اللوازم الموجودة �ف

ر، والبعض الآخر قد ي�ق أو يضيع. وبقليل من  وبعضها قد يترصف

ة أطول – كما أنك  الجهد يمكنك أن تتأكد من بقاء اللوازم لديك لف�ت

تستطيع أن تستبدلها بسهولة.

اللوازم الحفاظ عىل 

استخدم اللوازم الموجودة لديك! الفكرة من وجود اللوازم لديك 

ف ول تخبئها لتحافظ  ي أنشطتك مع اليافع�ي
هي أن تستخدمها. أدخلها �ف

ي وضع ممتاز أو تتجنب تلفها. استخدم اللوازم بحرص ... 
عليها �ف

ي نفس الوقت!
ولكن استمتع بها �ف

ي 
ف بلوازمك: مفتاح الستمتاع باللوازم لوقت أطول هو أن تعت�ف اع�ت

بها بشكل جيد. حاول أن تتعامل معها بمسؤولية، وأن تحافظ عىل 

نظافتها، وتتأكد من أن تعيدها إىل العلبة/ الحقيبة بعد الستخدام. 

، للتأكد من عدم وجود شقوق، أو  ي
افحص وضعها بشكل روتي�ف

تمزقات، أو حواف حادة أو أي شكل آخر من أشكال الخراب لتتمكن من 

تصليحها )إن أمكن(، أو تتخلص منها. 

ي مكان 
ي مكان آمن: احرص عىل أن تحفظ لوازمك �ف

احفظ لوازمك �ف

مغلق، حيث تكون آمنة من ال�قة، والمطر، والثلج، ودرجات الحرارة 

المرتفعة أو المنخفضة. يمكنك أن تضع قفالً عىل الحقائب/ العلب 

ي خزانة أو غرفة لها قفل. 
نفسها، أو أن تضعها �ف

احتفظ بقائمة باللوازم: ستستهلك بعض اللوازم أ�ع من لوازم 

ي قد تضيع، 
أخرى. احتفظ بقائمة لوازم لتتمكن من تتبع المواد ال�ت

ي استبدال اللوازم قبل أن تنفد، 
ر أو تنفد. سيساعدك هذا �ف أو تترصف

ر منها. راجع أداة: كيف تعد وتستخدم قائمة اللوازم. وتصليح المترصف

انظر أداة: كيفّية تصميم وإدارة قائمة اللوازم. 

ي الحفاظ عىل 
! يجب أن يلعب اليافعون دوراً رئيسياً �ف ف ك اليافع�ي أ�ش

ف  ي مكان آمن ونقلها. تعاون مع اليافع�ي
ي ذلك حفظها �ف

اللوازم، بما �ف

دارة اللوازم، وقم بعدها بتعليقها  لالتفاق عىل القواعد الرئيسية لإ

ي نهاية النشاط 
ف لجمع اللوازم �ف ف المتطوع�ي ي للجميع. ع�ي

ي مكان مر�أ
�ف

وتوىل إدارة قائمة اللوازم. راجع أداة: تحديد قواعد عمل إدارة اللوازم 

امج. ي دليل منسق ال�ب
وقسم إدارة اللوازم �ف

دارة المواد، وقسم إدارة  اطّلع عىل أداة: وضع قواعد أساسّية لإ

نامج.  ق ال�ب ي قسم إرشادات ُمنسِّ
الموارد �ف

مكان: قم بأفضل ما  استفد من اللوازم الموجودة لديك قدر الإ

بوسعك لتستخدم اللوازم الموجودة لديك بأفضل شكل ممكن، ول 

تهدر أياً منها. عىل سبيل المثال استخدم أوراق اللوح القالب من 

، واحتفظ بأعقاب أقالم الرصاص إن كنت ل زلت تستطيع  ف الجهت�ي

استخدامها للكتابة، وحاول أن تجد طرقاً مبتكرة لتستخدم قصاصات 

ي المشاريع أو الأعمال الفنية. 
الورق �ف

ي حقائب اللوازم 
كن مستعداً: قد تنفد العديد من المواد المستهلكة �ف

ي 
)مثل أقالم الرصاص والورق( خالل ثالثة أشهر من الأنشطة الواردة �ف

ي هذه المرحلة. 
. كن مستعداً لتستبدلها بمواد بديلة �ف ف حقيبة اليافع�ي

ي 
مكان أن تعوض عن النقص �ف استبدل اللوازم محلياً: حاول قدر الإ

اللوازم محلياً. فهذه الطريقة بالعادة أ�ع، وأرخص، وأفضل للبيئة 

من طلب اللوازم من مصادر خارجية. تأكد من أن اللوازم الجديدة 

ي معاي�ي الجودة والستخدام الآمن وأنها مالئمة ثقافياً.  تل�ب

ي اللوازم من مصادر خارجية: قد ل تتوفر بعض اللوازم 
سد النقص �ف

يها من الخارج. تعاون  ي السوق المحلية، ولذا قد يكون عليك أن تش�ت
�ف

مع مكتب اللوازم أو نسق مع اليونيسف لتطلب هذه اللوازم. تأكد من 

ة كافية، لأن توصيلها قد يستغرق وقتاً.  أن تطلبها قبل أن تحتاجها بف�ت

اح أفكار جديدة لسد النقص  ف عىل اق�ت !  شجع اليافع�ي ف ك اليافع�ي أ�ش

ف  ي اللوازم. فعىل سبيل المثال، يمكنك أن تنظم مسابقة لليافع�ي
�ف

ي حول 
لتصميم حقائب لوازم جديدة، أو نظم جلسة للعصف الذه�ف

إعادة تدوير المواد المحلية لتستخدم كلوازم. 

ي حول الحلول، والحتمالت 
راجع دليل النشاط: العصف الذه�ف

وأفكار المشاريع.

راجع أداة: تطوير اللوازم الخاصة بك للحصول عىل المزيد من 

ي اللوازم.
رشادات حول سد النقص �ف الإ
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دارة اللوازم قبــل أن تبدأ! قائمة تحقــق نهائية لإ

ي بها وتديرها، وتعوض 
ي ستستخدم بها اللوازم، وتعت�ف

قبل أن تبدأ، راجع قائمة التحقق الواردة أدناه لتتأكد من أنك خططت للطريقة ال�ت

ما ينفد منها.

ضع عالمة إن المهمة

أنجزت المهمة

هل راجعت دليل اللوازم؟

ي حقيبة اللوازم؟
هل فحصت جميع المواد الموجودة �ف

ي حقيبة اللوازم؟
هل فهمت الغرض من كل من المواد الموجودة �ف

؟ ي
ي والثقا�ف

هل أزلت أي من المواد إن لم تكن غ�ي مالئمة لسياقك الدي�ف

؟ ف هل أضفت أي مواد أخرى ترى أنها يمكن أن تفيد الأنشطة مع اليافع�ي

ي تستطيع من خاللها أن تعد مجموعة اللوازم 
إن لم تكن حقيبة اللوازم موجودة لديك، فهل حددت الطرق ال�ت

؟ ف ي حقيبة اليافع�ي
ي تنفيذ الأنشطة الواردة �ف

الخاصة بك لتستخدمها �ف

هل حددت مكاناً آمناً لتخزن فيه اللوازم؟

هل أعددت قائمة باللوازم؟

هل اتفقت عىل القواعد الأساسية للتعامل مع اللوازم؟ يجب أن تتضمن هذه القواعد الشخص المسؤول عن 

تخزين اللوازم، والشخص الذي يحفظ القائمة، وم�ت يجب أن يتم تنظيف المواد وفحصها.

رت أو �قت؟  هل أعددت خطة لتعويض أي مواد ضاعت، أو ترصف

ي 
كاء، المتطوعون، ممثلو اللجنة التوجيهية( �ف ف ذوي العالقة )المي�ون، ال�ش ف والبالغ�ي كت اليافع�ي هل أ�ش

التخطيط لكيفية تخزين اللوازم، وإدارتها والتعويض عما نقص منها؟

دارة اللوازم قبل أن تبدأ! قائمة تحقق نهائية لإ
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! ف تذكر أن تستشــ�ي اليافع�ي

ف هي فرصة ممتازة ليتدرب   إدارة اللوازم الخاصة بحقيبة اليافع�ي

اليافعون عىل مهارات مثل التخطيط، وحل المشكالت، واستخدام 

ي تعد ذات 
بداع، وتوىلي مسؤولية المهام ال�ت مخيلتهم وقدرتهم عىل الإ

ي 
ف واليافعات إحساساً بالملكية �ف أهمية. حاول أن تلهم لدى اليافع�ي

جميع خطوات إدارة اللوازم، وأعطهم زمام القيادة عندما تجد ذلك 

مالئماً. 

نامج للحصول عىل  ي دليل منسق ال�ب
راجع قسم إدارة اللوازم �ف

ي إدارة اللوازم.
ف �ف اك اليافع�ي نصائح حول إ�ش
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ي الأسئلة المكتوبة أدناه عندما تجمع اللوازم الخاصة 
فكر �ف

ي الحقيبة:
بك، أو تستبدل اللوازم الموجودة �ف

؟  1 ي
، والتقليدي والثقا�ف ي

هل اللوازم مالئمة للسياق الدي�ف

ي 
ي تسبب الرتباك أو سوء الفهم �ف

تجنب المواد ال�ت

. المجتمع المحىلي

ف واليافعات،  2 هل هناك مواد ستعجب اليافع�ي

ثنية  والمجموعات العمرية المختلفة، والمجموعات الإ

ف  ف باللغات المختلفة واليافع�ي المختلفة، والمتحدث�ي

عاقات؟ حاول أن تشمل أك�ب قدر ممكن  ذوي الإ

ي تختارها!
ي اللوازم ال�ت

للمجموعات �ف

ر أي من اللوازم ضمن بيئة مادية  3 هل يمكن أن تترصف

ي يمكن أن تتك� أو تتمزق أو 
معينة؟ تجنب المواد ال�ت

تتفكك بسهولة. 

هل هذه اللوازم آمنة وذات جودة معقولة؟ حاول أن  4

ي معاي�ي الجودة والسالمة )مثال:  ي تل�ب
تجد اللوازم ال�ت

ي قد تتضمن دهانات أو مواد سامة(، 
تجنب المواد ال�ت

ي يمكن أن 
وتجنب كذلك المواد الخطرة أو الحادة ال�ت

 . ف تجرح أو تؤذي اليافع�ي

هل من السهل حمل وتخزين اللوازم؟ تأكد من أن  5

ة أو ثقيلة بالنسبة إىل حقيبة اللوازم  اللوازم ليست كب�ي

)أو الوعاء الذي تستخدمه لحفظ اللوازم(، أو لنقلها 

. ف للمواقع المختلفة لتنفيذ الأنشطة مع اليافع�ي

ف هذه المواد  6 هل ستكون قادراً عىل إعادة تجه�ي

بسهولة؟ حاول أن تستخدم مواد تستطيع جلبها 

ائها  بسهولة و�عة بعد أن تنفد – إما من خالل �ش

ي الأسواق المحلية )الورق، والأقالم الرصاص، وغ�ي 
�ف

ذلك( أو اجمعها من البيئة المحيطة بك )الأحجار، 

، زجاجات البالستيك الفارغة(. الع�ي

الأداة: تطوير اللوازم الخاصة بك
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دارة اللوازم.  استخدم الأسئلة التالية لالتفاق عىل القواعد الأساسية لإ

ي مكان يستطيع الجميع أن يراها فيه. 
علق القواعد الأساسية �ف

أين سيتم تخزين اللوازم؟ •

ي مكان مقفل؟ إن كان الجواب نعم،  •
هل سيتم وضع اللوازم �ف

فمن سيهتم بالمفتاح؟

ي الهتمام باللوازم؟ هل سيقوم المي�ون بذلك،  •
من سيشارك �ف

أم اليافعون، أم المتطوعون البالغون؟

هل سيحتفظ أحدهم بقائمة باللوازم المتوفرة وما ينفد منها؟  •

إن كان الجواب نعم، فمن هو ذلك الشخص؟ هل هو شخص 

ف عدة أشخاص؟ واحد، أم أن هذه المسؤولية ستنتقل ب�ي

ف المواقع المختلفة؟ • من سيقوم بنقل اللوازم ب�ي

من سيفحص وضع اللوازم؟ كم مرة سيقوم بفحصها؟ •

هل سيكون هناك شخص مسؤول عن التأكد من إعادة اللوازم  •

ي نهاية النشاط؟ إن كان الجواب نعم، فمن هو هذا 
إىل مكانها �ف

الشخص؟ 

م�ت يتم تنظيف اللوازم أو مسحها؟ من هو المسؤول عن هذه  •

المهمة؟

كيف ستتأكد من أنه يتم التعامل مع اللوازم بحرص ومسؤولية؟ •

رت اللوازم، أو ضاعت، أو �قت أو  • ماذا سيحصل إن ترصف

نفدت؟ كيف سيتم تصليحها، أو رميها، أو استبدالها؟

كيف سيتم استبدال اللوازم؟ من سيكون مسؤولً عن استبدالها؟ •

دارة اللوازم الأداة: وضع القواعد الأساسية لإ

ي 
دارة اللوازم: دليل النقاش �ف راجع أيضاً: أداة: التخطيط لإ

نامج لالطالع  ي حقيبة منسق ال�ب
قسم إدارة اللوازم الموجودة �ف

ف حول إدارة  عىل المزيد من الطرق لتوجيه النقاش مع اليافع�ي

مدادات.  الإ
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يمكن لأي شخص أن يعد قائمة باللوازم لتتبع مخزون اللوازم!

اتبع الخطوات الواردة أدانه واستخدم العينة 

من قائمة اللوازم لتبدأ العمل.

ابحث عن دف�ت أو كراس فارغ للتمرين. الوضع الأمثل  1

هو أن تكون الأوراق مثبتة من الجانب وليس من الأعىل 

(، وأن تكون الأوراق مسطرة. )من الجانب القص�ي

ة من الدف�ت وسجل أسماء اللوازم  2 اقلب الصفحة الأخ�ي

ي العمود الأيمن من العينة الموجودة 
كما هو ظاهر �ف

لقائمة اللوازم أدناه. 

قص بقية صفحات الدف�ت من عند  3

ف المناطق البيضاء  الخط الفاصل ب�ي

والرمادية.

انقل القسم الموجود عىل القسم الأبيض عىل  4

. يجب أن يتم نسخ هذا  الصفحة الأوىل من الدف�ت

ي كل 
ي الدف�ت �ف

الجدول مرة أخرى عىل صفحة جديدة �ف

مرة تريد فيها أن تحدث قائمة اللوازم. 

يجب أن يمالأ الشخص المسؤول عن القائمة الجدول  5

ي 
ي نهاية كل يوم تستخدم فيه اللوازم، ويوقع عليها �ف

�ف

المكان المحدد لذلك. يجب أن يكون هناك مسؤول ثان 

ي نهاية 
عن القائمة، والذي يجد أن يوقع عليها أيضاً �ف

كل يوم. 

راجع قائمة اللوازم بشكل منتظم لتتأكد من دقتها،  6

ي حقيبة اللوازم 
ولتقيم وضع المواد الموجودة �ف

ي 
ي تنك�، أو ال�ت

وتناقش كيفية استبدال اللوازم ال�ت

تستهلك أو تضيع. 

اختيار مســؤول القائمة:

، أو المي�ين أو شخصاً  ف يمكن أن يكون مسؤول القائمة أحد اليافع�ي

ي الأمور التالية: 
. فكر �ف بالغاً من المجتمع المحىلي

العدالة: يجب أن تتاح الفرصة لكل شخص مهتم أن يلعب  •

دوراً، ولكن ل يجب أن تج�ب أي شخص ل يرغب بذلك عىل توىلي 

هذا الدور. 

السالمة: ل يجب أن يتعرض أي شخص للخطر أو الأذى أو  •

الإحراج بسبب توليه لهذه المسؤولية. 

ف المهارات  • مستوى المهارات: قد ل يكون لدى بعض اليافع�ي

دارة قائمة اللوازم، ولذا قد يكون من المنطقي أن  الأساسية لإ

 . ف توكل هذه المسؤولية لأحد المي�ين أو البالغ�ي

ف يحصلون عىل الدعم الذي  • الدعم: تأكد من أن اليافع�ي

دارة قائمة اللوازم. يمكن أن يعمل اليافعون الصغار  يحتاجونه لإ

ف الأك�ب سناً إن كانوا يفتقرون للنضج أو  ي أزواج مع اليافع�ي
�ف

المعرفة الالزمة لأداء هذا الدور.

أداة: كيفية إعداد واستخدام قائمة اللوازم
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نموذج قائمة اللوازم

ي 
الكميات ال�ت

تم استالمها
ي 

الكميات ال�ت
تم إرجاعها

ي 
الحالة ال�ت

استلمت بها 
المواد

ي 
الحالة ال�ت

رجعت بها
الرقم 

التسلسىلي
اسم المادة

1

2

3
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