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ثر  ن�سان يف املغرب اأ�سواطا هامة، غري اأن ما حتقق من تقدم يبقى متوا�سعا وحمدود الأ قطع الهتمام بالرتبية على حقوق الإ

ن�سان، لدى معظم املعنيني واملمار�سني، على اأنها جمرد مادة معرفية  حيث اإن الزاوية التي يتم بها التعامل مع الرتبية على حقوق الإ

بالقوة  املواطنني  تزويد  على  ترتكز  تفاعلية؛  عملية  تكون  اأن  بدل  واملحا�سرات،  التدريبية  الور�سات  اأو  واملقررات  املناهج  تتخلل 

ومنحهم حرية الختيار، وحرية العرتا�ض على اأو�ساعهم و�سياغة م�سائرهم باأنف�سهم، وتو�سيع نطاق م�ساركتهم يف الدفاع عن 

ن�سانية.   حقاق احلقوق الإ جراءات الالزمة لإ دوات التي ت�ساعدهم على اتخاذ الإ ن�سان، ومتكينهم من املهارات والأ حقوق الإ

نعم، لقد بذلت جهود كبرية على �سعيد تنقية املناهج، وعلى �سعيد التدريب وبناء القدرات، لكن هذه اجلهود مل ت�سل اإىل درجة 

طفال وال�سباب، والكبار واملوظفني املكلفني  اأن تتحول اإىل عملية �ساملة، واإطار للعمل ي�سعى اإىل متكني الفئات امل�ستهدفة، من الأ

ن�سان واآلياتها  بتنفيذ القوانني، من الفهم والتعبري عن همومهم ال�سخ�سية من منطلق حقي. فال نفع ول قيمة من معرفة حقوق الإ

ومواثيقها، ما مل توؤد اإىل اإلهام النا�ض لدمج قيمها ومبادئها يف حياتهم و�سلوكهم وجمتمعاتهم، وبدون ذلك فلن تعدو اأن تكون جمرد 

ن�سان ان ت�سبح واقعا حقا، اإل اإذا متكن املواطنون من حتويلها اإىل �سالح للمطالبة والدعم  �سعارات جوفاء. ول ميكن حلقوق الإ

ن�سانية، وا�ستخدامها اأداة للتغيري الجتماعي والتاأ�سي�ض الدميقراطي. والدفاع عن الكرامة الإ

ن�سان يف وقت مبكر، كان يعترب فيه انخراط املجتمع املدين يف  لقد اهتمت منظمة العفو الدولية- املغرب بالرتبية على حقوق الإ

ن�سان. وهكذا، ومنذ 1995 تاريخ عقد  مثل هذا العمل نوعا من الرتف ولي�ض اأولوية يف ميدان الن�سال يف مواجهة انتهاكات حقوق الإ

ن�سان لفائدة منظمات املجتمع املدين والقطاعات احلكومية، ا�ستمر العمل الدوؤوب ملنظمة  املنظمة لندوة دولية للرتبية على حقوق الإ

ن�سان يف خمتلف امل�ستويات املهنية والجتماعية، ل  العفو الدولية يف املغرب على امل�ساركة الفعالة، والدعوة اإىل تعميم ثقافة حقوق الإ

دوات  �سيما قطاع التعليم والعدل؛ مبا يف ذلك العمل مع احلكومة ب�ساأن ال�سيا�سات والتدابري الت�سريعية، وتطوير عمليات التعليم والأ

واملوارد، واحلث على خلق بيئة مواتية للتعليم، وت�سهيل تدريب املعلمني واملربني. ومبوازاة مع هذا، عملت املنظمة مع ال�سباب والن�ساء 

واملجتمعات الفقرية يف املناطق املهم�سة، ف�سال عن املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني، ويف جميع هذه احلالت ظلت ا�سرتاتيجية 

ن�سان، من اأجل حمايتها وتعزيزها من خالل  �سا�ض رفع م�ستوى الوعي بحقوق الإ ن�سان للمنظمة، ت�ستهدف بالأ الرتبية على حقوق الإ

امل�ساركة الفعالة والتمكني.

وقد انبثقت عن هذه اجلهود اأربعة م�ساريع كربى:

مد، انطلق �سنة 2002 وا�ستغرق مدة 8 �سنوات. وان�سب هدفه على  n م�شروع »حقوق، تربية ، حترك«: وهو برنامج طويل الأ

ن�سان، من منطلق اأن الن�سطاء امل�ساعفني، �سواء يف املواقع املوؤثرة يف  تدريب الن�سطاء امل�ساعفني يف جمال الرتبية على حقوق الإ

اإذا مت تعزيز  التاأثري يف جمهور عري�ض، وجمموعات خمتلفة،  باإمكانهم  اأو املجتمع املدين،  القطاعات الر�سمية كالتعليم والعدل  

ن�سان. قدرتهم لتقدمي برامج للرتبية على حقوق الإ

ن�شانية: وقد �سعت منظمة العفو الدولية وراء هذا امل�سروع اإىل  ن�شان من اأجل الكرامة الإ n م�شروع الرتبية على حقوق الإ

ن�سان  الإ حقوق  على  الرتبية  خالل  من  الفقر،  اإىل  توؤدي  التي  ن�سان،  الإ حقوق  لنتهاكات  الت�سدي  من  واملهم�سني  الفقراء  متكني 

ن�سان، و�سول اإىل متكني هذه الفئات امل�ست�سعفة واله�سة من القيام  واملنهجية الت�ساركية ملعرفة العالقة القائمة بني الفقر وحقوق الإ

بتحركات ن�سالية، والرتافع واملطالبة بحلول ذات طابع حقي مل�سكلة الفقر.

ن�شان: هذا امل�سروع ما زال متوا�سال، ويطمح اإىل بناء موؤ�س�سات تعليمية منفتحة عل  n م�شروع املدار�س ال�شديقة حلقوق الإ

حميطها ومتفاعلة معه، وجعلها م�ستال لقيم امل�ساواة والكرامة والحرتام، وعدم التمييز وامل�ساركة، يتغذى منه املجتمع املحلي، حتى 

ن�سان. يقوى على التحرك وحتمل م�سوؤوليته يف حماية حقوق الإ

تقـديـم
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يطالية« اإىل  n م�شروع »قوة الن�شاء«: ي�سعى هذا امل�سروع الذي مت اإجنازه، ب�سراكة مع »جمعية بروجيتو موندو مالل الإ

ا�ستنها�ض اإمكانات الن�ساء ونح�سيد قوتهن واإقدارهن على حماية حقوقهن، و�سمان ح�سولهن على العدالة وامل�ساواة والت�سدي 

جلميع املواقف والت�سورات النمطية الدينية والجتماعية والثقافية التي حتد من اإن�سانية املراأة.

دلة  ومن خالل هذه امل�ساريع، �ساغت منظمة العفو الدولية- املغرب جمموعة من املواد الديداكتيكية، وو�سائل العمل والأ

الر�سمية، كما اعتمدت  الر�سمية وغري  القطاعات  الرتبوية يف  وا�سع من الربامج  البيداغوجية ل�ستخدامها على نطاق طيف 

ن�سان، واملهارات الالزمة للدفاع  يف ور�سات التدريب وبناء القدرات املنهج التفاعلي، وتعزيز امل�ساركة لتنمية احرتام حقوق الإ

عنها.

ن�سطة م�ساقات درا�سية، وتدريبا للمدربني، وبرامج يف املدار�ض واملعاهد، وم�سابقات وم�سرح ال�سارع، وغري ذلك  وت�سمنت الأ

ن�سان. ويعترب الدليل الذي نقدمه اليوم للن�سطاء واملدربني واملهتمني بال�ساأن  من امليتودولوجيا املفيدة يف الرتبية على حقوق الإ

ن�سان  الإ على حقوق  الرتبية  برنامج  من  �سغريا  واملنقحة، جزءا  واملعدلة  املزيدة  الثالثة  ن�سان، يف طبعته  الإ وحقوق  الرتبوي 

ملنظمة العفو الدولية  يف املغرب؛ وهو يت�سمن خال�سة جتربة  طويلة على امتداد ما يقارب عقدين من الزمن من العمل الدوؤوب 

ن�سان، لت�سجيع التغيري وتقوية املواطنني يف جمال املطالبة بحقوقهم، والعرتاف بعاملية حقوق  يف جمال الرتبية على حقوق الإ

ن�سان، وعدم قابليتها للتجزئة.    الإ

 

القت�سادية  احلقوق  على  الرتبية  حول  مبتكرة  اأن�سطة  تقدمي  هو  الطبعة  لهذه  النوعية  �سافة  الإ فاإن  ال�سياق،  هذا  ويف 

ة تعزيز هذه احلقوق والدفاع عنها  ن�سان. اإن َمَهمَّ والجتماعية والثقافية، باعتبارها جزءا ليتجزاأ من جدول اأعمال حقوق الإ

ن�سان. ولوية امللحة يف جميع برامج الرتبية على حقوق الإ ومتثلها وجدانيا، وجت�سيدها يف ال�سلوك يجب اأن تعطى الأ

ن�سان للفرع املغربي  �ستاذ حممد العزيز، من فريق الرتبية على حقوق الإ خري، اأن نتقدم بال�سكر اخلال�ض لالأ ول بد يف الأ

دلة املتنوعة للرتبية على  ب�سفته م�ست�سارا خا�سا لهذه الطبعة. لقد ا�سطلع مبهمة املراجعة وتدقيق وترجمة القتبا�سات من الأ

ن�سان ال�سادرة عن منظمة العفو الدولية. حقوق الإ

ن�سان يف جتريب الدليل يف الكثري  ونود اأن نعرتف اأي�سا، باجلهود الهامة التي بذلها كل اأع�ساء فريق الرتبية على حقوق الإ

ثريا  بوطيبي،  عائ�سة  ارهوين،  يا�سني، جنيبة  الزهراء  فاطمة  وهم: احل�سن حتيم،  ة ل غنى عنها،  َمَهمَّ وهي  الور�سات،  من 

بوعبيد وعبد اهلل خالوب. اإننا ممتنون لهم جميعا، واملكافاأة التي ينتظرونها اأن يحظى هذا الدليل بتقدير امل�ستخدمني له،  واأن 

ن�سان والدميقراطية  ي�ساعدهم يف متلك النهوج املتعلقة مبو�سوعات الرتبية وطرائقها وال�سرت�ساد بها يف اإ�ساعة ثقافة حقوق الإ

واملواطنة.

كما نعرب عن امتناننا جلمعية الت�سامن اجلامعي املغربي على تقدميها الدعم املايل لهذه الطبعة، وم�ساعدتنا يف طبعها 

وت�سميم موادها.  

وغني عن القول، اإن دليال كهذا ما كان ليكتمل على �سورته احلالية دون تظافر جهود هوؤلء جميعا، و�سوف يكون من دواعي 

ثرائه وتطويره  �سرورنا اأن ي�سارك م�ستخدمو هذا الدليل يف هذه اجلهود، وتبادل اخلربات معنا، ومدنا بكل ما يرونه منا�سبا لإ

م�ستقبال. 

                                              حممد ال�سكتاوي

            مدير عام منظمة العفو الدولية - املغرب
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خري. ومنذ الإعالن عن الع�سرية �سنة  2002 عامها ما قبل الأ ن�سان يف عام  مم املتحدة لتعليم حقوق الإ تدخل ع�سرية الأ

ن�سان، وحث احلكومة على الوفاء  1995 ومنظمة العفو الدولية – فرع املغرب ل تتوقف عن تنظيم اأن�سطة للرتبية على حقوق الإ
طفال، ال�سباب، الكبار، املوظفون املكلفون  التعليمية ) الأ ن�سان يف جميع ال�سيغ وامل�ستويات  بالتزامها، بدمج تعليم حقوق الإ

ن�سان من اأوىل املبادرات التي قامت بها منظمة العفو الدولية – فرع  بتنفيذ القوانني(، بل كان م�سروع الرتبية على حقوق الإ

ن�سان، ت�سارك  ن�سان، واإقامة �سبكة وطنية لتعليم حقوق الإ �سرتاتيجية الوطنية لتعليم حقوق الإ املغرب؛ وذلك بغر�ض دعم الإ

فيها املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية ذات ال�سلة، واخلرباء وذوو الخت�سا�ض، وال�سعي اإىل اإن�ساء عالقات ال�سراكة عن 

طريق التعاون مع اجلهات املعنية، وو�سع اأنظمة للنهو�ض مب�ستوى تن�سيق اجلهود بني القطاع احلكومي وهيئات املجتمع املدين 

ن�سان حقيقة واقعة بجميع القطاعات. من اأجل جعل حقوق الإ

وقد اأثمرت هذه اجلهود اإجناز نقلة نوعية على هذا امل�سار جتلت يف تزايد اهتمام املنظمات غري احلكومية مبجالت تعليم 

ن�سان، واعرتاف جميع الهياآت احلكومية، وغري احلكومية، بقدرات بع�سها بع�ٍض واإمكاناتها لالرتقاء بتعليم حقوق  حقوق الإ

ن�سان، 10 دجنرب  عالن العاملي حلقوق الإ ن�سان، بروح من الحرتام املتبادل والتعاون وتن�سيق اجلهود. وكانت الذكرى 53 لالإ الإ

ن�سان، وت�سريع  2001 فر�سة لتاأكيد احلكومة جمددا على التزامها وتعهداتها التي قطعتها على نف�سها ب�ساأن تعليم حقوق الإ
ن�سان، كما مت الإعالن ر�سميا باملنا�سبة نف�سها عن اإن�ساء  اخلطى يف تنفيذ مرحلة تعميم الربنامج الوطني للرتبية على حقوق الإ

ن�سان، وهي جلنة �ست�سم الفعاليات واملنظمات غري احلكومية؛ وذلك طبقا للمبادئ التوجيهية  جلنة وطنية للرتبية على حقوق الإ

لن�سر ثقافة  اإعالمية  تقييَم احلاجيات، و�سياغة ال�سرتاتيجيات، وو�سع خطة  العالقة، و�ستكون مهمتها  املتحدة ذات  مم  لالأ

ن�سان الذي نريده اأن يكون �سامال ي�ستوعب  ن�سان. وا�ستكمال لهذه اجلهود، وتعزيزا للربنامج الوطني لتعليم حقوق الإ حقوق الإ

جل، فاإن منظمة العفو الدولية – فرع املغرب اختارت  خمتلف قطاعات املجتمع، ومفتوحا للم�ساركة للجميع، وم�ستدميا طويل الأ

ن�سان  مم املتحدة لتعليم حقوق الإ ن�سان، ومرور 9 �سنوات على انطالق عقد الأ عالن العاملي حلقوق الإ مبنا�سبة الذكرى 53 لالإ

اأن تبادر اإىل اإعطاء دفعة جديدة للتعاون والتن�سيق بني اجلهات احلكومية، والهياآت غري احلكومية، العاملة يف ميدان حقوق 

طر املعنية بالتكوين والتدريب  ن�سان« موجها للمدر�سني واملكونني وغريهم من الأ ن�سان باإ�سدار »دليل الرتبية على حقوق الإ الإ

ن�سان. على حقوق الإ

دوار واملحاكاة  لعاب وتبادل الأ اإنه دليل مب�سط، �سهل ال�ستخدام، يعتمد على مناهج التدريب التفاعلي وامل�ساركة، مثل الأ

وغريها.

ن�سان  ومما ل �سك فيه، اأن هذا الدليل �سوف ي�سكل اإ�سهاما يف تدعيم عملية تعميم الربنامج الوطني للرتبية على حقوق الإ

التي تقت�سي اأول وقبل كل �سيء تاأهيل املكونني واملدر�سني، وتقديرهم على القيام بهذه املهمة، من خالل تزويدهم قدر الطاقة 

فراد. ن�سان على م�ستوى ال�سلوك اليومي لالأ بالو�سائل البيداغوجية التي ميكن بوا�سطتها ترجمة قيم حقوق الإ

ن�سان، كما اأنه ل ي�ستجيب جلميع احتياجات  ولبد من العرتاف اأن هذا الدليل ل يقدم تعريفا لكل املفاهيم ومبادئ حقوق الإ

ن�سان  واهتمامات وم�سكالت املدر�ض التي ميكن اأن تثار ب�ساأن تقدمي كل حق من احلقوق الواردة يف الإعالن العاملي حلقوق الإ

بل اإنه حماولة اأولية للم�ساهمة يف �سد النق�ض يف  املواد التعليمية واملراجع اخلا�سة باجلانب التطبيقي يف الرتبية على حقوق 

ن�سان. الإ

ن�سان يف املناهج التعليمية  لذلك اأردنا اأن ي�ساهم هذا الدليل يف اإثراء التجربة املغربية، يف جمال دمج مفاهيم حقوق الإ

وتنمية الوعي لدى املعلمني واملربني واملدربني، �سواء على امل�ستوى الر�سمي اأو غري الر�سمي، وتر�سيخ قيم الت�سامن الدويل مع 

ن�سانية، وتثبيت  خرين الإ ن�سان، وكذا م�ساعدة ال�سباب يف معرفة كيف يتعاطون مع حقوقهم وحقوق الآ �سحايا انتهاكات حقوق الإ

ن�سان قادر على العمل الفعال من  ن�سان، واأنها كل مرتابط ل يتجزاأ، وا�ستنها�ض جيل جديد من دعاة حقوق الإ كونية حقوق الإ

ن�سان. اأجل اإقامة جمتمع مت�سامن حترتم فيه قيم احلق والعدالة، وت�سان فيه كرامة الإ

ن�سان ملنظمة العفو الدولية – املغرب �سبكة الرتبية على حقوق الإ

الرباط ، �ستنرب 2002 

وىل مقدمة الطبعة الأ
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ن�سان؟ * ماهي حقوق الإ
همال  ن�سان وكرامته على مر الزمان لالإ ملا تعر�ست حياة الإ

اليوم  حتى  ومازالتا  بل  لالنتهاك؛  هدفا  و�سارتا  والمتهان، 

ن�سان ي�سرب بجذوره  تنتهكان، كان الن�سال من اأجل حقوق الإ

هذا  اأن  كما  العامل،  �سهدها  التي  الكربى  حداث  الأ جميع  يف 

كل  وامل�ساواة يف  اأجل احلرية  من  للكفاح  دعامة  كان  الن�سال 

ن�سان - مثل احرتام  مكان. وبو�سعنا اأن نلتم�ض اأ�سا�ض حقوق الإ

حياته وكرامته- يف معظم الديانات والفل�سفات التي يحفل بها 

العامل.

ما اأي�سر ما تتحدث به احلكومات واملنظمات غري احلكومية 

ن�سان، وما اأكرث ما ت�سري اإليها دون جدية  و�سواها عن حقوق الإ

فما هي هذه احلقوق؟ وهل تتطابق مفهوماتنا لها؟ وهل نحن 

�سا�ض التي ت�ستند اإليها ؟   متفقون على املبادئ الأ

ن�سان عالن العاملي حلقوق الإ الإ

التي  ال�سيغة  ن�سان  الإ حلقوق  العاملي”  “الإعالن  ميثل 

و�سلب  احلقوق،  لهذه  نطاق  اأو�سع  على  العامل  ارت�ساها 

اأفراد  من  فرد  لكل  �سلية  الأ القيم  هو  الإعالن  هذا  ر�سالة 

الإعالن  املتحدة هذا  مم   الأ اعتمدت  وقد  الب�سري.  اجلن�ض 

جماع )مع امتناع ثمانية بلدان عن الت�سويت( يف العا�سر  بالإ

�سا�سية  من دي�سمرب 1948. ويورد الإعالن قائمة باحلقوق الأ

املكفولة لكل فرد يف العامل، بغ�ض النظر عن العن�سر اأو اللون 

اأو الـجن�ض اأواللغة اأو الدين اأو ال�سيا�سة اأو الختالف يف الــراأي 

الن�سب  اأو  املايل  الو�سع  اأو  الجتماعي  اأو  الوطني  �ســـل  الأ اأو 

و�ساع. وين�ض الإعالن على اأن احلكومات  اأوغري ذلك من الأ

بل  فح�سب،  ملواطنيها  ل  معينة،  حقوقا  تكفل  باأن  وقعت  قد 

خرى كذلك؛ مبعنى اأن احلدود  ولغريهم من �سعوب البلدان الأ

خرين. الوطنية ل متثل عائقا يحول دون م�ساعدة الآ

ن�سان باأنها “ حقوق طبيعية”  وكثريا ما تو�سف حقوق الإ

ن�ســان، فال  اأي حقوق يتمتع بها الب�سر ملجرد اأنهم من بني الإ

حقوق  فهي  اأووراثتها،  اكت�ســابهــا  اأو  لبتياعها  املرء  يحتاج 

�سبب.  ي  لأ اآخر  فردا  منها  يجرد  اأن  فرد  ي  لأ يجوز  ل  ثابتة 

مواطنيها،  اإزاء  احلكومة  وواجبات  ن�سان  الإ حقوق  وحتدد 

فحقوق  اإزاءهم.  بها  تلتزم  اأن  يجب  التي  النواهي  وكذلك 

اأو مل  القانون  بها  واإن مل يعرتف  ت�شقط حتى  ن�شان ل  الإ

مر يف ع�سر ممار�سة الرق يف  يوفر لها احلماية، كما كان الأ

مريكية. الوليات املتحدة الأ

فئات احلقوق

تية:  كثريا ما تق�سم احلقوق على الفئات الثالثة الآ

)1( احلقوق املدنية وال�سيا�سية )وتو�سف اأحيانا باجليل 

احلياة  يف  احلق  يف  تتمثل  حقوق   وهي  احلقوق(،  من  ول  الأ

للتعذيب  التعر�ض  وعدم  ال�سخ�سية،  وال�سالمة  واحلرية 

اأواخل�سوع للرق، وامل�ساركة ال�سيا�سية، وحرية الراأي والتعبري 

اجلمعيات  تكوين  وحرية  والعقيدة،  وال�سمري  والتفكري 

والن�سمام اإليها وعقد الجتماعات.

اأحيانا  )وتعرف  والجتماعية  القت�سادية  احلقوق   )2(

العمل  يف  احلق  مثال  وت�سمل  احلقوق(،  من  الثاين  باجليل 

والتعليم والتمتع مب�ستوى معي�سي معقول واحلق يف احل�سول 

على الغذاء واملاأوى والرعاية ال�سحية.

منائية )اجليل الثالث من  )3( احلقوق البيئية والثقافية والإ

ن�سان يف اأن يحيا يف بيئة نظيفة،تتوفر  احلقوق(، وتعني حق الإ

لها احلماية من الدمار، كما تعني اأن للجماعات اأو “ال�سعوب” 

احلق يف التنمية الثقافية وال�سيا�سية والقت�سادية.

فراد”  الأ حد  لأ مكفولة  ن�سان  الإ حقوق  “اإن  نقول  وعندما 

جتاهها”؛  م�سوؤوليات  خرين  الآ على  “اإن  كذلك:  نقول  فاإننا 

املتاأ�سلة  ن�سانية  الإ الكرامة  فكل فرد يتحمل م�سوؤولية احرتام 

فراد. لغريه من الأ

ن�سان حقوق الإ
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الو�سع القانوين

م�سدر  هو  ن�سان”  الإ حلقوق  العاملي  “الإعالن  اأن  رغم 

ن�سان، فاإنه  لهام ملعظم القوانني الدولية يف جمال حقوق الإ الإ

ل يعترب يف ذاته وثيقة قانونية ملزمة، بل هو بيان عام للمبادئ. 

ال�سكوك،  بع�ض  يف  قانونية  بنود  اإىل  مبادئه  ترجمت  وقد 

وال�سيا�سية”  املدنية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  “العهد  مثل: 

والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  و“العهد 

والثقافية”. والبلدان التي ت�سادق على هذين العهدين تلتزم 

مبنح اأحكامهما ال�سلطة القانونية.

ن�سان  الإ حلقوق  قليمية  الإ ال�سكوك  بع�ض  و�سعت  وقد 

مثل:  ن�سان”  الإ حلقوق  العاملي  “الإعالن  من  امل�ستلهمة 

و“التفاقية  وال�سعوب”،  ن�سان  الإ حلقوق  فريقي  الإ “امليثاق 
حلقوق  مريكية  الأ و“التفاقية  ن�سان”  الإ حلقوق  وربية  الأ

ن�سان”. كما اأن الكثري من القوانني الوطنية توفر �سمانات  الإ

التي  هي  والوطنية  الدولية  القوانني  وهذه  ن�سان،  الإ حلقوق 

احلكومية  غري  املنظمات  ملطالب  القانوين  �سا�ض  الأ تر�سي 

احلقوقية والنقابية وغريها الوطنية منها والدولية.

ن�سان        * مبادئ حقوق الإ
القيم  ن�سان”  الإ حلقوق  العاملي  “الإعالن  مواد  جت�سد 

وينبغي  الب�سر،  جميع  على  تنطبق  التي  �سا�سية  الأ واملبادئ 

الرتبية  برامج  اأ�سا�ض جميع  املبادئ  اأو  القيم  هذه  ت�سكل  اأن 

ن�سان فال يكتفي املدر�سون هنا بتعريف �سكوك  على حقوق الإ

ن�سان وتاريخها، واحلقائق املت�سلة بها، بل ي�سجعون  حقوق الإ

الدار�سني على تبني املواقف، والت�سرفات القائمة على املبادئ 

ن�سان ومتثلها يف �سلوكهم اليومي. الكامنة يف حقوق الإ

حقوق  إليها  ا ت�شتند  التي  �شا�س  الأ املبادئ  هذه  ومن 

ن�شان :  الإ

العاملية-  الت�شامن-   - الت�شامح   - امل�شاواة   - احلرية  

الثبات- الكرامة

�سا�ض التي ت�سكل حمور  هناك عدد من القيم، اأو املبادئ الأ

عليها  تنه�ض  التي  املبادئ  وهي  ذاتها،  ن�سان  الإ فكرة حقوق 

وفيما  ن�سان.  الإ حلقوق  العاملي  الإعالن  يف  الواردة  احلقوق 

يلي: عر�ض موجز لبع�ض منها:

جميعا،  نعرفها  �سائعة  كلمة  احلرية  كلمة  اإن  احلريــة: 

يعني  والتحرر  التحرر،  هو  اآخر  ا�ستقاق  اللفظة  لهذه  ولكن، 

فعل  على  القدرة  فتعني  احلرية  اأما  �سيء،  من  اخلال�ض 

�سيء.

ونف�سية،  مادية  قيود  من  ن�سان  الإ خال�ض  يعني  فالتحرر 

و�سوء  التعذيب  من  والتحرر  الرق،  من  التحرر  اأ�سكاله  ومن 

التع�سفيني  وال�سجن  العتقال  خطر  من  التحرر  العاملة، 

وال�سطهاد  جائرة  ملحاكمات  التعر�ض  خطر  من  والتحرر 

والتمييز.

ن�سان من اأن يحقق ما  اأما احلريات، فهي قدرات متكن الإ

ي�سبو اإليه من اآمال، ومنها حرية التعبري، وتكوين اجلمعيات 

والن�سمام اإليها، وعقد الجتماعات ال�سلمية، وحرية اكت�ساب 

اجلن�سية وحرية امل�ساركة يف اختيار احلكومة، وحرية العبادة 

كراه  والعقيدة واحلريات املت�سلة بامليول اجلن�سية، وعدم الإ

يف الزواج وكذلك احلريات املت�سلة باحلقوق القت�سادية مثل 

حق امللكية وحق املرء يف بيع جمهوده.

ن�سان مب�سوؤولية الفرد عن المتناع عن  وترتبط حقوق الإ

�سرار بحقوق غريه، اأي اأن حرياته تنطوي على حق غريه يف  الإ

التمتع هذه احلريات نف�سها.

�سماع،  الأ على  كثريا  يرتدد  اآخر  م�سطلح  هذا  امل�شــاواة: 

ن�سان. لقد �سهد هذا القرن  وي�سكل اأحد حماور فكرة حقوق الإ

حمالت كثرية ملناه�سة العن�سرية، وللدعوة اإىل امل�ساواة بني 

يف  الرغبة  جميعها  احلمالت  هذه  منطلق  وكان  اجلن�سني، 

الفر�ض  تكافوؤ  امل�ساواة، وحتقيق  قدم  على  اإن�سان  كل  معاملة 

رغم الختالفات القائمة بني الب�سر. واأ�سا�ض هذه الفكرة، هو 

ن�سان حقوق الإ
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اأننا اإذا جتاوزنا ال�سمات التي تفرق بني اإن�سان واآخر ) �سواء 

�سل العرقي اأو اجلن�ض اأواللون اأو الدين اأو غري ذلك  اأكانت الأ

من الفوارق(، ف�سنجد اأننا جميعا حتت هذا ال�سطح ن�سرتك 

فلكل  ن�سان،  الإ بني  من  جميعا  كنا  وملا  الب�سرية.  ال�سفة  يف 

احلق  )مثل  �سيا�سية  اأكانت  �سواء  حقوق،  من  لغريه  ما  منا 

جراءات  والإ القوانني  قانونية )اأي تطبيق  اأم  الت�سويت(،  يف 

اأم  امل�ساواة(،  قدم  على  مة  الأ اأفراد  جميع  على  القانونية 

اجتماعية )احلق يف تكوين اأ�سرة(.

ن�سان  الت�شامــح: من اجلوانب املحورية يف ق�سية حقوق الإ

الختالف  لقبول  ال�ستعداد  بذلك  ونعني  الت�سامح،  مبداأ 

الراأي  يف  اختالفا  اأكان  �سواء  اإمكانية،  اأو  بوجوده  وال�سماح 

وميكن  اجلن�ض.  اأو  العرقي  �سل  الأ اأو  الدين  اأو  ال�سيا�سي 

احلكومات  عجز  اإىل  ن�سان  الإ حقوق  انتهاكات  بع�ض  اإرجاع 

خرين عنهم، وعجزهم عن  فراد عن مراعاة اختالف الآ اأوالأ

اإبداء �سيء من الت�سامح اإزاء ذلك، واأبلغ مثال لذلك النظم 

الع�سكرية التي متحو اأي اختالفات ترى اأنها تهددها. واملثال 

التحيز  اإىل  يوؤدي  الذي  التع�سب  تطرفا،  اأقل  وهو  خر  الآ

فراد. ال�سخ�سي والتمييز �سد اجلماعات والأ

ن�سان عاملية، اأي اأنها ملك  العاملية والثبات: اإن حقوق الإ

الب�سري.  اجلن�ض  اإىل  انتمائه  ملجرد  كان،  اأيا  اإن�سان  لكل 

وهي حقـــوق ثابتة كـــذلك، اأي اأنــها لي�ســت امتيــازات ميكن 

�سحــبها كلــون مــن األـــوان العقــاب، كمــا اأنــها لي�ســت جائزة 

ية  متـــنح ملـــن ي�ســتويف معايــــري اأخالقية معينة، ول يجـــوز لأ

منها، متاما  يجرد غريه  اأن  فرد  ي  لأ اأو  اأو جماعة،  حكــومة 

ما  وكثريا  الب�سرية.  �سفته  من  ن�سان  الإ جتريد  كا�ستحالة 

�سخا�ض  عدام باأن بع�ض الأ بقاء على عقوبة الإ يحتج موؤيدو الإ

يفقدون من جراء ت�سرفاتهم احلق يف التمتع بتلك احلقوق 

ن�سان. �سا�سية حلقوق الإ لكن هذا القول يتنافى مع املبادئ الأ

واإن  الب�سري،  اإىل اجلن�ض  ننتمي  اإننا جميعا  الت�شامــن: 

ول  حقوقنا،  حماية  على  فح�سب  ت�سجعنا  ل  ن�سان  الإ حقوق 

يجابي  ن�سان للعمل الإ نكتفي باملوافقة ال�سلبية عليها، بل تدفع الإ

حلماية حقوق غريه؛ اأي للت�سامن مع غريه من الب�سر الذين 

احلكومات  على  اأن  الت�سامن  ويعني  حقوقهم.  من  حرموا 

احرتام حقوق  اإزاء  م�سرتكة،  م�سوؤولية  فراد  والأ واجلماعات 

ن�سان املكفولة لكل اإن�سان. ولن يتاأتى الحرتام العاملي لهذه  الإ

ن�سان اإىل العمل على �سمان احرتامها  احلقوق اإل اإذا بادر الإ

يف كل مكان. ومبداأ الت�سامن هذا، هو دعامة عمل منظمات 

ن�سان ، وهو مبداأ هام لنا جميعا كاأفراد، كما تعرب  حقوق الإ

تية لل�ساعر با�ستور نيمولر، الذي قتله  لنا اأبيات الق�سيدة الآ

النازيون:

كان انق�سا�سهم على اليهود اأول

مل اأرفع ال�سوت احتجاجا

نني ل اأنتمي اإليهم لأ

ثم انثنوا اإىل ال�سيوعيني ثانيا

مل اأرفع ال�سوت احتجاجا

نني ل اأنتمي اإليهم لأ

وعندما انق�سوا على النقابيني ثالثا

مل اأرفع ال�سوت احتجاجا

نني ل اأنتمي اإليهم لأ

وعندما انق�سوا علي يف النهاية

ما كان قد تبقى من اأحد

كي يرفع ال�سوت احتجاجا

ن�سان حقوق الإ
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ول: الف�سل الأ

الرتبية على
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ن�سان ؟  I-  ما هي الرتبية على حقوق الإ

ي�ستهدف  ت�ساركي،  »ن�ساط  ن�سان  الإ حقوق  على  الرتبية 

اكت�ساب  بف�سل  الت�سرف،  بو�سائل  واملجموعات  فراد  الأ مد 

ال�سلة  ذات  املبادئ  مع  مت�سقة  ومواقف  ومهارات،  معارف  

ن�سان املتعارف عليها عامليا«. وقد اعتمدت منظمة  بحقوق الإ

ن�سان  الإ حقوق  على  للرتبية  واأن�سطة  م�سارات  الدولية  العفو 

لها خم�سة اأهداف اأ�سا�سية : 

�سباب الكامنة وراء انتهاكات حقوق  * مواجهة الأ
ن�سان.     الإ

ن�سان، ملنع ح�سولها. * ا�ستباق انتهاكات حقوق الإ
* مناه�سة  التمييز، وتعزيز امل�ساواة.

فراد يف امل�سريات التقريرية  * تقوية م�ساركة الأ
    الدميقراطية.

حقوق  على  الرتبية  فاإن  الدولية،  العفو  منظمة  نظر  ويف 

وانخراطهم  بحقوقهم،  فراد  الأ حت�سي�ض  من  متكن  ن�سان  الإ

فردية  باأن�سطة  كالقيام  مت�سهم،  التي  القرارات  يف  الفعال 

�سا�سية  الأ ن�سان  الإ حقوق  لتعزيز  خم�س�سة  اأوجماعية 

وحمايتها.

جمال  يف  والتكوين  للرتبية  املتحدة  مم  الأ لإعالن  وتبعا 

ن�سطة يف هذا املجال  ن�سان، فاإن املمار�سة العملية لالأ حقوق الإ

تنه�ض على اأ�س�ض ثالثة :

تعرف  وتت�سمن  ن�سان:  الإ حقوق  على  الرتبية  ـ   1
ذات  واملبادئ  املعايري  واإدراكهم  حقوقهم،  امل�ستهدفني 

والو�سائل  خلفها،  الثاوية  والقيم  ن�سان،  الإ بحقوق  ال�سلة 

الكفيلة بتحقيقها، و اآليات حمايتها.

�سياقات  بتوفري  وتتم  ن�سان:  الإ بحقوق  الرتبية  ـ   2
واملتعلمني  املعلمني  حقوق  حترتم  والتكوين  للتعليم  و�سروط 

على حد �سواء .

ن�سان: وتقت�سي �سمان متتع  اأجل حقوق الإ ـ الرتبية من   3

امل�ساركني بحقوقهم و ممار�ستها وحمايتها من جهة، واحرتام 

خرين والدفاع عنها من جهة اأخرى. حقوق الآ

هداف  لالأ وحتقيقها  الرتبوية،  املمار�سة  هذه  جناح  واإن 

تية: املتوخاة، ي�ستلزم اأن تت�سمن العنا�سر الآ

* م�ساءلة املواقف والقيم وال�سلوكات، وفح�سها وتقييمها.

* تنمية القدرات ال�سرورية للتفكري والتحليل النقدي.
* التح�سي�ض.

ن�سان. * تقوية اللتزام بق�سايا حقوق الإ
حقوق  لتعزيز  منظمة،  بتحركات  بالقيام  *التعهد 

ن�سان، والدفاع عنها. الإ

ن�سان  الإ حقوق  على  الرتبية  واأن�سطة  م�سارات  اأن  ومبا 

اأن تخطط وتنفذ  ذات وظيفة متكينية و حتويلية، فاإنه يجب 

بطريقة حتقق :

ن�سان  الإ دراكي حلقوق  والإ امل�ستوى املعريف  الرفع من   *
وكذا  بها،  ال�سلة  ذات  الكونية،  واملبادئ  املعايري  وقبول 

قليمي والوطني. �سمانات حمايتها على امل�ستوى الدويل والإ

ميتلك  حيث  ن�سان،  الإ حلقوق  كونية  ثقافة  تطوير   *
حقوق  جتاه  ومب�سوؤولياته  ال�سخ�سية،  بحقوقه  وعيا  فرد  كل 

باعتباره ع�سوا م�سوؤول  الفرد،  تنمية  وي�سجع على  خرين،  الآ

يف جمتمع احلرية وال�سالم، جمتمع متعدد ومت�سامن.

ن�سان، وت�سجيع  الإ الفعلي حلقوق  التحقق  النزوع نحو   *
الت�سامح وامل�ساواة وعدم التمييز.

* �سمان تكافوؤ الفر�ض، مبنح اجلميع حق الولوج لرتبية 
ن�سان، من دون اأي متييز. وتكوين جيدين على حقوق الإ

والن�سال  ن�سان،  الإ انتهاكات حقوق  امل�ساهمة يف منع   *
على  واحل�ض  النمطية،  وال�سور  والعن�سرية  التمييز،  �سد 

حكام امل�سبقة املتحيزة . الكراهية، و�سد املواقف، والأ

ن�سان الرتبية على حقوق الإ
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ن�سان ؟  IIـ اأية منهجية للرتبية على حقوق الإ

اإن املنهجية الرتبوية  نظام مبادئ، وطرائق، وتطبيقات 

تعليمية  اأوعمليات  اأن�سطة،  تنفيذ  اإىل  تهدف  واإجراءات 

املفاهيمي  التحديد  اإىل  ت�ستند  تربوية  منهجية  وكل  تعلمية. 

دوات  والو�سائل البيداغوجية،  للرتبية املراد اإك�سابها، واإىل الأ

يف اإطار ا�سرتاتيجية ديداكتيكية متكاملة.

ـ املنهجيةالت�ساركية:

ت�سجع على  تربية  وتنفيذ  لت�سميم  اإطار  الت�ساركية  املنهجية 

واإيجاد  العميقة،  وامل�ساءلة  النقدي،  والتحليل  امل�سرتك،  التفكري 

حلول للم�ساكل ب�سكل جماعي. وبها، ويف اإطارها يعمق امل�ساركون 

ن�سان التي تعر�ض  معارفهم، ويحددون ب�سكل اأدق ق�سايا حقوق الإ

لهم، ويبلورون مقرتحات وا�سرتاتيجيات للتغيري .

ن�سيطة،  ذوات  املتعلمون  يعترب  الت�ساركية،  املنهجية  ففي 

حتقيق  على  قادرين  جتعلهم  �سفات  وهي  وخالقة؛  وذكية، 

الوقت  يف  التحرك  من  ومتكينهم  حتفيزهم  مت  اإن  التغيري، 

للم�سار  مبا�سر  كتتويج  جماعات،  اأو  فرادى  املنا�سب، 

يبقى هو خلق  النهائي  الهدف  اأن  على  الت�ساركي.  املنهجي 

هذه  اإىل  وللو�شول  الجتماعي.  التحول  ثروحتقيق  الأ

الغاية ينبغي اأن ن�شع يف العتبار جملة مبادئ مرتابطة:

واأن�سطة  فم�سارات  ن�سان:  الإ بحقوق  الوعي  تعزيز   *
ن�سان، و�سبل حتققها،  التكوين متكن من فهم اأدق حلقوق الإ

وتقوية اللتزام بها، وبالرغبة يف العدالة الجتماعية .

* ح�سول تغري يف املواقف، والقيم، وال�سلوكات والعالقات 
ن�سانية. الإ

* توطيد اأ�س�ض التحرك املنظم الهادف .
واأ�سحاب  امل�سوؤولني،  يف  التاأثري   اأجل  من  التحرك   *

القرار على امل�ستوى املحلي، والوطني والدويل .

دوار  وقد متكنت املنهجية الت�ساركية من اإعادة تو�سيف الأ

اأدوار  واأي�سا  نف�سهم،  لأ وت�سورهم  املربون،  بها  يقوم  التي 

ب�سفة  فاملربي  والتكوين؛  بالرتبية  وامل�ستهدفني  امل�ستهدفات 

م�سار  تطوير  يف  وامل�ساعدة  التي�سري  �سا�ض  الأ مهمته  عامة 

التفكري والتحليل املف�سيني اإىل ح�سول التحول.

اأما املتعلمون فدورهم مناق�ض ملنهجية  »التعليم البنكي« 

فيه  يقوم  والذي  فريري،  باولو  الربازيلي  املربي  �سماه  كما 

الذين  املتعلمني،  اأدمغة  يف  اجلاهزة  املعلومات  باإيداع  املعلم 

يقت�سر دورهم على ال�ستماع والتلقي ال�سلبي لتلك »الودائع« 

وتخزينها. واإذا كان من �ساأن هذا »التعليم البنكي« اأن ينمط 

هوؤلء، ويخرج قوالب مكررة من الب�سر، ت�ساهم يف »تكري�ض« 

الو�سع القائم، ول ت�سعى اإىل تغيريه، فاإن املنهجية الت�ساركية 

من  املقهورين،  متكني  اإىل  م�ستوياتها  من  م�ستوى  يف  توؤدي، 

مقدراتهم و�سوًل اإىل احلرية.

وعليه فاإن هذا الت�سور الرتبوي يتاأ�س�ض على مبادئ اأهمها 

اأن :

* التعلم يقوم على جتربة ومعارفهم امل�شاركني ، ولي�س 
على بطاقة معارف جاهزة  و�شعت �شلفا.

وتتغيا  املتعلم،  حول  تتمحور  الرتبوية  املقاربة   *
مفهوم  بناء  خالل  من  بها،  وثقته  لذاته،  متثله  حت�شني 

اإيجابي وواقعي لها.

بعني  وحتليلها  اخلا�سة،  لتجاربهم  املتعلمني  تقا�سم  اإن 

نقدية، ي�سمح للم�ساركني با�ستخال�ض نقط م�سرتكة، وعنا�سر 

تقاطع ، وخ�سائ�ض عامة .

)خرباء  خمتلفة  م�سادر  من  امل�ستمدة  املعلومات  اأما 

لتعميق  فتقدم   ،)... اأفالم  وثائق،  ن�سو�ض،  خارجيني، 

جديدة،  فكار  لأ اجلماعي  التوليد  عملية  وتن�سيط   ، التحليل 

واإعادة تاأويل وفهمها املعارف املتداولة.

وبهذا املنهج فاإن املتعلمني يطبقون يف النهاية ما اكت�سبوه 

من مهارات جديدة، وي�سعون ا�سرتاتيجيات، وخططا ت�سغيلية 

بهدف اإجناز تغيري يف املظاهر احلياتية غري العادلة، والتي 

ت�سكل عائقا يف وجه التمتع بحياة كرمية.

ن�سان الرتبية على حقوق الإ
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حقوق  على  الرتبية  لور�سات  متهيدية  اأن�سطة  اأ/ 

ن�سان الإ

* فح�ص املقاعد
ف�سل  الأ عادة  “حدوة احل�سان” هو  اأو  الدائري  ال�سكل 

وي�سمعوا  يروا  اأن  للم�ساركني  وميكن  ر�سمي،  غري  نه  لأ

بع�سهم بع�سا، ف�سال عن روؤيتك اأنت و�سماعك، واإذا وقفت 

احلا�سرين  ذهن  يف  ذلك  يرتبط  قد  ر�سمية،  �سفوف  اأمام 

تعرف  واأن  بالكالم،  ت�ستاأثر  اأن  منك  ويتوقعون  مبحا�سرة، 

جوبة. جميع الأ

* قدم نف�سك واأهداف ور�سة العمل
اأهداف ور�سة العمل ومواعيدها على  اأن تكتب  ي�ستح�سن 

تعلقها  واأن   flip chart الدوارة(  )ال�سفحات  ت�سارت  فليب 

على احلائط، عندئذ تعرف املجموعة  ما تتوقعه، وميكن لكل 

من ي�سل متاأخرا اأن يقراأها، دون احلاجة اإىل تكرار الكالم 

نف�سه، ول ت�ساأل املجموعة عما اإذا كان هذا اجلدول الزمني 

اإعادة  يف  الوقت  �ساعة  لإ م�ستعدا  كنت  اإذا  اإل  ينا�سبهم، 

�ستتحدث  باأنك  للم�ساركني  اأو�سحت  واإذا  عليه،  التفاو�ض 

مدة خم�ض دقائق، �سي�ساعدهم ذلك على الرتكيز خالل فرتة 

ق�سرية.

* ذكر املجموعة باأنك ل�ست خبريا ول حما�سرا.
التدريب  يف  الدولية(  العفو  )منظمة  اأ�سلوب  لهم  ا�سرح 

اختيار  على  مل�ساعدتهم  ولكن،  حلول،  لفر�ض  تاأت  مل  وباأنك 

�ساليب املفيدة لهم. احللول والأ

* تعريف امل�ساركني بع�سهم بع�سا
اأن ي�ستغرق وقتا طويال  قد ل يكون ذلك �سروريا، وميكن 

خمتلفة  طرائق  وهناك  ذلك،  اأهمية  مدى  تقرر  اأن  وعليك 

ت�سع  اأن  لذا يجب  اأنف�سهم،  يعرفوا  باأن  امل�ساركني  للطلب من 

ن�سب عينيك ماتريدهم اأن يحققوه من ذلك، ورمبا ي�ستح�سن 

ن�سان تقنيات الرتبية على حقوق الإ  .III
خالل  من  تتحدد  الت�ساركية  الرتبوية  املمار�سة  اإن 

منهجيات، وطرائق، وتقنيات، ومن املفيد التوقف، ولو باإيجاز 

ن�سان: عند هذه املفاهيم يف عالقتها بالرتبية على حقوق الإ

طار »املفاهيمي« الذي يوجه  *املنهجية الت�شاركية هي الإ
باعتبارها  ن�سان،  الإ حقوق  على  الرتبوية  املمار�سة  ويقود 

ممار�سة تقدم و�سائل التحرك للتغيري، لذا فهي منهجية متثل 

عمق امل�سار الرتبوي وقاعدته.

*الطرائق الت�شاركية امل�ستخدمة يف الرتبية على حقوق 
ن�سان، تتعلق باأ�ساليب التنفيذ وو�سائله، كح�س�ض التكوين  الإ

املناق�سات  والعرو�ض/  والور�سات،  الدرا�سية،  واحللقات 

وغريها.

دوات املوظفة من اأجل تنفيذ  *التقنيات الت�شاركية هي الأ
املنهجية، واإدماج الطريقة / الطرق ب�سكل منطقي ومتما�سك. 

حقوق  على  للرتبية  ا�ستخدامها  ميكن  تقنيات  عدة  وهناك 

ن�سان مثل : الإ

- جمموعات النقا�ض .

- عمل املجموعات .

- العمل يف جمموعة كاملة .

- النقا�ض التفاعلي .

دوار . - لعب الأ

- درا�سة احلالت .

- الع�سف الذهني .

... -

بيد  فعالة  بيداغوجية  اأدوات  الت�ساركية  التقنيات  هذه 

امل�ساركني،  اهتمام  املي�سرين ل�سرتعاء   / وامل�سريين  املربني 

حد  يف  هدفا  لي�ست  اأنها  علما  املنتج،  انخراطهم  و�سمان 

اأهداف  تي�سر حتقيق  تنفيذ،  ولوازم  اأدوات  واإمنا هي  ذاتها، 

نوعية .

ن�سان الرتبية على حقوق الإ
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اأن تتيح الفر�سة لكل م�سارك ليقول �سيئا يف بداية ور�سة العمل، 

قل، ويف هذه  واأن يعرف اأ�سماء ب�سعة م�ساركني اآخرين على الأ

اآخر،  و�سيئا  ا�سمه  يذكر  اأن  م�سارك  كل  من  اطلب  احلالة، 

فعلى  يعطيه ق�سريا جدا،  الذي  يكون اجلواب  اأن  وي�ستح�سن 

منظمة  يف  ع�سويته  مدة  عن  ت�ساأله  اأن  ميكنك  املثال،  �سبيل 

واإذا كان امل�سارك ينتمي  اإىل منطقة كبرية، اإ�ساأله 
حقوقية، اأ

من اأي مكان هو.

*ميثاق العمل :
ي�سمن  للعمل،  ميثاق  اقرتاح  امل�ساركني  من  املي�سر  يطلب 

يحظى  اأن  على  جناحه،  �سروط  ويوفر  �سغال،  الأ �سري  ح�سن 

طرف  من  باحرتامه  واللتزام  والقبول  حوله،  بالتوافق 

واإذا  تطبيقه،  على  ال�سهر  يف  اإليهم  مر  الأ ويرجع  امل�ساركني، 

حدث خرق لقواعده، يتفق على “عقوبات” يف حق املخالفني.

يدون امليثاق على ورقة كبرية، ويعلق يف مكان بارز للجميع، 

وميكن العودة اإليه لتعديله اإذا دعت ال�سرورة اإىل ذلك.

ب/ تقنيات تربوية نافعة

ن�سطة التي يت�سمنها هذا الدليل على التقنيات  * تقوم الأ
والتمرن  ب�سيطة،  التقنيات  فهذه  هنا؛  تف�سريها  يجري  التي 

عليها �سيجعلها اأي�سا اأكرث ب�ساطة. واإذا خ�سيت اأن تخل بنظام 

الق�سم الذي تزاول به، اأو اأن ت�سو�ض على جمموعة ال�سباب التي 

ابداأ بتقنيات ب�سيطة، ولرمبا اكت�سفت لحقا  ت�ستغل برفقتها، 

باأن تخليك عن جزء من ال�سلطة التي متلكها بو�سفك »مكونا« 

ي�ساعد امل�ساركني على النب�ساط، ويجعل م�ساهمتهم اأح�سن.

* يتم تقدمي �سرح منهجي، فيما يخ�ض كل تقنية، حول 
طريقة العمل. ويف و�سع كل التقنيات امل�ستعر�سة اأن تكون ذات 

�ساأن، �سواء يف ميدان الرتبية النظامية اأو يف ميدان الرتبية 

غري النظامية.

* عند ا�ستخدام تقنيات التدري�ض هذه، من املهم اإيجاد 
ن�سطة؛ بحيث يدرك  حدود للزمن تتنا�سب وكل ن�ساط من الأ

الطلبة مقدار الوقت الذي ميتلكونه. ومن املهم اأي�سا، اإعطاء 

توجيهات وا�سحة تخ�ض الن�ساط بح�سر املعنى.

وفيما يلي بع�ض من هذه املناهج املفيدة:

دوار لعبة الأ

دوار م�سرحية ق�سرية، يقوم امل�ساركون بت�سخي�ض  لعبة الأ

دوار فيها؛ وهي بخا�سة نتاج الرجتال، مع العلم اأن الطلبة  الأ

خالل  من  الو�سعية  لت�سوير  اليومي،  معي�سهم  من  يغرتفون 

لظروف  امل�سرحي  خراج  الإ ت�ستهدف  وهي  دوار.  الأ لعبة 

للعبة  وميكن  امل�ساركني.  عن  غريبة  احلياة  من  حداث  لأ اأو 

مع  التطابق  وت�سهل  ما،  و�سعية  فهم  من  حت�سن  اأن  دوار  الأ

حداث  �سخا�ض الذين يختربون هذه الأ خر، يف ما يتعلق بالأ الآ

التي مل يعي�سوها. فمثال، يف لعبة اأدوار تتناول ال�سرقة، ميكن 

للمتعلمني، لدى اأدائهم لدور ال�سحية، اأن يكت�سبوا فهما اأف�سل 

ملا ميثله كون املرء �سحية جلرمية.

هذا  كون  وال�سطناع،  دوار  الأ لعبة  بني  الفارق  ويكمن 

م�سرحية  �سكل  يتخذ  اأن  و�سعه  يف  اأن  من  بالرغم  خري  الأ

ت�ستغرق فرتة ق�سرية، فاإنه غالبا ما ينه�ض على �سيناريو  ول 

ي�ستخدم درجة مماثلة من الرجتال.

طريقة العمل :

دوار على اإبرازها.  * حتديد امل�سكلة التي �ستعمل لعبة الأ
حلقوق  العاملي  الإعالن  من   17 )املادة  امللكية  حق  مثال، 

ن�سان(. الإ

يف  احل�سم  ثم  امل�سكلة،  الو�سعية،  ب�ساأن  قرار  اتخاذ   *
م�ساألة ال�سخ�سيات. فمثال، اإذا كانت التيمة املدرو�سة هي حق 

اأحدهم  اأن يتخيلوا و�سعية، يكون فيها  للطلبة  امللكية، ميكن 

حمروما من اأرا�سيه ب�سبب انتمائه اإىل جمموعة عرقية.

لعبة  �سي�ساركون يف  الذين  امل�ساركني  * احل�سم يف عدد 
دوار، ويف عــدد املالحظني، ويف ما اإذا كان يجب مبـــا�سرة  الأ

�سغيــرة  جمموعات  باعتماد  واحــد  اآن  يف  دوار  الأ لعبة 
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اأوباإ�سراك اجلميع داخل جمموعة واحدة، مع ت�سجيع املتعلمني 

الذين يت�سفون باخلجل على امل�ساركة.

دوار،  * احل�سم اأي�سا يف الكيفية التي �ستجري بها لعبة الأ
مثال، ميكن لهذه اللعبة اأن تكون :

بتثبيت  خاللها  الراوي  يقوم  حكاية،  �سكل  يف  مروية   -  

خرون ما تبقى من احلكاية من  الديكور يف مكانه، ويلعب الآ

وجهة نظر »الدور املناط« ب�سخ�سيتهم.

اأثناء  بينها  فيما  ال�سخ�سيات  تتفاعل  م�سرحية،   -  

عر�سها، يواكب ذلك ارجتال اآين للحوار.

 - حكما �سوريا، يت�سرف امل�ساركون اأثناءه ك�سهود اأمام 

املحكمة.

 وينبغي اإتاحة فر�سة التاأمل للمتعلمني خالل ثوان معدودة 

التي  القاعة  منقولت  كانت  واإذا  اأدوارهم.  ويف  الو�سعية  يف 

الف�ساء،  خلق  بغية  ترتيب،  اإعادة  اإىل  حتتاج  بها  ت�ستغلون 

وجب القيام بذلك يف احلني.

دوار. * قيام امل�ساركني بلعبة الأ
دوار، من املمكن اأن يبدو �سروريا وقف  * خالل لعبة الأ
احلركة يف حلظة حا�سمة مل�ساءلة كل واحد عما يجري. فمثال 

يف لعبة اأدوار ت�ستمل على حادثة عنف، اإ�ساألوا املتعلمني عما 

اإذا كانوا يفكرون يف و�سيلة  حلل امل�سكلة بطريقة �سلمية. بعد 

ذلك، ْاطلبوا منهم ت�سخي�ض خمتلف احللول املمكنة للعقدة.

فيما  امل�ساركون  يفكر  اأن  املهم  من  دوار،  الأ لعبة  بعد   *
اأي�سا جتربة من  حدث توا، بحيث ل يكون جمرد ن�ساط، بل 

ا�ستبقاء  دوار،احر�سوا على  الأ للعبة  التح�سري  ولدى  التعلم، 

بع�ض الوقت يف اآخر العر�ض، وذلك  بغية الإحلاح على الهدف 

دوار  الأ لعبة  كانت  اإذا  فمثال،  الن�ساط؛  يف  التعلم  ونقاط 

حماكمة �سورية بح�سور �سهود، ْاطلبوا من امل�ساركني اإ�سدار 

خري والطريقة التي اأف�ست اإليه  حكم، وناق�سوا لحقا هذا الأ

بق�سد ا�ستنتاج نقاط التعلم.

ْاطلبوا من  ناجح،  دوار غري  الأ لعبة  داء يف  الأ كان  اإذا   *
ال�سباب تقدمي اقرتاحات من اأجل حت�سينه.

ول تن�شـوا :

دوار حماكاة للحياة الواقعية، فهي قد تثري  مبا اأن لعبة الأ

اأ�سئلة ليكون اجلواب عنها �سهال؛ مثال، يف ما يتعلق بال�سلوك 

ال�سالح اأو الطالح ل�سخ�سية ما، ابتعدوا عن اإعطاء النطباع 

�سئلة اإذا كان ل وجود لواحد منه. ومن  بوجود جواب عن كل الأ

املهم جدا اأن ي�سلم امل�سهلون/ املدربون  وامل�ساركون معا، باأن 

اأمر طبيعي وعادي، ول يجب  النظر  الختالفات بني وجهات 

يفر�سوا وجهة نظرهم حول موا�سيع لزال  اأن  امل�سهلني  على 

باأي  اإجماع  اإىل  الو�سول  يحاولوا  اأن  اأو  ب�ساأنها،  قائما  النزاع 

تبدو  التي  النقاط  تلخي�ض  ا�ستطاعتكم  يف  ذلك،  ومع  ثمن. 

لنقا�ض  اخلالفية   النقاط  وترك  اتفاق،  مو�سع  ت�سكل  باأنها 

جلرد  ال�سعي  عليكم  يتحتم  العملية،  امتداد  وعلى  مفتوح. 

نتائجهم  ي�ستخل�سون  امل�ساركني  وترك  النظر،  وجهات  كل 

اخلا�سة. ويف مقدوركم، اأي�سا، اختبار األوان خمتلفة من لعبة 

دوار للو�سول اإىل هدف واحد من التعلم. الأ

دوار بكثري من احل�سافة. ويتحتم  يجب ا�ستخدام لعبة الأ

فراد، والبنية الجتماعية  على امل�سهل اأن يحرتم اأحا�سي�ض الأ

قليات العرقية، اإذا  دوار حول الأ للق�سم؛ فمثال، حتتاج لعبة الأ

كان لهذه الفئة وجود يف الق�سم، اإىل اأداء معني، بحيث ل ي�سعر 

باأنهم م�ستهدفون   العرقية  قليات  الأ الذين ينحدرون من هذه 

اأو مهم�سون.

دوار، حاولوا تاليف اإ�سدار اأحكام  * وحلظة ت�سور لعبة الأ
جاهزة، تتعلق مبجموعات معينة )جمموعات عرقية، جن�سية، 

دينية، اأو غريها.(.

نقا�ص من خالل جمموعات �سغرية

وحني توزيع الق�سم اإىل جمموعات من �سخ�سني اأو اأكرث، 

تعطى للم�ساركني فر�ض التعاون وامل�ساهمة الن�سيطة.
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على  قادرة  باأنها  تظهر  اأن  ال�سغرية  للمجموعات  ميكن 

م�ساعدة  على  اأو  بالغة،  ب�سرعة  فكار  الأ من  كبري  عدد  اإثارة 

الق�سم على تاأمل مفهوم جمرد، على م�ستوى التجربة اخلا�سة 

لهذه املجموعات، فمثال، اإذا ما كنتم تدر�سون تيمة احلق يف 

احلياة، ففي ا�ستطاعتكم اأن متنحوا اإىل خمتلف املجموعات 

يف  للبث  دقائق  خم�ض  اأكرث،  اأو  �سخ�سني  من  تتاألف  التي 

�سوؤال »هل من العدالة قتل �سخ�ض؟« وذلك قبل الرجوع اإىل 

املتعلمني خلو�ض نقا�سات اأكرث عمقا.

ال�سغرية  املجموعات  داخل  املناق�سات،  بلوغ  من  وللتاأكد 

تاحة الفر�سة لكل واحد للم�ساركة فيها،  الهدف املن�سود، ولإ

اإىل  اأربعة  اأكرث من  على  ت�ستمل  اأن  املجموعات  على  ل يجب 

خم�سة اأ�سخا�ض.

تقنية املجموعات :

اأ�سئلة  اأنف�سكم  على  اطرحوا  املجموعات،  تنظيم  عند   *
تبعا  وامل�ساركني  امل�ساركات  توزيع  اإىل  اأحتاج  هل  مثل: 

اجلن�سني؟  بني  اخللط  اإىل  اأحتاج  هل  واحد؟  كل  لقدرات 

بع�ض؟.  بع�سهم  مع  ي�ستغلون  اأ�سدقاء  جعل  اإىل  اأحتاج  هل 

اأحيانا، ميكن اختيار املجموعات بال�سدفة، مثال، وفق تاريخ 

ول من ا�سم عنا�سر املجموعة، اأو ميكن  امليالد، اأواحلرف الأ

بح�سب  امل�ساركني،  اإىل  اأرقام  باإعطاء  املجموعات  اختيار 

وىل ت�سكل  رقام الأ اأن الأ عدد املجموعات ال�سرورية )مبعنى 

رقام الثانية جمموعة اأخرى، وهلم جرا(. جمموعة، والأ

* اإذا كانت الطاولت والكرا�سي مثبتة، ميكن للمتعلمني 
ت�سكيل جمموعات، با�ستدارتهم يف مقاعدهم، ليكونوا وجها 

وجود  من  تاأكدوا  الوراء.  يف  يوجد  الذي  ال�سخ�ض  مع  لوجه 

ت�ستغل.  اأن  للمجموعات  يت�سنى  حتى  مكنة،  الأ من  يكفي  ما 

واإذا جتاوزت املجموعات داخل القاعة عددا معقول، يجوز اأن 

ي�سكل ذلك م�سدر ت�سلية للم�ساركني.

اأكرث  اجتماعها  يف  ت�ستمر  اأن  ملجموعة  لبد  كان  اإذا   *
ناطق  تعيني  ال�سروري  من  يكون  فقد  معدودات،  دقائق  من 

با�سمها، ومقرر لتدوين مالحظاتها. و�سيكون من الالزم على 

املجموعة حتديد من �سي�سطلع بهذه املهام.

ب�سورة  املهمة  تف�سري  اعملوا على   : املجموعة  تنظيم   *
اأن  ا�ستطاعتهم  يف  يكون  حيث  امل�ساركني  اأجل�سوا  وا�سحة. 

خر. اأطلعوا املجموعة على الزمن  ينظر الواحد منهم اإىل الآ

املتاح لإجناز املهمة.

�سخـ�سني  تتاألف من  التي  املجموعات  ا�ستغــال  اأثنـــاء   *
اأو اأكرث :

- ابتعد عن املجموعات، ولكن كن حا�سرا رهن اإ�سارتها.

- ل توقف عمل املجموعات، ماعدا اإذا اأخطاأت جمموعة 

يف فهم التوجيهات.

- وزع انتباهك بكيفية عادلة على كل املجموعات.

- ْاترك مناق�سات املجموعات جتري من دون اإيقافها، ول 

تتدخل اإل اإذا التم�ض منك ذلك.

تبداأ  لكي  الت�سجيع،  اإىل  اأحيانا،  املجموعات،  حتتاج   -

عملها.

املجموعات،  تقدم  اأن  ال�سروري  يبدو من  : قد  تقرير   *
املكتملة.  املجموعة  اأمام  اأ�سغالها  عن  تقريرا  حدة،  على  كل 

وهذا اأمر يجوز اأن يكون قوامه حتليل قرار، وتلخي�ض مناق�سة 

املجموعة  بها  زاولت  التي  الطريقة  حول  معلومات  تقدمي  اأو 

على  ينطوي  اأن  التقارير  من  ال�سنف  لهذا  وميكن  عملها، 

فائدة كربى، بالن�سبة اإىل املكون واإىل الق�سم على حد �سواء 

بغية حت�سني تقنية عمل املجموعة، ويف احلالة التي يكون من 

الالزم فيها على املجموعات اأن تقدم تقريرا، يجب عليها اأن 

تكون على دراية بذلك منذ البداية؛ بحيث ت�ستطيع اأن تختار 

عن�سرا للنهو�ض بهذه املهمة.

* تقييم : من الالزم م�ساءلة املجموعة عن الفائدة التي 
م�ساءلتها  تتم  �سلبيا،  جوابها  كان  واإذا  الن�ساط،  من  جنتها 

حول الكيفية التي تراها مالئمة لتح�سني الن�ساط وتطويره.
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)Braingstorming( ع�سف الذهن

بداع، وانبعاث عدد  ع�سف الذهن و�سيلة لت�سجيع روح الإ

فكار على وجه ال�سرعة البالغة. وميكن ا�ستخدامه  وافر من الأ

جابة عن �سوؤال ما. حلل م�سكلة خا�سة، اأو لالإ

متى يتم ا�شتخدام هذا املنهج :

يجاد حل يخ�ض م�سكلة؛ فمثال، بعد »حادث« ينجم عنه  * لإ
“ع�سف  ب  تقوم  اأن  املجموعة  من  ْاطلبوا  فراد،  الأ بني  �سراع 

يجاد كل احللول املمكنة اخلالية من العنف. ذهني” لإ

دراج مو�سوع جديد مب�ساعدة عملية »ع�سف الذهن«  * لإ
معارف  للمجموعة من  ما  بكل  حاطة  الإ ا�ستطاعتكم  يكون يف 

عنا�سر  اهتمام  ثارة  لإ ممتازة  و�سيلة  وهذه  املو�سوع،  حول 

ملام مبا يعرفونه حول املو�سوع �سلفا. املجموعة، والإ

عملية  مب�ساعدة  فمثال،  البتكار؛  على  �سريع  كتمرين   *
ممكنة  تتمات  اإيجاد  مبقدوركم  يكون  الذهن«،  »ع�سف 

حلكاية ناق�سة.

طريقة العمل :

»ع�سف  عملية  تنظيم  يف  ترغبون  مو�سوعا  اختاروا   *
له  يكون  �سوؤال  �سكل  يف  �سوغه  على  اإعملوا  ب�ساأنه،  الذهن« 

جوبة املمكنة. اكتبوا ال�سوؤال يف مكان بحيث  عدد وافر من الأ

اأعني اجلميع؛ مثال : »ما هي الو�سائل التي جتعلنا  تقع عليه 

قادرين على حت�سني ظروف العي�ض جلماعتنا؟«.

واكتبوها  باأفكارها،  تديل  اأن  املجموعة  من  ْاطلبوا   *
هذه  تكون  اأن  ويجب  للجميع.  مرئية  ت�سبح  بحيث  مكان  يف 

فكار على �سكل كلمات اأو جمل ق�سرية. الأ

يجوز  ل  باأنه  املجموعة  عنا�سر  اإخبار  على  احر�سوا    *
فكار  الأ عن  يجيبوا  اأن  الذهن«،  »ع�سف  جل�سة  خالل  لهم، 

تكرار  لهم  يجوز  ل  كما  النهاية،  قبل  خرون  الآ قدمها  التي 

اأفكار �سبق تقدميها.

ل  ولكن  امل�ساركة،  على  واحد  كل  ت�سجيع  اإىل  بادروا   *
ترغموا اأيا كان على التاأمل يف فكرة ما، فذلك قد يحبط روح 

بداع لديه. الإ

راأي،  اإبداء  فكار املطروحة عن  الأ ابتعدوا عند تدوين   *
واطلبوا من اأحد امل�ساركني -اإذا كان ذلك ممكنا- اأن يقوم 

�سروريا  كان  اإذا  اإل  اخلا�سة  باآرائكم  تدلوا  ل  بت�سجيلها. 

لت�سجيع املجموعة.

اأن  �ساحبه  من  اطلبوا  غام�ض،  اقرتاح  ثمة  كان  اإذا   *
يعمل على تو�سيحه، اأو اقرتحوا تو�سيحا ثم راجعوا عنا�سر 

املجموعة ملعرفة راأيهم فيه.

* اعملوا على ت�سجيل كل اقرتاح جديد. وغالبا ما تكون 
كرث نفعا واأهمية. كرث اإبداعية هي الأ القرتاحات الأ

فكار  * �سعوا حدا لعملية »ع�سف الذهن« حني تاأخذ الأ
يف ال�ستنفاذ. وبعد ذلك، يف و�سعكم اإلقاء نظرة اإجمالية على 

القرتاحات، طالبني اإعطاء تف�سريات ب�ساأنها.

* بعد »ع�سف الذهن«، ميكن اللجوء اأحيانا اإىل ت�سنيف 
ولويات، اأو احللول املعرو�سة �سعيا  فكار وترتيبها ح�سب الأ الأ

لرتكيز النقا�ض. 

نقا�ص ي�سمل املجموعة باأكملها

املكون،  اإىل  بالن�سبة  ممتازة،  و�سيلة  املناق�سات  ت�سكل 

كل  يتبناها  التي  املواقف  ملعرفة  وذلك  وامل�ساركني؛  اأوامل�سهل 

هذا  ويكت�سي  ن�سان.  الإ بحقوق  املتعلقة  الق�سايا  اإزاء  واحد 

ن�سان،  الإ اأهمية كبرية فيما يتعلق بالرتبية على حقوق  مر  الأ

معرفة  �سروري  هو  ما  مبقدار  امل�ساركني،  على  يجب  نه  لأ

الوقائع، اأن يتفهموا، ويحللوا امل�سكالت باأنف�سهم.

على  للتمرن  فر�سة  على  اأي�سا،  املناق�سات،  وتنطوي 

اأخرى  بالتناوب، وعلى تقنيات  الكالم  ال�سمع، وعلى  اإ�ساخة 
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خا�سة باملجموعة، وتكت�سي اأهمية يف ما يتعلق باحرتام حقوق 

املهم  من  امل�ساركة،  من  واحد  كل  يتمكن  ولكي  خرين.  الآ

اأن تكون املجموعة يف حجم ي�سهل ت�سيريه، فاإذا كانت  اأي�سا 

املجموعة التي ت�ستغلون معها ت�سم عنا�سر كثرية ؛مثال، اأكرث 

من 15 اأو 20 �سخ�سا، فمن املـ�ستحب تق�سـيمها اإىل جمـموعات 

اأـقل عـددا، وذلك مـراعـــاة حلـاجـات النقـا�ض، و�سيـكون مـن 

فـ�سل جعـــل امل�ســـاركني يجل�سون يف �سكـــل دائـــرة اأو ن�سف  الأ

دائرة حتى يتمكنوا من روؤية بع�سهم بع�سا.

املهم  من  و�سريحة،  مفتوحة  مناق�سة  تي�سري  يف  ورغبة 

املتبادل و�سط  الثقة والحرتام  ي�سود مناخ من  اأن  العمل على 

“قواعد”  و�سع  على  املتعلمني  ت�سجيع  ويعترب  املجموعة، 

للمناق�سة من الطرق امل�ساعدة على خلق بيئة “اآمنة”.

طريقة العمل :

يكون  اأن  يف  يرغبون  كانوا  اإذا  عما  امل�ساركني  ا�ساألوا   *
فيه،  ينخرطون  الـذي  والنــادي  فيه،  يدر�سون  الـــذي  الق�سم 

اأواجلماعة التي ينتمون اإليها، مكانا ي�سعرون يف جنباته باأنهم 

بوا�سطة  وذلك  التعلم،  ويف  اأفكارهم،  عن  التعبري  يف  اأحرار 

فتح النقا�ض فيما بينهم.

من  باأنه  امل�ساركني  فهم  اإىل  يتناهى  اأن  على  اعملوا   *
املمكن اأن ت�سل املجموعة اإىل فهم م�سرتك لقواعد ال�سلوك 

�سغاء والتكلم. الجتماعي، املتبع يف ميدان الإ

* اطلبوا من امل�ساركني اأن يفكروا يف بع�ض مبادئ النقا�ض 
داخل املجموعة، مبادئ يتفق اجلميع على العمل بها، و�سجلوا 

هذه املالحظات يف مكان، بحيث تكون مرئية من لدنهم.

الذهني«،  »الع�سف  بهذا  للقيام  وقت  تخ�سي�ض  بعد   *
ابحثوا عما اإذا كانت هناك اقرتاحات تقبل اجلمع فيما بينها 

عدم  حالة  ويف  لتحليلها.  اأو  ملناق�ستها  املجموعة  ادعوا  ثم 

تقدمي امل�ساركني  لقرتاحات جديدة، ميكنكم اقرتاح  بع�ض 

تية : املبادئ الآ

-  ا�شغ اإىل ال�شخ�س الذي يتكلم.

- ل يجوز اأن يتحدث اأكرث من �شخ�س يف وقت واحد.

إذا اأردت اأن تقول �شيئا. -  ارفع يدك ا

-  ل تقاطع اأحدا  اأثناء حديثه.

فكار اأو رفعها من موقف عاطفي. -  نفاذ قبول الأ

- عندما تختلف مع اأحد، تاأكد من التمييز بني انتقاد

   فكرة ال�شخ�س، وانتقاد ال�شخ�س نف�شه.

مر   اأي �شخ�س )ما مل يكن الأ اأثناء حتدث  - ل ت�شحك 

يتعلق بنكتة(.

- �شجع كل �شخ�س على امل�شاركة.

�سئلة  طرح الأ

نوع  باأي  ولكن،  يوم،  كل  �سئلة  الأ املكونني  بع�ض  ي�ستخدم 

اأ�سئلة،  ا�ستخدام  يتم  الغالب،  يف  مر؟  الأ يتعلق  �سئلة  الأ من 

اأ�سئلة ت�ستخدم  من �ساكلة »ما الذي انتهيت من قوله؟«، وهي 

لل�سيطرة على الق�سم، اأو لال�ستهزاء من املتعلمني. وثمة اأ�سئلة 

اأخرى، يجري ا�ستخدامها كثريا، وت�سمى اأ�سئلة »مغلقة«؛ وهي 

لختبار  وت�ستخدم   ، فقط  واحدة  �سحيحة  اإجابة  لها  اأ�سئلة 

املكون على  �سراك،  الإ القائم على  التدري�ض،  وي�سجع  املعرفة. 

اأ�سئلة مفتوحة ومت�سعبة حت�ض الطلبة على التحليل  ا�ستخدام 

والرتكيب، وتقييم املعلومات. وميكن اأي�سا تطبيق هذا التدري�ض 

طفال ال�سغار. مر بالأ حني يتعلق الأ

التي  »املفتوحة«،  �سئلة  الأ على  مثلة  الأ بع�ض  يلي  وفيما 

فاإنها  ا�ستخدامها،  على  تدربتم  واإذا  ا�ستخدامها.  ميكنكم 

اأن  التي يجب عليكم  �سا�سية  الأ . والنقطة  اأكرث �سهولة  ت�سبح 

تتذكروها هي: »ما الذي نريد حتقيقه من هذه املناق�سة؟ هل 

و اإثارة مناق�سة مفتوحة 
هو احل�سول على اإجابات بنعم اأو ل؟ اأ

�سيقة؟«

�سئلة الفرتا�سية : “ماذا �ستفعلون لو اأن ...” “ماذا  * الأ
ي�ساعد  �سئلة  الأ من  النوع  هذا  اإذ...؟”.  يحدث  اأن  تعتقد 

املجموعة على تخيل مواقف، ويحث على �سحذ الفكر.

ن�سان الرتبية على حقوق الإ
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* اأ�سئلة احلد�ض : »كيف ميكننا اأن ن�ساعد على حل هذه 
امل�سكلة؟«.

* اأ�سئلة الت�سجيع/الدعم : »اإن هذا مهم، ولكن ماذا بعد؟«. 
�سئلة خربة املتعلمني ووجهات نظرهم. ويبني هذا النوع  من الأ

* اأ�سئلة طلب اآراء املتعلمني : »ما هو راأيكم يف ... اأو ما 
�سئلة  الأ من  النوع  هذا  وي�سعر  بخ�سو�ض...؟«،  �سعوركم  هو 

عنا�سر املجموعة باأن راأيهم مهم، واأنه مو�سع اهتمامهم.

اإذا  اأن...؟«.  تعتقدون  »ملاذا   : التعمق  التما�ض  اأ�سئلة   *
فاإنه  عدوانية،  غري  بطريقة  �سئلة  الأ من  النوع  هذا  طرح 

اآرائها  يف  التفكري  تعميق  على  املجموعة  ي�ساعد  اأن  ي�ستطيع 

وبرهنتها وحتليلها.

* اأ�سئلة التو�سيح/التلخي�ض : »هل يكون كالمي �سحيحا 
اإذا قلت اإنك تعتقد اأن ...؟«. اإن تلخي�ض ما قاله م�سارك ما 

والتحقق من فهمه �سي�ساعد بقية امل�ساركني على اأن يفكروا يف 

ما اإذا  كانوا متفقني مع ما قال.

* اأ�سئلة حتديد نقاط التفاق : »هل يوافق معظمنا على اأن 
ثارة النقا�ض، اأو يف  ...؟« ميكن طرح هذا ال�سوؤال يف البداية لإ

النهاية . ويف ا�ستطاعتكم، ومب�ساعدة �سوؤال مثل »هل انتهينا 

من هذا اجلزء ...؟«، اأن تنتقلوا  اإىل املو�سوع املوايل.

يحائية  �سئلة الإ واأخريا، حاولوا اأن تتذكروا �سرورة تاليف الأ

كذلك؟«.  األي�ض  �سواب،  على  »�ض«  مر  »الأ  : مثل  اأواخلادعة، 

�سئلة تثبط امل�ساركة. ويجب حتا�سي طرح كم  فهذا النوع من الأ

�سئــــلة مرة واحـــدة، اأوطـــــرح اأ�سئلـة غام�ســة.  مفرط من الأ

جمرد  اأو  ابت�سامة،  اأو  عار�ســة،  اإميــاءة  توجيه  اأن  وتــذكروا 

اجللو�ض يف م�ستوى ال�سف نف�سه من �ساأنه اأن يح�سن م�ستوى 

ال�ستجابات التي تتلقونها!

امل�ساريع

امل�ساريع هي عبارة عن اإجراء درا�سات م�ستقلة حول تيمات 

معينة من قبل املتعلمني خالل فرتة زمنية طويلة، وتف�سي اإىل 

ن�سان،  نتاج نهائي. وامل�ساريع مفيدة يف الرتبية على حقوق الإ

نها حتقق مايلي: لأ

جتمع  التي  الروابط  اإدراك  على  املتعلمني  م�ساعدة   *
والعامل  املدر�سي  تعليمهم  وبني  املختلفة  املو�سوعات  بني 

اخلارجي.

* تدريب املتعلمني على تنظيم اأنف�سهم للقيام باأعمالهم 
وتخطيط وقتهم ، والعمل وفق برنامج معني.

تكوينهم  عملية  على  ال�سيطرة  من  املتعلمني  متكني   *
باأنف�سهم، بتوجيه من املدر�ض/ املي�سر.

ومع  بع�ض،  بع�سهم  مع  التفاعل  فر�سة  املتعلمني  منح   *
�سخا�ض يف املجتمع . خمتلف الأ

واآرائهم  ا�ستنتاجاتهم  طرح  على  املتعلمني  تدريب   *
علنا، والدفاع عنها، وهي من املهارات املهمة  لتعزيز حقوق 

ن�سان. الإ

طريقة العمل :  

مير امل�سروع مبراحل متميزة عن بع�سها البع�ض، ويكون 

اإتاحة  على  من�سبا  امل�سروع،  تنفيذ  فرتة  طوال  الرتكيز 

الفر�سة للمتعلمني لتحمل م�سوؤولية درا�ستهم.

- التيمة اأو امل�شكلة  

امل�سري،  املدر�ض/  طرف  من  تلك  اأو  هذه  حتديد  ميكن 

اأوعر�سهما على املجموعة يف �سيغة خيارات، اأوتقوم املجموعة 

باختيارهما مبا�سرة؛ وذلك عن طريق الع�سف الذهني مثال 

مبا�سر  �سوؤال  طرح  امل�ستح�سن  ومن  فكار.  الأ على  للح�سول 

حول تيمة تهم املجموعة، من قبيل: »هل تتم معاملة الالجئني 

جانب الذين يعي�سون يف مدينتكم/ بلدتكم معاملة طيبة؟«  الأ

مهات يف منطقتكم بالن�سبة  باء والأ اأو »ما هو اأ�سد مايخ�ساه الآ

يكون  اأن  ال�سروري  ومن  املخدرات؟«.  وتعاطي  طفال  الأ اإىل 

ال�سوؤال دقيقا  كي ل يتيه املتعلمون يف تناول املو�سوع.

من  خا�سا  نوعا  انطالقكم  نقطة  تكون  اأن  يجوز  وقد 

تقوم   اأن  يف  ترغبون  التي  التعليمية  الو�سائل  اأو  ن�سطة،  الأ

املجموعة با�ستخدامها خالل امل�سروع؛ مثال، اإعداد ا�ستمارة 

واإجراء ا�ستطالعات للراأي، اأو مقابالت.

ن�سان الرتبية على حقوق الإ
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- التخطيط   

يجب  متى  يقررا  اأن  واملجموعة،  املكون  على  الالزم  من 

البدء يف امل�سروع، وكم �سي�ستغرق من الوقت، وما هي املوارد 

كل  كان  اإذا  وما  عليها،  العثور  ميكن  واأين  �ست�ستخدم،  التي 

م�سارك �سي�ستغل مبفرده اأم مع فريق حول التيمة ذاتها اأوحول 

فراد الذين مل يعتادوا على  تيمات خمتلفة... اإلخ. وقد يجد الأ

القيام باأبحاث اأن العمل �سمن فريق يكون اأكرث �سهولة. ومن 

املهم اإجراء مناق�سة عند القت�ساء حول الطريقة التي �سيتم 

اعتمادها لإجناز امل�سروع . )انظر مايلي لالطالع على مزيد 

فكار بهذا ال�ساأن(. من الأ

جراءات - البحوث/الإ

اإن العمل يف امل�سروعات ينمي، ب�سرعة بالغة، العديد من 

املحلية  ال�سحية  الرعاية  حول  البحثي  فامل�سروع  املهارات. 

مثال، قد ي�سمل زيارات، ومقابالت، وقراءات، والتقاط �سور 

امل�سروع  ي�سمل  قد  بينما  بيانات.  اإح�سائيات، وحتليل  وجمع 

الت�سوير  اآلت  عمل  كيفية  مثل  تقنية،  معلومات  بداعي  الإ

اأف�سل  ولعل  الالفتات،  �سنع  مثل  فنية  ومهارات  بالفيديو، 

واملهارات  كادميية  الأ املهارات  بني  جتمع  التي  هي  امل�ساريع 

يتوفر  التي  القدرات  كل  من  لال�ستفاذة   وذلك  بداعية،  الإ

عليها املتعلمون. وميكن للمكون اأن يقدم م�ساعدتـه خالل هذه 

�سئلة اأو تقدمي امل�سورة، ولكن النهو�ض  جابة عــن الأ املرحلة، بالإ

بالعمل يرجع اإىل املتعلمني.

- النتاج

ميكـن اأن يكون النتــاج تقريــرا، �سرحا، اأو عر�سـا �سفويا، 

اأن  املفيذ  ومن  ذلك.  ...غري  اأو  ق�سيدة،  اأو  فنية،  لوحة  اأو 

ي�سجل يف النتاج، لي�ض فقط النتائج التي يتو�سل اإليها الطلبة، 

حا�سي�ض ال�سخ�سية  بل اأي�سا املراحل املختلفة من امل�سروع، والأ

التي ا�ست�سعرها الطالب اإزاء التيمة املدرو�سة.

وميكن عر�ض النتاج  على املجموعة برمتها، اأو على جمهور 

اأكرب. اإن م�سروعات حول الفقر يف منطقتكم قد جتذب اهتمام 

معرفة  يف  البلدية  ال�سلطات  ترغب  رمبا  اأو  املحلية،  اجلرائد 

�سرار التي تلحق بالبيئة مثال. نتائج امل�سروع حول الأ

- التقييم

نظرا اإىل اأن امل�ساريع تكون يف الغالب مرتبطة بتخ�س�سات 

تقييماتهم  عن  ف�ساح  الإ اإىل  املكونون  يحتاج  فقد   ، متعددة 

حول النتاج. اإن التقييم يجب اأن يعك�ض املهارات املتنوعة التي 

واأل  بداعية(،  الإ العر�ض،  )مثال  امل�سروع  خالل  ا�ستخدمت 

كادميية فح�سب. يركز على املعايري الأ

اأغاين وحكايات

املجتمعات،  معظم  يف  واحلكايات،  غاين  الأ ت�ستخدم 

فهي  ومتريرها؛  الجتماعية  القيم  على  للحفاظ  كو�سيلة 

التعلم.  وتعزز  ما�سية،  جتارب  وت�ستعيد  الهتمام،  تثري 

التاريخية،  ملختلف احلقائق  نقل  كاأدوات  بها  التو�سل  وميكن 

والثقافية، والجتماعية، وهناك عدد منها يحمل يف ال�سميم 

ن�سان. منه مفاهيم وقيما ترتبط بحقوق الإ

واحلكايات التي من الراجح اأن توؤثر، هي تلك التي تكون 

حية، وتتخلل ن�سيجها اأمثال، ول تقدم درو�سا. وت�سفي الطبيعة 

ت�ستقطب  جتعلها  عليها،  قوية  جاذبية  غاين  لالأ الال�سكلية 

التي حتملها يف  والعرب  املقا�سد  اجلماعة، وغالبا ما ترت�سخ 

اأفئدة واأذهان النا�ض.

طريقة العمل :

* اخرت مو�سوعا تريد بحثه، من خالل اأغان اأوحكايات 
�سخ�سية؛ مثال، ت�ستطيع اأن تطلب من املجموعة اأن تبحث عن 

اأغان حملية ت�سرتجع املا�سي.

املمكن  اإىل جمموعات �سغرية، من  الق�سم  اإذا وزعت   *
اأن تخ�س�ض لكل واحدة من هذه املجموعات تيمات خمتلفة 

جداد  والأ باء  الآ من  املعلومات  لت�ستقي  الوقت  امنحها 

الذين ينحدرون من منطقتها، ومكنها  خرين  الآ �سخا�ض  والأ

اأي�سا من الوقت الكايف لتجميع الن�سو�ض.

* حني تنتهي املجموعات من بحثها، امنح كال منها الوقت 
الالزم لفح�ض وحتليلها نتائج اأبحاثها.

* اترك فيما بعد الوقت ملمثل كل جمموعة ليعر�ض على 
املجموعة الكاملة ما تو�سلت اإليه جمموعته.

ن�سان الرتبية على حقوق الإ
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مقارنة  عقد  اأثناءها  يتم  مناق�سة،  تنظيم  على  اعمل   *
والواقع احلايل من  غاين واحلكايات من جهة  الأ بني كلمات 

جهة اأخرى.

للمو�سيقى،  مدر�ض  برفقة  ت�ستغل  اأن  بو�سعك  كان  اإذا   *
اأن  اأو  غاين  الأ هذه  بع�ض  املجموعة  تلقن  اأن  ت�ستطيع  فاأنت 

تروي بع�ض هذه احلكايات، اأو رمبا  تبادر اإىل تنظيم معر�ض 

ثقايف للعموم.

)Bavardage( »جل�سة »الرثثرة

ترتكز الرثثرة، حرفيا، على »الهم�ض« اأو على ن�سر �سائعة 

»�سرا«، ويتم ا�ستخدام هذا املبداإ كتقنية تدري�ض، بغية تر�سيخ 

»جل�سة  اإىل  اللجوء  ون�ستطيع  املتعلم.  لدن  من  الدر�ض  فهم 

بهدف  املدر�ض/امل�سهل،  يقدمه  طويل  عر�ض  اأثناء  ثرثرة« 

جتزيئه قليال، اأو لتغيري رتابة احل�سة.

اإىل املتعلمني للكالم بحرية  ومتنح هذه اجلل�سة الفر�سة 

ثالثة،  اأو  �سخ�سني  من  تتاألف  �سغرية،  جمموعات  داخل 

لتناق�ض تيمات وثيقة ال�سلة باملو�سوع، اأو اأخرى لزال النقا�ض 

قائما حولها؛ وهي تيمات يعمل املدر�ض على اإثارتها. ويتناول 

كل عن�سر الكلمة، وي�سجل اأحدهم املالحظات لتقدمي تقرير، 

نه ي�ساعد املتعلمني على  وهذا توقف ق�سري، لكنه هام جدا، لأ

ذلك  حتى  مناق�ستها  اأو  اإثارتهـا  متت  موا�سيع  حـول  التفكري 

احلني.

طريقة العمل :

مت  قد  هامة  معلومة  باأن  ترون  حني  الدر�ض  اأثناء  توقفوا 

دلء بها. اأخربوا املتعلمني باأن يف ا�ستطاعتهم، ملدة خم�ض  الإ

دلء به عن طريق  دقائق، التعبري عن ردود فعلهم جتاه ما مت الإ

اأي�سا،  و�سعهم  يف  واأنه  �سغرية،  جمموعات  داخل  املناق�سة 

يتبادلوا  اأن  اأو  اأحا�سي�سهم وعما يفكرون فيه،  اأن يعربوا عن 

�سئلة فيما بينهم عن اأ�سياء مل يفهموها. وبعد انتهاء جل�سة  الأ

»الرثثرة«، ميكن دعوة املجموعات، كل واحدة على حدة، اإىل 

اإطالع جمموع الف�سل على اأفكارها، اأو اأ�سئلتها.

فالم الوثائقية اأ�سرطة الفيديو والأ

اأداة �سمعية-ب�سرية فعالة لتدري�ض  اأفالم الفيديو  ت�سكل 

ن�سان. وي�ساهم النطباع الذي ترتكه  ق�سايا تتعلق بحقوق الإ

لدى املتعلمني اإ�سهاما كبريا يف تغيري ت�سوراتهم ومواقفهم. 

خم�س�سة  فيديو  اأ�سرطة  الدولية  العفو  منظمة  اأنتجت  وقد 

جزاء من احلوادث الواقعية، واأخبار  لل�سباب. وميكن لبع�ض الأ

كبرية  فائدة  ذات  تكون  اأن  وثائقية  برامج   اأومن  التلفزة، 

املقرتحات  بع�ض  وفيمايلي  ن�سان.  الإ حقوق  على  الرتبية  يف 

اأ�سرطة  ا�ستخدام  لدى  الذهن  يف  ا�ستح�سارها  ينبغي  التي 

الفيديو:

طريقة العمل :

قبل  ال�سريط  حمتوى  على  يطلع  اأن  بامل�سهل  يجدر   *
ينا�سب  اإذا كان م�سمونه  عر�سه على املجموعة، لتحديد ما 

حاجياتها.

دراج مادة الفيلم  جنع لإ * على امل�سهل حتديد الو�سيلة الأ
يف اجلل�سة، لتقوية ال�ستفادة منها بحيث يتم حتديد الوقت، 

ن�سطة التي يرغب يف القيام بها قبل العر�ض  والبث يف نوعية الأ

وبعده.

* على امل�سهل اأي�سا ترتيب الكرا�سي بحيث يتاأكد باأن كل 
م�سارك ي�ستطيع اأن يرى ال�سا�سة جيدا.

* اإذا قام امل�ساركون بتحليل املعطيات التي ت�ستمل عليها 
اأ�سرطة الفيديو املعرو�سة عليهم، تكون هناك حظوظ اأكرث يف 

اأن يتذكروها؛ اإذ ميكنهم ا�ستخدام خميلتهم لكتابة مذكرات 

يومية من وجهة نظر �سخ�سية ظهرت يف الفيديو، اأوا�ستخدام 

�سريط الفيديو كاأ�سا�ض يقوم عليه النقا�ض.

ناجعة يف  ت�ستخدم بطريقة  اأن  الفيديو  جهزة  * ميكن لأ
قاعة الدر�ض، اإذا مت ا�ستعرا�ض مقتطفات ق�سرية من تيمات 

ن�سان، ولهذا تاأثري يفوق عر�ض اأفالم  وثيقة ال�سلة بحقوق الإ

نه يرتك مت�سعا اأكرب للنقا�ض التفاعلي. باأكملها، لأ
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* على امل�سهل اأن يكون حري�سا يف  اختبار املعدات التي 
�سيتم ا�ستعمالها قبل بداية اجلل�سة، وحت�سبا حلدوث انقطاع 

الكهرباء، اعملوا على اأن يكون يف حوزتكم مولدو للكهرباء.

املذياع

منت�سرا  ال�سوتية   بالدبدبات  يبث  الذي  املذياع  اأ�سبح   

اأن تكون، يف  املذياع  العامل. وميكن لربامج  اأقطار  يف معظم 

الغالب، م�سدرا اآخر من املعلومات حول التيمات نف�سها، التي 

يتم تناولها يف الق�سم، ومن �سمنها التيمات املتعلقة بحقوق 

ا�ستخدامه  وميكن  احلمل،  �سهل  املذياع  وجهاز  ن�سان.  الإ

خبار يف املذياع  ب�سهولة يف �سياقات متنوعة. وت�سكل برامج الأ

م�سدرا غنيا بعنا�سر �سمعية.

طريقة العمل :

اأمواج  على  للربنامج  البث  ب�ساعات  دراية  على  لتكن   *
املذياع، واأطلع الق�سم �سلفا على ال�ساعة والتيمة.

ذاعي  الإ الربنامج  دراج  لإ فعالية  كرث  الأ الو�سيلة  * حدد 
قبل  ت�ستخدمها  التي  ن�سطة  الأ ولتكن  للتدري�ض،  مقررك  يف 

ذاعي وبعد مو�سع تخطيط م�سبق. ر�سال الإ الإ

* اأح�سر اإىل الق�سم باكرا، م�سطحبا معك جهاز املذياع، 
ثم تاأكد من اأنه �سالح للت�سغيل.

يف  املذياع  يوجد  بحيث  الكرا�سي  ترتيب  على  اعمل   *
الو�سط، قم بت�سوية م�ستوى ال�سوت كما يجب.

* ا�ستهل عملك مبقدمة ق�سرية حول التيمة التي �سيتم 
التطرق اإليها، واملزايا التي ميكن للمتعلمني اأن يح�سلوا عليها 

با�ستماعهم اإىل هذا البث، �سدد على كل النقاط التي تود اأن 

�سئلة التي ترغب يف اأن يفكروا  يولوها الهتمام، وعلى كل الأ

فيها.

ذاعي،  الإ ر�سال  الإ بعد  الطلبة  مع  املحتوى  ناق�ض   *
وا�ساألهم حول:

ويل اإزاء الربنامج - انطباعهم الأ

- النقاط التي يتفقون عليها اأكرث

- نقاط الختالف بينهم

ت�ستلزم  والتي  بينهم،  جدل  مو�سوع  هي  التي  النقاط   -

نقا�سا اأكرث تعمقا داخل املجموعة.

ال�سحف/ اجلرائد

اإن لو�سائل الإعالم اأهمية كربى يف ن�سر املعلومات. غري اأننا 

غالبا ما جند اأنباء غري مو�سوعية ت�ستخدم النمطية والتحيز. 

اإن حتديد التحيز وحتليله يف ال�سحف ي�ساعدان الطالب على 

من  النوع  هذا  ويوؤدي  اليومية.  احلياة  يف  ومعار�سته  حتديده، 

ن�سطة اإىل الرفع من مهارات التوا�سل لدى الطالب. الأ

طريقة العمل :

ميكنكم اأن تختاروا تيمة تتعلق بالق�سايا الراهنة حلقوق 

ن�سان، والتي حتظى بتغطية وا�سعة النطاق من قبل و�سائل  الإ

جانب، وكبديل لذلك،  عالم يف بلدكم، مثل ق�سية معاملة الأ الإ

ميكن اختيار مو�سوع اآخر ، مثل التع�سب، التمييز.

* اعملوا على تق�سيم امل�ساركني اإىل جمموعات تتاألف كل 
منها من اأربعة اأو خم�سة اأفراد.

قل  الأ واحدا على  اإخباريا  تقريرا  اأعطوا كل جمموعة   *
معينة.  تيمة  حول  الوطنية  اأو  املحلية  ال�سحف  من  م�ستمدا 

اإذا  نف�سه،  التقرير  ا�ستخدام  املجموعات  جلميع  وميكن 

اقت�ست ال�سرورة ذلك. وتعترب التقارير امل�ستقاة من ال�سحف 

حول حدث واحد مفيدة لغايات املقارنة.

من  �سئلة  الأ بع�ض  مناق�سة  جمموعة  كل  من  اطلبوا   *
خبارية  الإ للتقارير  منا�سبة  اأ�سئلة  اختاروا  تية.  الآ القائمة 

امل�ستخدمة، اأو �سعوا اأ�سئلة اأخرى :

- هل يوحي عنوان التقرير بوجهة نظر حول املو�سوع؟

الذي ح�سل لديكم حول احلالة  ول  الأ - ما هو النطباع 

اإن  اأخطاأ  قد  ما  �سخ�سا  اأن  يبدو  التقرير؟ هل  ي�سفها  التي 

مر كذلك ... فمن هو؟ كان الأ

كان  اإن  �سخ�ض؟  اأي  �سد  مبا�سرة  تهم  وجهت  هل   -

اجلواب بنعم، �سعوا قائمة بهذه التهم.

- هل مت تقدمي اأدلة تعزز الدعاءات؟
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- ما هو حجم اجلزء من التقرير الذي يت�سمن انتقادات 

موجهة اإىل �سخ�ض ما؟

- ما هو حجم اجلزء الذي يوؤيد هذا ال�سخ�ض، اأويدافع 

عنه؟

�سخا�ض  - هل يت�سمن التقرير مقتب�سات مبا�سرة من الأ

الذين توجه اإليهم انتقادات؟

يف  اأكرب  اأهمية  لها  اأن  تعتقدون  التي  الكلمات  هي  ما   -

ول عن التقرير؟ تكوين انطباعكم الأ

- ما هي النطباعات امل�سجلة، اإذا ما وجدت، حول وجهات 

نظر النا�ض العاديني، بخ�سو�ض امل�ساألة؟

خ�سائيني  �سخا�ض املتمتعني ب�سلطة، كالأ - ما هو موقف الأ

الجتماعيني و�سباط ال�سرطة، وغريهم؟

بطرائق  التحليل  من  ال�سنف  هذا  متابعة  ون�ستطيع   *
متعددة؛ مثل اإجراء مناق�سة على نطاق اأو�سع، اأو قيام الطالب 

بكتابة تقاريرهم باأ�سلوب اجلرائد، اأو مقارنة تغطية ال�سحف 

ذاعة لها. مل�ساألة ما بتغطية التلفزة والإ

اإح�سار  امل�ساركني  من  تطلبوا  اأن  اأي�سا،  و�سعكم،  ويف   *
وبهذه   . ال�سحف  من  مقتطفة  �سيقة  حكايات  اأو  مقالت 

التقارير بحيث  اإعداد جمموعة خمتارة من  الطريقة، ميكن 

وميكن  املجموعة.  تخو�سها  للمناق�سات  كاأ�سا�ض  ت�ستخدم  

مهات، ف�سال عن عنا�سر اأخرى من العائلة،  باء والأ اإ�سراك الآ

يف هذا العمل مل�ساعدة الطالب على حتديد املقالت ال�سيقة.

اإجراء املقابالت

ن�سان، ميكن لكم البحث يف الكتب عن  لتدري�ض حقوق الإ

حرفية القانون، غري اأنه للح�سول على اأمثلة حمددة ملمار�سة 

احلقوق، ن�ستطيع اأن ننظر حولنا، داخل، املجتمعات التي ننتمي 

اإليها، واإذا كانت املجموعة تدر�ض حقوق الطفل، �سيكون اآباء 

واأمهات الطالب واأجدادهم م�سدرا هاما للمعلومات املتعلقة 

طفال على مر ال�سنوات. بالكيفية التي تغريت بها حياة الأ

املحلي  املجتمع  جلذب  منا�سبة  طريقة  املقابالت  ومتثل 

بواقع  ن�سان  الإ حقوق  درا�سة  وربط  املدر�سة،  اإىل  باأكمله 

احلياة ، وكذلك لتح�سني مهارات الطالب يف التعامل مع النا�ض 

ب�ستى اأ�سنافهم.

ربط الكلمات

بغية حتديد  �سلوب مع جمموعة،  الأ ا�ستخدام هذا  ميكن 

م�ستوى معرفة عنا�سرها مبو�سوع معني، وكذا معرفة حجم 

ما تعلموه.

طريقة العمل :

البحث  مبو�سوع  �سلة  ذات  اأ�سا�سية  كلمة  حدد   *
اأوالدرا�سة.

* اطلب من عنا�سر املجموعة اأن ي�سجلوا ب�سرعة كلمات 
اأخرى تخطر ببالهم لدى �سماعهم هذه الكلمة. ول ي�ستغرق 

هذا التدريب وقتا طويال، يكفي لإجنازه دقيقة اأو دقيقتان.

* و�سح اأن عدم كتابة �سيء على الإطالق هو اأمر مقبول 
املفردات  ملجموع  »لقطة«  عن  عبارة  هي  والنتيجة  متاما. 

�سا�سية. اللغوية التي يربطها املتعلمون بالكلمة الأ

»االقبلية«  النتائج  التعلم، ميكن مقارنة  *ولتقومي عملية 
و»البعدية«، ومن �ساأن ذلك اأن ي�ساعدك على تقومي تعليمك، 

كما اأنه ميكن الطالب من اإدراك ما يحققونه من تقدم.

اإعادة �سياغة املعلومات

تعترب اإعادة �سياغة املعلومات يف �سكل اآخر طريقة جيدة 

ق�سة  اإىل  ال�ستماع  مثال،  ذلك  ومن  وفهمها.  ل�ستيعابها 

وروايتها، لحقا، على �سكل �سور، و�سوف يتعني على الطالب 

واحل�سم  املعلومات،  تلك  من  اأهمية  كرث  الأ اجلزء  حتديد 

اأعيد  »�سوف  يقرر:  اأن  للطالب  وينبغي  �سياغتها.  اإعادة  يف 

ن...«. �سياغة املعلومات بهذه الطريقة، لأ

ومهارات  اخليال،  تنمية  على  الطريقة  هذه  وت�ساعد 

املالحظة، والختيار، والتفكري املنطقي.
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طريقة العمل :

ق�سة  مثل  للمعلومات،  م�سدرا  املجموعة  مع  اخرت   *
كانت  واإذا  فيلم.  اأو  متحرك  ر�سم  اأو  ق�سيدة  اأو  اأو�سورة 

مثال،  اأ�سرته،  مع  يعي�ض  اأن  يف  الطفل  حق  تدر�ض  املجموعة 

فاإنه ميكن ا�ستخدام �سورة لطفل لجئ.

اإليها  اأو النظر  �سلية  * يقوم الطالب بقراءة ال�سيغة الأ
اأوال�ستماع اإليها بعناية.

�سياغتها  �ستعاد  التي  الق�سة  اأجزاء  الطالب  يحدد   *
مع �سرح �سبب اختيارهم لها. واإذا كنتم ت�ستخدمون �سورة، 

�سيتحتم على الطالب عندئذ اأن يتخيلوا الق�سة الكامنة وراء 

ال�سورة.

�سل،  * واإذا هم اأرادوا اإ�سافة اأ�سياء مل تكن موجودة يف الأ
فاإنه يتعني عليهم تو�سيح ال�سبب.

* ينتج الطالب ال�سيغة اجلديدة.

اأفكار ب�ساأن و�سائل اإعادة �سياغة املعلومات

* »م�سرحية اإذاعية« م�سجلة على �سريط
* ق�سة ق�سرية مكتوبة

* ق�سة يف �سكل م�سل�سل كوميدي
* ق�سيدة �سردية

* لوحة
* حكاية ت�سرد على كافة املجموعة اأو لبقية املدر�سة

* معر�ض يف حجرة الدر�ض
دعوة متدخلني من اخلارج

مهنـة  يكـون ميـار�ض  دعـوة خبري  الـدوام  على  املفيد  مـن 

اأخالقـية  م�ســاألة  مناق�سة  واأثناء  عنها.  يتحدث  لكي  معينة 

اأومو�سوع معقد يبدو جلـيا اأن هنـاك اأكـرث من جـواب ب�ساأنه 

توجهـات  مـن  ثــالثة  اأو  �سخــ�سني  دعـوة  يف  ترغبون  رمبــا 

خمتلفة، لكي يخاطبوا عنا�سر جمموعاتكم ويبينوا لها، لدى 

حديثهم، وجهات النظر واملقاربات املختلفة التي توجد حول 

هذه امل�ساألة الدقيقة.

طريقة العمل :

 * �سيكون من الواجب عليكم حتديد اأف�سل متدخل، وميكن 

اأن يتم ذلك بالت�ساور مع املجموعة.

* يجب عليكم الت�سال باملتدخلني مقدما لدعوتهم اإىل 
خماطبة طلبتكم حول مو�سوع وقع عليه اختياركم، اأو اطلبوا، 

عندئذ، من املجموعة اأن حترر دعوة. حددوا اليوم وال�ساعة 

وا�سهروا على الرتتيبات الالزمة يف القاعة )تاأكدوا من وجود 

ماء �سرب خا�ض باملتدخل(.

* اإذا دعومت اأكرث من �سخ�ض، فرمبا رغبتم يف ح�سورهم 
يتوفرون  الذي  للوقت  تبعا  خمتلفة،  اأيام  يف  اأو  واحد  اآن  يف 

عليه،  جمموعتكم  اأع�ساء  لإطالع  �سروريا  ترونه  وملا  عليه، 

مر رهني بكم وحدكم. وهذا الأ

* اإذا مل ي�سبق اأبدا للم�ساركني اأن ا�ستمعوا اإىل حما�سرة، 
باملو�سوع،  بالغا  اهتماما  يهتمون  اأنهم  من  التاأكد  يتم  وحتى 

العر�ض،  البدء يف  اإلقاء كلمة ق�سرية، قبل  ي�ستح�سن  فرمبا 

يودون  التي  �سئلة  الأ كافة  يف  التفكري  على  حتملوهم  لكي 

طرحها على املتدخل اأو املتدخلني.

مع  اأنف�سكم وحدكم  العرو�ض، وجتدون  تنتهي  اأن  وما   *
بيان  منهم  تطلبوا  اأن  ا�ستطاعتكم  يف  ي�سبح  حتى  طلبتكم، 

خرية ح�سب راأيهم، واأن تبحثوا معهم يف  مدى اأهمية هذه الأ

�سئلة التي متخ�ست عن العر�ض اأوالعرو�ض. الأ

درا�سة احلالت

واقعية  اأو�ساع  عن  باأمثلة  الطلبة  احلالت  درا�سة  تزود 

ذات  و�سيلة  وت�سكل  بحثها.  اأو  مناق�ستها  يجب  اأومفرت�سة، 

اأكرث من وجهة  ب�ساأنها  توجد  اأن  لتناول ق�سايا ميكن  جدوى 

كفاءاتكم  تطوير  يف  تفيدكم  وقد  جواب،  من  اأكرث  اأو  نظر 

بداعية يف ميدان حل امل�سكالت، وتنمية  التحليلية، وتي�سري الإ

العمل الذي ينه�ض به فريق معني.

ويف  الن�سو�ض،  على  الغالب  يف  احلالة  درا�سة  تقوم 

عن  ماأخوذة  ق�سرية،  مقاطع  ا�ستخدام  اأي�سا  ا�ستطاعتكم 

ن�سان الرتبية على حقوق الإ
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الفيديو، اأو عن �سريط �سمعي لعر�ض احلالة. ويجب اأن تكون 

التفا�سيل  ت�سوق  الكفاية، حتى  درا�سة احلالة طويلة مبا فيه 

مفرط،  طول  ذات  تكون  األ  ذاته،  الوقت  ويف  ال�سرورية، 

بدل  الو�سعية  مداخل  فهم  حماولة  يف  الوقت  ي�سيع  ل  حتى 

للدعم  مفيدة  مراجع  على  احل�سول  وميكن  حتليلها.  من 

فيما يتعلق بدرا�سة احلالت يف الكتب املدر�سية املوجزة، ويف 

ال�سحف، اأوفيما تعر�سه التلفزة.

طريقة العمل :

* تناول بنف�سك درا�سة احلالة، كليا، قبل بداية اجلل�سة. 
وغالبا ما يكون من املفيد اأن ي�ساعدك �سخ�ض اآخر لختبار 

احلالة املدرو�سة.

حالة   درا�سة  تعطيهم  ملاذا   - ال�سياق  للم�ساركني  ا�سرح   *
تخ�سهم  اأن  وعليك  منها-  ي�ستنتجوه  اأن  و�سعهم  يف  الذي  وما 

بتوجيهات وا�سحة حول ما �سيتحتم عليهم القيام به.

* وزع درا�سة احلالة، وامنح امل�ساركني وقتا لقراءتها.
اإذا كان ذلك اأمرا �سروريا.  * حتقق من فهمهم للن�ض 
يف  �سعوبة  من  يعانون  الذين  �سخا�ض  الأ اإعطاء  وميكن 

القراءة/التعلم وقتا اأكرث، وفق وتريتهم اخلا�سة.

�سئلة/ اأو على جذاذات، قائمة بالأ ْاكتب، على �سبورة   *
التيمات التي ترغب يف اأن يناق�سها امل�ساركون، و تيقن مما اإذا 

كانوا يفهمون ما يتحتم عليهم القيام به.

حول  لال�ستغال  الوقت  من  يكفي  ما  امل�ساركني  امنح   *
اأومن  درا�سة احلالة، وميكن ال�سطالع بهذا بكيفية فردية، 

خالل جمموعات تتاألف من عن�سرين، اأومن خالل جمموعات 

�سغرية.

�سئلة/التيمات  الأ اأجوبة  عن  امل�ساركني  مع  ابحث   *
املطروحة ، ثم اعمل على اإبراز نقاط التعلم.

الر�سم

ميكن ا�ستخدام الر�سم لتنمية مهارات املالحظة، والتعاون، 

يظهرون  الذين  �سخا�ض  الأ مع  التعاطف  وم�ساعر  واخليال، 

املجموعة.  من  خرى  الأ العنا�سر  لتعرف  اأو  الر�سومات،  يف 

ميكن  نه  لأ ن�سان،  الإ حقوق  على  الرتبية  يف  مفيدة  والر�سوم 

اأعمال املجموعة يف املدر�سة ككل، بهدف  من خاللها عر�ض 

خرين.  ن�سان اإىل املتعلمني الآ تو�سيل القيم املتعلقة بحقوق الإ

فكار عن ا�ستخدام الر�سوم: ويف مايلي بع�ض الأ

طريقة العمل :

حول  فوتوغرافية  و�سورا  ور�سومات  �سورا،  اجمع   *
واملجالت،  اجلرائد،  من  ماأخوذة  خمتلفة،  مو�سوعات 

والكتب...وغريها.

* اطلب من املجموعة اأن ت�ستغل يف اأزواج،  وامنح كل فرد 
يطلع  األ  متعلم  كل  من  واطلب  الر�سم،  لوازم  وبع�ض  �سورة 

زميله على �سورته.

اأن  يحاول  الذي  لزميله،  �سورته  متعلم  كل  ي�سف   *
ير�سمها اعتمادا على الو�سف فقط. بعد ع�سر دقائق، يتبادلون 

دوار، ونظرا ل�سيق الوقت، �ستكون الر�سوم ب�سيطة. واملهم  الأ

هو الو�سف، ولي�ض الر�سم.

مبقارنة  خر،  الآ تلو  واحدا  املتعلمون  يقوم  ذلك،  بعد   *
اإذا  عما  اأي�سا  املتعلمني  ا�ساأل  �سلية.  الأ بال�سور  ر�سوماتهم 

كان ينق�ض ال�سورة �سيء مهم، وما هو، وملاذا هي ناق�سة؟ 

اأو :  

* اطلب من كل متعلم اأن ير�سم جاره، مع القيام يف الوقت 
نف�سه بطرح اأ�سئلة عليه عن نف�سه مثل :

تود  الذي  املكان  هو  ما   - تف�سله؟  الذي  اللون  هو  ما   *
زيارته؟ ماهو حلمك؟

* اطلب من كل متعلم اأن ير�سم حول �سورة جاره اأ�سياء 
لهذا  اأب�سط  �سكل  )لتنفيذ  �سئلة،  الأ هذه  جابات عن  الإ متثل 

جاره  ا�سم  منهم  كل  يكتب  اأن  املتعلمني  من  اطلب  الن�ساط، 

خرى دون تغيري(. بدل من ر�سمه. وتظل اأجزاء الن�ساط الأ

اأو :  

* اأثناء تلقي املتعلمني لدر�ض يف الفن، ميكن لهذه احل�سة 
بداع ر�سومات اإعالنية، اأو اأعمال فنية تعرب  اأن ت�سكل فر�سة لإ

ن�سان. عن ان�سغالهم، اأو عن التزامهم بقيم حقوق الإ

الر�سومات وال�سور الفتوغرافية

وكاأنها  تبدو  الفتوغرافية  وال�سور  الر�سومات  اأن  مبا 

واحدة بالن�سبة جلميع امل�ساهدين، ولكنهم يف�سرونها بطرائق 

خمتلفة، فاإنها ميكن اأن ت�سكل و�سيلة ناجعة جدا جلعل املتعلمني 

خر. �سياء تختلف من �سخ�ض لآ يعرفون اأن روؤيتنا لالأ

ن�سان الرتبية على حقوق الإ
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طريقة العمل :

من  تتاألف  جمموعات  يف  امل�ساركني  تنظيم  بعد   *
�سخ�سني، �سع بني اأيديهم �سورة ينظرون اإليها؛ بحيث تتوفر 

كل جمموعة على �سورة خمتلفة. امنح عنا�سر كل جمموعة 

�سئلة التي يرغبون يف طرحها حول  خم�ض دقائق لت�سجيل كل الأ

ربعة  �سئلة الأ ال�سورة التي ا�ستلموها، و اطلب منهم اختيار الأ

كرث اأهمية. ومن املمكن اأن تكون لل�سور عالقة بالتيمة التي  الأ

تاأملون يف تناولها، اأو التي تودون يف اأن يكون در�سكم متعلقا 

بها.

املجاورة  املجموعة  تطلع  اأن  جمموعة  كل  من  اطلب،   *
�سئلة التي �ساغتها  لها على ال�سورة التي بني اأيديها، وعلى الأ

يعملوا معا  لكي  وامنح هذه املجموعات ع�سر دقائق  ب�ساأنها، 

ت�سع  اأن  منها  اطلب  ثم  اأ�سئلتهم،  عن  اأجوبة  حتديد  على 

قائمتني مبايلي :

جابة عنها. �سئلة التي ل ي�ستطيعون الإ وىل بالأ - الأ

�سئلة التي لها اإجابات حمتملة. - الثانية بالأ

�سئلة التي لها اإجابات حمتملة، من املهم  * بالن�سبة اإىل الأ
غريها.  دون  جوبة  الأ هذه  اختارت  ملاذا  املجموعة  تكتب  اأن 

فاإذا هي ارتاأت باأن الطفل املاثل يف ال�سورة ينحدر من بلد 

ذي مناخ بارد، فما هي الدلئل املوجودة يف ال�سورة، والتي 

�ساعدتهم على التو�سل اإىل ذلك ال�ستنتاج؟

جوبة. اطلب من  �سئلة والأ * قوم بعر�ض جميع ال�سور والأ
جوبة.  �سئلة والأ جمموع الف�سل اأن ينظر اإىل جميع ال�سور والأ

م�ساحة  اترك  القت�ساء.  بح�سب  اأخرى  تعليقات  اأ�سف  ثم 

مهات، اأومتعلمني اآخرين،  باء والأ ميكن فيها، للمدر�سني، اأوالآ

اأن يدلوا بتعليقاتهم، واأن ي�سهموا باآرائهم ب�ساأن ال�سور.

�سرطة املر�سومة والق�س�ص الهزلية امل�سورة الأ

امل�سورة  الهزلية  والق�س�ض  املر�سومة  �سرطة  الأ متار�ض 

الر�سومات  تلك  تكون  اأن  وميكن  ال�سغار،  يف  قويا  تاأثريا 

م�سلية، واأن ت�سيف معلومات جديدة، اأو اأن ت�سجع على التحيز 

والنمطية. وميكن ا�ستخدام تلك الر�سومات يف غرفة الدر�ض 

جراء مناق�سة  عداد لإ بطرائق خمتلفة، ففي و�سعكم مثال الإ

من  تطلب  باأن  الإعالم،  و�سائل  يف  العنف  مو�سوع  حول 

�سرطة  املتعلمني اإح�ساء عدد م�ساهد العنف التي ترد يف الأ

زمنية  فرتة  خالل  امل�سورة  الهزلية  والق�س�ض  املر�سومة  

اأي�سا ا�ستخدام الر�سوم املتحركة، التي  جد حمددة، وميكن 

ير�سمها امل�ساركون اأنف�سهم، كطريقة لتعريف بقية امل�ساركني 

ن�سان.  ق�سايا حقوق الإ

طريقة العمل :

�سرطة مر�سومة من ال�سحف  * ابحث عن ق�سا�سات لأ
عالنات  والإ امل�سورة  الهزلية  الق�س�ض  ومن  واملجالت، 

الت�سامح،  اأو  كالعنــف،  الدر�ض،  مبو�سوع  �سلة  لهــا  التي 

املتعلمني مناق�ستها يف جمموعات.  اأوالعن�سرية. واطلب من 

تية : �سئلة الآ ثم اطرح الأ

- ما هو اأول رد فعل عاطفي لك؟

�سرطة املر�سومة؟ - ما هو املغزى الذي تت�سمنه الأ

- هل ات�سمت ال�سور بالفاعلية يف عر�سها للق�سة؟ وهل 

يف  يفكرون  النا�ض  وجتعل  املق�سودة  النظر  وجهة  عن  تعرب 

امل�سائل املطروحة؟

الهزلية  الق�س�ض  اأو  املر�سومة  �سرطة  الأ تنتقد  هل   -

�سخا�ض؟ امل�سورة فكرة حمددة اأو جمموعة معينة من الأ

�سرطة املر�سومة اأفكارا منطية ومتحيزة  - هل تت�سمن الأ

العرقية  اجلماعات  قبيل  من  النا�ض  من  معينة  فئة  جتاه 

�سخا�ض املعوقني ؟ اأوالالجئني اأو الأ

�سرطة املر�سومة اأو الق�س�ض جادة اأم فكاهية اأم  - هل الأ

تهكمية؟، كيف ي�سهم هذا يف تو�سيل الر�سالة؟

اأو :  

ق�سايا  من  واحدة  يختاروا   اأن  املتعلمني  من  اطلبوا   *
ن�سان، واأن ير�سموا �سريطا مر�سوما اأوق�سة هزلية  حقوق الإ

املو�سوع  عر�ض  منهم  اطلبوا  الق�سية.  تلك  عن  م�سورة 

جعل  اإىل  ال�سور  روؤية  توؤدي  بحيث  تاأثريا،  كرث  الأ بالطريقة 

النا�ض يفكرون يف الق�سايا املطروحة.

* اعر�سوا النتائج.

ن�سان الرتبية على حقوق الإ
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الف�سل الثاين

اأن�سطة وتطبيقات



ور�سات حول احلقوق

املدنية وال�سياSسية



احلق يف احلرية
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هداف البيداغوجية : الأ

ن�سان. - اإدراك مفهوم حقوق الإ

�سا�سية التي تندرج �سمن الإعالن العاملي  - �سبط املبادئ الأ

ن�سان. حلقوق الإ

- املدة املقرتحة : 25 دقيقة

املعينات البيداغوجية:

ن�سان. - ن�سخ من الإعالن العاملي حلقوق الإ

)ح�سب عدد امل�ساركني(

ن�سان. - وثيقة مرجعية حول مفهوم حقوق الإ

�سئلة ، احلوار. - طريقة التن�سيط : ع�سف الذهن، الأ

وىل: )5 دقائق( tاخلطوة الأ  

* املطلوب من املكون:
حقوق  ملفهوم  تعريفات  تقدمي  على  امل�ستهدفني  حتفيز    -  

ن�سان، مع تدوين اإجاباتهم على ال�سبورة. الإ

- توجيه مناق�ستهم بهدف الو�سول اإىل تعريف.

- �سبط تعريف حمدود ين�سجم مع الإعالن العاملي  حلقوق 

ن�سان، الذي يتوفر امل�ساركون على ن�سخ منه. الإ

* املطلوب من امل�ستهدفني: 
ن�سان كما يتخيلونها  - تقدمي تعريفات ملفهوم حقوق الإ

- مقارنة اإجاباتهم مع حمتوى التعريفات الواردة يف اخللفية 

املوزعة عليهم �سلفا.

- حماولة الو�سول اإىل تعريفات موحدة. 

tاخلطوة الثانية: )5 دقائق(   

 * املطلوب من املكون   :

- يطلب من كل فرد من امل�ساركني اأن يفكر يف ثالثة اأمثلة ملا 

ن�سان.  ميكن اأن يعترب مبداأ من مبادئ حقوق الإ

* املطلوب من امل�ستهدفني: 
يف  ن�سان  الإ حقوق  �سمن  تندرج  اأمثلة  ثالثة  تدوين   -

نظرهم.

- اإطالع بقية امل�ساركني على ما تو�سل كل منهم  اإليه.

-  ي�سوغون جماعيا، يف اآخر هذه اخلطوة قائمة  م�سرتكة 

بهذه احلقوق.

tاخلطوة الثالثة: )5 دقائق(  

* املطلوب من املكون:
بنود  بني  املقارنة  على  وي�سجعهم  امل�ستهدفني،  يحاور   -

ن�سان. الإعالن العاملي حلقوق الإ

* املطلوب من امل�ستهدفني :
- يبحثون ويتاأكدون من مطابقة النتائج التي  تو�سلوا اإليها 

ن�سان. مع الإعالن العاملي حلقوق الإ

tاخلطوة الرابعة: )10 دقائق(
* املطلوب من املكون/ املن�سط/ املدر�ص:

- يدعو امل�ستهدفني اإىل تكوين ثالث جمموعات �سغرية.

- يطلب من امل�ستهدفني الرجوع اإىل وثيقة الإعالن العاملي 

مواد   10 على  جمموعة  كل  ت�ستغل  بحيث  ن�سان،  الإ حلقوق 

�سا�سية التي ت�ستند اإليها حقوق  بهدف ا�ستخال�ض املبادئ الأ

ن�سان. الإ

* املطلوب من امل�ستهدفني :
املواد  الكامنة يف جمموعة  املبادئ  كل جمموعة  تناق�ض   -  

املوزعة عليها.

 - تطلع املجموعات الثالث بع�سها بع�ض على النتائج التي 

تو�سلت اإليها.

اإليها حقوق  ت�ستند  التي  �سا�سية  الأ املبادئ  ت�سوغ جميعا   -

ـ  الت�سامن  ـ  الت�سامح  الكرامةـ  ـ  امل�ساواة  ـ  احلرية  ن�سان:  الإ

العاملية ـ الثبات.

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط

ن�سان مفهوم حقوق الإ
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هداف البيداغوجية : يرمي هذا الن�ساط اإىل  الأ

عالقتها  يف  والدولة  الفرد  وم�سوؤوليات  حقوق  حتليل 

بحرية التعبري

املدة الزمنية: �ساعة و ن�سف 

املعينات البيداغوجية:

ن�سان عالن العاملي حلقوق الإ - ن�ض مب�سط لالإ  

الرقابة وحرية  - خلفية مب�سطة حول مفهومي   

التعبري كما هي  واردة يف الإعالن امل�سار اإليه اأعاله

طريقة التن�سيط:

موجهة  لر�سالة  كاتب  دور  يتقم�ض  متعلم  كل  جعل 

بع�ض  فيها  يعر�ض  اإذاعية  حمطة  اأو  حملية  جلريدة 

اإىل  طفل  كل  يتحول  ثم  منطقته،  تهم  التي  امل�ساكل 

يتلقى  ذاعة  الإ يف  خبار  لالأ معد  اأو  اجلريدة  يف  نا�سر 

الر�سالة و ميار�ض الرقابة على بع�ض م�سامينها.

وىل:  tاخلطوة الأ

* املطلوب من املكون:
- ا�ستف�سار املتعلمني عن بع�ض امل�ساكل التي تعاين منها 

منطقتهم. 

- دعوتهم اإىل كتابة ر�سائل حول هذه امل�ساكل لتوجيهها 

ذاعة )متثيل دور حمرري  الإ اأو حمطة  املحلية  اإىل اجلريدة 

الر�سائل(.

* املطلوب من امل�ستهدفني: 
يف  وجودها  يالحظون  التي  الرئي�سية  امل�ساكل  عر�ض 

منطقتهم، وحترير الر�سائل امل�سار اإليها 

tاخلطوة الثانية: 

 * املطلوب من املكون:

واحدة  كل  ت�سم  جمموعات،  اإىل  امل�ستهدفني  توزيع   -

بدور  منهما  واحد  كل  يقوم  ثم  ر�سائلهما،  يتبادلن  طفلني 

ذاعة  الإ خبار يف  الأ امل�سوؤول عن حترير  اأو  للجريدة،  النا�سر 

ن�سان  الإ حلقوق  العاملي  الإعالن  من  ن�سخ  من  متكينهم  مع 

لال�ستئنا�ض بها.

* املطلوب من امل�ستهدفني: 
القيام بحذف املقاطع التي تبدو لهم غري قــابلة للن�سر اأو 

الر�سائل  م�سامني  على  تعديل  باأي  القيام  اأو  ذاعي،  الإ للبث 

ي�سري يف هذا الجتاه. 

- اإطالع بقية امل�ساركني على ما تو�سل كل منهم اإليه.

tاخلطوة الثالثة: 

 * املطلوب من املكون:

فيها  وقع  ما  مناق�سة  ثم  اأ�سحابها،  اإىل  الر�سائل  اإرجاع 

�سئلة يوجهها  من حذف اأو تعديل؛ من خالل جمموعة من الأ

املكون:

* هل كانت هناك مراقبة م�سبقة عند كتابة الر�سائل ؟  
* هل مت اللجوء اإىل اأ�سلوب مهذب، اأم فيه جتريح ؟

خ�سعت  ر�سالتكم  اأن  تالحظون  واأنتم  اإح�سا�سكم  ما   *
للرقابة؟ ...

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط

حرية التعبري والرقابة
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هداف البيداغوجية :  الأ

- تعريف امل�ستهدف معنى احلرية واأق�سامها 

- تعريفه مببادئ احلرية الواردة يف الإعالن العاملي 

ن�سان  حلقوق الإ

- فهم امل�ستهدف ملظاهر احلرية يف جمتمعه 

حريته  انتهاكات  جتاه  اإيجابيا  موقفا  اتخاذه   -

خرين  اأوحرية الآ

 املدة الزمنية: 60 دقيقة 

املعينات البيداغوجية:

 ـ �سور فوتوغرافية  ـ تقارير ـ مذكرات معتقل  ـ 

مقتطفات من ال�سحف.........

�سئلة   ـ ع�سف الذهن  طريقة التن�سيط  :  الأ

وىل:  tاخلطوة الأ  

* املطلوب من املكون:
منها  تعاين  التي  امل�ساكل  بع�ض  امل�ساركني عن  ا�ستف�سار   -

منطقتهم.

لتوجيهها  امل�ساكل  هذه  حول  ر�سائل  كتابة  اإىل  دعوتهم   -

دور حمرري  ذاعة )متثيل  الإ اأو حمطة  املحلية  اإىل اجلريدة 

الر�سائل(.

* املطلوب من امل�ستهدفني: 
يف  وجودها  يالحظون  التي  الرئي�سية  امل�ساكل  عر�ض 

منطقتهم، وحترير الر�سائل امل�سار اإليها.

tاخلطوة الثانية:   

 * املطلوب من املكون:

واحدة  كل  ت�سم  جمموعات،  اإىل  امل�ستهدفني  توزيع   -

م�ساركني يتبادلن ر�سائلهما، ثم يقوم كل واحد منهما بدور 

ذاعة  الإ خبار يف  الأ امل�سوؤول عن حترير  اأو  للجريدة،  النا�سر 

ن�سان  الإ حلقوق  العاملي  الإعالن  من  ن�سخ  من  متكينهم  مع 

لال�ستئنا�ض بها.

* املطلوب من امل�ستهدفني: 
للن�سر  قابلة  غري  لهم  تبدو  التي  املقاطع  بحذف  القيــام 

الر�سائل  باأي تعديل على م�سامني  القيام  اأو  ذاعي  الإ اأوللبث 

ي�سري يف هذا الجتاه 

- اإطالع بقية امل�ساركني على ما تو�سل كل منهم اإليه.

 tاخلطوة الثالثة: 
 * املطلوب من املكون:

فيها  وقع  ما  مناق�سة  ثم  اأ�سحابها،  اإىل  الر�سائل  اإرجاع 

�سئلة يوجهها  من حذف اأو تعديل، من خالل جمموعة من الأ

املكون:

* هل كانت هناك مراقبة م�سبقة عند كتابة الر�سائل ؟  
* هل مت اللجوء اإىل اأ�سلوب مهذب، اأم فيه جتريح ؟

خ�سعت  ر�سالتكم  اأن  تالحظون  واأنتم  اإح�سا�سكم  ما   *
للرقابة؟ ...

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط

حريـــــــات
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هداف البيداغوجية : الأ

- يرمي هذا الن�ساط اإىل جرد املتعلمني ملختلف   

جمالت احلرية، ور�سد هذه احلريات من خالل بنود 

ن�سان” الإ حلقوق  العاملي   “الإعالن 

- اإدراك املتعلم حلدود احلرية

 املدة الزمنية: 60 دقيقة 

املعينات البيداغوجية:

ن�سان عالن العاملي حلقوق الإ -  ن�سخ مب�سطة لالإ

)األوان  ال�سجرة  وريقات  �سكل  على  ق�ست  اأوراق   -

ال�سبكة(

- ر�سم ل�سجرة متفرعة الغ�سون، دون اأوراق

- دبابي�ض اأو ل�ساق

- اأقالم / �سبورة

- �سور من جمالت تعك�ض مفهوم احلرية

طريقة التن�سيط :  ع�سف الذهن - حوار

وىل:  tاخلطوة الأ  

* املطلوب من املكون:
-  ا�ستفهام امل�ساركني حول مفهوم احلرية.

كل  على  الوريقات  وتوزيع  جمموعات،  اإىل  تق�سيمهم   -

جمموعة.

العر�ض  لوحة  على  املتفرعة  �سجار  الأ من  عدد  ر�سم    -

)ح�سب املجموعات(.

-  يطلب من كل جمموعة، اأن تكتب على كل وريقة اإحدى 

ن�سان يف حياته اليومية.  جمالت احلرية التي ت�ستاأثر الإ

* املطلوب من امل�ستهدفني: 
- تقوم كل جمموعة بتثبيت الوريقات على فروع “ال�سجرة 

املتفرعة” املخ�س�سة لها.

- تقوم املجموعات مبقارنة اأعمالها، للوقوف على القوا�سم 

امل�سرتكة يف عملها، ونقط الختالف بينها.

tاخلطوة الثانية:   

 * املطلوب من املكون:

ن�سان”  - توزيع ن�سخ مب�سطة من “الإعالن العاملي حلقوق الإ

على املجموعات، والقيام بجرد بنود “الإعالن العاملي” التي 

تتما�سى مع احلريات التي مت جردها �سابقا.

- يكتب رقم البند على فرع الوريقة املنا�سبة.

تية : �سئلة الآ - طرح الأ

- هل تتطابق احلريات التي مت جردها مع الإعالن العاملي 

ن�سان؟ حلقوق الإ

- هل هناك حريات اأغفلها الإعالن، اأو املجموعة ؟

- هل هذه احلريات املذكورة يف الإعالن نالم�سها يف الواقع 

املعي�ض؟

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط

�سجــرة احلــريــة
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�سجــرة احلــريـة

 ttاخلطوة الثالثة: 
احلرية”  “حدود 

 * املطلوب من املكون:

خرين  - �سور تظهر تعار�ض احلرية ال�سخ�سية مع حرية الآ

- طرح اأ�سئلة حول ال�سور

- اختبار ما تختزنه ذاكرة املتعلمني حول تعار�ض احلريات

- ميكن كذلك ا�ستف�سار امل�ستهدفني عن واقع احلريات يف و�سطهم، وو�سع قائمة مب�ستوياتها )ْانظر اجلدول(

* املطلوب من امل�ستهدفني: 
- مناق�سة ال�سور املوزعة عليهم، وطرح ت�ساوؤلت ب�ساأنها

خرين، وفتح نقا�ض حول ذلك. - جرد بع�ض احلريات ال�سخ�سية  التي ميكن اأن تتعار�ض مع حريات الآ

حريات م�شلوبة  حريات م�شانة حريات ملمو�شة
$
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هداف البيداغوجية : الأ

* اكت�ساب املعرفة باحلقوق واحلريات  
* معرفة دور املجتمع والدولة والفرد يف  

             احرتام احلريات

* امتالك الفرد القدرة للدفاع عن احلريات   
دون تعر�سه اإىل التع�سف

 املدة الزمنية: 60 دقيقة 

املعينات البيداغوجية:

 ،)DATASHOW( العاك�ض  امل�سالط   -  

وراق ال�سبورة الورقية، الأ

طريقة التن�سيط : درا�سة حالة -جمموعات عمل 

- مناق�سة

* املطلوب من املكون:
الدولية  باملواثيق  )ال�ستعانة  احلرية  مفهوم  تقدمي     -

ن�سان(. حلقوق الإ

باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  العهد  من   9 املادة  عر�ض   -

حلقوق  العاملي  الإعالن  من   3 املادة  وال�سيا�سية-  املدنية 

ن�سان - املادة 9 من الإعالن عينه، مع فتح نقا�ض بني كل  الإ

مادة واأخرى لتو�سيح املفهوم ب�سكل اأدق.

- توزيع حالة الدرا�سة اأدناه، وقراءتها على امل�ساركني.

- توزيع امل�ساركني  اإىل 4 جمموعات من 5 اأفراد.    

* املطلوب من امل�ستهدفني: 
�سئلة  بعد درا�سة احلالة يف جمموعة العمل، حيث حتدد الأ

بدقة، تتم كتابة اجلواب على ورقة من احلجم الكبري مبا�سرة 

جمموعة  كل  خمتلفة،  وباألوان  لبدي  بقلم  الوقـت(  )لربح 

ت�ستعمل لونا مغايرا. يتم التوجيه من لدن املوؤطر من خالل 

ربعة، وال�سهر على اأن تتم العملية  التجول على املجموعات الأ

الوقت  ربعة يف  الأ تعر�ض احلالت   بعد ذلك  اإيجابي،  ب�سكل 

نف�سه على احلائط  )ال�سبورة(، مع تكليف مقرري املجموعات 

بقراءة النتائج، بحيث يتم ت�سطري ما اتفقت عليه املجموعات 

ول يناق�ض اإل ما مت فيه الختالف. 

احلـــالــة
�سا�سية: احلليب، الدقيق... يف دولة �ساكو �ساك، مت الإعالن عن زيادات يف اأ�سعار املواد الأ

العمال  احتاد  نقابة  قامت  وكذلك  الربملان،  اأمام  ال�سلمي  بالتظاهر  واملواطنات  املواطنني  من  جمموعة  قامت 

من واعتقلت الكاتب العام للنقابة، وتعر�ض املتظاهرون اإىل ال�سرب  باإ�سراب عام ملدة 48 �ساعة، تدخلت قوات الأ

من. والعتقال من لدن قوات الأ

�سخا�ض اأمر طبيعي ؟ 1- هل اعتقال هوؤلء الأ
2- هل للمواطن احلق يف التعيري عن اآرائه والحتجاج؟ 

�سراب ؟ 3- هل للنقابة احلق يف الإعالن عن الإ
4- هل اعتقال الكاتب العام اأمر طبيعي ؟

5- يف نظرك، هل التظاهر حق؟  ومتى ي�سبح التظاهر م�سا ميكن العتقال على اإثره ؟ وماذا يجب اأن يتم 
بالن�سبة  اإىل املعتقلني ؟

6- ما هو دور املنظمات غري احلكومية يف مثل هذه احلالت ؟       

احلرية حق وم�سوؤولية

$

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط
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املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط

  

لعبة القنينات

هداف البيداغوجية : الأ

* العمل على ا�ستك�ساف حرية الفعل والتفكري  والتعبري 
واإدراكه.

املدة الزمنية: 60 دقيقة 

املعينات البيداغوجية:

10- قنينات بال�ستيكية مملوءة باملاء، ومغلقة

12- منديال لع�سب عيون بع�ض امل�ساركني

- اأوراق- اأقالم

ن�سان)خمت�سرة( -  وثيقة الإعالن العاملي حلقوق الإ

1-  و�سع القنينات على �سكل متعرج:
- تبيان امل�سار الذي ينبغي اتباعه.

- مطالبة امل�ساركني بالنظر جيدا وبالنتباه حتى ل  ي�سقطوا 

القنينات. 

القنينات  بني  امل�سار  باتباع  ومطالبتهم  اأعينهم،  ع�سب   -

وىل : 6 اأ�سخا�ض(. )املجموعة الأ

- مطالبة املجموعة الثانية )6 اأ�سخا�ض مرة اأخرى( باتباع 

نف�ض امل�سار، ولكن هذه املرة ترفع القنينات من اأماكنها، بعد 

ع�سب اأعني امل�ساركني )ل ينبغي اأن يعلموا اأنه مل يعد هناك 

قنينات(. 

خرين، الذين مل ي�ساركوا يف  - مطالبة عنا�سر املجموعة الآ

هذه اللعبة، مبالحظة �سلوك امل�ساهمني.

2-   مطالبة خمتلف املجموعات بالتفكري يف:
* الن�ساط كما عا�سوه، اأو كما لحظوه، وباأي �سيء اأح�سوه 

عن بعد.

)اتباع  الت�سرف  طريقة  على  حكم  باإ�سدار  مطالبتهم   *
امل�سار(.

الهدف  وتعريف  اخلال�سات،  با�ستنتاج  مطالبتهم   *
املق�سود من هذه اللعبة.

* مطالبتهم باكت�ساف طرق اأخرى لل�سلوك )اأمام و�سعية/ 
اتباعه؟  ينبغي  الذي  ف�سل  الأ الت�سرف  ماهو  ما،  م�ساألة 

)كتابة(.

خرى. * عر�ض النتائج على املجموعات الأ
عن  ن�سان  الإ حلقوق  العاملي  الإعالن  وثيقة  يف  البحث   *

البنود التي توافق النتائج املتو�سل اإليها، ومناق�ستها.  

ف�ســـــاء احلــريـة
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هداف البيداغوجية : الأ

- العمل على ا�ستك�ساف جميع اأوجه احلرية من قبل 

امل�ساركني 

- دفعهم اإىل اتخاذ موقف بعد عملية التحليل

املدة الزمنية: 60 دقيقة 

املعينات البيداغوجية:

 - اأوراق - اأقالم

على  اأ�سخا�ض   6( عمل  جمموعات  تكوين   -

كرث(. الأ

تي: “ هل ينبغي اأن يتمتع كل النا�ض  - طرح ال�سوؤال الآ

بحرية التعبري؟”.

اأ- مطالبة امل�ساركني بتقدمي جواب �سخ�سي كتابة، 

وبالحتفاظ به جانبا . 

احلد  املجموعة  ت�ستك�سف  اأن  على  العمل  ب- 

حول  بال�سوؤال  املتعلقة  يجابية  الإ النقط  من  ق�سى  الأ

حرية التعبري )املدة الزمنية : 10 دقائق(.

)املدة  خرى  الأ املجموعات  على  اجلواب  عر�ض 

الزمنية: 5 دقائق(.

ق�سى  ج- العمل على اأن ت�ستك�سف املجموعة احلد الأ

من النقط ال�سلبية املتعلقة بال�سوؤال )املدة الزمنية: 10 

دقائق(.

)املدة  خرى  الأ املجموعات  على  اجلواب  عر�ض   -

الزمنية: 5 دقائق(.

جواب  بتقدمي  ثانية،  مرة  م�سارك  كل  مطالبة  د- 

�سخ�سي كتابة يف �ساأن ال�سوؤال املطروح، ومبقارنته مع 

ول. اجلواب الأ

خرين جوابه النهائي، مع  - يقراأ كل م�سارك على الآ

الربهنة على �سحته . )املدة الزمنية: 15 دقيقة(.

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط

احلرية للجميع
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هداف البيداغوجية : الأ

* يرمي هذا الن�ساط اإىل م�ساعدة املتعلم على اإدراك 
التوازن  تقت�سي  متبادلة،  اجتماعية  كعالقة  احلرية، 

خر . بني الرغبة ال�سخ�سية واحرتام الآ

املدة الزمنية: 45 دقيقة 

املعينات البيداغوجية:

ن�سخة مب�سطة لتفاقية حقوق الطفل 

ـ ر�سوم:  حالت امل�ستن�سخ  امل�ساعد اأدناه

حقوق  اتفاقية  من  ون�سخ  املرفقة،  الر�سوم  توزيع  يتم   -

الطفل .

- البحث عن البنود من التفاقية التي تعاجلها الر�سوم. 

�سكال الذي يطرحه كل  - كل م�سارك يحدد موقفه من الإ

ر�سم .

راء.  - تبادل امل�ستن�سخات ومناق�سة الآ

�سئلة بهدف حتديد مفهوم    - يتم طرح جمموعة من الأ

 احلرية،  واإبراز ت�سارب احلقوق، والبحث عن الو�سائل 

 املمكنة  للتفاهم  واإيجاد احللول .

- البحث عن مثال حلالة تت�سارب فيها احلقوق يو�سع يف 

    اخلانة  الفارغة.

اأغلق هذا اجلهاز

عندي امتحان غدا 

اأنا ق�سيت اليوم كله يف

ن اأن اأ�ستمع اإىل العمل واأريد الآ

املو�سيقى ثم اإنك ل تكفني

عن املذاكرة

*  تن�ض املادة 28 من “ اتفاقية حقوق الطفل” على اأن للطفل احلق يف التعليم” 
لعاب.    *تن�ض املادة 31 من “اتفاقية حقوق الطفل” على اأن للطفل حق التمتع بوقت الفراغ و مزاولة الأ

طفالن يتقا�سمان غرفة واحدة

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط

خــــر اأنــــــــا والآ

$
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هداف البيداغوجية : الأ

التعبري   حرية  تطرح  مواقف  اأمام  امل�ستهدف  و�سع   *

خر  وتعار�ض احلقوق، و�سول اإىل اإبراز ف�سيلة احرتام الآ

والعرتاف بالختالف.

املدة الزمنية: 60 دقيقة 

املعينات البيداغوجية:

ـ الن�ض املب�سط لتفاقية حقوق الطفل.   

ـ م�ستن�سخ لكل طفل من احلالة املراد درا�ستها    

           “ال�سكل املرفق”.

وىل:  tاخلطوة الأ  

* املطلوب من املكون:
-  تق�سيم امل�ساركني اإىل خم�ض جمموعات عمل مكونة من 

    ثالث اأفراد.

- توزيع ن�سخ من اتفاقية حقوق الطفل .

- تزويد كل م�سارك مب�ستن�سخ للحالة.

- طلب التعليق على  احلالة .

tاخلطوة الثانية:   

 * املطلوب من امل�ستهدفني:

- البحث يف التفاقية عن البنود التي تطرحها احلالة وفتح 

نقا�ض حول ذلك.

- تقوم كل جمموعة بتقدمي خال�سات النقا�ض التي تو�سلت 

خرى من اأجل التعليق  اإليها مع اإعطاء الفر�سة للمجموعات الأ

�سافات. والإ

طفال على البحث عن حالت مت�سابهة بخ�سو�ض  - حث الأ

)انظر  املجموعات  بني  النقا�ض  فتح  مع  الفارغة  اخلانات 

الر�سم املرفق(.

* تن�ض املادة 24 من “اتفاقية حقوق الطفل” على اأن للطفل احلق يف التمتع باأعلى م�ستوى �سحي مبا يف ذلك احلماية من اأخطار تلوث البيئة. 
 * تن�ض املادة 27 من “اتفاقية حقوق الطفل” على اأن لكل طفل احلق يف م�ستوى معي�سي مالئم.

اأوقف هذا التلوث؟

هذا يكلف اأموال باهظة كما

فال�ض.  اأن �سناعتي �ستتعر�ض اإىل الإ

وهل تريدون اأن يفقد اآباوؤكم وظائفهم؟

لن يعاين اأحد �سواكم نتيجة لذلك؟

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط

حرية التعبري وتدبري الختالف

$
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تعاونية الق�سم

هداف البيداغوجية : الأ

 - اإدراك مفهوم حرية الختيار عن طريق املمار�سة.

عامة  م�سوؤولية  لتحمل  الرت�سيح  مفهوم  اإدراك   -  

انطالقا من املمار�سة. 

التعبري  وحرية  النتخابية،  احلملة  مفهوم  اإدراك   -  

خاللها.

- اإدراك مفهوم القرتاع ال�سري ودللته. 

املدة الزمنية: 60 دقيقة 

املعينات البيداغوجية: �سندوق ـ  اأوراق ملونة ـ  

خمدع للت�سويت 

)ت�سخي�ض  حوار  ت�سخي�ض،   : التن�سيط  طريقة 

عملية القرتاع وحرية الختيار، مع مرافقة ذلك بحوار 

مع املتعلمني(.

وىل: )املدة الزمنية :10 دقائق(  tاخلطوة الأ
* املطلوب من املكون:

من  اإىل  واحلاجة  الف�سل  و�سعية  اإىل  النتباه  اإثارة   -

ينظمه.

- اإيجاد الو�سائل املقرتحة لتحقيق ذلك. 

 tاخلطوة الثانية: 
 * املطلوب من امل�ستهدفني:

- يتقدم املتعلمون مبجموعة من القرتاحات.

-  مناق�ستها ، و يحتفظ باختيار �سكل “تعاونية الق�سم”. 

- مناق�سة طريقة ت�سكيل مكتب “تعاونية الق�سم”.

* املطلوب من املكون:
�سراف على العملية  -  توجيه التالميذ اإىل ت�سكيل جلنة الإ

النتخابية.

- توجيه اهتمامهم اإىل حتديد األوان املرت�سحني ورموزهم

- حتديد مدة احلملة النتخابية.

 * املطلوب من امل�ستهدفني:

عملية  �سري  على  �سراف  الإ يف  املتعلمني  بع�ض  م�ساركة   -

القرتاع .

- يحدد كل مرت�سح لونه املميز له .

ينوي  التي  اخلدمات  نوعية  و  نف�سه  مرت�سح  كل  يقدم   -

القيام بها لفائدة متعلمي الف�سل. 

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط

حرية الختيار
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هداف البيداغوجية : الأ

- م�ساعدة املتعلمني/ امل�ستهدفني على فهم اأنه ميكن 

التي  امل�ساكل  حول  خمتلفة  ت�سورات  لهم  تكون  اأن 

العالقات  يكت�سفوا  واأن  احلقوق،  ممار�سة  تثريها 

القائمة بني احلقوق والواجبات.

املدة الزمنية: 60 دقيقة 

املعينات البيداغوجية: ا�ستعمال البطاقات 

امل�ساعدة

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط

احلرية بني احلق والواجب

وىل:  tاخلطوة الأ  

- تعيني حرية التعبري كحق ملعاجلته خالل الن�ساط 

tاخلطوة الثانية:   

عنا�سر،   6 اأو   4 ت�سم  جمموعات  اإىل  املتعلمني  توزيع   -

” لع�سوين  وت�سلم داخل هذه املجموعات ال�سغرية البطاقة “اأ

اأوثالثة، ويتداول فيما بينهم من اأجل تهييء اأكرب عدد ممكن 

ثباتات املقرتحة يف بطاقتهم. من احلجج للدفاع عن الإ

من  اآخرين  ثالثة  اأو  لع�سوين  “ب”  البطاقة  ت�سلم   -

ثباثات  الإ تربير  اأجل  من  نظرهم  وجهة  لتهيئ  املجموعات 

الواردة يف بطاقتهم.

 t اخلطوة الثالثة:
-  عندما تنتهي املجموعات ال�سغرية ) ع�سوان اأو ثالثة( 

�سلية )4 اأو 6 اأع�ساء(. من عملها، تلتحق مبجموعتها الأ

وجهة  تعر�ض  لكي  دقائق    10 اإىل   5 “اآ”  للمجموعة  متنح  

نظرها على املجمو عة “ب” والتي يجب اأن ت�ستمع باإمعان، وت�سجل 

مالحظاتها، وتقوم املجموعة “ب” بعد ذلك بالعملية عينها.

- عند انتهاء عملية التقدمي، ميكن منح 5 اإىل 10 دقائق 

راء والنقا�ض. للمجموعة من اأجل تبادل الآ

 tاخلطوة الرابعة: 
يكون  اأن  )دون  دوار  الأ تغيري  للمجموعتني  املوؤطر  يعلن   -

قد اأخربهم يف البداية بهذه امل�ساألة( متنح لهم ب�سع دقائق 

عادة التفكري فيما تو�سلوا اإليه. لإ
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tاخلطوة اخلام�سة:   

” عن نتائج املجموعة “ب” املتو�سل اإليها  - تدافع املجموعة “اأ

.” �سابقا وتدافع املجموعة “ب” عن نتائج املجموعة “اأ

tاخلطوة ال�ساد�سة:   
حتاول  عملها،  من  ال�سغرية  املجموعات  تنتهي  عندما   -

اإيجاد �سياغة موحدة حول امل�سكل املتباحث حوله.

   tاخلطوة ال�سابعة: 

- تتلى املواقف املت�سابهة ب�سوت مرتفع على كل امل�ساركني، 

تية: �سئلة الآ وتناق�ض، وميكن اأن يطرح املكون  الأ

- ماهي ال�سعوبات التي واجهتكم يف حماولة اإيجاد املواقف 

املوحدة ؟

الت�سابهة  املواقف  �سياغة  يف  دوار  الأ تغيري  �ساعد  هل   -

اأوالعك�ض؟ ملاذا؟

- هل يوجد داخل بلدتكم ، مدينتكم،.... اأمثلة ت�سكل فيها 

حرية التعبري مو�سوع خالف/جمادلة/ نقا�ض؟

حرية  من  احلد  اأحيانا  ي�سبح  عادل،  جمتمع  يف 

خرين. التعبري اأمرا �سروريا، من اأجل حماية حقوق الآ

تية: لحظ النقط الآ

قليات * نتائج املقرتحات التمييزية �سد الأ
التعبري  حق  فيها  ي�ستعمل  اأن  ميكن  التي  الظروف   *

والكلمة لت�سجيع العنف.

*الظروف التي ت�ستعمل فيها حرية التعبري بدون قيود، 
يف دول اأخرى، مما يوؤدي اإىل خروقات يف جمال احلقوق.

* احلاجة اإىل اإقرار الواجبات كما احلقوق
* الدللت ال�سيا�سية حلرية التعبري والختالف

* اإثارة كل ق�سية لها �سلة باملو�سوع

 �لبطاقة �أ: 

 �لبطاقة ب: 

من  هي  العادل،  املجتمع  يف  التعبري  حرية  اإن 

تكون  اأن  ميكن  ل  والتي  ن�سان  لالإ �سا�سية  الأ احلقوق  بني 

حمدودة.

تية: لحظ النقط الآ

* النتائج ال�سلبية للرقابة
خرى من حرية  الأ البلدان  فيها  التي حتد  الظروف   *

التعبري.

* اأهمية حرية التعبري يف املجتمعات الدميقراطية
* الدللت ال�سيا�سية حلرية التعبري والختالف

* اإثارة كل ق�سية لها �سلة باملو�سوع

احلرية بني احلق والواجب



zاحلق يف }امل�ساواة
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وىل:  tاخلطوة الأ  

* املطلوب من املكون:
من  ن�ساين  الإ املغزى  ا�ستخال�ض  على  م�سبقا  -العمل 

جعل  )مثال،  امل�ساركني  اأمام  يعر�سها  �سوف  التي  احلكايات 

الظامل يظلم  اأن  املتعلمني يدركون، من خالل حكاية معينة، 

بفعل  نقوم  حني  اأننا  اأو  خرين،  الآ ظلم  ي�ستهدف  وهو  نف�سه 

معني فاإن ذلك ميكن اأن حتدث عنه م�ساعفات على اأ�سخا�ض 

اآخرين...(.

-حت�سري جمموعة من احلكايات من خمتلف الثقافات.

* املطلوب من امل�ستهدفني:
ثقافة  من  اأو  ثقافتهم،  من  اأكرث  اأو  حكاية  -ا�ستح�سار 

غريهم.

- اإبداء الرغبة يف نقل هذه احلكاية اإىل اأطفال اآخرين 

من مناطق اأخرى يف العامل.

tاخلطوة الثانية:   

* املطلوب من املكون:
حكايته  متت  ما  اأف�سل  يختارون  امل�ساركني  جعل    -  

ف�سلية؛ املتمثل يف ت�سمن احلكاية مو�سوع  واإبراز مقيا�ض الأ

ن�سان. حق من حقوق الإ

- اقرتاح مو�سوع معني مرتبط بهذه احلقوق، ثم دعوة   

طفال هي  طفال اإىل �سياغة حكاية حوله )مثال معاناة الأ الأ

واحدة، مهما اختلف جن�سهم اأو عرقهم اأوجن�سيتهم(.

املطلوب من امل�ستهدفني

ميثاق حقوق  بنود  اأحد  ي�ستلهموا  اأن  للم�ساركني  - ميكن 

ن�سو�سا  يكتبوا  اأو  �سخ�سية،  حكايات  ين�سجوا  لكي  الطفل، 

م�سرحية.

لي�ست هناك حدود للحكايات 

هداف البيداغوجية : الأ

الطبيعية  احلقوق  حتديد  على  امل�ساركني  حتفيز   -

طفال وا�ستخال�سها من بع�ض احلكايات . لالأ

املعينات البيداغوجية: 

- حكايات من بلدان خمتلفة.

ر�سية. - خريطة للعامل اأو جم�سم للكرة الأ

- ميثاق حقوق الطفل.

طريقة التن�سيط  : 

اأطفال  يبديه  الذي  الكوين لالهتمام  الطابع  �سرح   -

العامل باحلكايات.

- عر�ض بع�ض احلكايات.

- اختبار ما تختزنه ذاكرة املتعلمني من حكايات.

- ا�ستف�سار املتعلمني حول القوا�سم امل�سرتكة للطفولة 

وحاجياتها من خالل موا�سيع احلكايات.

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط

طفال من �سميم حقوق الأ

ن�سان حقوق الإ
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* املطلوب من املكون:
 - تكوين جمموعات عمل �سغرية

 - توزيع جمموعة من ال�سور 

م�ساعدته  اإىل  جمموعته،  �سمن  كل  امل�ساركني،  دعوة   -  

تت�سم  ظاهرة  مميزات  من  انطــالقا  ال�سـور،  جتميـع  علـى 

ال�سعر  لون  اأو  تدرج يف جمموعــات ح�سب اجلن�ض،  كــاأن  بها 

اأو فئة العمر، ثم يطلب من املتعلمني ترتيب ال�سور وفقا ملقيا�ض 

احلركية يف اللعب و التخاطب، الواردة يف ال�سور. 

وعي  لتنمية  كطريقة  تية  الآ �سئلة  الأ طرح  على  يعمل    -  

املتعلمني مبا يوحد اأقرانهم الذين متثلهم ال�سور املختارة.

�شئلة :  الأ

يف  الظاهرين  طفال  الأ لدى  مت�سابها  كان  الذي  ما   *
ال�سور؟ 

* ما الذي كان خمتلفا ؟ 
عليكم  ا�ستع�سى  ال�سور  يف  اأ�سياء  هناك  كانت  هل   *

فهمها وتعرفها ؟ 

* لو اأن اأطفال ال�سور كانوا حا�سرين هنا، ما الذي كان 
يتعذر عليكم تعرفه ؟

ملزمني  كنتم  اأنكم  لو  معاملتكم  تتم  اأن  تريدون  كيف   *
على ارتياد مدر�سة اأطفال هذه ال�سور؟ و ملاذا ؟ 

طفال �سياأتون لزيارتكم، ما  * ت�سوروا اأن بع�ض هوؤلء الأ
مع  تعاملكم  طريقة  بخ�سو�ض  �سدقائكم  لأ �ستقولون  الذي 

�سيوفكم ال�سغار ؟ 

* املطلوب من امل�ستهدفني:
�سئلة املطروحة، وفتح نقا�ض حولها - التفكري يف الأ

- الو�سول اإىل اأجوبة موحدة

- الو�سول اإىل فهم م�سرتك ملفهوم امل�ساواة

اإجراءات اأخرى لالختيار : 

- ميكن للمكون اأن يطلب من امل�ساركني مرا�سلة طفل ممثل 

يف اإحدى ال�سور، ق�سد التحدث اإليه عن جماعتهم. 

اأن يكون للمجموعة مرا�سلــون يف اخلــارج  - مــن املمكــن 

اأو يف منطقة اأخرى.

م�سرحية،  امل�ساركون  يكتب  اأن  اأي�سا،  املمكن  من   -

ويقومون بتمثيل اأدوارها حول مو�سوع �سخ�ض حل مبجموعة 

حاب اأول ثم اأ�ساء اأطفال املجموعة  بعيدة عنهم، فقوبل بالرتَّ

معاملته يف حميطه اجلديد.

اأطفال من كل العامل

هداف البيداغوجية : الأ

معينة،  �سورا  بت�سمينه  ن�سطة،  الأ من  النوع  هذا 

�سي�سـاعــد املتعلمني على ر�سد ما يــوحــد اأطفال العامل، 

بغ�ض النظر عــن انتمــائهم ملجموعــة عـــرقية معينة، 

اأو لبلد، اأو جن�ض معني اأو ديانة خمتلفة.

املدة الزمنية :60 دقيقة

املعينات البيداغوجية: 

- ن�ض مب�سط لتفاقية حقوق الطفل.

طفال  طفال من منطقتكم واأخرى لأ - �سور �سم�سية لأ

من جهات بعيدة، و�سور متثل اأكرب عدد ممكن من 

�سناف املختلفة للماأكولت وحالت الطق�ض وبنيات  الأ

ج�سدية وطرائق العي�ض )ميكن ق�ض هذه ال�سور من  

اجلرائد واملجالت(.

طريقة التن�سيط  : 

- تكوين جمموعات عمل

�سئلة - طرح الأ

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط

خمتلفون وحقوق واحدة
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وىل:  tاخلطوة الأ  

* املطلوب من املكون:
- يطلب من م�سارك اأو م�ساركة القيام بتوزيع اللعب على 

جميع امل�ساركني.

- طرح اأ�سئلة حول عملية التوزيع، ونوع اللعب التي قدمت 

ناث والذكور. لالإ

* املطلوب من امل�ستهدفني:
ناث  الإ بني  منيز  اأن  يجب  ل  اأنه  اإىل  يتو�سلوا  اأن   -  

والذكور، واأن اأي لعبة �ساحلة للجن�سني معا.

- ا�ستخال�ض مفهوم امل�ساواة بني اجلن�سني.  

tاخلطوة الثانية:   

* املطلوب من املكون:
اأوراق  توزيع  مثال  ومماثلة،  خمتلفة  باأن�سطة  القيام    -

توزيعها  باملجموعتني  املكلفني  ومطالبة  خمتلفة  مهنا  ت�سم 

على اجلن�سني.

املطلوب من امل�ستهدفني

- العمل داخل املجموعتني على تو�سيح مفهوم امل�ساواة.

اأومتارين  اأن�سطة  العمل على تطبيق هذا املفهوم، عرب   -

تقرتح من لدن املن�سط.

هداف البيداغوجية : الأ

  - متكني املتعلم من اإدراك مفهوم امل�ساواة

- الإميان بامل�ساواة بني الرجل واملراأة  

- مناه�سة التمييز بني الرجل واملراأة .  

املدة الزمنية :60 دقيقة

املعينات البيداغوجية: )بطاقات تت�سمن مهنا 

خمتلفة، لعب خمتلفة )دمى، م�سد�سات...(

طريقة التن�سيط  : 

- تق�سيم املتعلمني اإىل جمموعات  

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط
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هداف البيداغوجية : الأ

بني  التمييز  خطر  اإىل  املتعلمني  انتباه  لفت   -

اجلن�سني.

- حت�سي�سهم باأهمية امل�ساواة بني اجلن�سني .

ن�سان. - اإدراكهم باأن امل�ساواة حق من حقوق الإ

يف  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  ترجمة  اإىل  دفعهم   -

�سلوكاتهم.

املدة الزمنية :60 دقيقة

املعينات البيداغوجية: �سور- اإح�سائيات / 

معطيات عن ن�سبة متدر�ض الفتيات باملغرب /بلد اآخر

 طريقة التن�سيط  : 

�سئلة، املناق�سة يف جمموعات - الأ  

وىل:  tاخلطوة الأ  

* املطلوب من املكون:
فقط  ذكور  بها  درا�سية  حلجرات  �سور  �سورة/  عر�ض   -

ناث.  واأخرى بها عدد الذكور اأكرب من عدد الإ

ال�سورة/  حول  مالحظاتهم  بتقدمي  املتعلمني  مطالبة   -

ال�سور. 

- توجيه املتعلمني اإىل ق�سية عدم ح�سور الفتاة يف ف�ساء 

احلجرة.

- تقدمي بع�ض املعطيات عن اأ�سباب تخلف الفتاة عن حجرة 

الدر�ض، واإعطاء بع�ض الإح�سائيات، اأو الر�سوم البيانية التي 

تبني ن�سبة متدر�ض الفتيات والذكور يف بلد معني. 

* املطلوب من امل�ستهدفني:
- تقدمي املالحظات حول ال�سور املعرو�سة. 

- تعزيز املالحظات حول عدم الهتمام بتعليم الفتاة باأمثلة 

�سري والجتماعي . من حميطهم الأ

�سباب و النتائج ال�سلبية املرتتبة عن ذلك.  - ر�سد الأ

تي : عدم امل�ساواة بني اجلن�سني  - الو�سول اإىل ال�ستنتاج الآ

يف التعليم م�ض باإن�سانية الفتاة. 

tاخلطوة الثانية:   

* املطلوب من املكون:
- حتفيز املتعلمني لر�سد م�ستويات اأخرى من التمييز �سد 

املراأة. 

- تق�سيمهم اإىل جمموعات، تبعا ملجالت التمييز املر�سودة 

)املجال الجتماعي ـ املجال الرتبوي ـ املجال ال�سيا�سي(.

بح�سب  �سور  تقدمي  )يكفي  املجموعات  عمل  توجيه   -

املجالت املختارة(.

املطلوب من امل�ستهدفني

- العمل داخل املجموعات على تو�سيح مفهوم امل�ساواة.

متارين  اأو  اأن�سطة  عرب  املفهوم  هذا  تطبيق  على  العمل   -

تقرتح من لدن املن�سط.

املطلوب من امل�ستهدفني

- ر�سد كل جمموعة ملظاهر و م�ستوياتها التمييزوالالم�ساواة، 

�سواء كانت �سلوكات اأو ملفوظات اأو قيما اجتماعية اأوغريها.

- اإبراز الطابع الالاإن�ساين للتمييز �سد املراأة

- تو�سيف الالم�ساواة من خالل تقارير .

    tاخلطوة الثالثة: 

كما ج�سدتها  ن�سان  الإ بثقافة حقوق  للنتائج  املي�سر  ربط    

الديانات والثقافات والفل�سفات واملواثيق الدولية.

عدم جواز التمييز بني 

اجلن�سني
املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط
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هداف البيداغوجية : الأ

- مناه�سة التمييز يف العمل على اأ�سا�ض اجلن�ض

ناث بـوجوب : - توعية كل من الذكور والإ

- ت�ساوي فر�ض ال�سغل   

جور  - ت�ساوي الأ  

-  ت�ساوي عدد �ساعات العمل   

- الت�ساوي يف التغطية الجتماعية   

- منح الن�ساء امتياز احلامل، يف حالة احلمل   

           والر�ساعة 

املدة الزمنية :45-60 دقيقة

املعينات البيداغوجية: �سبورة ورقية، مواد من 

املواثيق الدولية ذات ال�سلة مبو�سوع الدر�ض، ورق 

مقوى مكتوب عليه :

- جمموعة من املهن

جور   - جمموعة من الأ

- جمموعة من المتيازات

      - �سور لن�ساء يف حالت �سعبة        

دوار  ـ املناق�سة  ـ احلوار ـ  طريقة التن�سيط : لعب الأ

عمالها. عر�ض املجموعات لأ

وىل :  tاملرحلة الأ  

* يطلب من امل�ساركني التوزيع اإىل جمموعات :
- جمموعة تلعب دور امل�سغلني وامل�سغالت 

-  جمموعة من الفتيات تلعنب دور العامالت 
- جمموعة من الفتيان يلعبون دور العمال  

tاملرحلة الثانية:

* يطلب من امل�سغلني توزيع املهن على العمال والعامالت 
عن  نقا�ض  فتح  خاللها  يتم  و�سعيات  التوزيع  هذا  عن  ينتج 

حيان يحدث متييز يف توزيع  �سبب هذا التوزيع، يف غالب الأ

املهن على العمال والعامالت ح�سب توزيع منطي. 

tاملرحلة الثالثة:

العامالت  على  جور  الأ توزيع  امل�سغلني  من  يطلب   *
والعمال، غالبا ما ينتج عن هذا التوزيع متييز يثار من خالله 

نقا�ض، يربز املدرب من خالله املواثيق الدولية التي توؤكد على 

امل�ساواة بني اجلن�سني. 

- يتم عر�ض ال�سور لن�ساء يف حالت �سعبة

- يتم ا�ستنتاج �سرورة منح املراأة امتيازا اإيجابيا يف حالة 

احلمل اأوالر�ساعة.

- يتم عر�ض بع�ض مواد املواثيق الدولية التي تن�ض على 

الت�ساوي بني اجلن�سني يف العمل.

امل�ساواة يف العمل

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط
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هداف البيداغوجية : الأ

-  توعية امل�ساركني بوجود عدة دوافع للميز، واأنه يوميا 

تقرتف عدة اأفعال يطبعها امليز �سواء داخــل املدر�سة 

اأو البيت اأو احلي.

للميز  اإدراكهم  عن  التعبري  على  امل�ساركني  حتفيز    -

�سورا  تت�سمن  “جدارية”  اإجناز  بوا�سطة  وذلك 

ور�سومات جت�سد حالت امليز.

املدة الزمنية :حوايل خم�ض )5( �ساعات 

يف  الن�ساط  هذا  يتلخ�ض  للن�ساط:  موجز  و�سف 

املتعلمني. من  جمموعة  لدن  من  “جدارية”  اإجناز 

املحرمة  امليز  دواعي  وت�سخ�ض  ت�سور  اجلدارية  هذه 

من قبل العهود واملواثيق الدولية، وترفق كل تيمة من 

تيمات اجلدارية بو�سف موجز.

التيمة  : دواعي امليز املحرمة من قبل العهود واملواثيق 

الدولية.

املعينات البيداغوجية  : 

ملونة  اأقالم   ،  A3 حجم  من  بالر�سم  خا�سة  اأوراق 

�سباغة  اأنابيب  للر�سم،  ري�سات   للر�سم،  خم�س�سة 

مكان ( )Gouaches(، م�سطرة، ممحاة...)ح�سب الإ

ل للميز

1- يعمل املن�سط يف بداية هذا الن�ساط على اإثارة نقا�ض 
الدوافع  موجز ن�سبيا مع املتعلمني حول دواعي امليز. ما هي 

عليها  ليدون  ال�سبورة  وت�ستعمل  ؟  امليز  عليها  يرتكز  التي 

اأحد امل�ساركني الدوافع التي يرتكز عليها امليز. ومنها دوافع 

ترتكز على : العرق، اللون، اجلن�ض، ال�سن، الديانة، القناعة 

عاقة... �سل ، الإ ال�سيا�سية، اللغة، الأ

التي  الدوافع  من  دافع  كل  بتدوين  املن�سط  يقوم   -2
تو�سلت اإليها املجموعة على ورقة �سغرية، تطوى كل ورقة طيا 

وراق املطوية. يطلب املن�سط من  حمكما، ثم تخلط جميع الأ

اأحد اأع�ساء املجموعة اأن ي�سحب، ب�سكل اعتباطي، ورقة من 

وراق. هاتة الأ

ببحث  القيام  متطوعني  خم�سة  من  املن�سط  يطلب   -3
اأع�ساء  باقي  اأما  اختيارها،  مت  التي  الكلمة  حول  مقت�سب 

و�سعية  ي�سخ�ض  ر�سم  على  التفاق  فيحاولون  املجموعة، 

مالئمة للكلمة املنتقاة.

�سبب  و�سف  على  امل�ساركون  يعمل  ر�سم،  كل  حتت   -4
امليز.

يقوم  الن�ساط،  لهذا  املخ�س�سة  احل�س�ض  خالل   -5
اأع�ساء املجموعة بالعمل نف�سه بالن�سبة اإىل باقي دواعي امليز. 

على امل�ستوى التنظيمي، ميكن تكليف كل خم�سة )5( اأفراد 

بالقيام ببحث حول الكلمة، بينما يكلف خم�سة )5( اآخرون 

باختيار الر�سم املالئم لت�سخي�ض الو�سعية.

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط
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ال للميز

عر�ض  للم�ساركني  ميكن  �سغال،  الأ انتهاء  عند   -6
م�ساهدته  ميكن  حتى  منا�سب،  مكان  جدار  على  اإنتاجاتهم 

النادي، قاعة  : مثال قاعة م�سرتكة، قاعة  خرين  من لدن الآ

ن�سطة، املكتبة املدر�سية... الأ

7- ميكن اأن تظل اجلدارية معرو�سة ملدة كافية قد ت�سل 
مر يتعلق مبدر�سة. اإىل نهاية ال�سنة الدرا�سية اإذا كان الأ

اأع�ساء  مع  املن�سط  لدن  من  املناق�سة  تنظيم  يجب   -8
املجموعة، حول جميع دواعي التمييز التي مت انتقاوؤها.

حول  امل�ساركني،  مع  نقا�ض  تنظيم  للمن�سط  ميكن   -9
جتربتهم فيما يخ�ض امليز، وميكنه ال�ستعانة يف ذلك باأ�سئلة 

تي : من النوع الآ

- هل �سبق اأن منعك �سخ�ض ما  من القيام بلعبة ب�سبب 

اأنك بنت اأو اأنك ولد ؟

حد الرا�سدين اأن اأ�سعرك باأن راأيك ل قيمة   - هل �سبق لأ

نه لي�ض لديك جتربة ؟ له، لأ

نهم  - هل �سبق واأن جتاوزك النا�ض يف طابور النتظار، لأ

مل يروك؟ 

لون   ب�سبب  تافهة،  نكت  مو�سع  كنت  واأن  �سبق  هل   -

ب�سرتك؟..

مور  الأ هذه  مناق�سة  عند  كذلك،  للمن�سط  ميكن   -10
اأن يخرب اأع�ساء املجموعة بالتدابري املمكن اتخاذها عندما 

يتعر�سون ملعاملة مبنية على امليز : كاأن يحدث بذلك مثال اأحد 

اأفراد العائلة اأو املدر�ض، اأو �سخ�ض را�سد، ...اأو غريهم. 
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هداف البيداغوجية : الأ

ا�ستعمال ذكاء امل�ساركني ل�ستك�ساف م�ساألة ما 

بدل ا�ستخدامها لدعم وجهة نظر م�سبقة

امل�ساألة هنا تهم امل�ساواة، وعلى امل�ساركني اأن 

وجه املختلفة التي يوفرها هذا املفهوم،  يكت�سفوا الأ

حلملهم يف النهاية على تكوين راأيهم ال�سخ�سي.

دقيقة املدة الزمنية :60 

املعينات البيداغوجية  :  اأوراق - اأقالم

طريقة التن�سيط

كرث(  - تكوين جمموعات عمل )6 اأ�سخا�ض على الأ

النا�ض  كل  يكون  اأن  ينبغي  “هل  تي:  الآ ال�سوؤال  طرح   -

مت�ساوين؟”

1- املطالبة بجواب �سخ�سي، على كل م�سارك اأن يكتبه 
ويحتفظ به لنف�سه

ق�سى من  2- العمل على اأن ت�ستك�سف املجموعة احلد الأ
يجابية املتعلقة بامل�ساألة )فكرة امل�ساواة(.  النقط الإ

املدة الزمنية: 10 دقائق  

خرى. - عر�ض النتائج على املجموعات الأ  

املدة الزمنية: 5 دقائق  

ق�سى من  3- العمل على اأن ت�ستك�سف املجموعة احلد الأ
النقط ال�سلبية املتعلقة بامل�ساألة     

املدة الزمنية : 10 دقائق

خرى.     -عر�ض النتائج على املجموعات الأ  

املدة الزمنية: 5 دقائق

النقط  من  ق�سى  الأ احلد  ا�ستك�ساف  على  العمل   -4
اجلديرة بالهتمام، واملتعلقة بامل�ساألة

املدة الزمنية: 10 دقائق  

خرى  - عر�ض النتائج على املجموعات الأ

املدة الزمنية: 5 دقائق  

5- مطالبة كل م�سارك مرة ثانية، بتقدمي جواب �سخ�سي 
ول. كتابة يف �ساأن امل�ساألة، ومبقارنته مع اجلواب الأ

املدة الزمنية: 15 دقيقة

- كل م�سارك يقراأ اإجابته النهائية 

امل�ساواة

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط
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لعبة احلبل/املثلث

هداف البيداغوجية : الأ

- تعرف قيمة ال�سخ�ض كاإن�سان، دون اعتبار 

لل�سن  اأو املرتبة اأو اجلن�ض اأو اللون

- امل�ساواة عند القيام باأية مهمة

املدة الزمنية :60 دقيقة

املعينات البيداغوجية:  حبال ح�سب املجموعات 

�سخا�ض- اأوراق- اأقالم-  - مناديل ح�سب عدد الأ

ن�سان. عالن العاملي حلقوق الإ ال�سيغة املخت�سرة لالإ

الهواء  اأ�سخا�ض )يف   9 من  عمل  تكوين جمموعات   -1
الطلق اإذا اأمكن(.

- اإعطاء حبل لكل جمموعة  

وىل مبناديل. - ع�سب اأعني املجموعة الأ  

- مطالبتهم بتكوين مثلث ذي اأ�سالع مت�ساوية، وعلى   

كل امل�ساركني اأن مي�سكوا باحلبل باأيديهم . 

نف�سه،  العمل  لإجناز  الثانية  املجموعة  اأعني  ع�سب   -

فالثالثة وهكذا.

اأعني  فوق  من  املنديل  يرفع  املطلوب،  اإجناز  بعد   -2
نتيجة  على  باأنف�سهم  باحلكم  لهم  وي�سمح  امل�ساركني، 

الإجناز.

- العودة اإىل الف�سل.  

- مطالبة املجموعات بالتفكري يف اأ�سباب ف�سل العمل   

اأوجناحه )دور كل واحد؟ هل كان هناك قائد؟ ملاذا؟ ماهي 

خرين؟...(. خ�سال القائد؟ ماهي خ�سال امل�ساركني الآ

- مطالبتهم ببلورة خال�سات، كتابة.   

حقوق الب�رش لكل الب�رش

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط
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اأر�سم امل�ساواة

هداف البيداغوجية : الأ

- اإدراك مفهوم امل�ساواة

- ما مدى متثل املتعلمني ملفهوم امل�ساواة من خالل 

الر�سم 

لدى  امل�ساواة  عن  اخلا�ض  املفهوم  ت�سحيح   -

املتعلمني 

دقيقة املدة الزمنية :45 

املعينات البيداغوجية: اأوراق  ـ اأقالم الر�سا�ض 

- األوان  ـ  اأدوات الر�سم   

�سئلة-  طريقة التن�سيط: عمل املجموعات، طرح الأ

الر�سم.

املطلوب من املكون:

- تكوين جمموعات عمل �سغرية.

تية: �سئلة الآ - طرح الأ

1- كيف تنظرون اإىل امل�ساواة يف احلياة اليومية : على 
م�ستوى البيت، ال�سارع، املوؤ�س�سات التعليمية...؟ 

الر�سم؟  امل�ساواة من خالل  تبلورون مفهوم  كيف   -2
)التعبري عن ذلك من خالل الر�سم احلر(،

املطلوب من امل�ستهدفني:

- التعبري عن اآرائهم بخ�سو�ض نظرتهم اإىل امل�ساواة

- نقل اأحا�سي�سهم مبفهوم امل�ساواة من خالل الر�سم.

امل�ساواة يف احلياة اليومية

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط
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هداف البيداغوجية : الأ

ح�سا�ض لدى امل�ساركني بهويتهم وكرامتهم،  تعزيز الإ

وبالتقدير الذي يكنه كل م�سارك لنف�سه. هذا التدعيم 

�سئلة التي  ن�سطة الفنية. وترمي الأ يتم بوا�سطة اأحد الأ

�سوف تطرح عليهم اإىل ت�سجيعهم على التفكري البناء 

يف الختالفات القائمة ما بني النا�ض. 

العنا�سر التي ينبغي الوقوف عندها:

نتقا�سم  لكننا  بع�سا  بع�سنا  خمتلفون  كلنا  اإننا   -

الكثري من املميزات امل�سرتكة 

�سخا�ض  - تبنى احلقوق على احلاجيات املت�سابهة لالأ

املختلفني

املعينات البيداغوجية:

- ن�ض مب�سط لتفاقية حقوق الطفل

- ورقة لكل متعلم

   ـ اأقالم احلرب و اأقالم الر�سا�ض اأو �سباغات 

املدة الزمنية : 60 دقيقة 

الـكــرامـــــة

- كتابة ا�سم كل واحد من املتعلمني على الورقة من حجم 

A4 اأودعوتهم اإىل القيام  بذلك مبفردهم. 

اأقالم  با�ستعمال  املكتوب  ال�سم  تزيني  منهم  يطلب   -

التي  �سياء  الأ بر�سم  �سماء  الأ اإحاطة  ميكنهم  كما  التلوين، 

يف�سلونها )لعب، قواقع طبيعية، ماأكولت... (. 

- تتم دعوة كل متعلم من امل�ساركني املتحلقني حول املن�سط 

اإىل اإبراز ا�سمه وتعليل الر�سوم التي اختارها. 

�سفل، وهذه الطريقة  �سئلة الواردة يف الأ - يطرح املكون الأ

يجعلهم  ومبا  يوحدهم،  مبا  املتعلمني  وعي  بتنمية  ت�سمح 

خمتلفني عن غريهم.

- يو�سع اإجناز املتعلمني يف املدر�سة اأو يف مركز جتمع عام  

حتت عنوان معني مثل: “هكذا  نحن” . 

�سئلة :  الأ

خرين ؟ فراد الآ - ماذا تعلمتم بخ�سو�ض الأ

- هل تعلمتم اأ�سياء حول اأنف�سكم ؟ 

- مباذا اأح�س�ستم واأنتم ترون اأ�سماءكم معلنة ؟ 

اأم  مت�سابهة  لديكم  املف�سلة  �سياء  الأ ر�سوم  كانت  هل   -

متباينة؟ 

- لو كنا كلنا متجان�سني، ما هي القوا�سم امل�سرتكة التي 

كان من املمكن اأن جتمع بيننا ؟ 

جراءات التي ميكن اختيارها : * بع�س الإ
املب�سط  الن�ض  على  يطلع  اأن  املتعلمني  لفريق  ميكن   -

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط
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الكـــــــرامة

ما  اإىل  ت�سري  التي  احلقوق  ماهي  الطفل.  حقوق  لتفاقية 

ي�سرتكون فيه وما يختلفون فيه ؟ 

اإذا كان  اأو  اإذا كان الفريق يتكون من عنا�سر كثرية،    -

طويلة  ملدة  الرتكيز  ميكنهم  ل  بحيث  جدا  �سغارا  املتعلمون 

تتم دعوتهم اإىل التحدث اإىل غريهم بخ�سو�ض العمل الذي 

اأجنزوه، وبعد دقائق، ميكن لكل جمموعة مكونة من م�ساركني 

اثنني اأن تعر�ض عملها على جمموعة اأخرى مماثلة.

اأمام  منهم  الواحد  يجل�ض  اأن  الكبار  للمتعلمني  ميكن   -

كل  اهتمامات  عن  والتحدث  البحث  منهما  يطلب  و  خر،  الآ

حول  الهتمامات  هذه  تعك�سه  ما  بر�سم  القيام  و  منهما... 

ال�سورة التي متثل  كل من هما على الورقة.

دعوة  يف  تتمثل  �سبق،  ملا  اأخرى  �سيغة  جتريب  ميكننا   -

فريق امل�ساركني اإىل التحرك داخل القاعة، ت�ساحبهم قطعة 

اأن  اأن يجد رفيقا له، ومبجرد  مو�سيقية، و يجب على املتعلم 

�سبيل  على  تخ�ض  متنوعة  اأ�سئلة  له  يوجه  القطعة،  تنتهي 

املثال: 

* اأية األوان وماأكولت يف�سلها الطفل ؟  
* وهل له اأخوات اأو اإخوان ؟

* واأين يف�سل ق�ساء عطلته ؟......
دعوة  امل�ستح�سن  فمن  املو�سيقى،  برجمة  تتي�سر  مل  واإذا 

�سئلة...... نا�سيد، يتبعها طرح الأ املتعلمني اإىل تالوة بع�ض الأ

عائلتهم  مع  ن�سطة  الأ هذه  ممار�سة  للمتعلمني  ميكن   -

�سخا�ض الرا�سدين، يف مرحلة لحقة، ويتم  ومعارفهم من الأ

عر�ض نتائج هذا العمل يف املدر�سة، اأو يف اأماكن جتمعهم.  
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وىل : tاخلطوة الأ

- تكوين فرق عمل .  

- توزيع حالة الدرا�سة على املجموعات.  

- درا�سة احلالة وفهمها، عرب حتليلها والوقوف على   

اجلوانب املا�سة بكرامة الطفلة اخلادمة.

- و�سع عنوان للحالة.  

�سكالية. - �سياغة الإ  

- تقدمي احلل، اأو بع�ض احللول املمكنة.  

على  “العمل   : الظاهرة  �ساأن  يف  قرارات  �سياغة   -  

الربط بني اخلا�ض والعام”.

tاخلطوة الثانية :

* احلالة اخلا�سة والقانون.  
* املطلوب من املكون:  

ن�سان ون�سخة   - توزيع ن�سخ من الإعالن العاملي حلقوق الإ

مب�سطة من اتفاقية حقوق الطفل.

- يطلب من املجموعات جرد مواد الإعالن العاملي حلقوق 

ن�سان، واتفاقية حقوق الطفل التي لها عالقة باحلالة. الإ

هداف البيداغوجية : الأ

وتعرف  طفال،  الأ ت�سغيل  ظاهرة  عند  الوقوف   -

مظاهر التع�سف وال�سغط الذي تعاين منها  على وجه 

اخل�سو�ض، الطفالت اخلادمات يف البيوت.

للت�سريعات  مناف  طفال  الأ ت�سغيل  اأن  اإدراك   -

ن�سان  الدولية، ويف مقدمتها الإعالن العاملي حلقوق الإ

واتفاقية حقوق الطفل.

طفال واملراهقني من ال�ستغالل  - وجوب حماية الأ

القت�سادي والجتماعي.

- تدريب امل�ستهدف على ت�سخي�ض امل�ساكل، واقرتاح 

حلول ممكنة لها، وبلورة قناعات ب�ساأنها .    

املدة الزمنية: 90 دقيقة

املعينات البيداغوجية : 

- ن�ض يت�سمن �سهادة خادمة.

ن�سان”. عالن العاملي حلقوق الإ -  ن�سخ مب�سطة “لالإ

- ن�ض مب�سط لتفاقية حقوق الطفل.

باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  العهد  من   10 املادة   -

القت�سادية والجتماعية والثقافية.

- نتائج بحــث ميــداين قــامت بــه اإحــدى املنظمات 

طفال. الدوليـة اأو الوطنية حول و�سعية عمالة الأ

درا�سة   - املجموعات  :  عمل  التن�سيط  طريقة 

حالة - اأ�سئلة 

 اتفاقية حقوق

الطفل

عالن العاملي حلقوق  الإ

ن�سان الإ

املادة 6

املادة 9

املادة 19

املادة 20

املادة 32

املادة 3

املادة 4

املادة 5 

طفال ت�سغيل الأ
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طفال ت�سغيل الأ

من   10 املادة  من  الثالثة  الفقرة  تالوة  كذلك  ميكن   -

والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  العهد 

والثقافية التي تقول :

جلميع  خا�سة  وم�ساعدة  حماية  تدابري  اتخاذ  “وجوب 
غريه  اأو  الن�سب  ب�سبب  متييز  اأي  دون   ، واملراهقني  طفال  الأ

واملراهقني من  طفال  الأ الواجب حماية  ومن   ، الظروف  من 

ال�ستغالل القت�سادي والجتماعي”. 

tاخلطوة الثالثة:

جل�سة ع�سف ذهن:

* املطلوب من املكون:  
تية: �سئلة الآ * طرح الأ   

حول  حت�سي�سية  بحملة  للقيام  اقرتاحاتكم  هي  ما   -

الظاهرة، داخل جماعتكم، اأو موؤ�س�ستكم؟

- اإنتاج مل�سقات

- كتابة مقالت �سحفية

- جتميع ال�سهادات

- توزيع ا�ستمارات
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احللوى

هداف البيداغوجية : الأ

�سخا�ض  حت�سي�ض امل�ساركني بواجب احرتام فردية الأ

امل�ساواة  منبع  هي  التي  ن�سانية،  الإ الكرامة  و�سيانة 

والعدالة واحلرية.

املعينات البيداغوجية : 

مت�سابه  بتلفيف  لكن  نف�سه،  النوع  من  حلوى 

وخمتلف(، اأوراق، اأقالم، علبة.

املدة الزمنية: 60 دقيقة

الفردي العمل  ـ   1
* يعطى كل م�سارك قطعة حلوى .

ثم  كاأ�سخا�ض،  احللوى  قطع  اعتبار  منهم  يطلب   *
يعطونها ا�سما وي�سفونها و�سفا معنويا وماديا.

* يطلب من امل�ساركني قراءة و�سفهم.
* تو�سع جميع قطع احللوى داخل العلبة.

* يحاول بع�ض امل�ساركني العثور على قطعهم، ولكن هذا 
حيان. �سعب جدا، ويتعذر يف جل الأ

جمموعات عمل  ـ    2
الن�ساط  هذا  مغزى  يف  التفكري  امل�ساركني  من  يطلب   *
)�سيانة  خالله  من  اإليها  الو�سول  يجب  التي  وال�ستنتاجات 

امل�ساواة  ل�سمان  فرديته،  على  واحلفاظ  اإن�سان  كل  كرامة 

واحلرية والعدل(.

اأنف�سنا،  مراجعة  ميكننا  احللوى،  مترين  خالل  من 

�سياء  والتمعن يف ت�سرفاتنا اليومية. و ميكننا اأن نالحظ اأن الأ

ننا  �سخا�ض، لأ يف احلياة خمتلفة، واأننا جنهل غالبا فردية الأ

يجعلنا  الت�سرف  وهذا  اإليها.  تنتمي  التي  باجلماعة  نلحقها 

ال�سفات  تنق�سه  يتغري،  ل  نحو  على  مكررا  �سلوكا  نتخذ 

الفردية املميزة، ونت�سرف من خالل اأحكام م�سبــقــة وغــري 

التميـــيز  خـــالل  من  اأي  �سحيح؛  ا�ستــدلل  على  مبنيــة 

العن�ســـري اأو الـديني اأو الجــتماعي اأو العرقي......

- ماذا يجب علينا اأن نعمل اإذا ؟

- كيف يجب علينا اأن نفهم ون�سرح ونوؤول هذا املغزى؟

- كيف يجب علينا التذكري باأن احرتام ال�سخ�ض �سرط 

جاهزة  باأفكار  يرتجم  الذي  التمييز  نناه�ض  لكي  اأ�سا�سي 

ملبادئ  نفي  خا�سة  هي  والتي  بالواقع،  �سلة  اأي  لها  لي�ست 

ن�سان . ن�سانية، وم�ض بحقوق الإ امل�ساواة والكرامة الإ

الكرامة  اأن  العتبار  بعني  ناأخذ  اأن  كذلك  علينا  يجب   -

وال�سلم يف املدر�سة  والعدالة  اأ�سا�ض احلرية  وامل�ســـاواة همــا 

اأو ال�سارع اأواملنزل......

- وميكننا اأي�سا القول اإن كل فرد اأو جماعة اأو طائفة ...، 

كانت ول تزال يف حتول، يف مرحلة انتقالية. هذه النتقالية 

نعمل  اأن  جميعا  علينا  يجب  الب�سرية  للطبيعة  مالزمة  هي 

على اأن تتم ب�سكل اإيجابي، دون اأن نكيفها باأحكامنا املغلوطة 

خرين. حفاظا على كرامة الآ

�سخا�ص احرتام فردية الأ
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هداف البيداغوجية : الأ

اإدراك مفهوم الكرامة انطالقا من :

ن�سان  ـ التح�سي�ض بدور الر�سوة يف هدم كرامة الإ

ـ التح�سي�ض بدور الزبونية واملح�سوبية يف هدر كرامة 

ن�سان  الإ

الفرد هي جزء من  باأن �سيانة كرامة  التح�سي�ض  ـ 

�سيانة كرامة املجتمع

مكتبا  جت�سد  قاعة  البيداغوجية:  املعينات 

دارات العمومية )مكتب -لوحة(  باإحدى الإ

موظف،  اأدوار:  بتمثيل  املتعلمني  من  جمموعة  يقوم 

راأ�ض  فوق  ـ  وثائق  على  للح�سول  طابور  يف  يقفون  مواطنون 

دارة يف خدمة ال�سعب”.   املوظف لوحة كتب عليها : “الإ

* املطلوب من املكون :  
- يثري النتباه اإىل منط �سلوك املوظف 

- ي�ساأل حول بع�ض املظاهر: حالة املواطنني يف الطابور 

واأ�سبابه  املواطنني  بني  التمييز  ظاهرة  اإىل  ي�سري   -

وعوامله.

* املطلوب من امل�ستهدفني : 
  - ت�سجيل املظاهر املج�سدة اأمامهم : 

- انتظار املواطنني يف طابور طويل   

- عالمات ال�ستياء و القلق البادية عليهم   

ماآربهم:  ق�ساء  يف  املواطنني  بني  التمييز  اأ�سباب   -  

الر�سوة، الوجاهة، الزبونية...

�سيانة كرامة الفرد
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هداف : الأ

- �سمان اإدراك امل�ساركني ب�سورة اأدق، ملفهوم الفقر 

وما ميثله بالن�سبة اإىل يعي�سونه.

واحلاجات   الرغبات  بني  القائمة  ال�سالت  درا�سة   -

والفقر.

 الزمن:

من 60 اإىل 90 دقيقة

 املواد:

- �سبورة اأو ورق دوار .

- طبا�سري، اأقالم منا�سبة كافية لعمل املجموعات.

- اأ�سرطة ل�سقة، اأو عجينة ل�سقة 

حجام  - بطاقات واأوراق خمتلفة الأ

وكان  اأمكن  )اإذا  لال�سرتخاء  مو�سيقى  لبث  جهاز   -

الو�سع منا�سبا(.

 املراحل:

هذا الن�ساط يتكون من �ست مراحل :

حاجة  يف  كنت  وما  فيه،  اأرغب  كنت  ما   :  1 املرحلة 

اإليه.

املرحلة 2 : تقا�سم التجارب.

ن�سان. �سا�سية لالإ املرحلة 3 : ما هي احلاجات الأ

املرحلة 4 : ما معنى الفقر. 

املرحلة 5 : لنمر اإىل الفعل.

املرحلة 6 : تقييم. 

t املرحلة 1:
إليه              ما كنت اأرغب فيه ، وما كنت يف حاجة ا

التفكري يف ما يرغب فيه  اأن عليهم  للم�ساركني  ا�سرح   *
النا�ض، وما يحتاجون اإليه، وكذلك يف ماذا يعني الفقر .)اإذا 

كانت الظروف مواتية ميكن ال�ستعانة مبو�سيقى ت�ساعد على 

غما�ض العيون وال�ستماع(. ال�سرتخاء، ودعوتهم لإ

وبعد اأن يعمهم ال�سرتخاء، اطلب منهم اأن يتذكروا �سيئا 

كان �سروريا جدا  اأو  ب�سدة،  فيه  يرغبون  ما  كانوا يف حلظة 

بالن�سبة اإليهم، ولكنهم مل ي�ستطيعوا احل�سول عليه، 

تية : �سئلة الآ * حفز ذاكرة امل�ساركني بطرح الأ
ـ ما هو ذلك ال�سيء ؟ ماذا فعلت من اأجل احل�سول عليه؟ 

ما املانع/املوانع التي حالت دونه ؟ مباذا اأح�س�ست حينها ؟

t املرحلة 2 :

                    تقا�شم التجارب 

* اطلب من امل�ساركني اأن يفتحوا اأعينهم، ويتوزعوا اإىل 
ويتقا�سموا  عددهم،  ح�سب  ثنائيات  اأو  �سغرية،  جمموعات 

ورق  على  املكتوبة  ال�سابقة  �سئلة  الأ على  ويجيبوا  حكاياهم، 

دوار.

* اجمع امل�ساركني يف املجموعة الكاملة، لتقدمي التقارير، 
وميكن اختيار متطوعني لتقدمي جتربتهم اأمام املجموعة.

�سباب واملوانع التي ل ت�سمح  * قم مع املجموعة بتحديد الأ
املوارد  على  الرتكيز  مع  نريد،  ما  على  باحل�سول  عادة  لنا 

لها ك�سلطة  كنا خا�سعني  التي  ال�سلطة  اأو   ... العمل  و  كاملال 

باء اأو غريهم. الآ

الفرق بني ما يرغب  التعبري عن  امل�ساركني  * اطلب من 
ن�سان، وما نحن يف حاجة اإليه، ثم اطلب منهم حتديد  فيه الإ

ن�سان حيا، و ليعي�ض  �سا�سية يف نظرهم لبقاء الإ احلاجات الأ

بكرامة ) مثال املاء، الغذاء، ال�سكن، اللبا�ض، الكهرباء ...(. 

ودونها على ال�سبورة / الورق الدوار ...

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط
ن�سان الفقر وحقوق االإ
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t املرحلة 3:

ن�شان ؟ �شا�شية لالإ               ما هي احلاجات الأ

* ق�سم امل�ساركني اإىل جمموعتني .واحدة لال�ستغال على 
امل�ستوى املحلي واأخرى على امل�ستوى العاملي .

* اطلب من املجموعتني، وانطالقا من القائمة ال�سابقة  
جابة  ن�سان ليعي�ض وبكرامة، الإ املحددة للحاجات ال�سرورية لالإ

تية )كل جمموعة ح�سب جمال ا�ستغالها(: �سئلة الآ على الأ

اأكرث  يكابدون  الذين  واملجموعات  فراد  الأ هم  من   *
�سا�سية، اأو ل يح�سلون على القدر  للح�سول على حاجاتهم الأ

الكايف منها ؟

* ملاذا يجد هوؤلء �سعوبات يف احل�سول على ما هم يف 
حاجة ما�سة اإليه؟

* جتتمع املجموعة الكاملة وتقدم كل جمموعة تقريرها. 
* اطلب من امل�ساركني القيام باملقارنات والتعليقات على 

التقريرين .

التي حتول دون ح�سول  �سباب  تلخي�ض لالأ بتقدمي  - قم 

�سا�سية للعي�ض ، مع اإبراز اأن  فراد على حاجاتهم الأ بع�ض الأ

هناك جمموعات مت�سابهة على امل�ستوى العاملي، كما املحلي ل 

ن هوؤلء  طفال ... لأ قليات ، والأ ت�سبع حاجاتها كالن�ساء ، والأ

عادة مايتعر�سون للتمييز ، ول يلجون اإل ب�سعوبة اإىل املوارد 

كالعمل والتعليم .

t املرحلة 4 : 

                ما معنى الفقر ؟

5/3 كلمات  اأن يدون يف ورقة  * يطلب من كل م�سارك 
جمموعات  اإىل  امل�ساركون  يوزع  فقر،  كلمة  اإليه  بها  توحي 

قائمتيهما،   متجاورين  م�ساركني  كل  يقارن  ثم  �سغرية، 

وي�سعان لئحة موحدة، ثم نوا�سل بتقنية كرة الثلج، اإىل اأن 

ن�سل اإىل قائمتني اأو ثالث .

* تقدم كل جمموعة لئحتها على ورقة دوارة .
�سئلة  الأ من  انطالقا  الفقر،  معنى  حول  نقا�ض  يفتح   *

تية: الآ

عنا�سر  هي  وما  ؟  القوائم  بني  الت�سابه  عنا�سر  هي  ما 

الختالف وملاذا ؟

* لتطوير النقا�ض يطلب من امل�ساركني تخيل عي�ض �سخ�ض 
جابة عن : ب 15 درهما يف اليوم والإ

ما ذا ميكن اأن ي�سرتي ؟ اأين ي�ستطيع اأن يعي�ض ؟ ما الذي 

ل ي�ستطيع اأن  يوفره لنف�سه من احلاجات ال�سرورية ؟ كيف 

�سي�سعر ؟

القائمة بني  ال�سالت  اإبراز  ، مع  فكار  * قم برتكيب لالأ
امل�ساركون  قدمها  والتي  ليعي�ض؛  ن�سان  لالإ ولية  الأ احلاجات 

وبني الفقر خ�سو�سا ما يتعلق ب :

الغذاء  ول   ، لل�سرب  ال�سالح  املاء  على  التوفر  عدم   -

الكايف.

- عدم التوفر على ال�سكن الالئق ، ول فر�سة الولوج اإىل 

الرتبية والتعليم، ول احل�سول على العالج اجليد.

جر  - �سعوبة الولوج اإىل العمل، اأو عدم احل�سول على الأ

�سا�سية للعي�ض . الذي يغطي احلاجات الأ

ق�ساء،  فراد الذين يعي�سون يف فقر ي�سعرون بالإ - كون الأ

التي  املوارد  اإىل  للولوج  �سعوبة  ويجدون  والعجز،  حباط  والإ

ميكن اأن تنت�سلهم من و�سعية الفقر.

ق�ساء  - كون املجموعات �سحايا التهمي�ض و التمييز  والإ

ل  امل�سوؤولني  واأن  اإليهم،  �سي�ستمع  اأحد  ل  باأن  عادة  ي�سعرون 

يهمهم اأمرهم .

t املرحلة 5:

               لنمر اإىل الفعل 

* يفتح نقا�ض حول ما الذي ميكن/ ينبغي اأن نفعله جتاه 
الفقر  بخطورة  للتح�سي�ض  وقدرا،  ق�ساء  لي�ض  نه  لأ الفقر، 

م�سرحية  اإنتاج  )مثال  ن�سان.  الإ حقوق  بانتهاك  وعالقته 

اأوتاأليف اأغنية اأو تنظيم معر�ض،  اأو تقدمي عر�ض �سينمائي 

اأو ...(

t املرحلة 6: 

                 تقييم 

 على املي�سر اأن يختار التقييم املنا�سب للم�ساركني، ول�سري 

اأ�سغال الن�ساط .

الن�ساط1: ما معنى الفقر؟
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هداف: الأ

ن�سان،  تطوير فهم امل�ساركني ب�سورة اأف�سل حلقوق الإ

تعر�سوا  التي   ، ال�سخ�سية  جتربتهم   من  انطالقا 

خاللها املعاملة جائرة و /اأو متييز �سذهم.

الزمن: 

من 60 اإىل 120 دقيقة 

املواد:

اأوراق بلونني خمتلفني اإن اأمكن .

ورق دوار.

اأقالم لبدية .

�سريط ل�سق ، اأو عجينة ل�سقة .

املراحل : 

يتكون هذا الن�ساط من �ست مراحل : 

1 ـ تاأمل ذاتي »ل هذا لي�ض عدل« .

التجارب. تقا�سم  ـ   2

3 ـ حتليل التجارب.

4 ـ نتائج معاناة الظلم والتمييز .

5  ـ لنمر للفعل .

6 ـ تقييم .

وىل :  t املرحلة الأ

         اأتاأمل ذاتي »ل هذا لي�س عدل« 

- قدم ورقتني اأو اأكرث، ح�سب حاجة امل�ساركني ،من لونني 

خمتلفني لكل م�سارك.

اأن يكتبوا على ورقة ذكرى معاملة ظاملة،  - اطلب منهم 

اأوموقفا متييزيا تعر�سوا له دون اأن يقوموا برد فعل. اإ�سافة 

اإىل كتابة كلمات ت�سف م�ساعرهم اأثناء ذلك.

- اطلب منهم اأن يكتبوا على الورقة الثانية ذكرى اأوموقفا 

وا�سفة  كلمات  اإىل  اإ�سافة  ورف�سوه،  ا�ستنكروه  كال�سابق، 

مل�ساعرهم حينها.

جتربتهم  ا�ستح�سار  يف  �سعوبات  امل�ساركون  وجد  اإذا 

من  اأ�سخا�ض  جتارب  عن  احلديث  ميكنهم  ال�سخ�سية، 

حميطهم ) اأ�سدقاء، جريان ...(.

t املرحلة 2:

        تقا�شم جتارب املعاملة الظاملة ومواجهتها.

- اطلب من امل�ساركني اأن ينتظموا يف ثنائيات اأوجمموعات 

ناث  من ثالثة اأفراد، مع النتباه اإىل الف�سل بني الذكور والإ

خ�سو�سا من هم يف �سن املراهقة.

بينهم  فيما  جتاربهم  يحكوا  اأن  امل�ساركني  من  اطلب   -

انطالقا مما كتبوه، ويناق�سوها، ويدونوا األفاظا / خال�سات 

على ورق دوار بالن�سبة اإىل احلالتني معا .

t املرحلة 3 : حتليل التجارب 

- اجمع امل�ساركني يف جمموعة كاملة ، لتقدم كل جمموعة 

�سغرية خال�ساتها .

تية :  �سئلة الآ - افتح مناق�سة جتيب عن الأ

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط
ن�سان الفقر وحقوق االإ
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- اطلب منهم قراءة ما كتبوه على البطاقات، ثم األ�سقها 

على ال�سبورة .

- اطلب من امل�ساركني التعبري عن اأحا�سي�سهم جتاه تلك 

البطاقات ) مفاجاأة، حزن، غ�سب ... (.

- انطالقا من البطاقات املل�سقة، ومما تقدم، قدم تركيبا 

خ�سائ�سها،  هي  وما  ن�سان،  الإ حقوق  معنى  ما  حول  مركزا 

العالقة  اأبرز  ثم  احلقوق.  بهذه  م�سا  متثل  لو�سعيات  واأمثلة 

ن�سان . القائمة بني التمييز  وانتهاكات حقوق الإ

t املرحلة 5 :

      لنمر للفعل 

يكون  فعال  ورقة  على  يكتب  اأن  م�سارك  كل  من  اطلب   -

حقوق  اأو  حقوقه،  عن  للدفاع  م�ستقبال،  به  للقيام  م�ستعدا 

زمالئه اأواأفراد عائلته اأو ... 

- كون من امل�ساركني دائرة، ويرفع كل م�سارك ورقته وهو 

يقراأها ليل�سقها كل واحد  يف مكان بارز .

اأ�ساليب خمتلفة  اأي�سا تكوين جمموعات لبتكار  - ميكن 

ن�سان. للدفاع عن حقوق الإ

t املرحلة 6 :

         تقييم 

- على املي�سر اختيار التقييم املنا�سب.

الظلم  مواجهة  من  منعتنا  التي  العوامل  هي  ما   *
اأوالتمييز؟

الظلم  مواجهة  على  �ساعدتنا  التي  العوامل  هي  ما   *
اأوالتمييز ؟

نواع خمتلفة من الظلم  * هل تتعر�ض الن�ساء والفتيات لأ
والتمييز، مقارنة مع الرجال والفتيان، واإذا كان اجلواب نعم 

فما هي الختالفات وما هي اأ�سبابها ؟

t املرحلة 4 :

        نتائج املعاملة الظاملة والتمييزية 

من  وتذكر  اأعينهم،  يغم�سوا  اأن  امل�ساركني  من  اطلب   -

جديد املعاملة الظاملة اأو التمييزية التي عا�سوها، ثم ْادعهم 

�سئلة  للتفكري يف عواقب هذه التجارب، انطالقا من قراءتك لالأ

تية ببطء، مع ترك 30 ثانية لل�سمت بني �سوؤال واآخر : الآ

التـي  التمييزية  اأو  الظاملة  املعاملة  بعد  جرى  lماذا 

تعر�ست لها ؟

l    هل �سعرت باأنك وحيد ،مق�سي ، عاجز عن رد الفعل؟

l هل �سعرت باخلوف، اأو باأنك مهدد من قبل اأحد؟

�سابة ؟ اأو �سلب منك �سيء؟ اأو تعر�ست  l  هـل تعر�ست لالإ

ممتلكاتك للتلف اأو ال�سياع ؟ 

جمموعات  وتكوين  اأعينهم،  فتح  امل�ساركني  من  اطلب   -

�سغرية، حلكي جتاربهم .

- اجمع امل�ساركني يف جمموعة كاملة ، واطلب منهم تقدمي 

راء .  وجهة نظرهم حول احلقوق ومناق�سة تلك الآ

احلقوق  كتابة  متجاورين  م�ساركني  كل  من  اطلب   -

التي  التمييزية  اأو  الظاملة  املعاملة  ب�سبب  منها  حرموا  التي 

عا�سوها.

ن�سان الفقر وحقوق االإ
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هداف : الأ

�سا�سية  ن�سان الأ - متكني امل�ساركني من اإدراك حقوق الإ

ن�سان،  الإ العاملي حلقوق  الإعالن  عليها يف  املن�سو�ض 

�سا�سية لهذه الوثيقة . وفهم القيم الأ

حالت  وم�ساءلة  حتديد،  من  امل�ساركني  متكني   -

عامة  وب�سفة  الجتماعي،  النوع  على  القائمة  التمييز 

كل حالت الالم�ساواة الجتماعية التي توؤدي اإىل امل�ض 

فراد. بحقوق الأ

 املدة : 

من 60 اإىل 90 دقيقة.

 املواد :

ذيل  يف  مناذج  )توجد  اأحكاما  تت�سمن  بطاقات 

الن�ساط(

بعدد  ن�سان  الإ حلقوق  العاملي  الإعالن  من  ن�سخ 

امل�ساركني.

 املراحل :

يتكون هذا الن�ساط من خم�ض مراحل :

- تفكري وحتليل » اأخطاأ اأم �سواب« ؟

- مناق�سة 

ن�سان  الإ حلقوق  العاملي  – الإعالن 
العمل  اإىل  – لنمر 

– تقييم 

t املرحلة 1 : التاأمل والتحليل »اأ�شواب اأم خطاأ« ؟  

- كون جمموعات �سغرية، وا�سرح لهم اأنك �ستوزع عليهم 

بطاقات تت�سمن اأحكاما، وعليهم بحثها وحتليلها.

- وزع البطاقات على املجموعات بالت�ساوي، ودون ترتيب.

ح�سول  ال�سروري  من  لي�ض  اأنه  اإىل  املجموعات  نبه   -

اإجماع بني جميع اأفراد املجموعة.

ملناق�ساتها  خال�سات  تدوين  جمموعة  كل  من  اطلب   -

واآرائها املختلفة على ورق دوار.

t املرحلة 2 :مناق�شة 

من  واطلب  واحدة،  جمموعة  يف  امل�ساركون  ينتظم   -

املجموعة التي ا�ستغلت على البطاقة1 اأن يقوم اأحد عنا�سرها 

اخلال�سات  بتقدمي  يقوم  ثم  عليها،  املكتوب  احلكم  بقراءة 

املدونة على الورقة الدوارة، ويف حالة وجود اختالف، ت�ستعر�ض 

كل وجهات النظر .

حول  نظرهم  وجهات   / وجهة  امل�ساركني  من  اطلب   -

املو�سوع . 

- قم باخلطوات نف�سها مع باقي البطاقات .

ن�شان«  عالن العاملي حلقوق الإ t املرحلة 3 :  »الإ

جميع  على  العاملي  الإعالن  من  ن�سخ  بتوزيع  قم   -

امل�ساركني.

- قدم تعريفا خمت�سرا لهذا الإعالن .

حكام التي حللوها  - اأو�سح للم�ساركني اأن كل حكم من الأ

يجد مرجعه يف الإعالن العاملي .

ال�سغرية  ملجموعاتهم  يعودوا  اأن  امل�ساركني  من  اطلب   -

ويفح�سوا البطائق من جديد، لريبطوا بني كل بطاقة / حكم 

واملادة اأو املواد التي تعترب مرجعا لها، ويدونوا ذلك على ورق 

دوار.

، لتقدم  الكاملة  املجموعة  اإىل  للعودة  امل�ساركني  ادع   -

لتدقيق  مناق�سة  تتلوها   . اإليها  املتو�سل  النتائج  جمموعة  كل 

ال�سالت بني كل بطاقة ومرجعيتها يف الإعالن .) اإذا اأخذت 

املناق�سة وقتا اأكرث من الالزم، ميكن للمي�سر اإيقافها، وتقدمي 

جابات ال�سحيحة كما يف النموذج اأدناه (. الإ

t املرحلة 4 : لنمر اإىل الفعل 

تعريف  حول  اقرتاحات  تقدمي  امل�ساركني  من  اطلب   -

باأهمية  خرين  الآ وحت�سي�ض  ن�سان،  الإ حلقوق  العاملي  الإعالن 

معرفة حقوقهم، والدفاع عنها.

* املرحلة 5 : تقييم 
على املي�سر اإجراء التقييم املنا�سب 

ن�سان الفقر وحقوق االإ

 الن�شاط 3: اأخطاأ اأم �شواب ؟

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط
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 منوذج لبطاقات الأحكام، 

وميكن للموؤطر اأن ي�شوغ اأخرى ح�شب احلاجة ونوعية امل�شاركني وعددهم

ن�سان الفقر وحقوق االإ

1
من �لطبيعي �أن ميتلك �لرجال �أمو�ال �أكرث

من �لن�صاء، ويت�صرفون بحرية �أكرب منهن .

�
�أحر�ر ميكنهم �لقيام بكل ما يريدون،  فر�د  �الأ

بدون قمع للحريات .

�
�أو �الغت�صاب يف  �ملر�أة �لتي تتعر�ض لالعتد�ء 

وىل عما  ولة �الأ مكان معروف بخطورته ، هي �مل�صوؤ

ح�صل لها .

4
يتحمل  �لذي  فهو  فقري  �صخ�ض  هناك  كان  �إذ� 

و�لعاطلني  للجوعى  يحق  وال  فقره  ولية  م�صوؤ

و�مل�صردين �ل�صكوى. 

5
رهاب يجوز للمحققني تعنيفهم،  �ملتهمون باالإ

حلماية  خمططاتهم  عن  ليك�صفو�  وتعذيبهم 

خرين .   �الآ

�
كيفما  فر�د،  �الأ جلميع  ت�صمح  �أن  �لدولة  على 

�الإحلادية،  �أو  �لدينية  معتقد�تهم  كانت 

�لفكرية  لقاء�تهم  وعقد  �صعائرهم،  مبمار�صة 

و�الحتفالية .

�
فر�د �لذين لهم وجهة نظر دينية متطرفة،  �الأ

لي�ض لهم �حلق يف �لتعبري عنها �أمام �لعموم .

�
وحدهم،  �ملتميزة  هالت  �ملوؤ وذوو  ذكياء  �الأ

يحق لهم تدبري �ل�صاأن �لعام؛ وهو ما  يف�صر وجود 

عدد �أكرب من �لرجال باملقارنة مع عدد �لن�صاء يف 

ولية مر�كز �مل�صوؤ

$

$

$

$

$
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منوذج اإحالت هذه الأحكام  على 

ن�شان مواد الإعالن العاملي حلقوق الإ

ن�سان الفقر وحقوق االإ

9
عالجهم  نفقات  �أد�ء  عليهم  فر�د  �الأ

�أكرث  �لدفع  باإمكانهم  ومن  و��صت�صفائهم، 

ي�صتحقون خدمات �صحية �أف�صل.

10
�ملتعلمون �لذين ال يح�صلون على نقط جيدة، 

�لريا�صية  ن�صطة  �الأ يف  �مل�صاركة  لهم  يحق  ال 

و�لرتفيهية.

11
�صر ذ�ت �ملو�رد �ملحدودة، ال فائدة لها يف  �الأ

حو�ل هو �لزو�ج،  ن ماآلهن يف كل �الأ تعليم بناتها، الأ

ومغادرة �لبيت وتكوين �أ�صر و�إجناب �أبناء.

1�
�لت�صكيلية  و�لفنون  و�مل�صرح  �ملو�صيقى 

ولي�صت  �ملثقفة  �لنخب  �صوى  يعني  ال  ترف 

للفقر�ء.

البطاقة 2 

�سحيح  ح�سب املادة 3 

حول احلق يف احلرية.

البطاقة 1

خطاأ  ح�سب املادة 1 و 2 

حول احلق يف  امل�ساواة.

البطاقة 4 

خطاأ  ح�سب املادة 25 

حول احلق يف امل�ستوى 

املعي�سي املنا�سب .

البطاقة 3

خطاأ ح�سب املادة 3 حول 

من . احلق يف احلياة والأ

البطاقة 6 

�سحيح ح�سب املادة 

18 حول احلق يف حرية 
العتقاد.

البطاقة 5

خطاأ ح�سب املادة 5 

حول احلق يف ال�سالمة 

اجل�سدية والنف�سية 

والعقلية .

البطاقة 8 

خطاأ ح�سب املادة 21 

حول حق اجلميع يف 

تدبري ال�ساأن العام. 

البطاقة 7

خطاأ ح�سب املادة 19 

حول احلق يف التعبري عن 

الراأي. 

البطاقة 10

خطاأ ح�سب املادة 22 

و24 حول احلق يف 

بداع والرتفيه . الإ

البطاقة 9

خطاأ ح�سب املادة 22 حول 

حق اجلميع يف العالج .

البطاقة 12 : خطاأ 

ح�سب املادة 27 حول 

احلق يف الثقافة .

البطاقة 11

خطاأ ح�سب املادة 26 حول 

احلق يف الرتبية والتعليم.

$

$

$

$
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هداف :  الأ

- متكني امل�ساركني مـــن اإدراك الكيفيــة التــي تتجاهــل 

�سا�سية ملن يعي�سون يف  الأ ن�سان  الإ اأوتنتهك بها حقوق 

فقر.

- متكني امل�ساركني من فهم العالقة التبادلية القائمة 

ن�سان، مع الرتكيز على اأن املطالبة  بني الفقر وحقوق الإ

�سا�سية متثل عن�سرا حا�سما  ن�سان الأ باحرتام حقوق الإ

يف حماربة الفقر .

 املدة : 

من 60 اإىل 120 دقيقة 

 املواد :

�سبورة ، ورق دوار .

اأقالم 

�سريط ل�سق 

ن�سخ من احلالت للتحليل ) جتدون مناذج مرفقة(.

 املراحل : 

يتكون هذا الن�ساط من خم�ض مراحل :

1 ـ حكايات من احلياة .
2 ـ تتمة احلكايات .

ن�سان . 3 ـ ربط ال�سلة بني الفقر وحقوق الإ
4 ـ لنمر اإىل الفعل .

5 ـ تقييم .

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط

t املرحلة 1 : 

اخرت حكايات معي�سة، بح�سب عدد امل�ساركني واأعمارهم 

والوقت الذي �ستخ�س�سه لهذا الن�ساط.

هذه  املطلوب يف  اأن  للم�ساركني،  ا�سرح  كاملة  يف جمموعة 

عا�سها  حقيقية  حكايات  عن  عبارة  حالت  درا�سة  هو  الور�سة 

الفقر  بني  القائمة  ال�سالت  اإبراز  بهدف  حقيقيون،  اأفراد 

ن�سطة ال�سابقة. ن�سان، م�ستح�سرين خال�سات الأ وحقوق الإ

t املرحلة 2 :

يتوزع امل�ساركون اإىل جمموعات ، وتوزع عليهم احلكايات 

اإذا  جمموعة،  من  اأكرث  على  احلكاية  نف�ض  توزيع  )ميكن 

تية  �سئلة الآ كان ذلك �سروريا(، ويطلب منهم التفكري يف الأ

تكون  اأن  )ي�ستح�سن  دوار  ورق  على  مركزة  اإجابات  وتدوين 

�سئلة مكتوبة ويف متناولهم(:  الأ

؟ �سخ�سياتها  ويف  احلكاية،  هذه  يف  راأيكم  ما  ـ   1
وكيف؟ ملاذا؟  ؟  منها  حرموا  التي  احلقوق  هي  ما  ـ   2
حقوقهم؟ احرتام  لي�سمنوا  يفعلوا  اأن  عليهم  ماذا  ـ   3

عند  بها  ي�سطدمون  قد  التي  العراقيل  هي  ما  ـ   4
مطالبتهم بحقوقهم ؟

بحقوقهم  للمطالبة  له  يحتاجون  الذي  الدعم  ما  ـ   5
والدفاع عنها ؟

؟ حقوقهم  على  الفقر  اأثر  كيف  ـ   6
جابات ، اطلب من كل جمموعة و�سع  بعد النتهاء من الإ

نهاية للحكاية، واقرتاح �سكل تعبريي لها )�سكيت�ض يقدم اأمام 

ق�سة  كتابة  ن�سيد،  اأغنية،  جماعية،  لوحة  ر�سم  امل�ساركني، 

ق�سرية جذا ... (.

ن�سان الفقر وحقوق االإ

ن�شان  الن�شاط 4: الفقر وحقوق الإ
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ن�شان. t املرحلة 3 : ربط ال�شلة بني الفقر وحقوق الإ

- جتتمع املجموعة الكاملة . 

درا�ستها  خال�سات  لتقدمي  جمموعة  كل  مقرر  يدعى 

على  قراءتها  بعد  حلكايتها،  تقرتحها  التي  والنهاية  للحالة، 

املجموعة .

املقرتحة  والنهاية  التقرير  مناق�سة  امل�ساركني  من  اطلب 

تية : �سئلة الآ انطالقا من الأ

ويف  ؟  احلكاية  هذه  يف  انتباهكم  اأثار  الذي  ما   -  1
النهاية املتخيلة ؟

يف  اإليها  مياء  الإ مت  التي  ن�سان  الإ حقوق  هي  ما   -  2
اأوورق  �سبورة  على  املذكورة  احلقوق  )تدون  ؟  احلكاية  هذه 

دوار (.

ن�سان،  الإ حقوق  بني  ال�سلة/ال�سالت  هي  اأين   -  3
واحلكايات ، ونهاياتها املقرتحة ؟

تعر�ض  كرث من جمموعة،  لأ نف�ض احلكاية  �سلمت  اإذا    -

متتالية ملناق�ستها يف نف�ض الوقت ، والقيام باملقارنات بينها.

على  مركزا  للمناق�سات،  ملخ�سا  قدم  النتهاء،  عند 

ن�سان ومنها : ال�سالت القائمة بني الفقر وحقوق الإ

�سخا�ض الذين يعي�سون يف فقر مهددون اأكرث من  - اإن الأ

�سا�سية . غريهم ، لنتهاك حقوقهم الأ

ن�سان قد توؤدي اإىل تعميق الفقر  - اإن انتهاكات حقوق الإ

اأو تاأبيده .

عنها  والدفاع  وحمايتها   ، ن�سان  الإ بحقوق  الرتقاء  اإن   -

هي املفاتيح للتخل�ض من �سرك الفقر .

t املرحلة 4  : لنمر اإىل العمل 

- يطلب من املجموعات تقدمي التعبريات الفنية املنجزة 

من قبلهم اأمام املجموعة الكاملة .

اأو�ساع  لتغيري  توظيفها  كيفية  يف  التفكري  منها  يطلب   -

الفقراء . ) ت�سجل القرتاحات على �سبورة ( 

من  فراد  لأ حالت  ا�ستح�سار  امل�ساركني  من  يطلب   -

حميطهم ، فقراء ومنتهكة حقوقهم ب�سبب الفقر .

- اطلب من امل�ساركني ما اإذا كانوا م�ستعدين لعمل �سيء 

من اأجلهم لتغيري اأو�ساعهم . 

ن�سطة.  - توزيع امل�ساركني اإىل جمموعات للتخطيط لأ

الكاملة  املجموعة  اأمام  ملقرتحاتها  املجموعات  تقدمي   -

و�سبطها و اإغناوؤها.

t املرحلة 5 :   تقييم 

على املي�سر اإجراء تقييم منا�سب .

 الن�ساط 4: ا�ستك�ساف الفقر
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غادرت  ثم  اأفريقيا،   �سرق  اإريرتيا،  يف  فاطمة  ولدت 

الق�سري، بعد فرتة  التجنيد  ال�سودان فرارا من  اإىل  وطنها 

باأمل  ليبيا  و�سلت  حتى  ال�سحراء  وعربت  ال�سودان  تركت 

 . حياتها  من  جديدة  �سفحة  وبدء  عمل،  على  احل�سول 

حداث امل�سلحة يف ليبيا �سنة 2011، اأ�سبح  عندما اندلعت الأ

ذوو الب�سرة ال�سوداء مثل فاطمة، ي�سنفون من قبل العديد 

من الليبيني �سمن املرتزقة الذين يقفون اإىل جانب النظام . 

فاطمة تعر�ست ل�سرب مربح يف ال�سارع، و�سلب منها كل ما 

كانت متلك ، �سعرت بالرعب وا�سطرت ملغادرة البلد.

احلدود  على  لالجئني  خميم  يف  فاطمة  تعي�ض  اليوم، 

20 لجئ ،مكد�سني يف  الليبية التون�سية، و�سط اأكرث من 000 

خيام، ويعانون من خ�سا�ض كبري يف التغذية واملياه . ويتعر�ض 

خري ،  خرى ، ويف الهجوم الأ املخيم للهجوم بني الفينة والأ

ن تريد  تويف اأربع اإريرتيات اآخرين نتيجة لندلع حريق، والآ

فاطمة العودة اإىل وطنها.

                            فاطمة تريد العودة اإىل وطنها ...

ـ  الدولية  العفو  لقاء مع منظمة  ) احلكاية مقتب�شة من 

يونيو 2011(

حكاية �سمانتا حكاية فاطمة 

ق�س�ص من الواقع

$

تعي�ض �سمانتا مع اأبويها يف �سلوفينيا. لها اأخت واأخوان 

اأكرب منها �سنا، اأبواها بدون عمل، اأ�سرتها بنت منزل على 

قطعة اأر�ض لي�ست يف ملكيتها. هذا املنزل غري مزود باملاء، 

�سرة جتلب املاء من جدول  يجري بالقرب منها،  ولذلك فالأ

�سرتان معا  �سرة جارة. والأ اأو جتلبه من �سنبور خارجي لأ

ت�سرتكان يف الربط الكهربائي نف�سه، غري القانوين. وحني 

بوان �سمانتا من جلب املاء  حت�سل خ�سومة بينهما مينع الأ

من ال�سنبور .

تتحدث  فهي  املدر�سة،  �سعوبات يف  تعاين من  �سمانتا 

م، ولي�ض لها �سوى معرفة اأولية باللغة  عادة يف البيت اللغة الأ

الر�سمية ال�سلوفينية امل�ستعملة يف التعليم. معلمها يغ�سب 

اأمام املتعلمني خ�سو�سا حني ل  منها، وي�سرخ يف وجهها 

يفهم ما تقول له. املتعلمون ي�سخرون منها، يق�سونها عادة 

من اأن�سطتهم، وي�سيئون اإليها؛ اإذ كثريا ما يعلقون بازدراء 

بالقول مثال، اإن الغجر ل�سو�ض و قذرون.

�سمانتا كرهت املدر�سة، ول تفهم ملاذا تلزم بالذهاب 

اإليها، اأختها الكربى اأكملت درا�ستها لكنها مل جتد عمال. 

منظمة  اأجنزتها  حالت  درا�شة  من  مقتب�شة  )حكاية 

العفو الدولية (.

يرجى ن�سخها، وق�سها وتوزيعها على جمموعات العمل ملناق�ستها
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طردت  اأطفال،  لثالثة  اأم  �سنة،   48 عمرها  �سوفياب 

يف  �ساب«،  »�سامبوك  يف   م�سكنها  من  اأ�سرتها  مع  بالقوة 

الكامبودج �سنة 2006 . 

ي�سمى  بعيد  قامة يف مكان  لالإ انتقلوا  واأبناوؤها  �سوفياب 

ومغمورة  عارية،  اأر�ض  فهو  �سعبة،  فيه  واحلياة  اأندونغ«،   «

كهرباء  ول  �سروب،  ماء  ول  منازل،  هناك  لي�ست   . باملياه 

دولر  ن�سف  يقل عن  �سوفياب  اإن دخل  مرافق �سحية.  ول 

اأمريكي يف اليوم، حت�سل عليه من بيع ب�سع حلويات. مل يكن 

عندها ما تطعم به اأبناءها.

ال�سيدا،  لفريو�ض  حاملة  ف�سوفياب  اأخرى،  جهة  ومن 

املركز  اإىل  الذهاب  توقفت عن  ومنذ طردها من م�سكنها، 

ال�سحي حيث كانت حت�سل على الدواء جمانا وبانتظام . 

بعد مرور اأ�سهر عليها  يف » اأندونغ »  عادت �سوفياب اإىل 

املدينة، وتركت  اأبناءها يف رعاية منظمتني غري حكوميتني « 

اإنه من امل�ستحيل العي�ض هناك ، كان النا�ض فقراء، قبل اأن 

ن اأ�سد فقرا » تقول �سوفياب«. يرحلوا ق�سرا، وهم الآ

الذي  احلي  �سوارع  يف  اليوم  يعي�سان  ورفيقها  �سوفياب 

كانت تقطنه يف البداية، تعي�ض من بيع ق�سب ال�سكر، وتر�سل 

حياء  بنائها. مل ت�ستطع اأن تكرتي منزل لقلة دخلها، الأ املال لأ

التي يقطنها الفقراء قد مت هدم جلها، والباقي منها �سيتم 

للتخل�ض من  حياتها  هدمها قريبا، وهذا ما جعل فر�سها 

منة حمدودة . البئي�سة وغري الآ

ال�شفيح  مدن  حول  حالت  درا�شة  من  مقتب�شة  )حالة 

لنطالب   حملة  اإطار  يف  الدولية  العفو  منظمة  اأجنزته 

بالكرامة  ـ ماي 2009 ( .

حكاية ماريا حكاية �سوفياب

ق�س�ص من الواقع

اأطفال،  خم�سة  لها   ، املتحدة  الوليات  يف  تعي�ض  مارية 

داء  لأ املالية  مكانات  الإ لها  تكن  مل  حملها،   فرتات  خالل 

نفقات املتابعة الطبية حلملها، ومل ت�ستفد من اأية م�ساعدة 

نها مهاجرة ، ول متلك وثيقة تثبت دخلها  مالية لأ

�سغر  وملا جاءها  خالل �سنة 2008 كانت حامال بطفلها الأ

ا�ستقبالها؛  فرف�ض  م�ست�سفى  اأقرب  اإىل  ذهبت  املخا�ض، 

اإىل  فذهبت  حلملها،  الطبية  باملتابعة  تقم  مل  اأنها  بدعوى 

م�ست�سفى اآخر، عند منت�سف الليل ، فا�ستقبلها لكن مل يهتم 

اأحد بها اإل بعد مرور �ست �ساعات . 

قالت مارية : » يف ال�ساد�سة �سباحا، حتدثت اإىل مرتجم 

عرب الهاتف، كان يود التاأكد من تاأميني ال�سحي، فرجوته: 

على  اأنا  مل�ساعدتي،  ياأتي  اأن  اأحد  من  اطلب  ف�سلك  من    «

و�سك الو�سع ، اجلميع يتحدث الإجنليزية« .

»كنت خائفة ...واأخريا و�سلت ممر�سة فح�ستني«.

و�سعت مارية مولودها، ومبا�سرة اأح�ست اأنها لي�ست على 

ما يرام، يف البداية جتاهل الفريق الطبي  ا�ستغاثاتها، »بداأت 

دخلت   ... التنف�ض  اأ�ستطيع  اأعد  مل  بقوة،  واأ�سرخ  اأ�سيح 

طباء فجاوؤوا يجرون ... اأو�سلوا  ممر�سة الغرفة ، ثم نادت الأ

ومدوين  �سدري،  على  اآلة  وو�سعوا   ، بجهاز  وجنيني  قلبي 

ن�سولني ... ثم فقدت الوعي«. ك�سجني ، وحقنوين بالأ بالأ

لكنها  امل�ست�سفى،  ملارية مبغادرة  �سمح  اأيام،  ثالثة  بعد 

ل تعرف ماذا جرى لها وملاذا »ل اأحد �سرح يل ما ح�سل« 

قالت مارية .

اأثناء  مهات  الأ وفيات  حول  حالت  درا�شة  من  )مقتب�شة 

اإطار حملة  ، اأجنزتها منظمة العفو الدولية ، يف  الولدة 

لنطالب بالكرامة ـ ماي 2009(.

$
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حكاية اأداما

توفيت اأداما توراي يف دجنرب 2008، يف �سرياليون يف اأفريقيا الغربية، بعد 

ول. يف بداية حملها، كانت اأداما تذهب بانتظام اإىل  حلظات من و�سع مولودها الأ

امل�ستو�سف املحلي لتتبع حالة حملها. لكنها توقفت ، ب�سبب عدم قدرتها على اأداء 

والعالجات  الفحو�ض  غالء  حتمل  ت�ستطيع  ل  »كانت  الطبية.   الفحو�ض  نفقات 

اإليها«  احلاجة  اأم�ض  يف  كانت  التي  الطبية  املتابعة  من  منعها  ما  وهذا  الطبية، 

تو�سح اأختها �سارة. 

نتيجة  زاد  وزنها  اأن  اأقرباوؤها  وظن  ينتفخ،  ج�سمها  بداأ  الثامن،  ال�سهر  يف 

للعامل  لقد جاءت   ... املر�سية  عرا�ض  الأ اأن حالتها من  يروا  احلمل فقط، ومل 

بطفلة، مب�ساعدة مولدة تقليدية.

بداأت  ثم  الق�سعريرة،  وتعاين  تتقياأ،  اأداما  بداأت  الو�سع،  بعد  مبا�سرة  لكن 

موال لنقلها  قرباء اأدركوا اأن حالتها غري مطمئنة، و�سرعوا يف جمع الأ تنزف. الأ

اإىل امل�ست�سفى. متكنوا من جمع مبلغ ، و�ساوموا �سائقا على اأجرة النقل. خالل 

فريتاون،  بالعا�سمة  امل�ست�سفى  اإىل  للو�سول  دقيقة.  اأربعني  دامت  التي  الرحلة 

ننا ل منلك املال  توفيت اأداما يف الطريق . تقول اأختها �سارة » اأعتقد اأنها ماتت لأ

الكايف ، فلم ت�سل اإىل امل�ست�سفى يف الوقت املنا�سب« .

مهات اأثناء الولدة ، اأجنزته منظمة  )مقتب�شة من درا�شة حالت حول وفيات الأ

العفو الدولية ، يف اإطار حملة لنطالب بالكرامة ـ ماي 2009(

ق�س�ص من الواقع

$



��

هداف :  الأ
اإجناز حتليل نقدي من لدن امل�ساركني لنتهاكات حقوق 

ن�سان ذات ال�سلة بالفقر، وكيف توؤدي اإىل ا�ستفحال  الإ

والعجز  والالاأمن  ق�ساء  والإ الجتماعي،  التهمي�ض 

فراد خ�سو�سا الن�ساء والفتيات. الذي ي�سعر به الأ

الذين  �سخا�ض  الأ به  يقوم  اأن  ميكن  فيما  التفكري 

يعي�سون يف فقر، من اأجل اأن يتمتعوا بحقوقهم . 

لي�سبحوا  امل�ساركون  به  يقوم  اأن  ميكن  ما  حتديد 

خرين . ناطقني مبطالبهم احلقوقية، ومطالب الآ

 املدة : 

من 60 اإىل 90 دقيقة 

 املواد : 

درا�سـة حالـة ) انظـر اأمنوذج  حي »ديــب �ســي املرفقة، 

تي: اأوم�ساهدة �سريط عن هذا احلي على  الرابط الآ

HYPERLINK »https ://adam .amnesty .org/asset-bank/action/  

viewHome«https://adam.amnesty.org/asset-bank/action/view Home

- ا�ستن�ساخ احلالة على الورق، اأو قارئ DVD، واأجهزة 

عر�ض ال�سريط .

- �سبورة للورق الدوار .

- اأقالم 

- �سريط ل�سق .

يعانيها  التي  �سا�سية  الأ للم�ساكل  ورق مت�سمنة  لعبة   -

حي » ديب �سي« ) ْانظر النموذج (.

املراحل :

1 ـ تقدمي حي » ديب �سي« )ميكن تقدمي منوذج حلي 
اآخر حملي اأو عاملي منا�سب للدرا�سة(.

2 ـ تفكري وحتليل.
فراد الذين  ن�سان على الأ 3 ـ عواقب انتهاكات حقوق الإ

يعي�سون يف فقر.

4 ـ لنمر اإىل العمل .
5 ـ تقييم.

t املرحلة 1 : تقدمي حي » ديب �شي« اأو حي اآخر.

حي،  حالة  بدرا�سة  �سيقومون  اأنهم  للم�ساركني  ا�سرح 

�سا�سية، رغم  يحاول �سكانه الدفاع عن كرامتهم، وحقوقهم الأ

ظروف الفقر  والبوؤ�ض.

قدم احلالة بتوزيع ن�سخ من احلالة، اأو بعر�ض �سريط.

t املرحلة 2 : تفكري وحتليل 

يطلب من كل م�ساركني متجاورين، يف ب�سع دقائق، تبادل 

ولية حول احلالة املعرو�سة، وحتديد العنـا�سر  النطباعات الأ

التي لفتت نظرهم اأكرث )�سخ�سية، م�سهد، موقف ...( .

جابة  الإ منهم  ويطلب  جمموعات،  اإىل  امل�ساركون  يتوزع 

تية : �سئلة الآ عن الأ

1 ـ باأية طريقة يتجلى الفقر يف هذه احلالة؟

2 ـ ملاذا �سكان احلي فقراء ؟

�سا�سية املنتهكة ؟ 3 ـ ما هي حقوقهم الأ

ـ ما هي الفئة الجتماعية املعر�سة اأكرث لتكون �سحية   4

لالنتهاكات ؟ وملاذا ؟

انتهاكات  احتمالت  يف  يزيد  الفقر  يجعل  الذي  ما  ـ   5

ن�سان ؟ حقوق الإ

6 ـ ماذا فعل �سكان احلي للمطالبة بحقوقهم ؟

املـــراحل الــرئي�سيـة للن�ســاط

ن�سان الفقر وحقوق االإ

 الن�شاط 5: 
احرتموا حقوقي..احرتمو كرامتي 
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فراد  ن�شان على الأ t املرحلة 3: اآثار انتهاكات حقوق الإ

الذين يعي�شون يف فقر .

- يف جمموعة كاملة، و انطالقا من التحليل املنجز يف املرحلة 

ال�سابقة، يربز من�سط الور�سة اأربعة مو�سوعات ذات �سلة بالفقر 

ق�ساء. ن�سان : العوز، الالاأمن، العجز، الإ وحقوق الإ

يحاءات التي توحي بها هذه الكلمات،  ثم ا�ساألهم عن الإ

والتعبري عنهـا ب�سكـل مـركز )يف كلمة مثال(، و�سجل ردودهم 

على �سبورة اأو ورق دوار ب�سورة وا�سحة جدا.

يتوزع امل�ساركون اإىل اأربع جمموعات )1 ـ جمموعة العوز، 

جمموعة  ـ   4 العجز،  جمموعة  ـ   3 الالاأمن،  جمموعة  ـ   2
ق�ساء(. الإ

- يقدم لكل جمموعة بطاقة املو�سوع الذي يخ�سها )انظر 

يحاءات املعرب  البطاقات(، ويطلب من كل جمموعة حتديد الإ

عنها �سابقا، والتي لها �سلة مبو�سوعها. ومل�ساعدة املجموعات 

تية:  �سئلة الآ على التحديد الدقيق، تطرح عليهم الأ

؟  املدرو�سة  احلالة  يف  الفقر  يتجلى  كيف   -  1
2- ماذا فعل ال�سكان ليتمكنوا من التمتع بحقوقهم  ؟ ما 

الذي ميكن اأن يقوموا به اأي�سا؟

3- ماذا فعلت احلكومة، وغريها من املوؤ�س�سات واملنظمات، 
ل�سمان حقوق هوؤلء ال�سكان ؟ 

- يف جمموعة كاملة تقدم كل جمموعة خال�سة اأ�سغالها ، 

ويطلب من امل�ساركني اإبداء اآرائهم .

ن�سان وحدة  - يختم املن�سط املرحلة با�ستنتاج اأن حقوق الإ

مرتابطة، غري قابلة للتجزيء.

t املرحلة 4 :لنمر اإىل العمل 

امل�ساركون، نقرتح  ا�ستغل عليها  التي  كيفما كانت احلالة 

اأن يقدم املن�سط جتربة منظمة العفو الدولية مع حي » ديب 

على  وت�سامنها  املنظمة   وجتند  التزام  يف  وتتلخ�ض  �سي«، 

مدى طويل، اإىل جانب �سكان احلي، و بالتعاون مع جمعية » 

هاكيجاميلي« املحلية من اأجل العمل معا لتحقيق ما يلي:

الق�سري من احلي، ما دامت  اإيقاف عمليات الرتحيل   -

القانون  مع  مت�سقة  عمل  خطة  تعتمد  مل  الكينية  احلكومة 

الدويل، وملزمة قانونيا.

احلكوميني،  امل�سوؤولني  كل  حق  يف  القانونية  امل�ساءلة    -

القانوين  وغري  الق�سري،  الرتحيل  عملية  يف  املتورطني  وكل 

ل�سكان احلي.

-  توفري �سروط عي�ض اأف�سل داخل احلي .

- التوقيف النهائي لكل عمليات الرتحيل الق�سري يف كينيا، 

واإعادة اإ�سكان اأولئك الذين مت اقتالعهم من م�ساكنهم.

- يطلب املن�سط من امل�ساركني ما الذي ميكنهم القيام به 

بها،  املت�سلة  ن�سان  الإ وانتهاكات حقوق  الفقر  اأو�ساع  لتغيري 

�سي(،  ديب  حالة  )غري  در�سوها  التي  احلالة  اإىل  بالن�سبة 

وت�سجل القرتاحات على �سبورة اأو ورق دوار .

تختار  وكل جمموعة  اإىل جمموعات،  امل�ساركون  يتوزع   -

خطة  لو�سع  منا�سبا،  تراه  ما  ال�سابقة  القرتاحات  بني  من 

عمل للتحرك .

- يف جمموعة كاملة تقدم اخلطط وتناق�ض .

ن�سان الفقر وحقوق االإ
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درا�سة حالة
DEEP SEA حي “ديب �سي 

وائل هناك �سنة 1964على  » ديب �سي« حي �سفيحي يف �سواحي نريوبي العا�سمة الكينية. ا�ستقر ال�سكان الأ

16 ملعبا  15 هكتارا؛ اأي ما يعادل  7000 قاطن، منح�سرون فوق  اأر�ض كانت ملكا للدولة، وهم اليوم يتجاوزون 

ر�ض اأ�سبحت بيد �سركة خا�سة، وحتاول ا�سرتجاعها لتهيئتها، ولذلك قررت اقتالع ال�سكان  لكرة القدم ملكية الأ

بكل الو�سائل ؛ جرافات، اإ�سعال احلرائق يف امل�ساكن ... ال�سرطة وم�سوؤولون وممثلون اآخرون لل�سلطات العمومية، 

نه ل ي�ستند اإىل اأي �سند قانوين ... �سكان احلي يعي�سون  �ساهموا وقادوا عملية الإجالء غري امل�سروع لل�سكان لأ

اأي  �سكانهم، و ل  اأي ت�ساور م�سبق، ول حلول بديلة لإ اأي حلظة، من دون  اأن يروا م�ساكنهم تهد يف  يف قلق من 

تعوي�ض.

بع�ض القاطنني ي�سكنون احلي منذ اأكرث من 40 �سنة، ومع ذلك، مل ي�ستفيدوا من القانون الكيني الذي ين�ض 

على اأن اأي �سخ�ض ي�سغل اأر�سا ملدة 12 �سنة دون تعر�ض خاللها، ميكنه املطالبة بتملكها. اإ�سافة اإىل اأن التهجري 

ويعترب عمال غري   ، قانوين م�سروع  اإطار  اأي  �سخا�ض خارج  لالأ بكونه كل عملية ترحيل جماعي  يعرف  الق�سري 

مم املتحدة املتعلقة بالتهجري . �سرعي يف مبادئ الأ

واملاء  الكهربائي حمدود جدا،  فالربط  ؛  �سي«  » ديب  �سكان  لقلق  الوحيد  ال�سبب  لي�ض  الرتحيل  اخلوف من 

اجلاري عرب القنوات منعدم ، وجمع النفايات غري موجود ، كما ل توجد طرق معبدة ، ول قنوات ال�سرف ال�سحي 

؛ فال�سكان يلجوؤون اإىل »مراحي�ض طائرة« )اأكيا�ض من البال�ستيك، ت�ستعمل ويلقى بها من النافذة للتخل�ض من 

الف�سالت(. غالبية امل�ساكن مقامة من معادن م�ستعملة ، ينفذ منها ماء املطر ، واملياه اجلارية . ولذلك فال�سكان 

�سهال وغريهما، ...(، و�سوء التغذية يفتك بهم.  A، الإ يعانون من اأمرا�ض  منقولة عرب املياه ) التهاب الكبد 

�سابة. طفال الذين يقومون بجمع املياه اأو الغ�سيل معر�سون اأكرث لالإ الن�ساء والأ

يف 8 مار�ض 2011 ، اندلع حريق يف حي » ديب �سي« ، والتهم ما بني 80 و90 باملئة من امل�ساكن. وح�سب الهالل 

10 �سخ�ض ، وبقي اأغلبهم من دون ماأوى، والع�سرات منهم اأ�سيبوا  حمر الكيني، فالكارثة م�ست زهاء 000  الأ

ج�سديا./.

$

ن�سان الفقر وحقوق االإ
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الن�ساط 5: بطاقات املفاهيم

�لـــــعـــــوز

حالة �صخ�ض حمروم من �حلق يف 

�لعي�ض �صمن �صروط الئقة، من 

تغذية، و�صكن، وولوج للعالج 

وتعليم وغريها. 

�لـــال�أمـــــن

حالة �صخ�ض حمروم من حقه 

يف �ل�صالمة �جل�صدية )�حلماية 

من عنف �ل�صرطة، �العتد�ء�ت 

ذ�ت �ل�صلة بالنوع �الجتماعي، 

�جلرمية �مل�صلحة...(.

�لــــعــــجـــز

حالة �صخ�ض حمروم من حقه 

يف �لتعبري �حلر ،ومن �لتظاهر، 

ومن حقه يف �لتاأثري يف �حلياة 

�ل�صيا�صية للمجتمع، ومن �حلق 

يف �ملعلومة .

قــ�صــاء �الإ

- حالة �صخ�ض حمروم من �حلق 

يف �مل�صاركة �لكاملة يف حياة 

�ملجتمع .

- حالة �صخ�ض حمروم من حقه 

يف عدم �لتعر�ض للتمييز، وحقه 

يف �ملعاملة �ملن�صفة .
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على حقوق  للرتبية  وور�سات  وجل�سات  ومن�سطي ح�س�ض  من�سطات  لفائدة  بيداغوجي  معني  الدليل  هذا  اإن 

ن�سان، �سواء يف اإطار التعليم النظامي ال�سفي داخل املوؤ�س�سات التعليمية، اأو يف اإطار التعليم الالنظامي من  الإ

ن�سطة التي متار�ض من قبل ال�سغار اأو الكبار ، لمتالك معارف وخربات ومهارات يتوخى منها ا�ستدماج  خالل الأ

داخل  والفنية  والريا�سية  الرتبوية  ندية  والأ ن�سان،  الإ حقوق  اأندية  ولعل  ووجدانا،  �سلوكا  ن�سان  الإ حقوق  ثقافة 

اإطار  يف  اأو  وتوطينها،  ن�سان  الإ حقوق  ثقافة  لن�سر  منا�سبا  ف�ساء  متثل  العمومية،  غري  اأو  العمومية،  املوؤ�س�سات 

مية، وخمتلف اأن�سطة املجتمع املدين. التعليم غري النظامي كربامج التاأهيل والتدريب، وحماربة الأ

ومن ثم، فهذا الدليل اأداة مرنة بني اأيدي املربني؛ املدر�سني، والعاملني مع ال�سباب، واملكونني، وموؤطري املجتمع 

ن�سان، من اأجل جمتمع  املدين ...، وكل الذين يوؤمنون ويعملون وينظمون دورات وور�سات للرتبية على حقوق الإ

ن�سان �سواء على م�ستوى املمار�سة  اأو القانون.  ت�سود فيه قيم ومبادئ حقوق الإ

كل هوؤلء مدعوون ل�ستثمار هذا الدليل وفق �سياقات عملهم، اآخذين بعني العتبار طبيعة املتعلمني وامل�ستهدفني 

حقوق  جمال  يف  الرتبوية  العملية  فيها  تتم  التي  الديداكتيكية  وال�سروط  والثقايف،  املعريف  وم�ستواهم  عموما، 

�س�ض الثالثة:  ن�سان، على اأن تظل هذه املمار�سة مرتكزة على الأ الإ

ن�شان،  * الرتبية على حقوق الإ   

ن�شان،  * والرتبية بحقوق الإ   
ن�شان،  * والرتبية من اأجل حقوق الإ   

ن�شان باعتبارها :  وموؤطرة باخل�شائ�س الكونية حلقوق الإ

رث اأو بال�سراء اأو باأي طريق اآخر. * متاأ�شلة يف ذات كل اإن�سان فرد، فهي ل تكت�سب بالإ
عاملية جلميع الب�سر، بغ�ض النظر عن العن�سر واللون واجلن�ض والدين واللغة والراأي ال�سيا�سي والنتماء   *

الجتماعي و...

* غري قابلة للت�شرف، فلي�ض من حق اأي كان اأن يحرم اإن�سانا من حقوقه، حتى ولو مل تعرتف بها قوانني 
بلده.

* غري قابلة للتجزيء، اإذ من حق كل اإن�سان اأن يتمتع بكافة احلقوق كاملة غري منقو�سة .

واأخريا،
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املــالحــق
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التدريبية

اأ( الفرقعة...

املواد املطلوبة

ورقية  ولوحة  بالونات  فلوما�سرت،  اأقالم  ورق،  ق�سا�سات 

)اختياري(.

تعليمات

1/ قرر اجلوانب التي ينبغي تقييمها يف الن�ساط.
بذلك،  اأ�سئلة ذات �سلة  الورق  اأكتب على ق�سا�سات   /2

تية: �سئلة الآ من قبيل الأ

الن�ساط؟  يف  غريه  من  اأكرث  اأحببته  الذي  اجلانب  ما   *
وملاذا؟

الن�ساط؟  يف  غريه  من  اأقل  اأحببته  الذي  اجلانب  ما   *
وملاذا؟

يفاء باأهداف الن�ساط؟ * اإىل اأي مدى مت الإ
* كيف تقيم م�ستويات امل�ساركة؟

* ما الذي اأعجبك اأكرث من غريه يف ت�سيري الن�ساط، وما 
الذي اأعجبك اأقل من غريه؟

* ما الذي ميكن اأن تغريه يف الن�ساط؟ وملاذا؟
* ما الذي تود اأن تبقي عليه يف الن�ساط؟ وملاذا؟

*ماراأيك باجلانب التنظيمي واللوج�ستي )مكان التدريب، 
قامة، وغري ذلك(؟ الطعام، الإ

3/ اطو كل ق�سا�سة ورق وادخلها يف بالون )بالون واحد 
لكل ق�سا�سة ورق(. اأنفخ البالون واكتب الرقم املتعلق بال�سوؤال 

املوجود يف داخله.

امل�ساركة،  املجموعة  من  املتطوعني  من  اثنني  4/اأطلب 
بني  بو�سعه  البالون  يفرقعا  اأن  يجب  باأنهما  واخربهما 

اأيديهما.

5/عندما يفرقع البالون، اأطلب منهما فتح الورقة املطوية 
داخله وقراءة ال�سوؤال املكتوب فيها.

اأحت  ثم  اأول،  تاأمالتهما  بتبادل  للم�ساركني  6/ا�سمح 
الفر�سة مل�ساركني اآخرين لتبادل اأفكارهم وم�ساعرهم ب�ساأن 

ال�سوؤال نف�سه.

اللوحة  على  اكتبها  اأو  دفرت  على  جابات  الإ 7/دون 
الورقية.

جراء نف�سه جلميع البالونات. 8/ كرر الإ
للمتطوعني  قل  ت�سلية،  اأكرث  التمرين  جتعل  كي   /9
اجلديدين اإنه ل ي�سمح لهما با�ستخدام اأجزاء اجل�سد نف�سها 

التي ا�ستخدمها املتطوعان ال�سابقان.

تية... ب( اأكمل العبارات الآ

املواد املطلوبة

ولوحة  فلوما�سرت،  اأقالم  اأقالم،   ،  A4 حجم  اأورق 

ورقية.

التعليمات

1. اأكتب على اللوحة الورقية عبارات مفتوحة النهايات، 
التي  للتدريب  املتعددة  اجلوانب  حول  اأدناه،  الواردة  كتلك 

ينبغي تقييمها:

مر الذي اأحببته اأكرث من غريه يف الن�ساط هو ... * الأ
مر الذي اأحببته اأقل من غريه يف الن�ساط هو ... * الأ
كرث اأهمية الذي تعلمته يف الن�ساط هو ... مر الأ * الأ

* كنت �ساأحب ... اأكرث و ... اأقل
* لقد حفزين هذا الن�ساط للقيام به ...

كرث عمقا: �سئلة الأ ومن الأ

تي�سري  بها  مت  التي  الطريقة  اأحب(  مل  )اأو  اأحببت   *
الن�ساط ب�سبب...

* فيما يتعلق مب�ساركتي، اأود اأن اأقول ...
* �سعرت بثقة اأكرب عندما قمت بــ ... و�سعرت بثقة اأقل 

عندما قمت بـــ ...

ذلك  كان  اإذا  )وقلما  للكتابة  اأورق  م�سارك  كل  اأعط   .2
�سروريا(.

اللوحة  على  املكتوبة  العبارات  ن�سخ  منهم  اأطلب   .3
وكبديل  واإكمالها.  انتباههم،  تلفت  اأن  لبد  التي  الورقية 

لذلك، اأعط كل م�سارك ن�سخة مطبوعة من العبارات املفتوحة 

يف  بها  تت�سل  التي  العبارات  اإكمال  منهم  واطلب  النهايات، 

الن�سخة.

قم  اأو  اإجاباتهم،  قراءة  متطوعني  ب�سعة  من  اأطلب   .4
كان  اإذا  اإجاباتهم  تبادل  منهم  واطلب  امل�ساركني  بني  بجولة 

لديك وقت.

5. �سجل/ اجمع اإجابات امل�ساركني كافة. ا�ستخدم هذه 
نهاية  يف  جمعت  التي  التقييم  بيانات  ل�ستكمال  البيانات 

التدريب.
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التدريبية

ج – اأود اأن اأقول �سيئا

املواد املطلوبة

اأربع اإ�سارات موزعة على اأنحاء خمتلفة من غرفة التدريب: 

»نعم«، »ل«، »ل اأعرف«، اأود اأن اأقول �سيئا«.

التعليمات

بادر اإىل اإعداد ب�سعة اأ�سئلة، من قبيل:

* هل ا�ستمتعت بالن�ساط؟  

*هل تعلمت �سيئا جديدا؟  

*هل فهمت ما جرت مناق�سته؟  

*هل تعتزم اأن تفعل �سيئا حيال ما ناق�سته اأوتعلمته؟  

*هل لفت الن�ساط انتباهك؟  

*هل متكنت من قول ما اأردت؟  

خرون اإليك عندما قلت �سيئا؟ *هل ا�ستمع الآ  

�سياء التي  �سئلة، تاأكد من اإدخال الأ عند قيامك باإعداد الأ

حدثت يف الن�ساط، والتي ينبغي الت�سدي لها، ف�سال عن طرح 

اأ�سئلة حمددة حول امل�سمون:

غرفة  من  خمتلفة  اأنحاء  يف  ربع  الأ �سارات  الإ األ�سق   .1
التدريب: »نعم«، »ل«، »ل اأعرف«، اأود اأن اأقول �سيئا«.

من  واطلب  الن�ساط  حول  ول  الأ ال�سوؤال  اطرح   .2
�سارة التي متثل اإجاباتهم. امل�ساركني الوقوف حتت الإ

»اأود  اإ�سارة  يقفون حتت  الذين  �سخا�ض  الأ 3. اطلب من 
خرين  اأن يقولوا ما يريدون. ثم اطلب من الآ اأقول �سيئا«  اأن 

يريدون،  ما  يقولوا  اأن  خرى  الأ �سارات  الإ يقفون حتت  الذين 

واأن يو�سحوا ملاذا ذهبوا اإىل هناك.

�سئلة. الأ جميع  يف  نف�سه  مر  الأ افعل   .4

د – حقيبة الظهر

املواد املطلوبة

اأورق حجم A4 ، اأقالم ملونة، اأقالم فلوما�سرت، �سريط 

ل�سق ولوحة ورقية.

التعليمات

وهو  نف�سه  منهم  كل  ير�سم  اأن  امل�ساركني  من  اطلب   .1
�سياء  ذاهب اإىل بيته حامال حقيبة ظهر، وحتتوي على كافة الأ

التي يرغب امل�ساركون يف اأخذها من ور�سة العمل اأوالن�ساط، 

وحملها اإىل بيوتهم.

2. يجب اأن يفكروا بكل �سيء تعلموه ويريدون الحتفاظ 
�سخا�ض  فكار وال�سور واملعارف وامل�ساعر والأ به، من قبيل الأ

التي  القوة  ومواطن  والقيم  العامل  لروؤية  اجلديدة  والطرق 

اكت�سبوها من التغلب على التحديات، وخالف ذلك.

يريدون  ل  التي  �سياء  بالأ يفكروا  اأن  ميكنهم  كما   .3
اأي   – احلقائب  خارج  ور�سمها  الظهر  حقائب  يف  حملها 

�سياء  �سياء التي يريدون تركها خلفهم. ورمبا ت�سمل هذه الأ الأ

فكار القدمية واللحظات ال�سعبة والطعام  العادات ال�سيئة والأ

الرديء وعدم النوم.

باإل�ساقها  ر�سوماتهم  يتبادلوا  اأن  للم�ساركني  ميكن   .4
على جدار، اأو بت�سكيل جمموعات �سغرية ملناق�ستها.

التي  والتعليقات  والتاأمالت  املالحظات  طلب  ميكنك   .5
ترتكز على اأوجه ال�سبه واأوجه الختالف.
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مراجع

دليل منهجية التدريب الت�ساركية يف التنمية  .1
جمعية البحوث الت�ساركية يف اآ�سيا

الت�ساركية  املنهجيات  مفهوم  الدليل  هذا  يتناول 

التدريب  برامج  وتنفيذها  و�سع  اإىل  �سافة  بالإ وممار�ستها، 

ل�ستخدامها يف اإطار التنمية.

  «http://pria.org» http://pria.org

ن�سان  2. البو�سلة: دليل الرتبية على حقوق الإ
لل�سباب

 جمل�ص اأوروبا، 2002

دليل البو�سلة، الذي اأنتجه جمل�ض اأوروبا، هو عبارة عن 

جمموعة اأن�سطة، يحتوي على 49 ن�ساطا تدريبيا مع معلومات 

اإ�سافية، وي�سمل عددا من املوا�سيع املتنوعة، ويتناول اأنواعا 

خمتلفة من احلقوق.

على  ويركز  بالتجربة،  التعلم  منهج  الدليل  وي�ستخدم 

البيئات  يف  ا�ستعماله  وميكن  الجتماعية،  والق�سايا  القيم 

باللغات  تنزيله  الر�سمية. كما ميكن  الر�سمية وغري  الرتبوية 

الطلب  عند  متوفر  وهو  والرو�سية،  والفرن�سية  الإجنليزية 

خرى. باللغات الأ

  www.eycb.coe.int/compass» www.eycb.coe.int/compass

ن�سان:  3. تقييم اأن�سطة التدريب على حقوق الإ
املركز   – اإكويتا�ص  ن�سان  الإ حقوق  مربي  دليل 

ن�سان الدويل للرتبية على حقوق الإ

حقوق  جمال  يف  للمربني  عملي  مر�سد  هو  الدليل  هذا 

ن�سان الذين يودون حت�سني م�ستوى عملهم، وقيا�ض وتوثيقها  الإ

باملعارف  ن�سان  الإ حقوق  جمال  يف  املربني  ويزود  فعاليتهم. 

خطوة،   – خطوة  وباإر�سادات  التقييم  جمال  يف  �سا�سية  الأ

كي  للتكييف  القابلة  �ساليب  والأ دوات  الأ على  اأمثلة  ويت�سمن 

يالئم الظروف املختلفة.

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications EvaluationHandbook pt1�.pdf

وىل: دليل البدء بالرتبية على  4. اخلطوات الأ
قران( ن�سان )الطبعة اخلا�سة بتعلم الأ حقوق الإ

الوثيقة:  )رقم   2002 الدولية،  العفو  منظمة 

) POL  2002/002/32

من  وغريهم  للمعلمني  عملي  دليل  هو  وىل  الأ اخلطوات 

املربني الذين يعملون مع ال�سباب والذين يريدون اإدماج حقوق 

ن�سان يف ممار�ساتهم الرتبوية. اإن هذه الن�سخة املكيفة من  الإ

وىل متكن ال�سباب الذين ترتاوح اأعمارهم  دليل اخلطوات الأ

ن�سان.  بني 15 و 25 �سنة من تعليم �سباب اآخرين عن حقوق الإ

وقد �سمم الدليل كي يكون مبثابة مدخل اأ�سا�سي، مع اأن�سطة 

كرب �سنا. طفال الأ طفال ال�سغار والأ خا�سة باأعمار معينة لالأ

http://www.amnesty.org/es/library/asset/POL32/002/2002/en/

c982c8fc-be6e-423c-aeca-05a63ca9f30d/pol320022002eng.pdf

وىل  الأ اخلطوات  دليل  من  �سلية  الأ الن�سخة  على  لالطالع 

اأنظر  وغريهم،  املعلمني  اإىل  املوجهة   )POL  1995/004/32(

 «http://www.hrea.org/erc/Librari/First_Steps/index_eng.html»  :الرابط

ن والآ هنا  ن�سان  الإ 5.حقوق 
نان�سي فالورز واآخرون، 1998

مفاهيم  حول  اأ�سا�سية  معلومات  على  املادة  هذه  حتتوي 

و�سع  بها  يتم  التي  العملية  وتاريخ  ووثائق،  ن�سان،  الإ حقوق 

هذا  ويحتوي  عنه.  والدفاع  ن�سان  الإ حلقوق  الدويل  القانون 

الكتاب على مبادئ عامة ومنهجيات للتعليم الفعال يف جمال 

التعليمية  ن�سطة  الأ من  جمموعة  عن  ف�سال  ن�سان،  الإ حقوق 

دفاعا  العمل،  على  امل�ساركني  حتفيز  اإىل  الرامية  بداعية  الإ

يف  املربني  قبل  من  ا�ستخدامه  وميكن  ن�سان.  الإ حقوق  عن 

البيئات التعليمية الر�سمية وغري الر�سمية مع جمموعات من 

املراهقني وال�سباب والبالغني.

http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/Default.htm 
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وتقييم  مراقبة  رزمة  جتربتنا:  من  التعلم   .6
ن�سان الرتبية على حقوق الإ

الوثيقة:  2010)رقم  الدولية،  العفو  منظمة 

)  POL  2010/009/32

املراقبة  وت�سمني  القدرات  تعزيز  اإىل  الرزمة  وتهدف 

من  وذلك  ن�سان؛  الإ حقوق  على  الرتبية  اأن�سطة  يف  والتقييم 

الرزمة على: مدخل  وت�ستمل  والتاأثري.  الفاعلية  اأجل حت�سني 

وتقييمها، وخطوات  ن�سان  الإ على حقوق  الرتبية  مراقبة  اإىل 

دماج عن�سري املراقبة والتقييم يف خطط م�ساريع الرتبية  لإ

واأ�ساليب  مناهج  ب�ساأن  ومقرتحات  ن�سان،  الإ حقوق  على 

ن�سطة حمددة يف جمال الرتبية على  كرث مالءمة لأ التقييم الأ

ن�سان. حقوق الإ

للح�سول على ن�سخ من الرزمة، يرجى الكتابة اإىل العنوان 

«hreteam@amnesty.org:«   :تي لكرتوين الآ الإ

يف  ن�سان  الإ حقوق  ثقافة  نحو   – �سينيكو   .7
ن�سان افريقيا: دليل تعليم حقوق الإ

الوثيقة:  )رقم   1999 الدولية،  العفو  منظمة 

) 1999/003/01AFR

»�سينيكو« دليل للمعلمني واملربني الذين يعملون مع ال�سباب 

وقد  اأفريقيا.  يف  الر�سمي  وغري  الر�سمي  التعليم  جمايل  يف 

واأن�سطة  املنهجية،  اإر�سادات حول  اأ�سا�سي مع  �سمم كمدخل 

�سغر �سنا، واأفكار تتعلق بالتحركات.  كرب �سنا والأ طفال الأ لالأ

ظروفهم  مع  تتالءم  كي  املواد  هذه  تكييف  للمربني  وميكن 

اخلا�سة.

http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR01/00�/1999/en/

c9e5d99�-e1a5-11dd-9f�a-a19d�1ac1fa4/afr0100�1999en.pdf

ن�سان: ممار�سات  8. دليل الرتبية على حقوق الإ
فعالة من اأجل التعلم والعمل والتغيري

ميني�سوتا،  جامعة  ن�سان،  الإ حقوق  موارد  مركز 

مريكية 2000. الوليات املتحدة الأ

�سخا�ض الذين يهتمون  يهدف هذا الدليل اإىل م�ساعدة الأ

ن�سان على اأن ي�سبحوا مربني فعالني، وقادرين على  بحقوق الإ

على  الرتبية  ولتعزيز  ومعارفهم.  �سغفهم  خرين  الآ م�ساطرة 

اأ�سكالها، فاإن دليل الرتبية على حقوق  ن�سان بكافة  حقوق الإ

من  اأين،  ماذا،  ملن،  »ملاذا،  اأي:  �سا�سيات،  الأ يبني  ن�سان  الإ

واملنظمات،  املربني  من  العديد  جترية  اإىل  وي�ستند  وكيف«. 

ويبني ممار�ساتهم الفعالة، وي�ستك�سف ب�سريتهم املرتاكمة.

 «http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hrhandbook/toc.html»  

الرتبية  وتقدمي  ت�سميم  املدربني:  تدريب   .9
ن�سان الفعالة على حقوق الإ

حقوق  على  للرتبية  الدويل  املركز   – اإكويتا�ص 

ن�سان، 2007 الإ

يت�سمن الدليل ور�سة عمل ت�ستغرق �ستة اأيام، وتهدف اإىل 

ال�سرورية  دوات  بالأ ن�سان  الإ حقوق  جمال  يف  املربني  تزويد 

وت�سميمها.  للمدربني  فعالة  تدريب  ور�سات  عقد  لتخطيط 

حقوق  على  التدريب  ت�سميم  »كيفية«  على  الدليل  ويركز 

على  للرتبية  منهجية  مقاربة  تطوير  اإىل  �سافة  بالإ ن�سان،  الإ

يقوم  عمل،  ور�سة  وخالل  وتقييمه.  وتنفيذه  ن�سان  الإ حقوق 

ن�سان،  امل�ساركون باإعداد منوذج جلل�سة تدريبية على حقوق الإ

ميكنهم ا�ستخدامها كاأ�سا�ض لتطوير التدريب الذي �سيقومون 

به يف �سياق عمل منظماتهم.

www.equitas.org/wp-content/uploads/�010/11/Equitas_Generic_TOT_�00�.pdf  

املنهجيات  ل�ستخدام  مر�سد  املي�سر؛  دليل   .10
ن�سان الت�ساركية للرتبية على حقوق الإ

من  جرء  هو  الدولية  العفو  ملنظمة  هذا  املي�سر  دليل  اإن 

موارد  رزمة  كرامتي«:  احرتامو  حقوقي،  »احرتموا  �سل�سلة 

موارد  مع  وي�ستخدم  ن�سانية،  الإ الكرامة  اأجل  من  الرتبية 

وحقوق  الفقر  بق�سايا  املتعلقة  ن�سان  الإ حقوق  على  الرتبية 

www.amnesty.org .ن�سان الإ

11. دليل احرتموا حقوقي، احرتموا كرامتي
والدين  ال�سباب  متكني  اإىل  الرتبوي  امل�سدر  هذا  يهدف 

ن�سان  الإ حقوق  انتهاكات  بني  ال�سلة  فهم  من  معهم  يعملون 

ن�سطة املنظمة، ي�سجع  والفقر، كما  اأنه، من خالل طائفة من الأ

ال�سباب على رفع اأ�سواتهم للمطالبة بحقوقهم والتحرك من 

اأجل الق�سايا التي تهمهم.

www.amnesty.org
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وىل املادة الأ

يولد جميع النا�ض اأحرارا مت�ساوين يف الكرامة واحلقوق، 

بع�سا  بع�سهم  يعامل  اأن  وعليهم  و�سمريا،  عقال  وهبوا  وقد 

خاء. بروح الإ

املادة الثانية

الواردة  التمتــع بكافة احلقوق واحلريات  اإن�سان حق  لكل 

عــالن، دون اأي متييز ، كالتمييـز ب�ســبب العن�سـر  يف هــذا الإ

اأو اللون اأو اجلن�ض اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي ال�سيا�سي اأو اأي 

�سل الوطني اأو الجتماعي اأوالرثوة اأو امليالد  راأي اآخر، اأو الأ

اأو اأي و�سع اآخر، دون اأية تفرقة بني الرجال والن�ساء.

اأ�سا�سه  متييز   اأي  هناك  يكون  فلن  تقدم  عما  وف�سال 

التي  البقعة  اأو  للبلد  الدويل  اأو  القانوين  اأو  ال�سيا�سي  الو�سع 

ينتمي اإليها الفرد �سواء كان هذا البلد اأو تلك البقعة م�ستقال 

كانت  اأو  الــذاتي  باحلــكم  متمتــع  غري  اأو  الو�ســاية  حتت  اأو 

ي قيد من القيود. �سيادته خا�سعة لأ

ن�سان عالن العاملي حلقوق االإ االإ

الديباجـة 

�سرة الب�سرية وبحقوقهم املت�ساوية الثابتة هو اأ�سا�ض  ملا كان العرتاف بالكرامة املتاأ�سلة يف جميع اأع�ساء الأ

احلرية والعدل وال�سالم يف العامل.

ن�ساين، وكان غاية ما  ن�سان وازدراوؤها قد اأف�سيا اإىل اأعمال همجية اآذت ال�سمري الإ وملا كان تنا�سي حقوق الإ

يرنو اإليه عامة الب�سر انبثاق عامل يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

مر اإىل التمرد على  ن�سان، لكي ل ي�سطر املرء اآخر الأ وملا كان من ال�سروري اأن يتوىل القانون حماية حقوق الإ

ال�ستبداد والظلم.

�سا�سية وبكرامة الفرد  ن�سان الأ مم املتحدة قد اأكدت يف امليثاق من جديد اإميانها بحقوق الإ وملا كانت �سعوب الأ

وقدره ومبا للرجال والن�ساء من حقوق مت�ساوية وحزمت اأمرها على اأن تدفع بالرقي الجتماعي قدما واأن ترفع 

م�ستوى احلياة يف جو من احلرية اأف�سح.

ن�سان  الإ اطراد مراعاة حقوق  املتحدة على �سمان  مم  الأ بالتعاون مع  تعهدت  قد  ع�ساء  الأ الدول  كانت  وملا 

�سا�سية واحرتامها. واحلريات الأ

همية الكربى للوفاء التام بهذا التعهد. دراك العام لهذه احلقوق واحلريات الأ وملا كان لالإ

اأن  ينبغي  الذي  امل�سرتك  امل�ستوى  اأنه  ن�سان على  الإ العاملي حلقوق  الإعالن  تنادي بهذا  العامة  فاإن اجلمعية 

مم حتى ي�سعى كل فرد وهيئة يف املجتمع ، وا�سعني على الدوام هذا الإعالن ن�سب  ت�ستهدفه كافة ال�سعوب والأ

اأعينهم ، اإىل توطيد احرتام هذه احلقوق واحلريات عن طريق التعليم والرتبية واتخاذ اإجراءات مطردة ، قومية 

ع�ساء ذاتها و�سعوب البقاع اخلا�سعة  وعاملية ، ل�سمان العرتاف بها ومراعاتها ب�سورة عاملية فعالة بني الدول الأ

ل�سلطانها.

املادة الثالثة

لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية و�سالمة �سخ�سه.

املادة الرابعة

ويحظر  �سخ�ض،  اأي  ا�ستعباد  اأو  ا�سرتقاق  يجوز  ل   

ال�سرتقاق وجتارة الرقيق بكافة اأو�ساعهما.

املادة اخلام�سة

املعامالت  اأو  للعقوبات  ول  للتعذيب  اإن�سان  اأي  يعر�ض  ل 

القا�سية اأو الوح�سية اأو احلاطة بالكرامة.

املادة ال�ساد�سة

ب�سخ�سيته  يعرتف  اأن  يف  احلق  وجد  اأينما  اإن�سان  لكل 

القانونية.

املادة ال�سابعة

التمتع  يف  احلق  ولهم  القانون  اأمام  �سوا�سية  النا�ض  كل 

بحماية متكافئة منه دون اأية تفرقة، كما اأن لهم جميعا احلق 

يف حماية مت�ساوية �سد اأي متييز يخل بهذا الإعالن و�سد اأي 

حتري�ض على متييز كهذا.
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املادة الثامنة

الوطنية  املحاكم  اإىل  يلجاأ  اأن  يف  احلق  �سخ�ض  لكل 

�سا�سية التي  ن�سافه من اأعمال فيهـا اعتداء على احلقوق الأ لإ

مينحها له القانون.

املادة التا�سعة

ل يجوز القب�ض على اأي اإن�سان اأو حجزه اأو نفيه تع�سفا.

املادة العا�سرة

خرين، يف اأن  لكل اإن�سان احلق، على قدم امل�ساواة التامة مع الآ

تنظر ق�سيته اأمام حمكمة م�ستقلة نزيهة نظرا عادل علنيا للف�سل 

يف حقوقه والتزاماته واأية تهمة جنائية توجه اإليه.

املادة احلادية ع�سرة

اأن  اإىل  بريئا  يعترب  بجرمية  متهم  �سخ�ض  كل   )1
ال�سمانات  فيها  له  توؤمن  علنية  قانونا مبحاكمة  اإدانته  تثبت 

ال�سرورية للدفاع عنه.

ل يدان اأي �سخ�ض من جراء اأداء عمل اأو المتناع عن   )2
اأداء عمل اإل اإذا كان ذلك يعترب جرما وفقا للقانون الوطني اأو 

الدويل وقت الرتكاب ، كذلك ل توقع عليه عقوبة اأ�سد من تلك 

التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب اجلرمية.

املادة الثانية ع�سرة

ل يعر�ض اأحد لتدخل تع�سفي يف حياته اخلا�سة اأو اأ�سرته 

اأو م�سكنه اأو مرا�سالته اأو حلمالت على �سرفه و�سمعته ، ولكل 

�سخ�ض احلق يف حماية القانون من مثل هذا التدخل اأو تلك 

احلمالت.

املادة الثالثة ع�سرة

اإقامته داخل  حمل  واختيار  التنقل  حرية  فرد  لكل   )1
حدود كل دولة.

اأية بالد مبا يف ذلك بلده كما  اأن يغادر  2( يحق لكل فرد 
يحق له العودة اإليه.

املادة الرابعة ع�سرة

اإىل بالد اأخرى اأويحاول  يلجاأ  اأن  يف  احلق  فرد  لكل   )1
اللتجاء اإليها هربا من ال�سطهاد.

ل ينتفع بهذا احلق من قدم للمحاكمة يف جرائم غري   )2
مم املتحدة ومبادئها. عمال تناق�ض اأغرا�ض الأ �سيا�سية اأو لأ

املادة اخلام�سة ع�سرة

ما. بجن�سية  التمتع  حق  فرد  لكل   )1
�سخ�ض من جن�سيته تع�سفا اأواإنكار  حرمان  يجوز  ل   )2

حقه يف تغيريها.

املادة ال�ساد�سة ع�سرة

التزوج  حق  الزواج   �سن  بلغا  متى  واملراأة  للرجل   )1
ولهما  اأوالدين،  اجلن�ض  ب�سبب  قيد  اأي  دون  اأ�سرة  وتاأ�سي�ض 

حقوق مت�ساوية عند الزواج واأثناء قيامه وعند انحالله.

يربم عقد الزواج اإل بر�سى الطرفني الراغبني يف  ل   )2
الزواج ر�سى كامال ل اإكراه فيه.

للمجتمع  �سا�سية  الأ الطبيعية  الوحدة  هي  �سرة  الأ  )3
ولها حق التمتع بحماية املجتمع والدولة.

املادة ال�سابعة ع�سرة

مع  بال�سرتاك  اأو  مبفرده  التملك  حق  �سخ�ض  لكل   )1
غريه.

جتريد اأحد من ملكه تع�سفا. يجوز  ل   )2
املادة الثامنة ع�سرة

والدين،  وال�سمري  التفكري  حرية  يف  احلق  �سخ�ض  لكل 

وحرية   ، عقيدته  اأو  ديانته  تغيري  حرية  احلق  هذا  وي�سمل 

عراب عنهما بالتعليم واملمار�سة واإقامة ال�سعائر ومراعاتها  الإ

، �سواء اأكان ذلك �سرا اأم مع اجلماعة.

املادة التا�سعة ع�سرة

لكل �سخ�ض احلق يف حرية الراأي والتعبري ، وي�سمل هذا 

نباء  الأ وا�ستقاء  تدخل،  اأي  دون  راء  الآ اعتناق  حرية  احلق 

فكار وتلقيها واإذاعتها باأية و�سيلة كانت دون تقيد باحلدود  والأ

اجلغرافية.

املادة الع�سرون

حرية ال�سرتاك يف اجلمعيات  يف  احلق  �سخ�ض  لكل   )1
واجلماعات ال�سلمية .

ل يجوز اإرغام اأحد على الن�سمام اإىل جمعية ما.  )2
املادة احلادية والع�سرون

احلق يف ال�سرتاك يف اإدارة ال�سوؤون العامة  فرد  لكل   )1
اختيارا  يختارون  ممثلني  بوا�سطة  اإما  و  مبا�سرة  اإما  لبالده 

حرا.
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2( لكل �سخ�ض نف�ض احلق الذي لغريه يف تقلد الوظائف 
العامة يف البالد.

اإرادة ال�سعب هي م�سدر �سلطة احلكومة، ويعرب  اإن   )3
رادة بانتخابات نزيهة دورية جترى عن هذه الإ

بني  امل�ساواة  قدم  وعلى  ال�سري  القرتاع  اأ�سا�ض  على   

اجلميع اأو ح�سب اأي اإجراء مماثل ي�سمن حرية الت�سويت.

املادة الثانية والع�سرون 

لكل �سخ�ض ب�سفته ع�سوا يف املجتمع احلق يف ال�سمانة 

والتعاون  القومي  املجهود  بو�ساطة  اأن حتقق  ويف  الجتماعية 

احلقوق  ومواردها،  دولة  كل  ونظم  يتفق  ومبا  الدويل، 

القت�سادية والجتماعية والرتبوية التي ل غنى عنها لكرامته 

وللنمو احلر ل�سخ�سيته.

املادة الثالثة والع�سرون

اختياره  حرية  وله  العمل،  يف  احلق  �سخ�ض  لكل   )1
ب�سروط عادلة مر�سية كما اأن له حق احلماية من البطالة.

مت�ساو  اأجر  يف  احلق  متييز  اأي  دون  فرد  لكل   )2
للعمل.

3( لكل فرد يقوم بعمل احلق يف اأجر عادل مر�ض يكفل 
عند  اإليه،  ت�ساف  ن�سان  الإ بكرامة  لئقة  عي�سة  �سرته  ولأ له 

اللزوم ،  و�سائل اأخرى للحماية الجتماعية.

اإىل نقابات  ين�ساأ وين�سم  اأن  يف  احلق  �سخ�ض  لكل   )4
حماية مل�سلحته.

املادة الرابعة والع�سرون 

لكل �سخ�ض احلق يف الراحة ، ويف اأوقات الفراغ ، ول�سيما 

يف حتديد معقول ل�ساعات العمل ويف عطالت دورية باأجر.

املادة اخلام�سة والع�سرون

كاف  املعي�سة  من  م�ستوى  يف  احلق  �سخ�ض  لكل   )1
�سرته ، ويت�سمن ذلك  للمحافظة على ال�سحة والرفاهية له ولأ

اخلدمات  وكذلك  الطبية  والعناية  وامل�سكن  وامللب�ض  التغذية 

حالت  يف  معي�سته  تاأمني  يف  احلق  وله  الالزمة،  الجتماعية 

البطالة واملر�ض والعجز والرتمل وال�سيخوخة وغري ذلك من 

فقدان و�سائل العي�ض نتيجة لظروف خارجة عن اإرادته.

ورعاية  م�ساعدة  يف  احلق  والطفولة  مومة  لالأ  )2
الجتماعية  احلماية  بنف�ض  طفال  الأ كل  وينعم  خا�ستني، 

�سواء اأكانت ولدتهم ناجتة عن رباط �سرعي اأم بطريقة غري 

�سرعية.

املادة ال�ساد�سة والع�سرون

�سخ�ض احلق يف التعلم، ويجب اأن يكون التعليم  لكل   )1
يكون  واأن  باملجان،  قل  الأ على  �سا�سية  والأ وىل  الأ مراحله  يف 

ويل اإلزاميا، وينبغي اأن يعمم التعليم الفني واملهني  التعليم الأ

التامة  امل�ساواة  قدم  على  العايل  للتعليم  القبول  يي�سر  واأن   ،

للجميع وعلى اأ�سا�ض الكفاءة.

ن�سان  الإ اإمناء �سخ�سية  اإىل  اأن تهدف الرتبية  2( يجب 
�سا�سية  ن�سان واحلريات الأ اإمناء كامال ، واإىل تعزيز احرتام الإ

ال�سعوب  جميع  بني  وال�سداقة  والت�سامح  التفاهم  وتنمية 

مم  اأو الدينية، واإىل زيادة جمهود الأ واجلماعات العن�سرية 

املتحدة حلفظ ال�سالم.

يف اختيار نوع تربية اأولدهم.  ول  الأ احلق  باء  لالآ  )3
املادة ال�سابعة والع�سرون

 1( لكل فرد احلق يف اأن ي�سرتك ا�سرتاكا حرا يف حياة 

املجتمع الثقافية ويف ال�ستمتاع بالفنون وامل�ساهمة يف التقدم 

العلمي وال�ستفادة من نتائجه.

واملادية  دبية  الأ امل�سالح  حماية  يف  احلق  فرد  لكل   )2
دبي اأو الفني. املرتتبة على اإنتاجه العلمي اأو الأ

املادة الثامنة والع�سرون

تتحقق  دويل  اجتماعي  بنظام  التمتع  يف  احلق  فرد  لكل 

مبقت�ساه احلقوق واحلريات املن�سو�ض عليها يف هذا الإعالن 

حتققا تاما.

املادة التا�سعة والع�سرون

فيه  يتاح  الذي  املجتمع  نحو  واجبات  فرد  كل  على   )1
وحده ل�سخ�سيته اأن تنمو منوا حرا كامال.

لتلك  وحرياته  حقوقه  ممار�سة  يف  الفرد  يخ�سع   )2
القيود التي يقررها القانون فقط ، ل�سمان العرتاف بحقوق 

الغري وحرياته واحرتامها ولتحقيق املقت�سيات العادلة للنظام 

خالق يف جمتمع دميقراطي. العام وامل�سلحة العامة والأ

حوال اأن متار�ض هذه احلقوق  من الأ بحال  ي�سح  ل   )3
مم املتحدة ومبادئها . ممار�سة تتناق�ض مع اأغرا�ض الأ

املادة الثالثون

يخول  اأنه  على  تاأويله  يجوز  ن�ض  الإعالن  هذا  يف  لي�ض 

لدولة اأو جماعة اأو فرد اأي حق يف القيام بن�ساط اأو تاأدية عمل 

يهدف اإىل هدم احلقوق واحلريات الواردة فيه .


