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تقديم

تقديم
باعتبار األونروا املصدر الرئيس للتعليم بالنسبة لالجئني الفلسطينيني ،إذ يستفيد من خدماتها ما يقارب من نصف
مليون طالب وطالبة ،فقد بدأت بتعليم حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح في مدارسها منذ ما يزيد عن عشر
سنوات .وفي هذا السياق ،مت تطوير رزمة أدوات برنامج حقوق اإلنسان الستخدامها كأداة عملية لتعزيز تعليم وتعلم
حقوق اإلنسان في مدارس األونروا .وهي أداة سهلة االستخدام تساعد على تطبيق سياسة برنامج حقوق اإلنسان
التي مت إطالقها في أيار  .2012وتوضح تلك السياسة منحى األونروا للتربية على حقوق اإلنسان بهدف إرساء منهجية
موحدة ومح ّدثة يتم اتباعها لهذه الغاية.
تشكل رزمة أدوات برنامج حقوق اإلنسان مصدرا مرجعيا شامال نضعه في متناول معلمي األونروا والعاملني في اإلدارة
املدرسية الذين يزيد عددهم عن  19,000موظف وموظفة ،حيث ستمكنهم الرزمة من تعليم حقوق اإلنسان بطريقة
تساعد على تشجيع طلبتهم على التفاعل مع هذا املوضوع ،وعلى توسيع آفاق تفكيرهم بشأنه  ،وكذلك على دمج
التربية على حقوق اإلنسان في ممارسات الغرفة الصفية واملواضيع الدراسية .ومن خالل األنشطة العملية الواردة في
رزمة األدوات التي يبلغ مجموعها  40نشاطا ،سيكون مبقدور املعلمني تكوين بيئة مدرسية قائمة على احلقوق تشجع
الطلبة على معرفة حقوقهم والدفاع عنها.
تسعى سياسة البرنامج ورزمة األدوات إلى متكني أبناء الالجئني الفلسطينيني ،وتشجيعهم على معرفة حقوقهم
وممارستها ،وعلى مراعاة حقوق اآلخرين ،واالعتزاز بهويتهم الفلسطينية ،وتقدمي إسهامات إيجابية جملتمعهم.
آمل أن تستمتعوا باستخدام رزمة األدوات من خالل العمل في صفوفكم ،وأن تستفيدوا منها وأنتم تعملون على
إكساب طلبتكم املعارف واملهارات واالجتاهات املتعلقة بحقوق اإلنسان بطريقة ممتعة ومحفزة على املشاركة.
كل الشكر للمكتب األمريكي للسكان والالجئني والهجرة على دعمه املالي والتزامه املستمر بدعم برنامج األونروا
حلقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح منذ البداية .نشكر أيضا السيد بول ماك آدمز ،اخلبير الدولي في حقوق اإلنسان
الذي بذل جهدا كبيرا في إعداد رزمة األدوات ،كما نشكر زمالءنا في جميع األقاليم الذين كان خلبراتهم والتزامهم
بتعليم حقوق اإلنسان أطيب األثر في كل ما مت إجنازه حتى اآلن.
اخمللصة،
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مقدمة

مقدمة
رزمة أدوات املعلم لبرنامج حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح هي دليل إرشادي سهل االستخدام حول تعليم
حقوق اإلنسان .وقد مت وضعها ملعلمي جميع الصفوف كي توفر لهم األدوات التي يحتاجونها لتعليم حقوق اإلنسان
في غرفة الصف .وتتضمن هذه األدوات دليال ً عاما ً عن حقوق اإلنسان ،وأدوات تخطيط لدمج تعليم حقوق اإلنسان
في مدارسهم ،ومجموعة من األنشطة تهدف إلى تطوير املعرفة واملهارات واالجتاهات لدى الطلبة؛ كي يتسنى لهم
املساهمة بصورة إيجابية في بناء ثقافة حقوق اإلنسان.
حقوق اإلنسان ليست موضوعا ً جديدا ً بالنسبة لألونروا .إذ إن األونروا ،باعتبارها هيئة منبثقة عن اجلمعية العامة لألمم
املتحدةُ ،مكلفة مبراعاة مبادئ حقوق اإلنسان وبضمان تنمية أطفال مدارسها بصورة كاملة باالستفادة من جتربة
التعلم النوعي .وتعتمد هذه التجربة على ثقافة حقوق اإلنسان وتتغذى عليها.
إن تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان مسألة أكبر من مجرد تعليم حقوق اإلنسان في غرفة الصف .واملنحى التربوي الذي
تقدمه رزمة األدوات هذه ال يقتصر على تشجيع الطلبة على تعلم حقوق اإلنسان فحسب ،بل يشجعهم في الوقت
ذاته على املساهمة في بناء بيئة مدرسية حتترم حقوق اإلنسان .ومن هنا ،فإن هذا املنحى يالمس كل عنصر من عناصر
املدرسة باعتبارها بيئة تعلمية آمنة ومساملة ،بيئة تضمن :أن يتعلم الطلبة عن حقوق اإلنسان في غرفة الصف ،وأن
يشارك الطلبة في القرارات التي تؤثر عليهم في املدرسة ،وأن يستخدم املعلمون مناحي تشاركية تضمن انخراط
الطلبة في هذه العملية .ويشمل ذلك أيضا ً تزويد الطلبة باملهارات التي متكنهم من ربط ما يتعلمونه في املدرسة
بانعكاساته العملية على حياتهم في مجتمعاتهم .إن رزمة األدوات تشجع على التعلم والتأمل وتشكيل االجتاهات
والقيم ،وعلى التفكير الناقد ،وعلى فعل كل ما من شأنه اإلسهام في مستقبل أفضل لكل شخص.

ما الداعي لرزمة األدوات؟
إن رؤية برنامج التعليم لألونروا هي تطوير (اإلمكانات القصوى لالجئني الفلسطينيني ليصبحوا واثقني بأنفسهم
وقادرين على االبتكار وطرح التساؤالت ،والتفكير ،والتحلي بالتسامح والعقلية املنفتحة والقيم اإلنسانية والتسامح
الديني ،والفخر بهويتهم الفلسطينية ،واإلسهام اإليجابي في مجتمعهم وفي اجملتمع العاملي)( .إستراتيجية األونروا
إلصالح برنامج التعليم  ،2015-2011الفقرة  ،2-1صفحة رقم  .)1إن تعليم حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح
يساهم في حتقيق هذه الرؤية.
يتطلب حتقيق هذه الرؤية اتباع منحى موحد لتعليم وتعلّم حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح .وعندما مت
استشارة العاملني في برنامج التعليم في األونروا على مختلف املستويات وأطراف أخرى من الشركاء اخلارجيني حول
أفضل السبل لتحقيق هذه الرؤية ،كان هناك إجماع بينهم على أن أحد املصادر املفيدة للمعلمني بهذا الصدد هو
وضع رزمة أدوات تتضمن معلومات عامة عن حقوق اإلنسان ،إلى جانب أنشطة عملية جلميع الفئات العمرية ليتم
استخدامها من أي معلم من معلمي الصفوف .وتأخذ رزمة األدوات هذه باالعتبار حاجة معلمي األونروا ملصدر واضح
وعملي يستطيعون فهمه وتكييفه بسهولة وفقا ً ملتطلبات البيئة الصفية.
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مقدمة
لمن ُوضعت رزمة األدوات؟
وُضعت رزمة األدوات جلميع معلمي األونروا للصفوف (من األول حتى التاسع) (و الصف العاشر في األردن) على اختالف
املواد التي يدرّسونها .ومثل بقية الرزم العادية ،تتضمن هذه الرزمة أدوات متنوعة ملساعدة معلمي الصفوف على فهم
طبيعة حقوق اإلنسان وكيفية اتباع ممارسات تعليمية تعكس املبادئ التأسيسية التي تقوم عليها مدارس األونروا.
كما أن املعلومات الواردة في الرزمة ستساعد املعلمني على حتسني مهاراتهم التعليمية ،ومتكّن الطلبة من املشاركة
بفعالية أكبر في احلياة املدرسية ،وتشجعهم كمتعلمني على املساهمة الفعالة في عملية تطورهم ،ومتكن املعلمني
والطلبة من الربط بصورة أوثق بني نظرية حقوق اإلنسان من جهة ،واملهارات العملية التي تعكس حقوق اإلنسان من
جهة أخرى.
وتُعد الرزمة أيضا ً مبثابة مرجع إلدارة املدرسة واخملتصني التربويني .فبلنسبة إلدارة املدرسة ،تعتبر الرزمة دليال ً مفيدا ً
ملعرفة كيف ميكن للبيئة املدرسية العامة أن تعكس حقوق اإلنسان ،كما أنها تعرض خطوات عملية لتحقيق ذلك
على أرض الواقع .أما بالنسبة للمختصني التربويني ،فتشكل الرزمة مرجعا ً رئيسا ً في مجال تعزيز قدرات املعلمني
وكفاياتهم من أجل تطوير ممارسات تعليمية تعكس مبادئ حقوق اإلنسان.

ماذا يوجد في رزمة األدوات؟
الغاية من الرزمة هي أن يقوم معلمو األونروا باستخدامها كدليل إرشادي من الناحية العملية والنظرية لبناء
واستدامة ثقافة حقوق اإلنسان في غرفة الصف وفي املدرسة كلها ،وهي حتتوي على:
•مقترحات لتكوين بيئة صفية ومدرسية تشجع الطلبة على احترام بعضهم بعضا وعلى أن يصبحوا أكثر
تسامحاً.
•مقترحات لتبني طرق تعليم تعكس وتعزز حقوق اإلنسان في الغرفة الصفية ،مثل اتباع طرق تعليمية تؤدي إلى
زيادة مشاركة الطلبة في غرفة الصف.
•أنشطة عملية تساعد الطلبة على فهم واستيعاب ما تعنيه حقوق اإلنسان ومدى عالقتها بحياتهم.
•حلول عملية للنزاعات ،بخاصة أمناط النزاعات التي تنشأ بني الطلبة أنفسهم أو بني الطلبة واملعلمني.
تستند رزمة األدوات إلى مجموعة من محاور حقوق اإلنسان وكفايات املتعلم .بالنسبة للمحاور ،فقد مت حتديدها
التعلمية للطلبة .أما كفايات املتعلم ،فهي
في ضوء مشاورات مت إجراؤها مع موظفي األونروا ،وهي تعكس البيئات
ّ
مقسمة إلى ثالث فئات مستقلة لكنها متصلة ببعضها البعض ،وهي  )1الفهم واملعرفة  )2االجتاهات والقيم
 )3املهارات.
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مقدمة
تتألف رزمة األدوات من جزأين:
•اجلزء األول :دليل عام لتعليم حقوق اإلنسان يحتوي على مقدمة عن حقوق اإلنسان وعن التربية على حقوق
اإلنسان .ويشرح هذا اجلزء أيضا ً أهمية التربية على حقوق اإلنسان بالنسبة لألطفال.
•اجلزء الثاني :برنامج حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح في املدارس يبني املنحى التربوي لرزمة األدوات
واحملاور التي تسترشد بها محتويات الرزمة .ويحتوي اجلزء الثاني أيضا ً على وصف اخلطوات الالزمة لتخطيط
وتنفيذ التربية على حقوق اإلنسان في املدارس ،كما يحتوي على أدوات ليقوم املعلمون باستخدامها من أجل دمج
حقوق اإلنسان بصورة ناجحة في املواضيع الدراسية اخملتلفة في املدرسة .ويحتوي هذا اجلزء أيضا ً على 40نشاطا
من األنشطة العملية القائمة على الغرفة الصفية ،وعلى العديد من املشاريع القائمة على املدرسة وذلك
ملساعدة املعلمني على خلق بيئة مواتية الحترام حقوق اإلنسان .وهناك أيضا إقتراحات حول تقومي أثر رزمة األدوات.
للرزمة مالحق حتتوي على معلومات إضافية حول املواضيع التي تتحدث عنها ،ويشمل ذلك ما يلي:
•نسخة مبسطة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ونسخة مبسطة من اتفاقية حقوق الطفل ،إلى جانب
معلومات إضافية عن نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.
•معلومات إضافية حول سياسة برنامج األونروا حلقوق اإلنسان.
•قائمة باملراجع واملواقع اإللكترونية.
رزمة األدوات ما هي إال نقطة البداية للتعامل مع موضوع التربية على حقوق اإلنسان .لقد دأبت األونروا على تنفيذ
مبادرات وبرامج متنوعة في هذا اجملال في مدارسها منذ أكثر من اثني عشر عاما .وقد جاءت رزمة األدوات لتبني على
التجارب السابقة في مجال تعليم حقوق اإلنسان في املدارس ،وللتعامل مع موضوع التربية على حقوق اإلنسان ضمن
إطار عاملي مح ّدث ومفهوم للجميع.
ومن املتوقع أن يقوم املعلمون بتكييف أنشطة الرزمة وحتسينها في ضوء جتربتها على أرض الواقع .وعليه ،من املأمول
أن حتتوي النسخ التي ستصدر مستقبال ً من رزمة األدوات على مزيد من األمثلة من األقاليم حول أدوات التخطيط
واملشاريع واملناحي وطرق التعليم واألنشطة التي ثبت جناحها في نشر حقوق اإلنسان.
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 .1ثقافة حقوق اإلنسان
في مدارس األونروا

 .1ثقافة حقوق اإلنسان في مدارس األونروا:
إن عملية تعزيز وتقوية ثقافة حقوق اإلنسان في مدارس األونروا هي عملية جتري
منذ سنوات عديدة .وتستند رزمة األدوات هذه إلى التجربة التي توفرت عبر تعليم
حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح منذ عام  .1999ومنذ ذلك الوقت ،عمل
الكثير من مدارس األونروا على استخدام مواد إغنائية في أربعة مواضيع دراسية
للصفوف من الرابع حتى التاسع (اللغة العربية والتربية اإلسالمية واالجتماعيات
واللغة اإلجنليزية) لتعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان لدى الطلبة .وفي بعض األقاليم،
مت تطوير مناهج خاصة لهذه الغاية .وهناك كتب قصصية استخدمها املعلمون
إليصال قيم حقوق اإلنسان مثل االحترام واملساواة إلى مدارك الطلبة.
ثقافة حقوق اإلنسان هي ثقافة تعمل على حتقيق اإلمكانات الكاملة لطلبة
الالجئني الفلسطينيني .وهي ثقافة يقوم مبوجبها الطلبة بتطوير اجتاهات
وسلوكيات حتترم حقوق اإلنسان ،أي أن يؤدي التعليم الذي يتلقاه الطلبة والبيئة
التي يتعلمون فيها إلى ترسيخ احترام حقوق اإلنسان والتسامح لدى الطلبة
مدى احلياة عبر مراحل نضجهم وحتولهم إلى مواطنني فعالني في مجتمعاتهم.

معلومة مفيدة للمعلم:
يقدم لك هذا القسم أساس برنامج
حقوق اإلنسان ،وهو أساس يأخذ
باالعتبار العمل الذي دأبت األونروا
على القيام به في مجال حقوق
اإلنسان منذ أكثر من عشر سنوات.
يركز برنامج حقوق اإلنسان على
تطوير ثقافة حلقوق اإلنسان ،تقوم
أنت كمعلم بدور جوهري في تعزيزها
لدى الطلبة .لذلك كل معلم له
أهميته!

سؤال وجواب :1
ما معنى عبارة (تطوير ثقافة عالمية لحقوق اإلنسان)؟
جاء في املادة (4ب) من اإلعالن الذي تبنته األمم املتحدة مؤخرا ً (كانون األول  )2011حول احلق في التثقيف
والتدريس في ميدان حقوق اإلنسان أن التثقيف في مجال حقوق اإلنسان يقوم على مبادئ حقوق اإلنسان
التي تهدف إلى:
( ...تطوير ثقافة عاملية حلقوق اإلنسان يصبح فيها كل فرد مدركا ً حلقوقه ومسؤولياته جتاه حقوق اآلخرين،
ثقافة تعزز تنمية الفرد كعضو مسؤول في بيئة جامعة وفي مجتمع يتمتع باحلرية والسالم والتعددية).
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 .1ثقافة حقوق اإلنسان
في مدارس األونروا
استخدمت مدارس األونروا في جميع األقاليم طرقها اخلاصة في تعليم حقوق اإلنسان وممارسة حقوق اإلنسان في
معان عديدة ،وعلى سبيل املثال فإنها تعني:
املدرسة .وحقوق اإلنسان بالنسبة ملدارس األونروا تنطوي على
ٍ
•أن يقوم الطلبة بالتصويت النتخاب أعضاء برملانات مدارسهم.
•أن يلتقي الطلبة مع ممثلي البلديات للتعبير عن حقهم في بيئة نظيفة.
•أن يحتفل الطلبة باليوم العاملي حلقوق اإلنسان من خالل عروض متثيلية وفنية تبني كيف ميكن احترام حقوق
اإلنسان.
•أن يتفق الطلبة واملعلمون على مدونة سلوك في املدرسة تضمن احترام كل منهم لآلخر.
•أن يقوم الطلبة بزيارة ميدانية إلحدى دور املسنني ملعرفة كيف ميكن مساعدتهم.
•أن يقوم الطلبة بتشكيل مجموعات أقران لتلعب دور الوساطة في حل النزاعات بني الطلبة أنفسهم أو بني
الطلبة واملعلمني.
حقوق اإلنسان تعني كل تلك األمثلة والكثير غيرها .فمثل هذه األعمال تسهم في تكوين بيئة مدرسية تستند إلى
حقوق اإلنسان ،أو بعبارة أخرى (بيئة قائمة على احلقوق) .والبيئة القائمة على احلقوق هي بيئة يتسنى من خاللها أن:
•ميارس الطلبة واملعلمون حقوق اإلنسان في تعاملهم مع بعضهم بعضا ،أي أنهم يتحلون باالحترام ،وال ميارسون
التمييز ،ويعاملون اآلخرين بالتساوي ،ويحترمون الكرامة اإلنسانية.
•يقوم الطلبة بتطوير وممارسة مهارات حلل النزاعات بطريقة سلمية.
•يكتسب الطلبة معلومات عن حقوق اإلنسان مثل تاريخ حقوق اإلنسان ،ومدى ارتباطها بالسياق الفلسطيني،
وحقوق اإلنسان في دنيا العوملة ،وكيف تتصل حقوق اإلنسان باملواضيع اخملتلفة التي يتعلمونها في املدرسة.
•يتعلم الطلبة كيف ميكن أن تسهم حقوق اإلنسان في بناء مجتمع أقوى.
إن جميع عناصر البيئة املدرسية القائمة على احلقوق تسهم في متكني الطلبة من حتقيق إمكاناتهم القصوى
وطاقاتهم الكامنة .أي أن البيئة القائمة على احلقوق تسهم في بناء ثقافة حلقوق اإلنسان.
حتتوي رزمة األدوات أيضا على وصف لكيفية تكوين واستدامة بيئة قائمة على احلقوق عبر تعليم حقوق اإلنسان
وتعلّمها جلميع طلبة األونروا .وبهذه الطريقة سيتسع نطاق البيئة القائمة على احلقوق ويتجاوز جدران املدرسة مبا
يؤدي إلى انتشار ثقافة حقوق اإلنسان على نطاق األسرة واجملتمع.
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 .1ثقافة حقوق اإلنسان
في مدارس األونروا
 1-1رؤية األونروا لحقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح في التعليم
في عام  2012تبنت األونروا سياسة حلقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح
التي تنطبق على منشآتها التعليمية في جميع مناطق العمليات .وقد مت وضع
هذه السياسة بناء على استراتيجية األونروا إلصالح برنامج التعليم من أجل
حتسني جودة التعليم في مرافقها التعليمية ،والتعبير عن املناحي املتبعة حاليا
التي تهدف إلى دمج التربية على حقوق اإلنسان في املدارس .واستحدثت هذه
السياسة برنامجا ً لتحويل هذا الهدف إلى واقع ملموس ،مبا يشمله ذلك من رؤية
وبيان التزام وأهداف إستراتيجية ومبادئ إرشادية كما هو مبني في اجلدول رقم .1

معلومة مفيدة للمعلم:
رؤية برنامج حقوق اإلنسان تنسجم
مع معايير حقوق اإلنسان املعترف بها
عامليا ،بخاصة اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل.
ويحتوي القسم  2من اجلزء األول
على مزيد من املعلومات حول هاتني
الوثيقتني.
عليك كمعلم أن تكون ملما بنصوص
اإلعالن واالتفاقية ،وعندما تقوم بشرح
هاتني الوثيقتني لطلبتك ،استخدم
النسخة املبسطة من اإلعالن الواردة
في امللحق األول والنسخة املبسطة
من االتفاقية الواردة في امللحق الثاني.

2012

وتتماشى رؤية برنامج حقوق اإلنسان
أيضا مع املبادرة العاملية املعروفة
باسم البرنامج العاملي للتثقيف
في مجال حقوق اإلنسان .ملزيد من
املعلومات حول هذا البرنامج انظر
سؤال وجواب رقم .10

الجدول رقم  :1رؤية األونروا لبرنامج حقوق اإلنسان
من الناحية العملية فإن هذا يعني:

الرؤية:

توفير تعليم حول حقوق اإلنسان مبا ميكن طلبة أن تقدم املدارس تعليما ً بنوعية جيدة يساهم في تعلم
الالجئني الفلسطينيني من التمتع بحقوقهم الطلبة ويساعدهم على أن يصبحوا مواطنني فاعلني
وممارستها ،ومن مراعاة قيم حقوق اإلنسان ،والفخر يقدرون حقوق اإلنسان.
بهويتهم الفلسطينية ،واملساهمة بصورة إيجابية في
مجتمعهم وفي اجملتمع العاملي.
من الناحية العملية فإن هذا يعني:

لتحقيق هذه الرؤية ستسترشد األونروا ببيان
التزامها:

أن يكون التعليم الذي يجري في املدارس حول حقوق
تلتزم األونروا بتوفير تعليم بنوعية جيدة حلقوق اإلنسان اإلنسان قائما على املبادئ واملعايير الدولية حلقوق
في مدارسها ومنشآتها التعليمية انسجاما مع رؤيتها اإلنسان لكي يكون املنحى مماثال ً ملا هو متبع في مختلف
التعليمية ومع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية أنحاء العالم.
حقوق الطفل والصكوك ذات الصلة في النظام الدولي
حلقوق اإلنسان والبرنامج العاملي للتثقيف حول حقوق
اإلنسان.
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 .1ثقافة حقوق اإلنسان
في مدارس األونروا
الجدول رقم  :1رؤية األونروا لبرنامج حقوق اإلنسان
من الناحية العملية فإن هذا يعني:

سيتم تحقيق الرؤية من خالل تنفيذ األهداف
اإلستراتيجية:

•أن تقوم التربية على حقوق اإلنسان بالبناء على
ثقافة فلسطني ،أي أال ّ تكون مفروضة من جهة
أخرى.
•أن يساهم كل شخص في مدارس األونروا – من
طلبة ومعلمني وإدارة وموظفني – في تكوين بيئة
يتم فيها احترام حقوق اإلنسان وممارستها.
•احلياة بكرامة بحيث يحترمون اآلخرين ،ويقدمون
إسهامات إيجابية جملتمعهم ،ويصبحون مواطنني
عامليني.

األهداف اإلستراتيجية لبرنامج األونروا حلقوق اإلنسان،
واملستندة إلى البرنامج العاملي للتثقيف على حقوق
اإلنسان ،ستعمل على:
•البناء على مبادئ حقوق اإلنسان الكامنة في
السياق الثقافي لالجئني الفلسطينيني.
•تطوير بيئة لتعليم حقوق اإلنسان في مرافق األونروا
التعليمية تؤدي إلى تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان.
•تزويد طلبة األونروا وشبابها باملعرفة واملهارات
بهدف التأثير اإليجابي على اجتاهاتهم وسلوكياتهم
ليتمكنوا من املساهمة اإليجابية في مجتمعهم
وفي اجملتمع العاملي.
تستند الرؤية إلى خمسة مبادئ إرشادية:

.1
.2
.3

.4

.5

من الناحية العملية فإن هذا يعني:

1الكرامة اإلنسانية :جميع بني اإلنسان باعتبارهم
بشر يستحقون االحترام واملعاملة احلسنة.
2العاملية :حقوق اإلنسان عاملية مبعنى أن جميع
الناس في مختلف أنحاء العالم يستحقون احلصول
عليها.
3املساواة وعدم التمييز :جميع األفراد متساوون
كونهم من بني البشر وبفضل الكرامة املستحقة
لكل شخص .وعليه ينبغي ألاّ يعاني أي شخص من
التمييز.
4املشاركة واإلدماج :جميع الناس لهم احلق في
املشاركة واحلصول على املعلومات املتعلقة
بعمليات صنع القرارات التي تؤثر على معيشتهم
ورفاههم.
5التسامح :التسامح يعني االحترام وتقبل وتقدير
تنوع ثقافات العالم وأشكال التعبير وطرق ممارستنا
إلنسانيتنا.

جميع طرق التعليم و األدوات واألنشطة التي حتتوي
عليها هذه الرزمة تعكس هذه املبادئ اخلمسة ،وفي
بعض احلاالت يتم التشديد على واحد أو أكثر من هذه
املبادئ ،وفي حاالت أخرى ،تتحقق هذه املبادئ كمحصلة
طبيعية الستخدام تلك الطرق و األدوات واألنشطة.
فمثال ً بعض أدوات الرزمة تشجع على احترام التنوع،
وهذا يؤدي بالتالي إلى تسامح األفراد مع بعضهم بعضا
وإلى تعزيز املساواة.

انظر امللحق اخلامس ملزيد من املعلومات عن املبادئ
اإلرشادية لسياسة برنامج حقوق اإلنسان.
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 .2حقوق اإلنسان:

معلومة مفيدة للمعلم:

قدم القسم السابق أمثلة على ما قامت به مدارس األونروا سابقا ً لبناء واستدامة
ثقافة حلقوق اإلنسان ،وأوضح رؤية األونروا حلقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح
واألهداف التي يسعى هذا البرنامج إلى حتقيقها مستقبالً .وليكتمل فهم معنى
هذه الرؤية ،من املهم تفحص بعض املفاهيم األساسية حلقوق اإلنسان .وهذا ما
تتحدث عنه الفقرات أدناه.

 1-2فهم حقوق اإلنسان:
حقوق اإلنسان هي استحقاقات أساسية جلميع الناس كونهم من بني البشر.
وحقوق اإلنسان هي ما يحتاجه الناس ليعيشوا بكرامة .وهناك مميزات عديدة
حلقوق اإلنسان:

حقوق اإلنسان واجبة االستحقاق
لكل شخص .وكما جاء في املادة
األولى من اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان'' :يولد جميع بني البشر أحرارا
متساويني في الكرامة واحلقوق''.
من املهم أن يفهم الطلبة أن اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان يبني حقوق
اإلنسان ،لكن من املهم أيضا أن تقوم
أنت كمعلم مبساعدتهم على ربط
تلك احلقوق بحياتهم .وكما قال أحد
املعلمني في غزة'' :حقوق اإلنسان
تتعلق بالقيم .وتعتبر مواثيق حقوق
اإلنسان ،مثل اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان ،نقطة بدء مفيدة للتعلم
عن حقوق اإلنسان ،ولكن علينا في
نهاية األمر كمعلمني أن نستخلص
معنى تلك الوثيقة ونربطها بحياتنا
وحياة طلبتنا''.

•حقوق اإلنسان عاملية مبعنى أنها حق لكل شخص بغض النظر عن هويته أو
املكان الذي ينتمي إليه.
•حقوق اإلنسان تقوم على املساواة مبعنى أن كل شخص يحملها بالتساوي ،وأنه ال ينبغي ألي شخص أن يعاني من
التمييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الديانة أو اآلراء السياسية وغيرها من اآلراء ،أو األصل القومي أو
االجتماعي ،أو امللكية أو املولد أو أي وضع آخر كفلته معايير حقوق اإلنسان .وقد تطورت عبارة ''أي وضع آخر'' مع مرور
الوقت وأصبح من املتفق عليه على نطاق واسع أن أسسا ً مثل اإلعاقة والسن والنوع االجتماعي والهوية واالنتماء
العرقي واألصل اجلغرافي مشمولة بهذا التعريف.
•حقوق اإلنسان غير قابلة للتجزئة مبعنى أنه ليس هناك حقوق تعتبر أكثر أو أقل أهمية من حقوق أخرى.
•حقوق اإلنسان غير قابلة للتصرف مبعنى أنه ال يجوز ألي شخص أن يفقد أي حق منها ،أو أن يتم نزع أي حق منها
من أي شخص.
•حقوق اإلنسان تعتمد على بعضها بعضا ً .فعلى سبيل املثال إن لم يتوفر للطفل غذاء كاف (احلق في الغذاء)
سيصبح من الصعب عليه أن يتعلم في املدرسة (احلق في التعليم).
•حقوق اإلنسان تسير يدا ً بيد مع املسؤوليات .صحيح أن للشخص حقوقه ،لكنه يتحمل مسؤولية احترام حقوق
اآلخرين أيضاً.
غالبا ً ما يتم ربط حقوق اإلنسان باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،وهي وثيقة تبنتها األمم املتحدة في عام  .1948لكن
حقوق اإلنسان لها تاريخ طويل يشمل ثقافات متعددة من مختلف أنحاء العالم ،فحقوق اإلنسان تنبع من القيم
املشتركة بني البشر لالهتمام ببعضهم بعضا ً واحترام بعضهم بعضا ً والعيش بكرامة وسالم في بيئة يتمكن كل
واحد منا أن يحقق أقصى طاقاته كإنسان.
حقوق اإلنسان املدونة في القوانني لها تاريخ طويل .بعض األمثلة على ذلك شريعة حمورابي في بابل بالعراق (التي
تعود إلى  1780سنة قبل امليالد) ،ووثيقة املاغنا كارتا (اجنلترا  )1215واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملواطن (فرنسا
 )1789وإعالن االستقالل والدستور والئحة احلقوق للواليات املتحدة األمريكية (.)1791
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معلومة مفيدة للمعلم:
يتم اإلحتفال بتاريخ العاشر من
كانون األول في جميع أنحاء العالم
باعتباره اليوم العاملي حلقوق اإلنسان.
قم بإلقاء نظرة على نشاط رقم  2في
اجلزء الثاني حتت عنوان رزنامة حلقوق
اإلنسان.
فهذا النشاط مناسب جلميع
الصفوف ويسلط الضوء على
العاشر من كانون األول وعلى غيره
من التواريخ املرتبطة بحقوق اإلنسان
على مدار السنة.
فضال عن هذا النشاط ،هناك طرق
عديدة لالحتفال باليوم العاملي حلقوق
اإلنسان مع طلبتك .ما رأيك لو أجريت
مسابقة ألفضل بحث أو عمل فني
عن حق معني من حقوق اإلنسان؟

معلومة مفيدة للمعلم:
انظر امللحق األول الذي يتضمن
نسخة مبسطة من اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان .عليك كمعلم
استخدام النسخة املبسطة قدر
اإلمكان ألنها أسهل على الفهم
بالنسبة للطلبة.
أما بالنسبة لألطفال األكبر سنا،
فبإمكانهم اإلطالع على النسخة
الكاملة باللغة اإلجنليزية على الرابط
التالي :

/http://www.un.org/en/documents/udhr

وباللغة العربية على الرابط التالي:

/http://www.un.org/ar/documents/udhr

وجاء وقت اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان في تاريخ البشرية عندما تعهدت شعوب
العالم بعدم تكرار فظائع احلرب الكونية الثانية .وقامت األمم املتحدة ،التي كانت
في بداية عهدها ،بتشكيل مفوضية حلقوق اإلنسان .ثم قامت هذه املفوضية
بتشكيل جلنة لصياغة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ضمت أعضا ًء من ثمان
دول (لبنان ،االحتاد السوفياتي ،الواليات املتحدة ،الصني ،فرنسا ،تشيلي ،كندا
وأستراليا) .وقامت هذه اللجنة بوضع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بصيغته
النهائية التي تبنتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة في العاشر من شهر كانون
األول من عام  1948حيث أصبح يتم االحتفال بهذا التاريخ سنويا ً في جميع أنحاء
العالم باعتباره اليوم العاملي حلقوق اإلنسان.
ومن املتفق عليه على نطاق واسع أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ركن من
أركان حقوق اإلنسان املعاصرة .إنه (إعالن) مبعنى أنه غير ملزم قانونيا ً للدول
خالفا ً لالتفاقية أو العهد( .انظر سؤال وجواب رقم  4الذي يتضمن تعاريف هذه
العبارات) .لكن هذا اإلعالن أصبح وثيقة حتظى بقبول عاملي منذ أن تبنته األمم
املتحدة ،ويعتبره الكثيرون مبثابة معيار عام لتحقيق حقوق اإلنسان للجميع.
يحتوي اإلعالن على ديباجة وثالثني مادة تكفل احلقوق املدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية .وتضع املادتان األولى والثانية من اإلعالن
األساس جلميع احلقوق .وتنص املادة األولى منه على أنه يولد جميع الناس أحرارا ً
متساويني في الكرامة واحلقوق .أما املادة الثانية فتنص على أن جميع الناس
مستحقون جلميع احلقوق الواردة في اإلعالن دون أي نوع من التمييز .وتتعلق بقية
املواد بحقوق محددة مثل:
•احلق في احلياة (املادة )3
•احلق في احملاكمة العادلة (املادة )11
•احلق في اخلصوصية (املادة .)12
•احلق في تكوين أسرة (املادة .)16
•احلق في حرية التفكير والضمير والديانة (املادة .)18
•احلق في حرية التعبير (املادة .)19
•احلق في العمل (املادة .)23
•احلق في الراحة وفي أوقات الفراغ (املادة .)42
•احلق في التعليم (املادة .)26
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سؤال وجواب :2
كيف تم بناء هيكلية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؟
مت وضع مواد اإلعالن بناء على هيكلية أو تسلسل اقترحه أحد الذين شاركوا في صياغته ويدعى رينيه
كاسني ،وهو كما يلي:
•املادة األولى والثانية ترسيان أساس اإلعالن مع قائمة باملبادئ مثل احلرية واملساواة والكرامة.
•املواد  11-3تركز على احلقوق الفردية مثل احلق في احلياة.
•املواد  17-21تركز على حق الفرد في اجملتمع املدني والسياسي.
•املواد  21-18تركز على احلريات الدينية والعامة والسياسية.
•املواد  27-22تركز على احلقوق االقتصادية واالجتماعية.
•املواد  30-28تركز جزئيا ً على مسؤوليات الناس جتاه اجملتمع.
انظر امللحق األول الذي يتضمن نسخة مبسطة من اإلعالن.
تنطوي حقوق اإلنسان على مسألتني مهمتني بناء على منطق القانون الدولي:
•األولى هي نظرا ً ألن حقوق اإلنسان مت تدوينها بصيغة قوانني فهذا يعني أن الدول ملزمة قانونيا ً بضمان هذه احلقوق.
فمثال ً احلق في التعليم مت صياغته في املادة  26بالعبارة التالية'' :لكل شخص احلق في التعلم .ويجب أن يكون
التعليم في مراحله األولى واألساسية على األقل باجملان ،وأن يكون التعليم األولي إلزاميا ً'' .هذا يعني أن احلكومات
ملزمة بأن توفر ملواطنيها تعليما ً ميسرا ً ونوعيا ً ومقبوالً .وفيما يتعلق مبدارس األونروا ،فإن األونروا تقوم بواجبها
من حيث توفير التعليم.
•املسألة الثانية هي نظرا ً ألن حقوق اإلنسان قد صيغت على شكل قوانني ،يحق للناس املطالبة بحقوق اإلنسان
بصفة قانونية ،أي أن الناس بإمكانهم املطالبة بها عبر القضاء وهيئات حقوق اإلنسان وغيرها من الوسائل
القانونية.
سؤال وجواب :3
لماذا يحتاج المعلم لمعرفة حقوق اإلنسان في القانون الدولي؟
عندما يتم تضمني أي حق من حقوق اإلنسان في القانون الدولي فإن ذلك احلق يعرّف بناء على مبادئ
حقوق اإلنسان التي تنطبق على جميع احلقوق .فبالنسبة للحق في التعليم الذي سبق ذكره فقد مت
تعريفه وفق مميزات عديدة تساعد على توضيح ما يعنيه هذا احلق .فتوفير احلق في التعليم مثال ً يعني
أنه يتوجب على احلكومات أن جتعل املدارس متاحة لكل شخص .وهذه اإلتاحة يتم تعريفها بناء على ثالث
مميزات رئيسة:
•أن تكون املدرسة متاحة للجميع ،أي عدم تعرض أي شخص إلى أي نوع من التمييز يحول دون دراسته
في املدرسة.
•أن تكون املدرسة متاحة من حيث إمكانية الوصول إليها ،أي أن يتمكن الطلبة من الوصول إليها دون
مصاعب.
•أن تكون املدرسة متاحة من الناحية االقتصادية ،أي أن يكون أولياء األمور قادرين ماديا ً على إرسال
أبنائهم إلى املدرسة.
وهناك معايير أخرى للتعليم ُمعرّفة في القانون الدولي مثل نوعية التعليم الذي يتلقاه الطلبة .وألن
املعايير املتعلقة بالتعليم في القانون الدولي هي املبادئ التي تسترشد بها األونروا في تنظيم وتشغيل
مدارسها ،فإنه من املفيد أن يكون معلمو األونروا على معرفة بهذه املعايير.
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 2-2النظام العالمي لحقوق اإلنسان:
منذ أن تبنت األمم املتحدة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام  ،1948أصبحت حقوق
معلومة مفيدة للمعلم:
اإلنسان مبثابة ُمثُل عليا متفق عليها بني اجلميع .إن النهوض بحقوق اإلنسان
انظر امللحق الرابع الذي يتضمن والعمل على تشجيعها هو أمر ال يحث عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
قائمة ببعض الصكوك الرئيسة وحده ،بل حتث عليه أيضا ً نصوص حقوق اإلنسان الواردة في الوثائق املتعارف على
املتعلقة بحقوق اإلنسان.
تسميتها باملعاهدات .وفي حني أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ميثل نقطة
البداية لهذه احلقوق،
أصبحت هناك ثروة متنامية من أدبيات القانون الدولي حلقوق اإلنسان يجري إغناؤها باستمرار .وقد مت صياغة العديد من
الصكوك األخرى حلقوق اإلنسان لتعكس الفهم العاملي املتزايد ألهمية حقوق اإلنسان .فمثال ً هناك صكوك مخصصة
حلقوق املرأة (اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة) وأخرى مخصصة حلقوق الطلبة (اتفاقية حقوق
الطفل الوارد شرحها في القسم  3-2من اجلزء األول).
وتشمل معاهدات حقوق اإلنسان هذه نطاقا ً واسعا ً من احلقوق مبا في ذلك احلقوق املدنية والسياسية (مثل احلق
في االنتخاب واحلق في محاكمة عادلة) ،واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (مثل احلق في العمل واحلق في
التعليم وحق املشاركة في احلياة الثقافية) .وفيما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية فهي مكفولة مبوجب العهد
الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،في حني أن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مكفولة مبوجب
العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وعندما تصادق الدول على هذه الوثائق فهذا يعني
أنها توافق على االلتزام بضمان احلقوق الواردة فيها .كما أن املصادقة عليها تستتبع أن تقوم احلكومات بإرسال تقارير
إلى األمم املتحدة حول مدى ما مت إحرازه من تقدم في حتقيق احلقوق التي تتعلق بها املعاهدة ذات العالقة .فكل معاهدة
لها هيئة رقابية تقوم مبتابعة مدى التزام الدول بتلك املعاهدة ،وتضم الهيئة جلنة خبراء تعقد اجتماعات دورية.
فبالنسبة التفاقية حقوق الطفل على سبيل املثال ،على الدول أن ترفع إلى اللجنة اخملتصة بهذه االتفاقية تقريرا ً أوليا ً
بعد سنتني من املصادقة عليها ،وبعد ذلك تقوم برفع تقرير واحد كل خمس سنوات.
وحيث إن األونروا تأسست بنا ًء على ميثاق األمم املتحدة ،فهي جزء من منظومة األمم املتحدة بصفتها هيئة منبثقة عن
اجلمعية العامة .وباعتبار األونروا وكالة تابعة لألمم املتحدة ،فإنها ملزمة بالتقيد بغايات ومبادئ األمم املتحدة املنصوص
عليها في ميثاق األمم املتحدة .ومبا أن األونروا جزء من اجلمعية العامة التي تبنت تلك الوثائق وغيرها ،فإن منحى األونروا
في التعليم يسترشد إلى درجة كبيرة باحلقوق املنصوص عليها في تلك الوثائق.

سؤال وجواب :4
ما أهم العبارات الشائعة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان؟
هناك الكثير من العبارات املستخدمة في أدبيات القانون الدولي حلقوق اإلنسان نورد منها العبارات التالية:
•االتفاقية :اتفاق ملزم بني الدول ،وتستخدم هذه العبارة كمرادف للمعاهدة أو العهد .إن مصادقة
الدول على االتفاقية تعني أنها توافق على الواجبات وااللتزامات الواردة فيها .والعهد أقوى من
اإلعالن ألن الدول بإمكانها املصادقة عليه.
•العهد :عبارة تستخدم كمرادف لالتفاقية أو املعاهدة
•اإلعالن :وثيقة تنص على مبادئ ومعايير متفق عليها لكنها ليست ملزمة من الناحية القانونية.
•ومن األمثلة على ذلك االعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
•املصادقة :العملية التي تقوم من خاللها الدول بالتوقيع على املعاهدة وتصبح بذلك ملزمة بالتقيد بها.
•التحفظ :طلب تتقدم به دولة من الدول الستثناء مادة من املعاهدة.
•املعاهدة :اتفاق رسمي بني الدول يحدد الواجبات وااللتزامات .وتستخدم هذه العبارة كمرادف لالتفاقية
أو العهد.
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 .2حقوق اإلنسان
سؤال وجواب :5
هل هناك وثيقة دولية لحقوق اإلنسان تتعلق بالتثقيف حول حقوق اإلنسان؟
نعم ،من أحدث التطورات على صعيد حقوق اإلنسان قيام األمم املتحدة في شهر كانون أول  2011بتبني
إعالن حول التثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان .وباعتبار هذا الصك إعالناً ،فهو غير ملزم قانونياً،
لكنه مع ذلك يشكل إقرارا ً بأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان أصبح حقا ً من حقوق اإلنسان.
المصدرhttp://www.ohchr.org/AR/Issues/Education/Training/Pages/UNDHREducationTraining.aspx :

 3-2حقوق الطفل:
اتفاقية األمم املتحدة حول حقوق الطفل هي معاهدة حلقوق اإلنسان جتسد حقوق
الطلبة في القانون الدولي حلقوق اإلنسان .وقد تبنت األمم املتحدة هذه االتفاقية
عام  1989بعد عشر سنوات من املداوالت بني الدول األعضاء .وهي أكثر اتفاقية
من اتفاقيات األمم املتحدة حظيت باملصادقة عليها وأقلها عرضة للتحفظات.
وتتعلق اتفاقية حقوق الطفل بشكل خاص بالطلبة وذويهم أو أولياء أمورهم
الشرعيني ،وباليافعني الذين يعملون مع الطلبة مثل املعلمني.
وتعرّف االتفاقية الطفل بأنه أي شخص دون سن الثامنة عشرة .ويعتبر الطفل
''حامال ً للحقوق'' كأي يافع .ولذلك ،للطفل حقوق مكفولة في القانون وهي كما
يلي:

معلومة مفيدة للمعلم:
انظر امللحق الثاني الذي يتضمن
النسخة املبسطة من اتفاقية حقوق
الطفل .قم بزيارة الرابط التالي لالطالع
على النسخة الكاملة من االتفاقية.
http://www.ohchr.org/AR/
ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

انظر امللحق الثالث ملزيد من املعلومات
حول اتفاقية حقوق الطفل.

•احلقوق املدنية والسياسية :مثال ً يجب أن يُعامل الطفل بإنصاف مبوجب القانون.
•احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية :مثال ً للطفل احلق في التعليم وفي الغذاء وفي املأوى وفي احلصول
على الرعاية الصحية.
•حقوق احلماية :مثال ً الطفل محمي من اإلساءة واالستغالل.
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 .2حقوق اإلنسان
سؤال وجواب :6
كيف يقوم المعلم بتعليم الطلبة اتفاقية حقوق الطفل؟
اتفاقية حقوق الطفل مكتوبة بلغة مفهومة ،ويوجد منها نسخة مبسطة وصديقة لألطفال ''انظر
امللحق الثاني'' لتكون مفهومة للجميع.
أما كيف يقوم املعلم بتثقيف طلبته حول اتفاقية حقوق الطفل ،فهذا أمر يتوقف على عدد من العوامل
من بينها أعمار الطلبة ومدى إملامهم باحلقوق .وفي كثير من احلاالت من املفيد أن يدع املعلم طلبته يع ّبرون
عن األشياء املهمة لهم في احلياة كمدخل لتقدمي االتفاقية .فمثال ً إذا أجاب الطلبة أن األشياء املهمة لهم
هي العيش في منزل واحلصول على الطعام والشراب والذهاب إلى املدرسة وممارسة معتقداتهم الدينية،
بإمكان املعلم أن يبادر إلى ربط هذه العناصر باحلقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل .وبهذه الطريقة تأتي
االتفاقية كمحصلة طبيعية ملا يوجد لدى الطلبة من مفاهيم ومعلومات ،وليس كموضوع دراسي جديد.
األنشطة الواردة في اجلزء الثاني من رزمة األدوات حتتوي على أمثلة حول كيفية تقدمي حقوق الطفل .انظر
النشاط رقم  4بعنوان تقدمي حقوق الطفل.
هناك أربعة مبادئ إرشادية تقوم عليها اتفاقية حقوق الطفل وهي:
•عدم التمييز :جميع احلقوق التي كفلتها اتفاقية حقوق الطفل يجب أن تتوفر جلميع الطلبة دون أي نوع من
التمييز (املادة الثانية).
•مصالح الطفل الفضلى :يجب أن تكون مصالح الطفل الفضلى في صلب االعتبارات األساسية جلميع اإلجراءات
املتعلقة بالطفل (املادة الثالثة).
•احلق في احلياة وفي البقاء وفي التنمية :لكل طفل احلق في احلياة والبقاء والتنمية( .املادة السادسة).
•احترام آراء الطفل (املشاركة) :ينبغي احترام رأي الطفل وأخذه في االعتبار في جميع األمور التي تؤثر عليه (املادة
الثانية عشرة) .وهذا يعني أن الطفل ينبغي أن يكون طرفا ً فعاال ً في القرارات التي تؤثر عليه.
سؤال وجواب :7
ما هو ''المبدأ اإلرشادي''؟
حتتوي اتفاقية حقوق الطفل على أربعة مبادئ إرشادية .هذا يعني أن تلك املبادئ تنطبق على جميع
األفعال املتعلقة بالطفل.
بالنسبة للحق في التعليم على سبيل املثال (املادة  28من االتفاقية) يجب أن يُتاح جلميع الطلبة احلصول
على التعليم دون متييز ،وأن يكون التعليم الذي يتلقونه من النوع الذي يخدم مصاحلهم الفضلى ،وأن
يكون التعليم موجها ً نحو تنميتهم ،وأن يتم احترام وسماع آراء الطلبة في التعليم الذي يتلقونه.
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 .3التربية في مجال حقوق اإلنسان
قدم القسم السابق بعض املفاهيم األساسية عن حقوق اإلنسان واحتوى على مقدمة عن النظام العاملي حلقوق
اإلنسان .وهذه العناصر هي األساس الذي يقوم عليه تعليم حقوق اإلنسان لألطفال .لكن التربية في مجال حقوق
اإلنسان هي أكبر من مجرد التعلم عن مفاهيم وحقوق .إنها أي شكل من أشكال التربية التي تساهم في بناء ثقافة
حلقوق اإلنسان .وعليه ،فإن هذا اجلزء يتحدث عن التربية حول حقوق اإلنسان بهذا املعنى.

 1-3تعريف التربية في مجال حقوق اإلنسان
التعريف الذي تتبناه األونروا في سياستها هو التعريف الذي مت التوصل إليه في
البرنامج العاملي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان (انظر سؤال وجواب رقم .)8
إن التربية في مجال حقوق اإلنسان موضوع أكبر من مجرد معرفة مواد معينه في
هذه املعاهدة أو تلك .فهي تشمل تعلم املهارات التي تعزز احترام حقوق اإلنسان
والتمتع بها ،والوعي بتشكيل القيم واالجتاهات والسلوكيات.

معلومة مفيدة للمعلم:
تعريف التربية على حقوق اإلنسان
املستخدم في هذا القسم مستمد
من برنامج األمم املتحدة العاملي
للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان.
هذا يعني أن التعريف الذي تستخدمه
أنت كمعلم في األونروا هو التعريف
املقبول عامليا.
يساعد هذا القسم على تعميق
فهمك لألساس النظري للطرق
واألنشطة التعليمية املوضحة في
اجلزء الثاني من رزمة األدوات.

سؤال وجواب :8
ما هي التربية على حقوق اإلنسان؟
إنها التعليم والتدريب واملعلومات التي تهدف إلى بناء ثقافة عاملية حلقوق اإلنسان من خالل تبادل
املعرفة ونقل املهارات وتشكيل االجتاهات املوجهة إلى:
أ .تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات االساسية.
ب .التنمية الكاملة للشخصية اإلنسانية واإلحساس بكرامتها.
ج .تعزيز التفاهم والتسامح ومساواة النوع االجتماعي والصداقة بني جميع الشعوب والسكان احملليني
واألقليات.
د .متكني جميع األشخاص من املشاركة الفاعلة في مجتمع حر ودميوقراطي يخضع لسيادة القانون.
ه .بناء السلم وصيانته.
و .تعزيز تنمية مستدامة محورها البشر وتعزيز العدالة االجتماعية.
المصدر :البرنامج العاملي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان.متوفر أيضا على الرابط التالي:

http://www.ohchr.org/AR/Issues/Education/Training/Pages/UNDHREducationTraining.aspx
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 .3التربية في مجال حقوق اإلنسان
سؤال وجواب :9
هل تشمل التربية على حقوق اإلنسان أيضًا التربية على حل النزاعات والتسامح؟
برنامج األونروا يتعلق بحقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح ،والعديد من البرامج التربوية املتعلقة
بحقوق اإلنسان تسمى (التربية على حقوق اإلنسان) كتسمية مختصرة .كما أن العديد من البرامج
التعليمية التي تركز على حقوق اإلنسان تشمل أيضا ً حل النزاعات والتسامح كمفاهيم ضمنية في
عبارة التربية على حقوق اإلنسان.
أما األونروا فقد حرصت على ذكر حل النزاعات والتسامح صراحة في مسمى برنامجها .إن تعليم هذين
ال ُبعدين للطلبة يساهم في تعزيز رؤية األونروا للمدارس اآلمنة واخلالية من العنف .وبالنسبة لرزمة
األدوات هذه فإن التربية على حقوق اإلنسان تشمل تعليم حقوق اإلنسان وكذلك مهارات حل النزاعات
وتشكيل االجتاهات املبنية على التسامح.
في عام  2011تبنت األمم املتحدة إعالنا شكل عالمة فارقة من حيث اعتبار التربية في مجال حقوق اإلنسان على أنها
حق من حقوق اإلنسان .ففي قرارها رقم  /13766املؤرخ في  19كانون األول ،تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن
العاملي حول التربية والتدريب في مجال حقوق اإلنسان (انظر سؤال وجواب رقم  .)5ورغم أن هذا اإلعالن وثيقة ليست
ملزمة من الناحية القانونية ،إال أنه يوضح املقتضيات املترتبة على حق التربية في مجال حقوق اإلنسان .فقد مت تقدمي
التربية في مجال حقوق اإلنسان في الفقرة الثانية من املادة الثانية لإلعالن باعتبارها تربية عن وعبر ومن أجل حقوق
اإلنسان.
''التربية عن حقوق اإلنسان :وهذا يشمل توفير املعرفة والفهم ملبادئ وأعراف حقوق اإلنسان  ،والقيم التي تنطوي
عليها واآلليات الالزمة حلمايتها .التربية عبر حقوق اإلنسان :وهذا يشمل التعليم والتعلم بطريقة حتترم املعلمني
واملتعلمني .التربية من أجل حقوق اإلنسان :وهذا يشمل متكني االشخاص من التمتع بحقوقهم وممارستها مع احترام''.
المصدرhttp://www.ohchr.org/AR/Issues/Education/Training/Pages/UNDHREducationTraining.aspx :
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سؤال وجواب :10
ما هو البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان؟
عدا عن املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان املذكورة في القسم  2من اجلزء األول ،هناك عدة معايير أخرى
حلقوق اإلنسان تدل بوضوح على التوجه الذي ينبغي على األونروا اتباعه في منحى تعليم حقوق اإلنسان.
ومن هذه املعايير تلك الواردة في البرنامج العاملي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان ( 2005لغاية اآلن)
وخطط العمل املرتبطة به( .املرحلة األولى واملرحلة الثانية).
أشهرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة البرنامج العاملي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان في شهر
كانون األول سنة .2004ويسعى البرنامج إلى '' الترويج لفهم مشترك للمبادىء واملنهجيات األساسية
للتثقيف حول حقوق اإلنسان ،وذلك من أجل بناء إطار عملي لتقوية الشراكات والتعاون على املستوى
الدولي نزوال إلى اجلذور األساسية في اجملتمع''.
وقد جرى تشكيل البرنامج العاملي عبر مراحل متتابعة .املرحلة األولى ( 2005لغاية اآلن) تركز على التربية
في مجال حقوق اإلنسان في املدارس األساسية والثانوية .أما املرحلة الثانية ( )2014 – 2010فتركز على
التربية في املراحل التعليمية العليا وعلى برامج تدريبية للمعلمني والتربويني ،وموظفي القطاع العام،
ورجال القانون والعسكريني.
المصدر  :البرنامج العاملي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان .متوفر على الرابط التالي:
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Education/Training/Pages/UNDHREducationTraining.aspx

سن الطفولة هو الفترة املثالية للتعلم عن حقوق اإلنسان ،واملدرسة هي البيئة املثالية للتعلم ،حيث إن تربية الطلبة
على حقوق اإلنسان متكنهم من:
•تقوية اعتدادهم بأنفسهم واحترامهم لآلخرين.
معلومة مفيدة للمعلم:
•التعرف على حقوق اإلنسان وربطها بحياتهم اليومية.
•البدء في فهم حقوقهم وحقوق اآلخرين.
على معلمي الصفوف العليا معرفة
ماذا تعلم الطلبة عن حقوق اإلنسان
•اكتساب مهارات حلل النزاعات عندما حتدث.
تربية الطلبة حول حقوق اإلنسان هي عملية تدريجية .ولذلك ،فإن عملية تعليم
حقوق اإلنسان لألطفال في رزمة األدوات هذه تأخذ باالعتبار مدى تطور كفاياتهم
التعلمية .فالطلبة األصغر سنا مثال لديهم القدرة على التعلم عن قيم أساسية
ترتبط بحقوق اإلنسان مثل التعاون واملشاركة واالحترام .ومع تقدم الطلبة في
العمر فإنهم يواصلون تعزيز هذه القيم باإلضافة إلى تعلم مفاهيم وقضايا أكثر
تعقيدا مثل احترام التنوع ،والقانون الدولي حلقوق اإلنسان ،وانتهاكات حقوق
اإلنسان مثل التعذيب واإلبادة اجلماعية.
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في الصفوف السابقة.
عليك كمعلم معرفة ما الذي
تعلمه طلبة صفك لغاية اآلن حول
حقوق اإلنسان .يحتوي القسم 2
من اجلزء الثاني على أدوات تخطيط
ليستخدمها املعلمون وإدارة املدرسة
معا ً من أجل التخطيط لتعليم
حقوق اإلنسان في مدرستك.

 .3التربية في مجال حقوق اإلنسان
 2-3المعرفة ،واالتجاهات والقيم ،والمهارات
يبني الشكل  1بعض األمثلة على
املعرفة ،واملهارات ،واالجتاهات والقيم
املرتبطة بحقوق اإلنسان .وعندما
تقوم بتعليم حقوق اإلنسان عليك
االهتمام بجميع تلك النواحي معظم
الوقت.

لتقوية ثقافة حقوق اإلنسان في مدارس األونروا ،يجب على الطلبة اكتساب
املعرفة عن حقوق اإلنسان ،وفي الوقت ذاته تطوير اجتاهاتهم وقيمهم ومهاراتهم
لوضع مبادىء حقوق اإلنسان (في حيز التطبيق) .فمثال قد يتعلم الطفل خطوات
حل النزاع مع طفل آخر (اجلانب املعرفي) ولكن يجب أن ميتلك ذلك الطفل أيضا
الوعي واالستعداد ملعرفة وتفهم طبيعة النزاع (أي ما يشكل اجتاهات الطفل).
وعلى الطفل أيضا أن ميتلك مهارات حل النزاع بصورة سلمية.

يركز برنامج حقوق اإلنسان على نطاق
واسع من عناصر املعرفة و املهارات
واالجتاهات والقيم املشار إليها بعبارة
''كفايات املتعلم'' .يتضمن القسم 2
من اجلزء الثاني شرحا لهذه الكفايات .

إن التربية على حقوق اإلنسان تصبح أسهل عندما ميتلك املعلمون القدرة على
معاجلة أي موضوع باتباع املنحى الكلي ،وعلى القيام بتطوير املعرفة والفهم
وتشكيل االجتاهات والقيم ،وتطوير مهارات عملية ملساعدة الطلبة على تعلم
حقوق اإلنسان وتأملها وممارستها( .انظر الشكل .)1

معلومة مفيدة للمعلم:

الشكل  :1المعرفة ،والقيم واالتجاهات  ،والمهارات.

ما نوع المعرفة التي يحتاجها
األطفال لفهم حقوق اإلنسان في
حياتهم اليومية؟

ما هي االتجاهات والقيم التي
يحتاجها األطفال لتطوير واستدامة
ثقافة لحقوق اإلنسان؟

ماهي المهارات التي يحتاجها
األطفال لتطوير واستدامة ثقافة
لحقوق اإلنسان؟

ومن أمثلة المعرفة ما يلي:

فيما يلي أمثلة على تأمل و تشكيل
االتجاهات والقيم:

ومن األمثلة على تطوير المهارات
كيفية القيام بما يلي:

•معرفة اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان وإتفاقية حقوق الطفل
بلغة مبسطة .وهذا يشمل التعلم
عن حقوق معينة وعالقتها بحياة
األطفال.
•مميزات حقوق اإلنسان جميعها
(مثل ميزة انطباقها على كل
شخص وعدم جواز نزعها من اي
شخص).
•فهم حقوق اإلنسان في سياق
وضعالالجئينالفلسطينيين.

•كيف يحترم األطفال بعضهم
بعضا وكيف يحترمون معلميهم.
•تحملهممسؤوليةنتائج
أفعالهم.
•التعاطف والتضامن مع الذين
حرموا من حقوقهم.
•تقبل واحتواء جميع األطفال
للمشاركة في األنشطة المدرسية،
بمن فيهم ذوي االعاقة.

•حل النزاعات.
•التعبير عن النفس بثقة.
•التحدث عن حقوق اإلنسان
باستخدام لغة حقوق اإلنسان.
•المشاركة بصورة
ديموقراطية في
األنشطة المشتركة
مع أطفال اخرين.
•التصويت
والمشاركة الفاعلة
في أنشطة البرلمان
المدرسي.

مقتبس من فالورز ،نانسي وآخرين ( )2009دليل التربية على حقوق اإلنسان لألطفال ،بودابست :مجلس أوروبا ،المركز
األوروبي للشباب .بودابست (الطبعة الثانية).
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سؤال وجواب : 11
أي منحى هو األكثر شيوعا في العالم :تعليم حقوق اإلنسان كمادة مستقلة
قائمة بذاتها أم دمجها في تعليم المواد الدراسية األخرى؟
عندما مت تقومي البرنامج العاملي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان في عام  ،2010قامت  76دولة في
العالم بإرسال تقارير عن املنحى املتبع لديها .وقد تبني أن معظم هذه الدول تتبع املنحى الذي يقوم
على دمج تعليم حقوق اإلنسان:
(بعض الدول تقوم بتعليم حقوق اإلنسان كمادة مستقلة قائمة بذاتها ،لكن العدد األكبر منها يقوم
بدمج حقوق اإلنسان في املواد الدراسية القائمة ،غالبا ضمن املواضيع التي تتعلق باملواطنة والتربية
املدنية واالجتماعيات ،إضافة إلى مواضيع أخرى مثل القانون والتربية الدينية واملهارات احلياتية والتربية
األخالقية والسلوكية والتربية البيئية والتربية البدنية والصحية وغيرها).
المصدر :تقومي تنفيذ املرحلة األولى ( )2009 – 2005الذي قامت به جلنة األمم املتحدة للتنسيق بني الوكاالت
بخصوص تعليم حقوق اإلنسان في نظام التعليم املدرسي .متوفر على شبكة اإلنترنت على الرابط التالي:

http://www.ohchr.org/AR/Issues/Education/Training/Pages/UNDHREducationTraining.aspx

 3-3معلمو األونروا والتربية على حقوق اإلنسان
التربية في مجال حقوق اإلنسان تدخل في صلب جميع املواضيع الدراسية وتشمل كافة الصفوف .ونظرا ألن التربية
على حقوق اإلنسان تساعد الطلبة على التعلم عن حقوق اإلنسان وتقوية االجتاهات والقيم الراعية للحقوق ،فإنه من
املمكن تعليمها كمادة مستقلة أو دمجها في املواد األخرى لكافة الصفوف.
لقد مت اتباع مناح مختلفة لتعليم حقوق اإلنسان في مدارس األونروا:
•في بعض املدارس ،مثلما هو احلال في غزة ،يتم تدريس حقوق اإلنسان كمادة مستقلة.
•في مدارس أخرى يقوم املعلمون في الصفوف من الرابع وحتى التاسع باستخدام (مواد إغنائية) .وحتتوي هذه
املواد على خطط للدروس املتعلقة بحقوق اإلنسان في املواضيع التالية :اللغة العربية واالجتماعيات والتربية
اإلسالمية واللغة اإلجنليزية .وقد مت استخدام كتب قصصية وأنشطة ملساعدة املعلمني على إيصال قيم حقوق
اإلنسان مثل االحترام واملساواة.
إن املنحى الوارد في رزمة األدوات هذه يستند إلى ما قامت به األونروا سابقا في هذا اجملال .في نيسان ،2012أثناء
استكمال سياسة البرنامج بصورتها النهائية ،قامت األونروا مبراجعة بعض أجزاء منهاج حقوق اإلنسان في غزة
(الصفوف  )6-1واملواد اإلغنائية للصفوف  .9-4وقد اتضح أن املواد اإلغنائية بحاجة إلى حتديث كي تعكس التوجه
احلالي للتربية على حقوق اإلنسان وأفضل املمارسات املتبعة في العالم .وقد لوحظ أن منهاج قطاع غزة حلقوق
اإلنسان ،وهو منهاج قائم بذاته ،يركز في الصفوف الدنيا على املهارات احلياتية واالنضباط .ومن هذه الناحية ،فإن هذه
الرزمة مبا حتتويه من محاور ليست بديال ملنهاج غزة ،لكنها تقدم منحى لدمج حقوق اإلنسان في املدارس ينسجم مع
استراتيجية األونروا إلصالح التعليم ومع املمارسة املتبعة عامليا في مجال التربية على حقوق اإلنسان التي تتضمن
البرنامج العاملي للتثقيف في ميدان حقوق اإلنسان (انظر سؤال وجواب رقم  .)10وبهذه الطريقة ،ستكون رزمة
األدوات ذات قيمة ملدارس األونروا في قطاع غزة.
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سؤال وجواب :12
هل تعالج مناهج السلطات المضيفة موضوع حقوق اإلنسان؟
إن الوضع في مدارس األونروا فريد من نوعه ألن األونروا هي وكالة تابعة لألمم املتحدة تقدم خدمات تعليمية.
ورغم أن األونروا هيئة دولية ،إال أنها تستخدم في جميع مناطق عملياتها اخلمس املناهج والكتب
املدرسية التي تستخدمها السلطات املضيفة .وبصفة عامة ،إن مناهج السلطات املضيفة ال تركز
بشكل قوي على تعليم حقوق اإلنسان .وقد مت وضع رزمة األدوات هذه كي يستخدمها املعلمون كوسيلة
إلثراء املناهج املطبقة في مناطق العمليات .ومن هذه الناحية ينبغي التعامل مع الرزمة كأداة مرنة.
آراء المعلمين حول أهمية تعليم حقوق اإلنسان

هناك أسباب كثيرة جتعل تعليم حقوق اإلنسان عنصرا مهما ً لنمو الطفل في املدرسة .بني عامي  2012و  2013مت
طرح السؤال التالي على معلمي األونروا الذين سبق لهم تعليم حقوق اإلنسان منذ فترة( :ما الداعي لتعليم حقوق
اإلنسان؟) فيما يلي بعض إجاباتهم:
•'' هذه هي السنة األولى التي أقوم فيها بتعليم حقوق اإلنسان .كان الطلبة في املدرسة متشوقني لتعلم املزيد
عن هذا املوضوع .وبعد تشكيل البرملان املدرسي ،أصبح الطلبة على علم بكيفية اتخاذ القرارات في املدرسة.
لقد تغير سلوك الطلبة في تعاملهم مع بعضهم ،وبدأوا يدركون أن سلوكهم أصبح إيجابيا وأن اآلخرين يريدون
تقليدهم''.
•'' كان هناك تغيير إيجابي على مستويات مختلفة :الطلبة وأولياء األمور واجملتمع احمللي .لقد اكتسبنا مقدارا كبيرا
من الثقة بالنفس وبقدراتنا كمعلمني .بدأنا نرى تغيرا في السلوك عند تعليمهم حقوق اإلنسان .وكان الطلبة
ينتظرون هذه احلصص يوميا بشوق ورغبة .إنها متعة وترويح بالنسبة لهم .إنهم يعبرون عن آرائهم في غرفة
الصف ،كما أن تعليم حقوق اإلنسان أزال التوتر بني الطلبة في املدرسة .وعندما يحني موعد هذه احلصة فإن
الطلبة يترقبون وصول معلم حقوق اإلنسان .وإن وقعت مشكلة في أي صف ،فإنهم يحولونها أيضا إلى البرملان
املدرسي .وفي كل مرة أدخل فيها غرفة الصف أصبحت ال أرى طفال يتشاجر مع آخر''.
•'' في البداية كنت من أشد املعارضني لتعليم موضوع حقوق اإلنسان .ثم بدأت تدريجيا بتقبل املوضوع ومبراعاة
مفاهيم حقوق اإلنسان في ممارساتي داخل الغرفة الصفية .أنا أيضا أقوم بتعليم حقوق اإلنسان لطلبتي منذ
فترة .لقد الحظت تغيرا كبيرا في سلوكياتهم واجتاهاتهم .لقد أصبحوا قادرين على ربط قضايا حقوق اإلنسان
باملواضيع الدراسية األخرى ،وبدأوا يذكّرون بعضهم بعضا بالسلوكيات الصحيحة .أصبحت أشعر بالفخر عندما
أرى مدى طالقة وجرأة هؤالء الطلبة في الدفاع عن حقوقهم''.
•'' أعتقد أنه أصبح لزاما علينا تعليم حقوق اإلنسان في مدارسنا ألن ذلك يحسن سلوك الطلبة ويساعد على
تنشئة جيل قادر على حتمل املسؤولية وعلى الدفاع عن قضيته في احملافل الدولية''.
•'' تعليم حقوق اإلنسان يعني أن ثقافة حقوق اإلنسان ستمتد من املدرسة إلى األسرة واجملتمع ككل .لذلك من
الضروري تعليم حقوق اإلنسان ألنها أصبحت جزءا من حياتنا اليومية''.
• '' أولياء األمور قالوا لنا أن أبناءهم أصبحوا يوجهون أخواتهم وإخوتهم في البيت ،ما يدل على أن أولياء األمور ازدادوا
اقتناعا بتعليم حقوق اإلنسان''.
• '' أعتقد أن تعليم حقوق اإلنسان أصبح ضرورة ال بد منها ألن ذلك يعود بنتائج مباشرة على مستوى الفرد واجملتمع
واحلياة اليومية''.
المصدر :مهمة األونروا االستكشافية لبرنامج حقوق اإلنسان في عام  ،2011وورشة عمل االختبار القبلي في عام 2013
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من الواضح أن هناك إجماع بني معلمي األونروا على أن تعليم حقوق اإلنسان يساعد على تكوين بيئة تعلمية جاذبة،
وعلى متكني املعلمني من اتباع طرق تعليم ترفع مستوى مشاركة الطلبة ،وعلى أنه يترك أثرا دائما على الطلبة
وأسرهم ،ويساهم في بناء ثقافة متنامية حلقوق اإلنسان بني الالجئني الفلسطينيني.
سؤال وجواب :13
ما أهم التحديات التي تواجه تعليم حقوق اإلنسان؟
1.1حتدي التعلم :يجب على املعلم أن يتواضع للتنازل عن املفهوم القدمي للمدرسة باعتبارها مكان
يقوم فيه ''اخلبير'' بنقل املعلومات ملن ال يعرف أي شي عن أي شيء ،أي الطلبة .فبدال من ''امتالك كل
األجوبة'' ،على املعلم أن ميتلك املهارة على تشكيل البيئة التعليمية التي تسمح لألطفال بصياغة
أسئلتهم بأنفسهم ،وبتقومي جتاربهم بصورة ناقدة ،والبحث عن اإلجابات اخلاصة بهم ،والتعلم من
بعضهم البعض .فاملعلم الذي ال يتعلم ال يستطيع أن يعلم.
1.1حتدي التأثير :حقوق اإلنسان ليست مجرد مواضيع أكادميية ،فهي تنطوي على مشاعر وقيم وآراء
يجب أيالؤها أهمية مماثلة إذا ما أريد للتعلم التحولي أن يأخذ مجراه .ويحتاج املعلمون إلى الشجاعة
ملقاومة املنحى اآلمن ذي الطبيعة األكادميية اخلالصة .إن اإلقرار باملنحى التأثيري يعني التسليم بأنه
ميكن أحيانا أن يؤدي األمر إلى حدوث بعض املعيقات أو إثارة مشاعر سلبية.
2.2حتدي اختبار الذات :كل منا يحمل بعض األفكار أو املشاعر واالجتاهات التي يشوبها نوع من التمييز
القائم على العرق أو الطبقة االجتماعية أو النوع االجتماعي أو الفوارق األخرى مثل املعتقدات
السياسية واأليديولوجية .وعلى املعلم أن يكون أمينا مع نفسه وان يختبر ذاته بصورة ناقدة وأال ّ ينكر
نوازع التمييز لديه ،بل يجاهد الكتشافها من أجل تغييرها.
3.3حتدي القدوة :حقوق اإلنسان تعبر عن منظومة قيم .فإذا كان سلوك املعلم ال يعكس هذه القيم ،لن
يحظى أي شيء يقوله مبصداقية.
المصدر :فالورز ،نانسي ( )2000دليل التربية على حقوق اإلنسان :ممارسات فعالة للتعلم ،والعمل والتغيير،
جامعة منيسوتا :مركز مصادر حقوق اإلنسان.

23

ملخص الجزء األول

ملخص الجزء األول
•األونروا هيئة منبقثة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،وهي مكلفة بااللتزام مببادئ حقوق اإلنسان وبضمان منو
الطلبة في مدارسها منوا كامال باالستفادة من جتربة تعلمية عالية اجلودة.
•وضعت األونروا سياسة لبرنامج حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح ملراجعة ورصد جميع ما مت إجنازه من
أعمال على صعيد برنامج حقوق اإلنسان في مدارس الوكالة ،وذلك من أجل تبني منحى كلي وموحد لتعليم
حقوق اإلنسان في مدارسها.
•بناء على اإلعالن العاملي للتثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان ،فان ثقافة حقوق اإلنسان هي ثقافة يصبح
فيها املرء مدركا'' حلقوقه ومسؤولياته جتاه حقوق اآلخرين ،ثقافة تساعد على تنمية الفرد باعتباره عضوا مسؤوال
في مجتمع حر وآمن يؤمن بالتعددية والشمولية''.
•التربية على حقوق اإلنسان هي عبارة واسعة املعنى تشمل أي نوع من التعليم أو التدريب املوجه نحو تنمية ثقافة
حقوق اإلنسان .وهي تشمل عناصر كثيرة مبا فيها فهم مبادىء ومفاهيم حقوق اإلنسان ،وتعزيز االجتاهات والقيم،
وتطوير املهارات .هذا باإلضافة إلى مهارات حل النزاعات و تشكيل اجتاهات تؤمن بالتسامح.
•حقوق اإلنسان لها مميزات كثيرة مبا فيها ما يلي :العاملية (أي إنها مستحقة لكل شخص) ،املساواة (أي انها
مستحقة لكل شخص بالتساوي دون متييز) ،غير قابلة للتجزئة (أي أنه ال يوجد هناك حقوق أكثر أو أقل أهمية
من حقوق اخرى) ،غير قابلة للتصرف (أي أنه ال ميكن نزعها من الشخص) ،متداخلة (أي أنها تعتمد على بعضها
بعضا) ،إضافة إلى أنها متصلة باملسؤوليات.
•اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يشكل حجر الزاوية حلقوق اإلنسان املعاصرة .وقد تبنته األمم املتحدة في  10كانون
االول  ،1948وهو التاريخ الذي يتم االحتفال به سنويا باعتباره اليوم العاملي حلقوق اإلنسان.
•حقوق اإلنسان تتميز بطبيعة خاصة من حيث أنها عندما تتحول إلى قوانني فإن هذا يعني )1 :أنها ترتب التزامات
على احلكومات )2 ،توفر أساسا قانونيا للمطالبة باحلقوق (مثل اللجوء إلى القضاء).
•هناك عدد متزايد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ،لكن أكثرها ارتباطا بعمل املعلمني هي اتفاقية حقوق
الطفل التي مت تبنيها عام .1989
•تقليديا ،تصنف احلقوق إلى فئات  :مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
•اتفاقية حقوق الطفل تنطوي على أربعة مبادئ ارشادية مبعنى انه ينبغي االسترشاد بهذه املبادئ في كل ما يتم
القيام به جتاه الطفل .وهذه املبادىء هي :عدم التمييز ،مصالح الطفل الفضلى ،حق احلياة والبقاء والنماء ،واحترام
آراء الطفل.
•معلمو األونروا الذين سبق لهم تعليم حقوق اإلنسان يقولون إن تعليم حقوق اإلنسان يساعد على تكوين بيئة
تعلم جاذبة  ،ويؤدي إلى نشر طرق تعليم تشاركية ،ويساهم في تنمية ثقافة حقوق اإلنسان بني جميع الالجئني
الفلسطينيني.
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.1محاور حقوق اإلنسان في رزمة األدوات
أثناء وضع سياسة برنامج حقوق اإلنسان ،تقدم عدد من طلبة األونروا واملعلمني ومديري املدارس واخملتصني التربوين
وغيرهم باقتراحات كي يصبح برنامج حقوق اإلنسان أكثر ارتباطا بواقع املدارس وأكثر انسجاما مع استراتيجية األونروا
إلصالح التعليم .وكان هناك إجماع على ضرورة ربط برنامج حقوق اإلنسان بحياة الطلبة ومتكينهم من املساهمة
اإليجابية في تطوير مجتمعاتهم واجملتمع العاملي .وهذا يعني إعادة التأكيد على خصائص املدرسة كما تراها األونروا،
أي توفير مناخ من االحترام واملساواة واملشاركة ،والقدرة على حل املشكالت .كما يعني أيضا التركيز بصورة أكبر على
بعض اجلوانب مثل أهمية بناء صالت قوية مع اجملتمع.
وفي ضوء ذلك مت حتديد سبعة محاور ذات اهمية جوهرية لنماء طلبة الالجئني الفلسطينيني .وتشكل هذه احملاور
األساس الذي تقوم عليه األنشطة الواردة في القسم  3-4من اجلزء الثاني.
وفيما يلي تلك احملاور السبعة:
•حقوق اإلنسان العامة
•املشاركة
•التنوع
•املساواة وعدم التمييز
•االحترام
•حل النزاعات
•الصالت مع اجملتمع

تسهم هذه احملاور كوحدة واحدة في حتقيق رؤية األونروا (انظر اجلدول  1في القسم  1من اجلزء األول) وفي منو الطفل
بشكل عام طوال مراحل تعليمه .وبعبارة أخرى ،فإن كل محور من هذه احملاور يحظى باالهتمام في تدريس جميع
الصفوف من الصف األول وحتى التاسع .لكن درجة التركيز على هذا احملور أو ذاك تعتمد على الدرجة الصفية .ففيما
يتعلق مبحور ''حقوق اإلنسان العامة'' على سبيل املثال ،يتم التركيز بالنسبة لطلبة الصفوف من األول إلى الثالث على
احلقوق األساسية مثل احلق في التعليم واحلق في التعبير عن الرأي .وعندما يصل الطلبة إلى الصف التاسع ،يصبح
باإلمكان تثقيفهم عن النظام العاملي حلقوق اإلنسان وعن احلقوق اخلاصة ببعض اجلماعات والشرائح االجتماعية مثل
املرأة ،والعمال الوافدين ،واملسنني ،والسكان األصليني .وينطبق األمر ذاته على احملاور األخرى ،فكلما تقدم الطفل في
العمر فإنه يصبح أكثر قدرة على التعلم عن القضايا األكثر تعقيدا املتعلقة باحملاور.
وحيث إن هذه احملاور مترابطة ،على املعلم أن يتعامل معها من هذا املنطلق .فإذا كانت احلصة تتعلق مبحور واحد منها،
على املعلم أن يربط املوضوع باحملاور األخرى .مثال إذا كان املعلم يركز في إحدى احلصص على موضوع (حل النزاع سلميا)،
عليه أن يربط ذلك مبحاور االحترام واملساواة وعدم التمييز.
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الشكل  :2المحاور السبعة لرزمة األدوات

معلومة مفيدة للمعلم:
جميع احملاور السبعة لرزمة األدوات
مترابطة وال يوجد بينها محور أكثر أو
أقل أهمية من محور آخر.
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 1-1حقوق اإلنسان العامة:
يركز هذا احملور على أهمية التعلّم عن حقوق معينة من حقوق اإلنسان كما
تنطبق على الطلبة في حياتهم .واملراجع الرئيسة للمعلمني حول هذا املوضوع
هي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل .إن منحى تعليم هذه
احلقوق يأخذ باالعتبار مدى قدرة الطلبة على التعلم استنادا ً إلى مرحلة منوهم.
وقد مت إيراد نصوص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل بلغة
مبسطة في املالحق .وهذه النصوص هي النسخ التي ينبغي استخدامها معظم
الوقت إال فيما يتعلق بالطلبة األكبر سناً ،إذ ال بأس (باطالعهم على النصوص
الكاملة لهاتني الوثيقتني).
وكجزء من هذا احملور ،سيقوم الطلبة األصغر سنا ً (الصفوف  )3-1بربط بعض
جوانب حياتهم ببعض احلقوق األساسية مثل احلق في التعليم واحلق في الغذاء
واملاء ،واحلق في األمن والسالمة .وسيتعلم الطلبة في هذه الصفوف ،إضافة إلى
أطفال الصفوف األعلى (من الصف الرابع فصاعدا) ،بعض نصوص حقوق اإلنسان
مثل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل .وبإمكان الطلبة
األكبر سنا تأمل بعض األحداث التاريخية التي شكلت حقوق اإلنسان لالجئني
الفلسطينيني .ويستطيع الطلبة أن يتعلموا عن حقوق اإلنسان في سياق عاملي،
مبا يتضمنه ذلك من أحداث تاريخية (الصفوف .)9-7

معلومة مفيدة للمعلم:
انظر امللحق األول الذي يحتوي على
نسخة مبسطة من اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان.
انظر امللحق الثاني الذي يحتوي على
نسخ مبسطة من اتفاقية حقوق
الطفل.
تذكّر أن فهم الطلبة لهاتني الوثيقتني
يصبح أسهل إن كانوا يستطيعون
ربط احلقوق الواردة فيهما بخبراتهم
احلياتية.

إن السياق التاريخي اخلاص بالالجئني الفلسطينيني يقتضي من املعلمني واإلدارة املدرسية توخي احلرص في طريقة
تعليم الطلبة عن األحداث التاريخية .ومن املهم أال ننسى أن رزمة األدوات تتعلق أساسا بتعليم حقوق اإلنسان وليس
بتعليم التاريخ .كما أن اختيار هذا احلق أو ذاك ليكون موضوع احلصة الصفية ينبغي أن يكون جزءا من عملية التخطيط
بني إدارة املدرسة واملعلمني (انظر أدوات التخطيط املذكورة في القسم  3من اجلزء الثاني) بدعم من اخملتصني التربويني
وغيرهم من موظفي األونروا على مستوى اإلقليم .وإن كانت هناك مواضيع حساسة حتتاج إلى التعامل معها بحذر،
على املعلمني وإدارة املدرسة دراسة اخليارات املتاحة بعناية والعمل على تعريف أولياء أمور الطلبة مبا ينوون القيام به.
وعلى أية حال ،علينا أن نتذكر أن رؤية البرنامج هي املساهمة اإليجابية في بناء ثقافة حلقوق اإلنسان.
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 2 - 1المشاركة:
املشاركة هي من املبادئ اإلرشادية التفاقية حقوق الطفل ولبرنامج األونروا حلقوق اإلنسان .ولذلك تغيير املشاركة على
أنها جزء ال يتجزأ من التعليم والتعلّم داخل غرفة الصف وخارجها .وقد أكدت اتفاقية حقوق الطفل بأشكال مختلفة
في نصوصها على أهمية املشاركة بالنسبة لألطفال  ،كما أنها تعرض عدة طرق لتثمني املشاركة:
•احلق في التعبير عن آرائهم (املادة .)12
•حرية التعبير (املادة .)13
•حرية التفكير والضمير والديانة (املادة .)14
•حرية تكوين اجلمعيات (املادة .)15
•حرية احلصول على املعلومات (املادة .)17
•حق املشاركة في احلياة الثقافية (املادة .)31
هذه الطرق اخملتلفة في إبراز أهمية املشاركة قد مت التأكيد عليها بشكل خاص في بعض األنشطة الواردة في القسم
 4من اجلزء الثاني علما ً بأن جميع األنشطة األخرى تتناول موضوع املشاركة بهذا القدر أو ذاك.
معلومة مفيدة للمعلم:
تعلمه  :ما
فكر في الصف الذي
ّ
مستوى املشاركة التي يبديها
الطلبة؟ ناقش أفكارك حول هذا
املوضوع مع املعلمني اآلخرين وفكر
في أفضل الطرق لرفع مستوى
مشاركة الطلبة في صفك .طرق
التعليم الواردة في القسم  1 -4من
اجلزء الثاني تقدم لك بعض األمثلة
على كيفية القيام بذالك.

للمشاركة أشكال ومظاهر متعددة  ،وهناك أيضا ً درجات متفاوتة منها .وهناك
أداة شائعة لقياس مشاركة الطلبة وهي ''سلم املشاركة'' .ولهذا السلم
أشكال عديدة أيضاً .وبوجه عام ،فإن الدرجات السفلية من السلم متثل طرق
مشاركة الطلبة التي تبدو وكأنها طرقا ً تشاركية لكنها ليست في احلقيقة
كذلك .أما الدرجات األعلى من السلم فتمثل درجة أعلى من املشاركة بني
الطلبة .سلم املشاركة املبني في الشكل  3ميكن استخدامه كدليل لقياس
درجة مشاركة الطلبة في القرارات املتعلقة بالبيئة املدرسية بشكل عام
ومدى مشاركتهم في مجتمعهم .ويعرض (القسم  4.1من اجلزء الثاني) عدة
طرق تعليمية تؤدي إلى زيادة مشاركة الطلبة داخل الغرفة الصفية.
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الشكل  :3سلم المشاركة:

المصدر :فالورز ،نانسي وآخرون ( )2009دليل التربية على حقوق اإلنسان لألطفال :مجلس أوروبا ،مركز الشباب األوروبي.
(الطبعة الثانية).
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 3-1التنوع:
تثمني التنوع يعني احترام الفوارق بيننا التي جتعلنا نشعر بالتفرد .تعليم
الطلبة عن التنوع يعني تعليمهم طرق التفكير الناقد بثقافتهم
ومعتقداتهم وقيمهم ،وتعريفهم بثقافات أخرى في العالم .ولدى تعليم
الطلبة عن التنوع ،من املهم التأكيد على أن ''االختالف'' عن اآلخرين (أي
انتماء الشخص لثقافة مختلفة أو جنس مختلف أو ديانة مختلفة ،أو
االختالف من حيث القدرات اجلسدية أو العقلية...الخ) ،ال ينبغي ربطه
بتصورات سلبية .إن االحتفاء بالفوارق وتقديرها يشكل نقطة قوة في
فهم التنوع.
تثمني التنوع يشكل مفتاحا ً أساسيا ً لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان ،فضال ً
عن كونه متطلبا ً ضروريا ً للتسامح .إن هذا احملور يعتمد اعتمادا ً كبيرا ً على
أهمية تقدير وتقوية اجتاهات وسلوكيات وقيم إيجابية .وليس من السهل
قيم أو يحكم على مدى تعلم طالبه عن التنوع .ويتضمن
على املعلم أن ي ُ ّ
القسم  3-4من اجلزء الثاني اقتراحات في كل نشاط من األنشطة
املتعلقة بالتنوع حول إجراءات التقومي واملتابعة اخلاصة بهذا املوضوع.

سؤال وجواب :14
ما هو التسامح؟
إعالن اليونسكو حول مبادئ التسامح ( )1995يتضمن تعريف معنى التسامح .وباعتبار هذه الوثيقة
تعرف املادة األولى من إعالن
إعالنا ً وليس اتفاقية فإنها غير ملزمة قانونياً ،ولكنها تصلح كمبدأ إرشاديّ .
اليونسكو معنى التسامح كما يلي(علما ً بأن األونروا قد تبنت هذا التعريف):
''التسامح يعني احترام وقبول وتقدير التنوع الثري لثقافات عاملنا وألشكال التعبير وللصفات اإلنسانية
لدينا .ويتعزز هذا التسامح باملعرفة ،واالنفتاح ،واالتصال ،وحرية الفكر والضمير واملعتقد .إنه الوئام في
سياق االختالف ،وهو ليس واجبا ً أخالقيا ً فحسب ،وإمنا هو واجب سياسي وقانوني أيضاً .والتسامح هو
تيسر قيام السالم ،وتسهم في إحالل ثقافة السالم محل ثقافة احلرب .والتسامح ال يعني
الفضيلة التي ّ
التنازل أو التساهل أو التهاون ،وهو قبل كل شيء اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق اآلخرين في التمتع
بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية املُعترف بها عامليا''.
ما الذي ال ُيعد تسامحًا؟
يوجد في املادة األولى من إعالن اليونسكو حول مبادئ التسامح توضيح ملا ال يُعد تسامحاً:
''متاشيا ً مع احترام حقوق اإلنسان ،فإن ممارسة التسامح ال تعني تقبل الظلم االجتماعي أو تخلي املرء عن
معتقداته أو التهاون بشأنها .بل تعني أن املرء حر في التمسك مبعتقداته وأن يقبل أن يتمسك اآلخرون
مبعتقداتهم .والتسامح يعني اإلقرار بأن البشر ،اخملتلفني بطبيعتهم من حيث مظهرهم وأوضاعهم
ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم ،لهم احلق في العيش بسالم وفي أن يظهروا على طبيعتهم ،وهي تعني
أيضا ً أن آراء الفرد ال ينبغي فرضها على اآلخرين''.
المصدر:

()http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001018/101803ab.pdf) \l (page=82
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001018/101803ab.pdf#page=82
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 4-1المساواة وعدم التمييز:
التمييز ضد أي شخص هو استثناء ذلك الشخص من التمتع الكامل بحقوقه السياسية أو املدنية أو االقتصادية أو
االجتماعية أو الثقافية .ورغم أنه ال يوجد للتمييز تعريف محدد متفق
عليه عاملياً ،هناك عناصر مشتركة بني التعاريف الواردة في أدبيات القانون الدولي حلقوق اإلنسان.
•تسبب التمييز تستند إلى عدد من األسس .وقد عَ رّفت سياسة األونروا
لبرنامج حقوق اإلنسان أسباب التمييز كما يلي( :انظر املبادئ اإلرشادية في
امللحق اخلامس)'' :جميع األشخاص متساوون باعتبارهم بشر وبفضل الكرامة
املستحقة لكل شخص .ولذلك يجب أال ّ يعاني أي شخص من التمييز على
أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الديانة أو املعتقد السياسي أو األصل
القومي أو االجتماعي ،أو امللكية أو املولد أو أي وضع آخر كفلته معايير حقوق
اإلنسان .وقد تطور معنى عبارة ''أي وضع آخر'' مع مرور الوقت ،وأصبح اآلن من
املتعارف عليه على نطاق واسع أن هذا التعريف يشمل أسسا ً مثل اإلعاقة
والعمر وهوية النوع االجتماعي واالنتماء إلى أقلية أو أصل جغرافي معني''.
• هناك أفعال تعتبر مبثابة متييز مثل انتهاكات حقوق اإلنسان كاإلبادة اجلماعية
والرق واالضطهاد الديني ،وأفعال تنطوي على متييز مثل اإلساءة اللفظية أو
التنمر بني الطلبة.
•هناك مضاعفات من شأنها أن متنع األفراد من ممارسة حقوقهم .ومن األمثلة
على ذلك التحامل واملواقف العنصرية.

معلومة مفيدة للمعلم:
يتضمن القسم  3-4من اجلزء الثاني
بعض األنشطة التي تعالج التنمر.
انظر مثال النشاط رقم  :6متثيل األدوار
عن التنمر والنشاط  :26مشاهد من
التنمر.

مبادئ املساواة وعدم التمييز تسعى للقضاء على أسباب التمييز وأفعاله ومضاعفاته .وقد وصفت بعض العبارات
املساواة وعدم التمييز بأنهما ''وجهان لعملة واحدة''.
فاملساواة متثل الوجه ''اإليجابي'' (جميع األشخاص متساوون في الكرامة واحلقوق) وعدم التمييز ميثل الوجه
(ال ينبغي على أي شخص أن يمُ ارس التمييز).

 5-1االحترام
االحترام عبارة لها أبعاد مختلفة في مدارس األونروا .بالنسبة لألطفال في املدارس
فإن االحترام يعني:
•أن يقوم الطفل مبعاملة الطلبة اآلخرين واملعلمني وبقية العاملني في املدرسة
بكرامة ،وأن يتم باملقابل التعامل معه باحترام.
•أن يعتني الطفل بامللكية الشخصية (متعلقاته هو ومتعلقات الطلبة
اآلخرين) وممتلكات املدرسة (مثل املقاعد الدراسية والكراسي ومرافق
املدرسة).
•أن يُراعي الطفل آراء اآلخرين ومعتقداتهم وقيمهم ومشاعرهم.
وعلى الصعيد العملي ،فإن حتقيق االحترام بني جميع األشخاص في املدرسة
يساعد على حتسني االنضباط والنظام .إن تعلم الطلبة احترام بعضهم بعضا
من شأنه تعزيز السلوكيات الصحيحة ومعاجلة السلوكيات السلبية (مثل
التنمر أو الشجار) ،ويشجع على االنضباط الذاتي واحترام الطفل لنفسه.
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''السلبي''

 .1محاور حقوق اإلنسان
في رزمة األدوات
 6-1حل النزاعات:
لغايات رزمة األدوات هذه ،فإن النزاع هو أي شكل من أشكال التنازع أو اخلالف بني طرفني (عادة بني شخصني) على
مسألة معينة .وعندما تتحدث رزمة األدوات هذه عن حل النزاعات فإن املقصود بذلك هي النزاعات التي تنشأ بني
الطلبة في املدرسة.
النزاع أو الشقاق هو جزء من احلياة اليومية للبشر ،وهو أمر ال ينبغي دائما ً أن يتم تصوره على أنه مسألة سلبية.
وتعرض هذه الرزمة عملية من أربع خطوات حلل النزاع ميكن تكييفها مبا يتناسب مع أعمار الطلبة اخملتلفة( .انظر
اجلدول رقم  )2وفيما يلي تلك اخلطوات األربع:
معلومة مفيدة للمعلم:
قد يكون ملدرستك إطار عمل خاص
بها حلل النزاعات .فإن كان األمر
كذلك ،قارن بني ذلك اإلطار وإطار
العمل املعروض هنا واستخدم اإلطار
األفضل بالنسبة لك.
النشاط رقم  7بعنوان كراسة
السالم يركز على حل النزاعات
وكذلك األمر بالنسبة لبعض
األنشطة األخرى في القسم  3-4من
اجلزء الثاني.

1 .1اهدأ :اخلطوة األولى للطفل هي أن يُدرك أن هناك مشكلة وأن يهتدي إلى
طريقة خاصة به لكي يهدأ.
2 .2حدد املشكلة وحتدث عنها :اخلطوة الثانية هي أن يتفق الطرفان (الطفل
وآخر ،أو مجموعتان من الطلبة ،أو طفل ومعلم) على العمل معا ً لتحديد
املشكلة والتركيز عليها.
3 .3استكشف احللول املمكنة :اخلطوة الثالثة هي أن يستعرض الطرفان احللول
اخملتلفة وأن يجدا احلل األكثر قبوال ً للطرفني .وفي معظم احلاالت ،على الطرفني
التحلي بقدر من املرونة من أجل ذلك.
4 .4اتفق على حل واحد منها :اخلطوة الرابعة واألخيرة هي أن يتفق الطرفان على
احلل وااللتزام بتنفيذه.

معلومة مفيدة للمعلم:
اجلدول رقم  2يبني اخلطوات األربع حلل
النزاع ،ويقترح اسئلة ليطرحها كل
طرف من طرفي النزاع .هذه األسئلة
مصنفة حسب درجات الصفوف
إلتاحة اجملال لألطفال األكبر سنا
ليسألوا أنفسهم أسئلة أكثر عمقا
من أجل حل نزاعاتهم.
فكر في إمكانية كتابة اخلطوات
األربع على لوحة ورقية وعرضها
بغرفة الصف لتذكر اجلميع باتباع
تلك اخلطوات في حالة حدوث نزاع.

حل النزاع بصورة سلمية يشكل جزء أساسيا ً من برنامج األونروا حلقوق اإلنسان
منذ بدايته .وكثير من البرملانات املدرسية في مختلف مناطق العمليات ركزت
على حل النزاعات من خالل تشكيل مجموعات وساطة من األتراب على سبيل
املثال .واألنشطة الواردة في رزمة األدوات تساعد على معاجلة النزاعات في
غرفة الصف ،لكن إطار العمل الذي تطرحه ينطبق أيضا ً على أنواع أخرى من
النزاعات التي قد تنشأ في املدرسة أو مع أصدقاء الطلبة أو ذويهم.
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 .1محاور حقوق اإلنسان
في رزمة األدوات
الجدول :2عملية من أربع خطوات لحل النزاعات
إجراءات عملية  /أسئلة كي يتم طرحها
الخطوة

الصفوف 6-4

الصفوف 3-1

الصفوف 9-7

 .1اهدأ

خذ نفسا عميقا ،أوجد
طريقة لتهدأ

خذ نفسا عميقا ،أوجد
طريقة لتهدأ

خذ نفسا عميقا ،أوجد
طريقة لتهدأ

 .2حدد املشكلة
وحتدث عنها

•هل بإمكاننا التحدث عن
ذلك؟
•هل تستطيع أن تقول ماذا
حدث؟
•كيف تشعر إزاء ما حدث؟

•هل بإمكاننا التحدث عن
ذلك؟
•هل تستطيع أن تقول ماذا
حدث؟
•كيف تشعر إزاء ما حدث؟
•ما هي املشكلة من وجهة
نظرك؟
•ما الذي ينبغي علينا
إصالحه؟

•هل هذا وقت مناسب
للتحدث؟
•هل بإمكاننا إيجاد مكان
مناسب للتحدث؟
•ماذا حدث من وجهة نظرك؟
•ما اخلطأ ؟
•ما األفعال واالنفعاالت التي
جتعل األمر صعبا ً علينا
لنتحدث؟
•ما األسئلة التي يجب
اإلجابة عليها لنحصل على
كافة املعلومات؟
•ما املشكلة من وجهة
نظرك؟
•ما الذي ينبغي علينا
إصالحه؟
•من غيرنا بحاجة ليساعدنا
على إيجاد حل؟

 .3استكشف احللول
املمكنة

•ما الذي تريده أن يحدث؟
•كم حال ًّ بإمكاننا أن جند؟

•ما الذي تريده أن يحدث؟
•كم حال ًّ بإمكاننا أن جند؟
•ما الشيء األهم لكل منا؟

•ما الذي تريده أن يحدث؟
•كم حال ًّ بإمكاننا أن جند؟
•ما الشيء األهم لكل منا؟
•ما الصالحية/املصادر التي
ميلكها كل منّا لإلسهام في
حل إيجابي؟

 .4اتفق على أحد
احللول

•هل هذا احلل منصف لكل
منا؟
•هل هذا احلل واقعي؟
•هل ستكون سعيدا بهذا
احلل؟

•هل هذا احلل منصف لكل
منا؟
•هل هذا احلل واقعي؟
•هل ستكون سعيدا بهذا
احلل؟

•هل هذا احلل منصف لكل
منا؟
•هل هذا احلل واقعي؟
•هل ستكون سعيدا بهذا
احلل؟
•هل سيدوم هذا احلل طويال؟
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 .1محاور حقوق اإلنسان
في رزمة األدوات
 7-1الصالت مع المجتمع:
التعلمية لدى الطلبة ،وتؤدي إلى زيادة الوعي
الصالت بني مدارس األونروا واجملتمعات احمللية تساعد على تقوية اخلبرات
ّ
لدى أولياء أمور الطلبة واجملتمع احمللي حول القضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان ،وتسهم في صياغة دور الطلبة في
مجتمع املواطنة العاملية ،وتساعد على زيادة فرص النمو والتطور لدى الطلبة .ويركز هذا احملور على أن يكون تعلم
الطلبة في املدرسة تعلما ً عمليا ً إلى أقصى درجة ممكنة ،مع تشجيع أفراد اجملتمع وذوي الطلبة كي يطلعوا على نوعية
التعليم الذي يتلقاه أبناؤهم.
معلومة مفيدة للمعلم:
تقوية الصالت مع اجملتمع تتيح اجملال
ألفراد اجملتمع إلطالع الطلبة على
جتاربهم و خبراتهم .مثال النشاط
رقم  17بعنوان دعني أروي لك حكاية
في القسم  3-4من اجلزء الثاني يتيح
اجملال لآلباء واألجداد للحضور إلى
غرفة الصف والتحدث عن ذكرياتهم
عن سنوات الدراسة.

ويركز جزء من هذا احملور على احترام وتفهم البيئة باعتبارها جزءا ً أساسيا ً من حياة
الطلبة .إذ يقوم طلبة مدارس األونروا في جميع األقاليم بجهود متنوعة للحفاظ
على نظافة البيئة وسالمتها مثل تنظيم حمالت توعية في املدارس حول سالمة
املياه والصرف الصحي في املدرسة ،وتوفير بيئة نظيفة داخل املدرسة وخارجها
حيث يتلقى الطلبة تعليمهم وميارسون ألعابهم.

مسرح المدرسة
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 .2المنحنى التربوي لرزمة األدوات

 .2المنحى التربوي لرزمة األدوات:
كما سبق ذكره في القسم  1-3من اجلزء األول ،إن هدف التربية على حقوق اإلنسان هو تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان
في مدارس األونروا ومجتمعات الالجئني الفلسطينيني .لكن حتقيق هذا الهدف على أرض الواقع يقتضي من املعلمني
تطوير معرفة الطلبة واجتاهاتهم وقيمهم ومهاراتهم مبا يساعد على متكني كل شخص من التمتع بحقوق اإلنسان
بصورة كاملة .وهذا يتحقق من خالل اتباع املنحى التربوي املذكور أدناه و القائم على مبدأ :اختبرfتأملfطبق

 1-2اختبر fتأمل fطبق:
عند وضع منحى تعليمي يناسب تنوع املعلمني في جميع أقاليم األونروا ،كان
من الضروري تقدمي منحى يستطيع جميع املعلمني أن يفهموه بسهولة وأن
يقوموا بدمجه في املناحي التي يستخدمونها أصال.
إن املنحى التربوي القائم على اختبرfتأملfطبق يساعد على تيسير
املشاركة ويتميز بالنواحي التالية:
•اختبر .إبدأ من مستوى املعرفة لدى الطلبة :العملية التعلمية تبدأ من
اخلبرات واملعارف واآلراء املتوفرة لدى الطلبة .فالطلبة يدركون الظروف
احمليطة بحياتهم ويسعون إلى فهم واقعهم في إطار حقوق اإلنسان.
تأمل .تشجيع الطلبة على التأمل والتحليل :من خالل املشاركة
• ّ
واملناقشة يصبح الطلبة قادرين على إدراك أهمية التفكير الناقد واالنفتاح
على أفكار جديدة ،وكذلك إدراك معنى ما يتعلمونه وطرح تساؤالت حول
ما لديهم من معرفة ومعتقدات ،ويحاولون ردم الفجوة بني ما يتعلمونه
نظريا وعالقته بحياتهم العملية.قد تثير قضايا حقوق اإلنسان ،بخاصة
ملن ال يتمتعون بها بشكل كامل ،آراء ومواقف ومشاعر متباينة .ولذلك
من املفروض أن تؤدي عملية التأمل إلى تيسير تعلم يعزز الثقة بالنفس
وتفهم وجهات نظرهم.
والقدرة على التعبير وعلى اإلصغاء لآلخرين
ّ
•ط ّبق .شجع الطلبة على تطبيق ما يتعلمونه :العملية التعلمية
تشجع على أفعال تيسر التمتع بحقوق اإلنسان وذلك من خالل تشجيع
املمارسات واالجتاهات والسلوكيات اإليجابية ،وتسعى إلى إيجاد طرق
تساعد على احلد من والقضاء على الظلم والتمييز وجتاوزات وانتهاكات
حقوق اإلنسان.
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معلومة مفيدة للمعلم:
عند مناقشة قضية من قضايا
حقوق اإلنسان ليس من املهم في
الغالب التوصل إلى معرفة اإلجابة
''الصحيحة'' أو اإلجابة ''اخلاطئة''.
املهم هو التركيز على ربط تلك
القضايا بحياة الطلبة وعلى ما
ميكنهم أن يتعلموه منها.

 .2المنحنى التربوي لرزمة األدوات
الشكل  :4المنحى التربوي لرزمة األدوات

معلومة مفيدة للمعلم:
فكر في املنحى التعليمي الذي
تستخدمه في صفك .هل يتضمن
العناصر األساسية للمنحى القائم
على مبدأ اختبرfتأملfطبق؟

إن املنحى التربوي القائم على مبدأ اختبرfتأملfطبق يتحقق من خالل مجموعة من الطرق التعليمية التشاركية
املوضحة في القسم  4من اجلزء الثاني.
ّ

 2-2كفايات المتعلم في مجال حقوق اإلنسان:
املنحى التربوي القائم على اختبرfتأملfطبق يركز على تطوير كفايات املتعلم في مجال حقوق اإلنسان .ويتماشى
هذا املنحى مع ''استراتيجية األونروا إلصالح التعليم'' التي تهدف إلى مساعدة املعلمني على حتسني طرق تعليمهم
مع اإلسهام في التطوير التربوي لألطفال.
وقد مت تصنيف كفايات املتعلم في مجال حقوق اإلنسان حتت ثالثة عناوين رئيسة وهي املعرفة والفهم ،االجتاهات
والقيم ،واملهارات (انظر اجلدول  .)3ورغم عرض الكفايات كال على حدة ،إلاّ أنها ترتبط ببعضها إلى درجة كبيرة .وتنطبق
هذه الكفايات على الطلبة في املرحلة التعليمية كلها من الصف األول حتى التاسع ،أي أن الطلبة ينبغي أن يكونوا
قد حققوا جميع هذه الكفايات مع نهاية الصف التاسع .وهذا يعني أن درجة حتقيق الطفل لكفاية معينة تعتمد
على عمر الطفل .وهناك كفايات تتصل بالطلبة األصغر سنا وأخرى تتصل بالطلبة األكبر سنا ،وكفايات تتصل
بجميع الطلبة على مدى املرحلة التعليمية كلها.
كفايات برنامج حقوق اإلنسان تستند إلى املبادئ اإلرشادية للتربية على حقوق اإلنسان ألنظمة التعليم الثانوي
الصادرة عن منظمة األمن والتعاون األوروبي/مكتب املؤسسات الدميوقراطية وحقوق اإلنسان ،واملتوفرة على الرابط
التاليhttp://www.osce.org/odihr/93969?download=true :
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 .2المنحنى التربوي لرزمة األدوات
الجدول :3كفايات المتعلم في مجال حقوق اإلنسان

اجملموعة
.1املعرفة والفهم

أن يدري /يعرف الطالب
ويفهم:

.2االجتاهات والقيم
أن يظهر الطالب:

.3املهارات

أن يكون الطالب قادرا
على:

كفايات املتعلم
 1.1حقوق اإلنسان ومتتع الطلبة بها ،املشاركة واإلدماج ،املساواة وعدم التمييز،
املساءلة ،والقدرات النامية ومصالح الطفل الفضلى.
 2.1تاريخ وفلسفة حقوق اإلنسان ،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،والتطور احلالي
حلقوق اإلنسان في جميع مناطق العالم واتصاله بالنضال من أجل احلرية والعدالة
واملساواة والكرامة.
 3.1األسس املنطقية لعاملية حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة واعتماد بعضها
على البعض اآلخر ،والتحديات املشتركة لهذه التطلعات.
 4.1احلقوق وتضاربها مع بعضها البعض والتحدي املتمثل باحترام جميع احلقوق في
ظل الظروف القائمة.
 5.1األفراد واجملموعات-سابقني أو معاصرين-الذين ساهموا في الدفاع عن حقوق
اإلنسان في بلد الشخص أو قارته أو في أي مكان آخر من العالم سواء كانوا مشهورين
أو مغمورين.
 6.1الطبيعة القابلة ملزيد من التطور والنمو إلطار عمل حقوق اإلنسان واملعايير
الدولية حلقوق اإلنسان املنصوص عليها في الصكوك الدولية واإلقليمية مثل اتفاقية
حقوق الطفل التي تنطوي على أهمية خاصة بالنسبة للمدرسة.
 7.1سياق وأسباب انتهاكات حقوق اإلنسان.
 8.1األحداث احلالية أو التاريخية في بلد الشخص أو قارته أو في أي مكان في العالم
التي تثير قضايا تتعلق بحقوق اإلنسان أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو حركات حقوق
اإلنسان .
 1.2االحترام لنفسه واحترام اآلخرين والتسامح معهم على أساس الكرامة واحلقوق
اإلنسانية املستحقة جلميع األشخاص.
 2.2اإلميان بأنه ميكن لشخص واحد أن يحدث الفارق في العالم في مجال تعزيز وحماية
حقوق اإلنسان.
 3.2تثمني حقوق اإلنسان واالنخراط في املسائل املتعلقة بالعدالة/الظلم فيما يخص
حقوق اإلنسان.
 4.2التعاطف والتضامن مع الذين يتعرضون النتهاكات حقوق اإلنسان أو مع الذين
يتعرضون لالعتداء عليهم بدافع احلقد ،بخاصة اجلماعات املستضعفة.
 1.3استخدام إطار عمل حقوق اإلنسان ومبادئها حلل النزاعات بني األفراد وتطبيق
معرفته بحقوقه من خالل التمسك بها عندما ينكرها عليه اآلخرون.
 2.3القيام بدور فعال في املناقشات واملناظرات واحلوارات املتعلقة بحقوق اإلنسان.
 3.3إظهار الثقة والدافعية والقدرات القيادية واملهارات في بناء واستدامة جهود
تعاونية ألخذ زمام الفعل واملبادرة لدعم حقوق اإلنسان في املدرسة واجملتمع.
 4.3القيام بدور فعال في املناقشات والندوات واملناظرات املتعلقة بحقوق اإلنسان.
 5.3وصف العمليات السياسية والقانونية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية
التاريخية واملعاصرة من منظور حقوق اإلنسان وباستخدام لغة حقوق اإلنسان.
 6.3حتديد مواقع املعلومات واملصادر املتعلقة بحقوق اإلنسان فيما يختص باحتياجات
الشخص األكادميية واهتماماته الشخصية.
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 .2المنحنى التربوي لرزمة األدوات
 3-2الصلة بين محاور الرزمة وكفايات المتعلم لبرنامج حقوق اإلنسان
معلومة مفيدة للمعلم:
كفايات املتعلم هي ما يحققه
األطفال في جميع الصفوف من
الصف األول حتى التاسع.
اجلداول  5و 6و 7في القسم  2.4من
اجلزء الثاني تشرح هذه الكفايات
مبزيد من التفصيل حسب الصف.

هناك ارتباط وثيق بني احملاور السبعة لرزمة األدوات وكفايات املتعلم لبرنامج
حقوق اإلنسان.
لدى مطالعة هذه الرزمة ،قد يتساءل بعض املعلمني ،بغض النظر عن املواضيع أو
الصفوف التي يقومون بتدرسيها'' ،ما الذي ينبغي أن نعلّمه عن حقوق اإلنسان؟''
نقطة البداية تتمثل في إلقاء نظرة على احملاور السبعة للرزمة التي مت إستعراضها
في القسم  1من اجلزء األول ،والتي تعالج مبجموعها نطاقا واسعا من القضايا
والقيم املهمة بالنسبة لطلبة الالجئني الفلسطينيني .وتعتبر احملاور السبعة
مبثابة معيار توجيهي عام لتعليم حقوق اإلنسان.

وعندما يسأل املعلم ''كيف أقوم بذلك؟'' فإن اإلجابة هي أنه بإمكانه الرجوع إلى كفايات املتعلم ملعرفة كيف يعمل
على بناء وتطوير املعرفة والفهم ،واالجتاهات والقيم ،واملهارات.
قبل البحث في أمثلة عملية حول كيفية استخدام هذه الرزمة فيما يتعلق باحملاور السبعة وحتقيق كفايات املتعلم
لبرنامج حقوق اإلنسان ،فإن القسم التالي يتحدث عن كيفية دمج برنامج حقوق اإلنسان بصورة أكبر في عملية
التخطيط في املدرسة.
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 .3التخطيط لبرنامج حقوق
اإلنسان في المدرسة

 .3التخطيط لبرنامج حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح في المدرسة
هذا اجلزء من أجلك (أنت) ومن أجل مدرستك!
يشير هذا اجلزء إلى املدرسة بعبارة (مدرستك) ألن التخطيط لبرنامج حقوق اإلنسان يعتمد على
خصوصية كل مدرسة .وعندما ترد في النص كلمة (أنت) ،فإنها تعود على جميع املعلمني ومديري املدارس
واخملتصني التربويني .فأنتم معنيون بهذا األمر معاً.
يبحث هذا القسم في عملية التخطيط لدمج برنامج حقوق اإلنسان في مدرستك:
•القسم  :1-3يتحدث عن التدريب الذي يقدمه مديرو املدارس واخملتصون التربويون جلميع املعلمني في املدارس.
•القسم  :2-3يتحدث عن اخلطوات التي ينبغي القيام بها قبل البدء بتنفيذ البرنامج  .انظر إلى هذه املرحلة على
أنها ''مرحلة تقومي أولية'' بحيث يصبح املعلمون وإدارة املدرسة على دراية بالبرنامج وبالفوائد التي ستجنيها
مدرستك من تطبيقه.
•القسم  :3-3يتحدث عن كيفية التخطيط بشكل صحيح لدمج برنامج حقوق اإلنسان في مدرستك ،ويحتوي
على أداة تخطيط لتستخدمها إدارة املدرسة واملعلمون في عملية التخطيط.
الشكل  :5خطوات للتخطيط لبرنامج حقوق اإلنسان في المدرسة

لدى اكتمال اخلطوات الواردة أعاله ،تصبح مدرستك مهيأة للتوجه نحو تطبيق البرنامج كما هو مذكور في القسم
 4من اجلزء الثاني :حتقيق برنامج حقوق اإلنسان في املدارس .ويوجد في القسم  4أداة تخطيط رابعة وأخيرة
للمعلمني ملساعدتهم في التخطيط الذي يقومون به.
رزمة األدوات هذه ال تقدم منهاجا لتعليم حقوق اإلنسان .ونظرا ألن كل مدرسة من مدارس األونروا قد تكون لها
أوضاعها أو ظروفها اخلاصة ،فقد رؤي أن يترك األمر إلدارة املدرسة ومعلميها ليقرروا ما يرونه مناسبا ملدرستهم بشأن
طريقة استخدام رزمة األدوات وتكييفها حسب متطلبات الوضع.
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 .3التخطيط لبرنامج حقوق
اإلنسان في المدرسة
 1-3تدريب جميع المعلمين
اخلطوة األولى في عملية دمج برنامج حقوق اإلنسان في املدرسة هي تدريب اخملتصني التربويني ومديري املدارس على
استخدام رزمة األدوات .ويتم القيام بهذه اخلطوة عبر تدريب املدربني ،أي أن تتلقى مجموعة من اخملتصني التربويني
ومديري املدارس تدريبا أوليا على الرزمة ليقوموا بعد ذلك بتدريب املعلمني في املدارس .وحيث أن كل مدرسة لها
ظروفها اخلاصة ،فقد وضعت األونروا خيارات تدريبية مختلفة لتزويد املعلمني باملهارات الالزمة الستخدام الرزمة (مثال
توفير التدريب ليوم كامل ،أو ليوم دوام قصير ،أو (تقسيط) التدريب على عدة جلسات تدريبية) .للتأكد من تنفيذ تلك
اخلطوات ،استخدم أداة التخطيط رقم  :1قائمة التحقق من تدريب املعلمني على رزمة األدوات.
أداة التخطيط رقم  : 1قائمة التحقق من تدريب المعلمين على رزمة األدوات

خطوات التحضير لبرنامج حقوق اإلنسان في املدرسة

التحقق منها P

 .1تدريب اخملتصني التربويني ومديري املدارس على رزمة األدوات.
 .2اخملتصون التربويون ومدير املدرسة يوفرون التدريب جلميع معلمي مدرستك على رزمة
األدوات .وميكن أن تستغرق جلسات التدريب يوما كامال أو فترة أقصر مبا يتناسب مع برنامج
دوام املدرسة.
 .3تزويد كل معلم ومعلمة بنسخة من رزمة األدوات .نظرا للعدد الكبير ملعلمي األونروا،
سيتم القيام بهذه العملية على مراحل خالل فترة محددة.
 .4إتاحة وقت كاف للمعلمني ملطالعة الرزمة.

 2 -3تحديد نقطة البدء حسب المستوى األولي
اخلطوة الثانية بعد تدريب جميع املعلمني في مدرستك على استخدام رزمة األدوات هي قيام إدارة املدرسة ومعلميها
بالكشف على املستوى األولي للوضع في املدرسة ،أي مدى تلبية مدرستهم ملتطلبات املدرسة القائمة على احلقوق،
وذلك باستخدام أداة التخطيط رقم :2حتديد نقطة البدء حسب املستوى األولي.
املدرسة القائمة على احلقوق هي البيئة التي توفر للطلبة اجملال للتعلم ،والتمتع بحقوقهم ،واحترام حقوق اآلخرين،
واملشاركة في احلياة املدرسية بصورة كاملة .ويجب أن تكون هذه البيئة خالية من اخملاطر ومن العنف ،وأن تكون صحية
ومتاحة للجميع مبا يضمن السالمة البدنية والنفسية .كما يجب أن تكون بيئة التعلم وكافة األنشطة التعليمية،
سواء داخل الغرفة الصفية أم خارجها ،مراعية ملبادئ حقوق اإلنسان في كافة األوقات وفي جميع األحوال.
قائمة التحقق الواردة أدناه مفيدة إلدارة املدرسة واملعلمني على حد سواء .وهي تعتبر مبثابة معيار عام لقياس مدى
تلبية مدرستك ملواصفات البيئة املدرسية القائمة على احلقوق .على إدارة املدرسة ومعلميها تعبئة القائمة كل
مبفرده ،لكنه ينبغي عليكم إطالع بعضكم بعضا على النتائج في اجتماع تعقده إدارة املدرسة لهذه الغاية.
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 .3التخطيط لبرنامج حقوق
اإلنسان في المدرسة
أداة التخطيط رقم  : 2قائمة التحقق من المستوى األولي للبدء بتنفيذ البرنامج

تعليمات :اقرأ كل عبارة ثم ضع عالمة لها باستخدام مقياس العالمات املبني أدناه .ويجب أن تعبر العالمة عن رأيك
في مدى انطباق العبارة على مدرستك.
مقياس العالمات:
ال/مطلقا :صفر
نادراً :عالمة واحدة
أحياناً :عالمتان
غالبا :ثالث عالمات
في جميع األوقات/متاما :أربع عالمات
العالمة

العبارة
سياسات املدرسة واإلجراءات املتبعة لضمان حقوق اإلنسان في املدرسة:
 .1هناك التزام بني جميع املعلمني واإلدارة بعدم اللجوء إلى العنف واإلساءة اجلنسية والتحرش
والتنمر والعقاب البدني.
 .2هناك إجراءات حلل النزاعات أو الصراعات ،وللتعامل مع العنف والتنمر واإلساءة اجلنسية
والتحرش والعقاب البدني.
 .3هناك آليات لضمان مشاركة الطلبة في الفعاليات واألنشطة املدرسية ،مبا في ذلك عبر
تشكيل برملان مدرسي مستدام ومنتخب بصورة دميقراطية.
 .4هناك سياسات عدم متييز حلماية جميع أفراد اجملتمع املدرسي فيما يختص ،مثال وليس حصرا،
بالقبول ،والبعثات ،والتطوير ،والترفيع ،والبرامج اخلاصة ،واالستحقاق ،والفرص املتاحة.
.5التأكد بأن جميع أفراد املدرسة قد تلقوا وقرأوا وفهموا كل ما ورد أعاله وأنهم يعملون على تطبيقه.
املعلمون في املدرسةالقائمة على احلقوق:
 .6يتعلمون عن مفاهيم حقوق اإلنسان وقيمها ويطبقونها في تعاملهم مع زمالئهم املعلمني
ومع الطلبة.
 .7يظهرون روح االنتماء جملتمعهم املدرسي ويفخرون بهويتهم الفلسطينية ويحترمون ويثمنون
التنوع الثقافي.
 .8يحترمون الكرامة اإلنسانية للطلبة والزمالء في جميع األحوال ،مبا في ذلك عدم التسامح
مطلقا ً مع العنف والتمييز والعقاب البدني..
 .9يشجعون حرية التعبير عن النفس وتبادل األفكار بني الطلبة ويوفرون فرص املشاركة جلميع الطلبة.
 .10يتعاونون مع إدارة املدرسة كي تصبح التربية على حقوق اإلنسان جزءا ً أساسيا ً من العملية
التعليمية
الطلبة في املدرسة القائمةعلى احلقوق:
 .11يظهرون روح االنتماء جملتمعهم املدرسي ويفخرون بهويتهم الفلسطينية ويحترمون ويثمنون
التنوع الثقافي.
 .12يتسامحون مع أشكال التنوع ،مبا في ذلك احترام احتياجات جميع الطلبة متاشيا ً مع سياسة
التعليم اجلامع.
 .13يظهرون االحترام ملعلميهم وللهيئة التدريسية.
 .14يحرصون على حماية املرافق املدرسية ومحتوياتها.
 .15يحجمون عن االنخراط في أعمال عنف أو تنمر.
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بيئة تعلم آمنة وجاذبة:
 .16أن تكون بيئة التعلم خالية من العراقيل ومتاحة جلميع الطلبة واملستخدمني ،وأن تكون
مرافقها (املالعب ،املكتبة ،مختبر احلاسوب...الخ) وخدماتها في متناول اجلميع متاشيا ً مع سياسة
التعليم اجلامع.
 .17أن تكون بيئة التعلم خالية من العنف (مبا فيه العنف القائم على النوع االجتماعي) ومن
اإلساءة اجلنسية ومن التحرش والتنمر والعقاب البدني.
 .18أن تكون بيئة التعلم مزوّدة بشكل كاف باملصادر واألثاث ومختبرات احلاسوب واألدوات
والوسائل التعليمية املريحة والتي ميكن استخدامها بشكل آمن.
 .19أن يكون موقع املدرسة (قدر اإلمكان) بعيدا ً عن الشوارع الرئيسة لتجنب حوادث السير بني
الطلبة وجتنب الضجيج وعدم تعريض الطلبة والهيئة التدريسية للدخان والعوادم.
 .20أن توفر املدرسة الوقت واملكان الالزم لتطبيق أنشطة تعليمية صفية وال صفية متاشيا ً مع
سياسة األونروا املتعلقة باستخدام مرافقها.
الروابط بني املدرسة واجملتمع:
تيسر تبادل األفكار بني العاملني في املدرسة والطلبة
 .21أن تضع إدارة املدرسة آليات اتصال ّ
واملنظمات غير احلكومية واجملتمعات اجملاورة.
 .22أن تضمن إدارة املدرسة الدعم جملالس أولياء األمور /الطلبة ،وأن أولياء األمور يشاركون بصورة
فعالة في القرارات املعنية بنشر ثقافة حقوق اإلنسان في مجتمعاتهم.
 .23أن تعمل إدارة املدرسة واملعلمون على تشجيع الطلبة على تنفيذ مشاريع ال صفية في
اجملتمع تتعلق بقضايا حقوق اإلنسان.
 .24أن تقيم إدارة املدرسة شراكات مع منظمات غير حكومية ووكاالت تابعة لألمم املتحدة وغيرها
من منظمات حقوق اإلنسان.
 .25أن تعمل إدارة املدرسة واملعلمون على تشجيع أعضاء املنظمات احمللية العاملة في مجال
حقوق اإلنسان على احلضور إلى املدرسة والتحدث أمام الطلبة.
مجموع النقاط من :100
تفسير مجموع العالمات:
•صفر :24-مدرستك بحاجة التخاذ خطوات كبيرة لتصبح مدرسة قائمةعلى احلقوق .قم بتحديد األولويات بدءا
من سياسات املدرسة والفرص املتوفرة لتزويد املعلمني باملعرفة واملهارات لتطوير ممارسات تعليمية صديقة
حلقوق اإلنسان داخل الغرفة الصفية .تأكد بأن البرملان املدرسي يعمل بشكل جيد وبأن لديه خطط لتنفيذ
فعاليات لالحتفال بحقوق اإلنسان طوال العام .بإمكانك الرجوع إلى القسم  4-4من اجلزء الثاني بعنوان مشاريع
للمدرسة كلها – مشاريع البرملان املدرسي.
• :49-25مدرستك تعد قائمة على احلقوق في بعض النواحي ،لكنها بحاجة لتعزيز إمكاناتها في هذا اجملال .حدد
اجملاالت األضعف في ضوء نتائج عملية الكشف األولية وقرر ما الذي ينبغي القيام به .من املهم في هذا السياق
وجود سياسات مدرسية وآليات تنفيذ فعالة .فإذا كان هناك مواطن ضعف في هذا اجملال ،ركّز على العناصر التي
حتتاج إلى تنفيذ عاجل.
• :75-50للمدرسة الكثير من مميزات البيئة القائمة على احلقوق ،لكنها بحاجة للتحسن في بعض النواحي .حدد
تلك النواحي وكيفية حتسينها.
• :100-75مدرستك هي مدرسة قائمة على احلقوق ،ولكن قد تكون هناك بعض األمور التي ميكنك العمل على
حتسينها .حاول استطالع آراء املعلمني والطلبة (بخاصة أعضاء البرملان املدرسي) وأولياء األمور ملعرفة اجملاالت التي
حتتاج إلى مزيد من التحسني.
إن كان األمر ممكنا ،على إدارة املدرسة واملعلمني إطالع الطلبة وأولياء األمور على نتائج عملية الكشف األولية.
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 .3التخطيط لبرنامج حقوق
اإلنسان في المدرسة
 3-3تحديد أولويات وبنية برنامج حقوق اإلنسان في المدرسة
بعد قيام إدارة املدرسة واملعلمني بالكشف على الوضع في املدرسة ومعرفة إلى أي مدى تلبي مدرستهم معايير املدرسة
القائمة على احلقوق ،بإمكانهم البدء بالتخطيط لدمج برنامج حقوق اإلنسان في املدرسة من خالل تعبئة أداة التخطيط
رقم  :3بنية برنامج حقوق اإلنسان في مدرستنا .وهذه األداة هي أداة عامة لضمان دمج البرنامج في مدرستك ،وهي تركز
على األولويات في ضوء نتائج عملية الكشف األولية .على إدارة املدرسة واملعلمني تعبئتها معاً ،ويفضل أن يتم ذلك في
اجتماع عام للموظفني في بداية العام الدراسي.
أداة التخطيط رقم  :3بنية برنامج حقوق اإلنسان في مدرستنا

التعليمات :ينبغي على إدارة املدرسة واملعلمني تعبئة هذا النموذج معا ً وذلك بعد اكمال مرحلة الكشف األولي
على الوضع في املدرسة حسب أداة التخطيط رقم .2

خطتنا

األسئلة
األولويات

في ضوء نتائج أداة التخطيط رقم:2
قائمة التحقق من املستوى األولي للبدء بتنفيذ
برنامج حقوق اإلنسان،
ما هي أولوياتنا؟

أمثلة

•خصص الوقت في أحد االجتماعات مع املوظفني
لتذكيرهم بالسياسات املدرسية احلالية واسألهم
إن كانت هناك حاجة لتعديلها وإن كانت مفهومة
للجميع وإلى أي مدى يجري تطبيقها.
•تأكد من أن السياسات ذات العالقة قد صيغت
بأسلوب مبسط ليفهمها الطلبة .وإن كان األمر
خالف ذلك ،قم بإعداد ملخص عنها وعممه على
الطلبة.
•ينبغي أن يتوفر للمعلمني الوقت الكافي خالل
ساعات الدوام لتثقيف أنفسهم حول التربية على
حقوق اإلنسان.
•ينبغي تعريف أولياء األمور بسياسات املدرسة
وكيف تشجع على احترام حقوق اإلنسان وذلك من
خالل اإللتقاء بهم أو عبر نشرة إخبارية.
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 .3التخطيط لبرنامج حقوق
اإلنسان في المدرسة
خطتنا

األسئلة
البنية األساسية
ماهي البنية التي نحتاج لتوفيرها لدعم البرنامج؟

أمثلة

•هل سيكون هناك جلنة حلقوق اإلنسان؟ إن كانت
اإلجابة نعم من هم أعضاء اللجنة؟

•هل سيتم تخصيص معلم واحد أو أكثر لتولي
مسؤولية اإلشراف على البرنامج؟
•ماهي املسؤوليات التي سيتم تكليفهم بها؟
•املعلم املسؤول عن مساعدة البرملان املدرسي ميكن
تعيينه كمرجع مختص بشؤون برنامج حقوق
اإلنسان.
•تشكيل جلنة حلقوق اإلنسان تتألف من املرجع
اخملتص بشؤون البرنامج ومدير املدرسة ،إضافة
إلى اثنني من املعلمني ،يفضل أن يكونا من معلمي
اللغة العربية أو االجتماعيات.

خطتنا

األسئلة
املوارد
ماهي املوارد الالزمة لضمان جناح عملية دمج
البرنامج؟

أمثلة

•املواد الالزمة لتنفيذ األنشطة.
•طباعة خطط املعلمني املتعلقة ببرنامج حقوق
اإلنسان لتعميمها على بقية املعلمني (انظر أداة
التخطيط رقم  4في القسم  2-4من اجلزء الثاني).
•املصادر الالزمة لدعوة بعض الضيوف للحضور إلى
املدرسة للتحدث أمام الطلبة عن قضايا تتعلق
بحقوق اإلنسان.
•املصادر الالزمة لدعوة أولياء األمور للمشاركة في
بعض أنشطة املدرسة.
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 .4تحقيق برنامج حقوق اإلنسان
في المدارس

 -4تحقيق برنامج حقوق اإلنسان في المدارس
هذا القسم من أجلك (أنت) ومن أجل تدريسك ؟
يستخدم هذا القسم ضمير اخملاطب ''أنت'' في العديد من املواقع .وألن هذا القسم يتحدث عن طرق
وأنشطة التعليم في الغرفة الصفية ،فإن املقصود بكلمة ''أنت'' هو أنت أيها املعلم.
يتضمن هذا القسم طرق تعليم وأدوات وأنشطة من أجل دمج برنامج حقوق اإلنسان في املدارس ،وهو يتكون من 4
أجزاء فرعية:
•اجلزء  1-4يقدم طرق تعليم جلميع املعلمني كي يجعلوا املواد التي يقومون بتدريسها مواضيع صديقة حلقوق
اإلنسان بصورة أكبر.
•اجلزء  2-4يقدم إطار عمل لتحسني املواد الدراسية اخملتلفة.
•اجلزء  3-4يقدم أنشطة الغرفة الصفية لبرنامج حقوق اإلنسان.
•اجلزء  4-4يقدم مشاريع برنامج حقوق اإلنسان للمدرسة كلها.
حتقيق برنامج حقوق اإلنسان في املدارس يتطلب التزاما متبادال بني إدارة املدرسة واملعلمني من أجل متكني الطلبة من
تطوير كفايات املتعلم املطلوبة لبرنامج حقوق اإلنسان .وهذا يتأتى عندما يقوم املعلمون بتطوير طرقهم التعليمية
لرفع مستوى املشاركة في الغرفة الصفية ،وباتخاذ خطوات مدروسة لتحسني مناهجهم لتصبح صديقة حلقوق
اإلنسان بشكل أفضل ،وبتطبيق األنشطة احملددة في الرزمة واملتعلقة باحملاور السبعة لرزمة األدوات .كما أن تنفيذ
أنشطة على مستوى املدرسة بأسرها بخصوص محاور الرزمة السبعة يساهم في تعزيز كفايات املتعلم لبرنامج
حقوق اإلنسان .كل تلك العناصر مجتمعة تساعد على تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان في املدرسة (انظر الشكل .)6
الشكل  :6تحقيق برنامج حقوق اإلنسان في المدارس
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 .4تحقيق برنامج حقوق اإلنسان
في المدارس
 1-4طرق التعليم
معلومة مفيدة للمعلم:
جميع األنشطة الواردة في القسم
 3-4من اجلزء الثاني تشجع على اتباع
منحى تشاركي .وميكن تكييف طرق
التعليم في هذه األنشطة حسب
املراحل العمرية ،وميكن استخدامها
لتعزيز املشاركة في حصص املواد
الدراسية األخرى.

لكي يتمكن الطلبة من حتقيق كفايات املتعلم لبرنامج حقوق اإلنسان ،على
املعلمني أن يعملوا على تطوير وممارسة طرائق تعليم تشجع الطلبة على التعلم
وعلى االختبار والتجريب .وهذا يتطلب اتباع منحى تشاركي يعمل على حتويل
الطفل إلى متعلم فعال في الغرفة الصفية .إن املنحى التشاركي بالنسبة
للمعلم يعني أكثر من مجرد ضمان قيام الطلبة برفع أياديهم لإلجابة على
سؤال أو لطلب اإلذن للتكلم .إنه منحى يغير الدور التقليدي للمعلم ويحوله من
شخص ''ناقل'' للمعلومات إلى شخص يقوم ''بتيسير'' عملية التعلم.
تقع على املعلم أيضا مسؤولية تطوير مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة فيما
يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان .وألن قضايا حقوق اإلنسان تكون أحيانا ذات طبيعة
جدلية أو خالفية (مثل الترويج ملساواة النوع االجتماعي في اجملتمعات التي
تتعرض فيها املرأة للتمييز) ،فإن دور املعلم هو تشجيع الطلبة على التعبير عن
آرائهم وتعلم احترام اآلراء اخملتلفة التي يبديها اآلخرون .سيكون من الصعب على
املعلم أن يقود الطلبة إلى اإلجابة ''الصحيحة'' عند مناقشة قضايا حقوقية.
األهم من ذلك هو متكني الطلبة من التعبير عن آرائهم وتقدير آراء اآلخرين (وليس
بالضرورة االتفاق معها) ،ومتكينهم من القيام معا باستكشاف حلول للقضايا
املطروحة.

الهدف من إيراد طرق التعليم التشاركية في اجلدول  4هو أن يتم تطبيقها في معظم مواقف الغرفة الصفية ،علما
بأن بعضها يناسب الطلبة األصغر سنا وبعضها اآلخر يناسب الطلبة األكبر سنا .لكن الصفة املشتركة بينها هي
أنها حتث على املشاركة واالتصال واحترام آراء اآلخرين ،وتساعد على تكوين بيئة تعلم يشعر الطلبة فيها باألمان
للتعبير عن آرائهم وللتعلم مع بعضهم بعضا .جميع هذه الطرق تدعم املنحى التعليمي لرزمة األدوات القائم على
مبدأ اختبرfتأملfطبق.
وفي نهاية املطاف ،فإن األمر يعود لك لتختار الطريقة التي ترى أنها األنسب لدرس معني أو جلزء منه .ويحتوي اجلدول
أدناه على وصف مفصل لكل طريقة ،إلى جانب مقترحات تبني متى ينصح باستخدام تلك الطرق.
ملزيد من املعلومات حول تلك الطرق ،يرجى الرجوع إلى البوصلة :دليل التربية على حقوق الطلبة للصغار ،مجلس أوروبا
( )2012و ريتشارد بيير كلود ،منهجيات للتربية على حقوق اإلنسان (متوفر على شبكة اإلنترنت) على عنوان:
http://www.pdhre.org/materials/methodologies.html
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 .4تحقيق برنامج حقوق اإلنسان
في المدارس
الجدول رقم  :4طرق التعليم

مجموعات العمل

متى تستخدم

وصفها

يعتبر العمل في مجموعات طريقة فعالة لتعزيز
املشاركة ،وميكن استخدام هذه الطريقة عند تكليف
الطلبة بتنفيذ مهمة معينة .بالنسبة للطلبة األصغر
سنا ،على املعلم أن يشرح الطريقة بوضوح وأن يعني وقتا
محددا لتنفيذ املهمة .وينبغي األخذ باالعتبار أن التحضير
لهذه الطريقة يحتاج بعض الوقت لقيام املعلم والطلبة
بإعادة ترتيب املقاعد لتنفيذ العمل في مجموعات ،ثم
إعادتها إلى وضعها السابق في نهاية احلصة.

طريقة العمل ضمن مجموعات هي األساس الذي يقوم
عليه كثير من األنشطة الواردة في الرزمة ،كما ميكن
استخدام هذه الطريقة بصورة منتظمة في تدريس املواد
األكادميية في الغرفة الصفية .وهي تتيح اجملال لألطفال
كي:
•يتبادلوا جتاربهم وآرائهم.
•يتعلموا مهارات اإلتصال.
•يطوروا مستوى التعاون فيما بينهم.
•يعززوا مستوى املشاركة.
بعد انتهاء اجملموعات من تنفيذ املهمة املطلوبة ،يفضل
من املعروف أن الطلبة يتفاعلون مع بعضهم بشكل أن جتمع طلبة الصف معا في مجموعة واحدة ملناقشة
جيد في اجملموعات الصغيرة عندما يتم تكليفهم مبهمة نتائج عمل اجملموعات املصغرة.

معينة .فيما يلي بعض األمثلة على املهام التي ميكن
تكليف الطلبة بتنفيذها ضمن مجموعات:
•البحث في الصحف عن أخبار ومقاالت تتعلق بحقوق
اإلنسان.
•التعاون معا لكتابة قصة أو إلعداد ملصق عن قضية
لها عالقة بحقوق اإلنسان.
•إعداد استبانة ملقابلة ممثلي إحدى املنظمات احمللية
غير احلكومية العاملة في مجال حقوق املرأة.
كمعلم ،ميكنك توجيه عمل اجملموعات من خالل عدة
طرق:
•توزيع الطلبة على اجملموعات مبا يحقق التوازن في
مستوى املشاركة داخل كل مجموعة ،ومبا يضمن
مشاركة اجلميع.
•تشجيع الطلبة داخل كل مجموعة على القيام
بأدوار محددة ،مثل تخصيص عضو ملراقبة الوقت،
واختيار رئيس للمجموعة ليقوم بتنسيق األفكار
ويضمن فرصة احلديث لكل مشارك ،أو تعيني مقرر
للمجموعة عند اللزوم ليتحدث عن نتائج عمل
اجملموعة أمام طلبة الصف.
•التأكد بأن املهمة واضحة ومفهومة جلميع أعضاء
اجملموعة.
•شرح سير العمل بعد انتهاء املهمة مع التوضيح فيما
إذا كان املطلوب أن تقوم كل مجموعة بعرض نتائجها
أم أنه سيتم إجراء مناقشة جماعية بني طلبة الصف.
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 .4تحقيق برنامج حقوق اإلنسان
في المدارس
الجدول رقم  :4طرق التعليم

العصف الذهني

متى تستخدم

وصفها

العصف الذهني هو الطريقة التي يتم من خاللها وطاملا أن قواعد العصف الذهني مفهومة ،فمن املمكن
التعبير عن األفكار واآلراء حول قضية معينة وتقبلها دون استخدامه مع الطلبة في جميع الدرجات الصفية.
استثناء أية فكرة ودون حتديد أولوية أي منها.
وهو أسلوب جيد ليدرك الطلبة أن جميع اآلراء مشروعة
كيف تقوم بالعصف الذهني (اقتباس من البوصلة – وحتظى بأذن صاغية.
دليل التربية على حقوق اإلنسان للصغار):
1 .1حدد القضية التي تريد القيام بالعصف الذهني حولها العصف الذهني أسلوب مفيد عندما ترغب في رفع
ثم قم بصياغتها على شكل عبارة بسيطة أو سؤال .مستوى الطاقة واحليوية لدى الطلبة في غرفة الصف
2 .2اكتب السؤال على السبورة أو على قطعة كبيرة من إن كانوا متعبني .ويصلح أيضا لتفريغ طاقات الطلبة إن
كانت لديهم شحنات انفعال زائدة.
الورق املقوى.
3 .3اطلب من الطلبة تقدمي أفكارهم وسجل كل فكرة
يقدمونها .وإذا تكررت الفكرة مرة أخرى ،ضع إشارة
(صح) بجانب تلك الفكرة.
4 .4أوقف العملية عندما يتوقف فيض األفكار أو إن لم
يتبق إال القليل منها.
5 .5استعرض األفكار مع الطلبة واحدة بعد األخرى
واطلب منهم التعليق عليها
6 .6خلص حصيلة املناقشة.
قواعد العصف الذهني:
1 .1اكتب كل فكرة جديدة.
2 .2ال تسمح بالتعليق على أية فكرة عند هذه املرحلة.
3 .3شجع على عدم التكرار.
4 .4شجع اجلميع على املشاركة.
5 .5ال تبدي أي فكرة من طرفك إال عند الضرورة القصوى
أو لتشجيع الطلبة على طرح أفكارهم.
6 .6إن لم تكن إحدى األفكار واضحة اطلب توضيحها.
أنشطة الحوار والمناقشة

متى تستخدم

وصفها
املناقشة أسلوب أساسي من أساليب تعليم حقوق
اإلنسان .إذ أن املناقشات متكن الطلبة من تبادل األفكار،
ومن تعزيز مهارة التفكير الناقد ،وتقوية الثقة بالنفس،
وتعزيز التآلف واملشاركة الفاعلة بني الطلبة.وتستغرق
معظم األنشطة احلوارية املذكورة أدناه من بضع دقائق
إلى حصة كاملة ،وقد تتطلب إعادة ترتيب الغرفة
الصفية .لذلك على املعلم أن يقدر الوقت الالزم بعناية
عندما يحضر لهذه األنشطة بشكل مسبق.
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 .4تحقيق برنامج حقوق اإلنسان
في المدارس
الجدول رقم  :4طرق التعليم

أنشطة الحوار والمناقشة (تابع)

متى تستخدم

وصفها

خاليا املناقشة :لتشكيل خاليا املناقشة ،اطلب هذا األسلوب مفيد في احلاالت التي تطرح فيها سؤاال
من الطلبة اجللوس في أقران أو في مجموعات صغيرة على طلبتك وال يبدي أحد االستعداد لإلجابة عليه.
واإلجابة على السؤال أو األسئلة التي يتم طرحها .بعد
عدة دقائق ،إجمع الطلبة ثانية واطلب من بعضهم إطالع
اآلخرين على بعض إجاباتهم ،وسرعان ما ستتحول أجواء
الغرفة الصفية إلى (خلية) مفعمة باحلوار نظرا ملشاركة
عدد كبير من الطلبة في املناقشات الدائرة.
العبارات املطلقة :نشاط العبارات املطلقة يساعد
الطلبة على التعبير عن آرائهم دون احلاجة لتبريرها .حضر
مجموعة من العبارات حول موضوع معني ملناقشته في
الصف (كمثال على ذلك انظر نشاط ''أين تقف؟'') وجهز
الفتتني ''أوافق'') و ''ال أوافق'') وقم بوضعهما في جهتني
متقابلتني في غرفة الصف .إقرأ كل عبارة من العبارات
واطلب من الطلبة الوقوف بجانب الالفتة التي تتفق مع
رأيهم ،أو الوقوف في املنتصف إذا كانوا مترددين .لتنشيط
املناقشة ،أطلب من بعض الطلبة تفسير اختيار اجلهة
التي وقفوا فيها .بعد االستماع إلى عدد من اآلراء ،إسأل
الطلبة أن كان أي منهم قد غير رأيه ويريد تغيير مكان
وقوفه .ليس من الضروري أن يقتصر عدد العبارات على
عبارتني .إذ يتضمن النشاط  :26مشاهد من التنمر
خيارات من أربع عبارات مطلوب اختيار واحدة منها.

هذه الطريقة جيدة الستخدامها عند الرغبة في بحث
موضوع معني بشكل معمق مع الطلبة من خالل اتاحة
اجملال لكل منهم للتعبير عن رأيه .من املهم في بداية
النشاط الـتأكيد لألطفال على أهمية آرائهم اخلاصة
وأال ّ يخضعوا لتأثير اآلخرين .وميكن استخدام هذه
الطريقة عند احلاجة لبحث مسألة حساسة مثل أدوار
النوع االجتماعي في البيت أو في اجملتمع.
حتتاج هذه الطريقة إلى مساحة واسعة ،لذلك ينبغي
إعادة ترتيب مقاعد الغرفة الصفية أو إجراء النشاط في
ساحة املدرسة.

حوض السمك :هذا األسلوب مشوق ،بخاصة لألطفال هذه الطريقة تناسب الطلبة من مستوى الصف
األكبر سنا الراغبني في التعبير عن آرائهم فيما بينهم السادس فصاعدا الذين يستطيعون النظر في القضية
دون توجيه من املعلم .اختر مجموعة تتكون من أربعة من نواحي مختلفة ،وأحيانا من زاوية معاكسة.
إلى ستة أطفال واطلب منهم اجللوس في دائرة وسط
الغرفة الصفية .افسح لهم اجملال ملناقشة موضوع يتطلب استخدام هذه الطريقة إعادة ترتيب مقاعد
معني مثل ''كيف تختلف أدوار ومسؤوليات األوالد والبنات الغرفة الصفية ،ولذلك ينبغي التأكد من توفر الوقت
في املنزل؟'' تبدأ اجملموعة مبناقشة هذا املوضوع وكأنها الالزم لذلك خالل احلصة.
مجموعة ''أسماك'' بينما يقوم بقية أطفال الصف من
حولهم باالستماع والنظر إلى ''حوض السمك'' .بعد ذلك
استبدل تلك اجملموعة مبجموعة أخرى لتعبر عن آرائها
حول املوضوع ذاته.
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أنشطة الحوار والمناقشة (تابع)

وصفها

متى تستخدم

املناقشة في مجموعات صغيرة :املناقشة في
مجموعات صغيرة أسلوب رائع لتأمني مشاركة جميع
الطلبة في مناقشات جماعية ،مبن فيهم اخلجولون ومن
مييلون إلى الصمت .وميكن استخدام هذه الطريقة على
غرار طريقة (مجموعات العمل) التي سبق تقدميها ،أو
إتاحة الفرصة لعدد من الطلبة لتكوين مجموعة واحدة
ملناقشة قضية معينة أو الرد على سؤال معني .العدد
املثالي ألفراد اجملموعة يتراوح من ثالثة إلى ستة أطفال.

ميكن استخدام هذه الطريقة في العديد من األحوال دون
احلاجة لتحضير مسبق .الشيء املهم بالنسبة للمعلم
هو أن يجعل اهتمام الطلبة منصبا على املهمة وهم
يتناقشون في اجملموعة ،وأن يتأكد من أن كل طفل
يحصل على فرصة للتكلم (أال ّ يجعل اآلخرين يستأثرون
بالنقاش).

املناظرات :هناك أشكال عديدة للمناظرات ،لكن
أسهلها بالنسبة لألطفال األكبر سنا هي تقسيم
الطلبة إلى مجموعتني ،واحدة تتبنى قضية معينة
وتدافع عنها ،واألخرى تعارضها وتقف ضدها .وفيما يلي
بعض اخلطوات العامة للمناظرة:
•قدم القضية جلميع الطلبة مثل ''املكان الطبيعي
للمرأة هو البيت'' أو ''ينبغي إفساح مجال أكبر آلراء
الطلبة في املسائل السياسية''.
•قسم الطلبة إلى مجموعتني ،وكلف واحدة منهما
بالدفاع عن القضية املطروحة واألخرى لتفنيدها.
•زود الطلبة ،إن أمكن ،مبصادر معلومات تساعد على
دعم آرائهم مثل بعض املقاالت الصحفية أو صكوك
حقوق اإلنسان.
•اطلب من كل مجموعة في البداية أن تقوم بعرض
وجهة نظرها ،ثم دع املناظرة تأخذ مجراها.
•دع كل مجموعة تختتم حديثها بتلخيص مضمون
طروحاتها.

لكي تكون املناظرة فعالة ،ينبغي أن يحصل الطلبة
على وقت كاف للعمل في مجموعات صغيرة لتحضير
أفكارهم أو استيعاب القضية التي سيتحاورون حولها.
بإمكان املعلم أن يخصص حصتني لهذا النشاط  ،حصة
لتحضير الطلبة واألخرى إلجراء املناظرة واحلوار.
املناظرات تصلح الستخدامها كنقطة بداية إلشراك
الطلبة في حتديد بعض اإلجراءات ليتم تنفيذها على
مستوى اجملتمع .قد يكون موضوع املناظرة مثال (مجتمعنا
ال تتوفر له مصادر مياه شرب نظيفة) .نتائج هذه املناظرة
قد تدفع الطلبة إلى مخاطبة مسؤولي البلدية من أجل
حتسني الوضع.
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التمثيل المسرحي

متى تستخدم

وصفها
التمثيل املسرحي أسلوب فعال ملعاجلة قضايا حقوق
اإلنسان ألنه ميكن الطلبة من التنفيس عن مشاعرهم
وأفكارهم التي ال يجرؤون على التعبير عنها في األحوال
العادية.
وكما قال أحد املعلمني في غزة'' :حقوق اإلنسان تهتم
بالقيم ،في حني أن املواضيع األخرى تهتم بالتحصيل
األكادميي .نقوم خارج نطاق املدرسة بالتنسيق مع
مؤسسات اجملتمع املدني ،وكانت لنا جتربة مع مركز
التمثيل املسرحي حيث حضرنا دورة تدريبية حول التعبير
عن النفس من خالل التمثيل املسرحي .لقد أمضى
الطلبة شهرا في العمل مع املركز .الطلبة ميارسون
حقوق اإلنسان من خالل طرق تعليم غير تقليدية
كالتمثيل ،ولذلك أصبح مناخ الغرفة الصفية مختلفا
عن السابق .كما أن الطلبة يشعرون باملتعة واالرتياح مع
حقوق اإلنسان''.
متثيل األدوار :متثيل األدوار هو أكثر أشكال التمثيل
استخداما في الغرفة الصفية .وعند استخدام هذا النوع
من التمثيل عليك كمعلم أن تأخذ باعتبارك اإلرشادات
التالية:
•على املعلم أن يقسم الطلبة إلى مجموعات صغيرة
وأن يتأكد من فهمهم ملوضوع التمثيلية.قد يدور
املشهد مثال حول قيام طفل مبضايقة طفل آخر
في املدرسة .املهم في املوضوع أن يعكس املشهد
مواقف واقعية من حياة الطلبة كي يستطيعوا
التجاوب معها.
•ينبغي أن يحصل الطلبة على وقت كاف للتحضير
للتمثيلية.
•على الطلبة الذين يقومون بتمثيل األدوار أن يكونوا
على وعي باألمور احلساسة والقوالب النمطية
املتعلقة مبوضوع املشهد ،فال ينبغي أن يقولوا كالما
يسيئ لألطفال اآلخرين ،أو يؤدوا الدور بطريقة تؤذي
مشاعرهم.
•عليك بعد انتهاء املشهد التمثيلي أن تأخذ وقتا
كافيا الستخالص العبر من املشهد ومناقشته.

متثيل األدوار طريقة جيدة الستغالل قدرات الطلبة
ومواهبهم ليعكسوا مشاهد حقيقية من احلياة دون
اإلحساس أنهم يعبرون عن رأيهم.
أحد التحديات التي تواجه متثيل األدوار هو أن يظل انتباه
الطلبة منصبا على الرسائل األساسية التي يريدون
إيصالها عبر التمثيلية .فبعضهم قد ينجرف في متثيل
الدور لدرجة جتعل التمثيلية تفقد معناها.
نشاط متثيل األدوار يناسب الطلبة من جميع املراحل
العمرية ،لكنه يفضل بالنسبة لألطفال األصغر سنا أداء
متثيليات ذات قصة ورسالة بسيطة وال حتتاج إلى عدد
كبير من الطلبة لتمثيلها.

51

 .4تحقيق برنامج حقوق اإلنسان
في المدارس
الجدول رقم  :4طرق التعليم

التمثيل المسرحي (تابع)

وصفها

متى تستخدم

املسرحية التفاعلية :هذا النوع من التمثيل املسرحي
يتيح اجملال للمشاهدين للمشاركة في التمثيل .فيما
يلي اخلطوات اخلاصة باملسرحية التفاعلية:
•تقوم مجموعة من الطلبة بتمثيل مشهد لبقية
الطلبة ،ويجب أن يتعلق املشهد بعائق أو مشكلة
تستعصي على احلل .باإلمكان مثال متثيل موقف عن
حدوث نزاع بني طالبني في ساحة املدرسة بحيث
ينتهي املشهد دون التوصل إلى حل للنزاع.
•يتم تكرار املشهد مرة أخرى ،لكن هذه املرة يستطيع
أي طالب من بني املشاهدين أن يهتف بكلمة ''قف''
أثناء متثيل املشهد وأن يأخذ مكان أحد املمثلني،
ثم تستمر التمثيلية لتنتهي بنهاية مختلفة عن
السابق.
•ميكن إعادة التمثيلية مرة ثالثة مبشاركة ممثل جديد
إن كان الوقت يسمح بذلك ،وإن لم تنته التمثيلية
السابقة بالتوصل إلى حل مقبول.

هذه الطريقة تناسب الطلبة األكبر سنا .املسرحية
التفاعلية تشبه متثيل األدوار لكن الفارق بينهما هو أن
املسرحية التفاعلية تبني أن احللول في احلياة الواقعية
مسألة معقدة وأنه نادرا ما يتم التوصل إلى احلل
املطلوب .ميكن تنفيذ التمثيلية التفاعلية في غرفة
الصف أو في مكان آخر مع عدة مجموعات .وحيث أن
التمثيلية تتطلب تفاعل املشاهدين معها ،من املهم أن
يكون املشاهدون على دراية مسبقة بالترتيبات الالزمة.

الفن

وصفها

متى تستخدم

أن يقوم الطلبة باستخدام العديد من الوسائط (الرسم
والتصوير والنحت ...إلخ) لتمثيل قضايا حقوق اإلنسان.
عند استخدام الفن للتعبير عن قضايا حقوق اإلنسان
مييل الطلبة عادة إلى عرض املوضوع بصورة ''مثالية'' ،مثل
إظهار ساحة املدرسة في صورة نظيفة للغاية و إظهار
الطلبة وهم في حالة وفاق وانسجام ،أو عرض املوضوع
بصورة واقعية التي قد تكون صورة إيجابية أو سلبية .في
أي من احلالتني بإمكانك التعمق في استكشاف املوضوع
مع الطلبة .فبالنسبة للصورة ''املثالية'' ،بإمكانك أن
تسأل'':هل هذه هي صورة الواقع احلقيقي كما يبدو اآلن؟ '' إن
لم يكن األمر كذلك ،فما الذي علينا فعله لنجعلها متاثل
احلقيقة؟ '' ومن الناحية املعاكسة ،إذا صور الطلبة واقعا
ال يحترم حقوق اإلنسان ،بإمكان املعلم أن يسأل'' :ما الذي
يجب أن نفعله لتغيير الوضع؟ كيف سيبدو األمر في
صورته املثالية؟''

األشكال اخملتلفة للتعبير الفني وسائل فعالة ميكن
توظيفها لتناسب الطرق اخملتلفة التي يتعلم بها الطلبة.
فالطلبة في أي مرحلة عمرية قادرون على التعبير عن
أنفسهم من خالل الفن.
للمعلم دور مهم في التأكيد على أن جودة األعمال
الفنية ليست مهمة بقدر أهمية امتالك الطلبة القدرة
على التعبير عن أنفسهم من خالل الفن.

52

 .4تحقيق برنامج حقوق اإلنسان
في المدارس
الجدول رقم  :4طرق التعليم

دراسة الحالة

متى تستخدم

وصفها

دراسة احلالة هي عرض موجز عن تصور أو وصف ملشكلة
(كأن تكون وقعت في املاضي) وكيف مت التعامل معها.
ومن اجلائز أن تكون احلالة افتراضية أو حقيقية ،لكنها
ينبغي أن ترتبط بخبرات الطلبة احلقيقية .فضال عن
ذلك ،ينبغي على دراسة احلالة ذات اإلعداد اجليد أن تعرض
مشكلة واضحة ،وأن تؤدي األسئلة املرتبطة باحلالة إلى تعتبر الصحف والشبكة العنكبوتية مصادر مفيدة
تشجيع الطلبة على تفحص املشكلة بصورة ناقدة لتحديد دراسات احلالة ،وينطبق ذلك على قضايا حقوق
واستكشاف حلول عملية لها تستند إلى حقوق اإلنسان .اإلنسان على املستوى احمللي أو العاملي سواء بسواء.
دراسة احلالة تناسب الطلبة األكبر سنا الذين
يستطيعون استخدام هذه الطريقة الستكشاف قضايا
من واقع احلياة .بإمكان الطلبة أيضا إعداد دراسات احلالة
اخلاصة بهم وتبادلها مع طلبة الصف.

ميكن على سبيل املثال إعداد دراسة حالة تصف وضع
مدرسة تقع بالقرب من موقع حلرق النفايات ،مما يلحق
الضرر بالبيئة وبصحة طلبة املدرسة .دراسة كهذه
ينبغي أن تتضمن االجتاه الذي اتخذه الطلبة حلل
املشكلة دون أن ينجحوا في ذلك (مثل محاولة إقناع
مسؤولي البلدية بالعمل على إزالة النفايات) .وهنا ميكن
طرح أسئلة تشجع الطلبة على استكشاف حلول أخرى
(مثل التعاون مع املنظمات غير احلكومية املعنية باحلقوق
الصحية).
مشروع البحث

وصفها

متى تستخدم

يستخدم الطلبة في مشاريع البحث مصادر مختلفة
لتحري معلومات عن قضية معينة من قضايا حقوق
اإلنسان .وميكن تكليف طفل مبفرده أو مجموعة
أطفال لتنفيذ مشروع البحث .وينبغي في هذا السياق
تشجيع استخدام تكنولوجيا املعلومات مثل الشبكة
العنكبوتية ووسائط عرض املعلومات.

مشاريع البحث تنجح بشكل جيد مع الطلبة األكبر سنا
الذين سبق لهم تنفيذ مشاريع بحث في املواد الدراسية
األخرى كاجلغرافيا مثال .باإلمكان تكليف الطلبة إجراء
بحث عن قضية معاصرة أو تاريخية تتعلق بالالجئني
الفلسطينيني ،أو معاجلة قضايا حقوق اإلنسان على
مستوى عاملي ،ثم يقومون بعرض نتائج بحثهم.
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فضال عن حتسني طرق التعليم التي حتدث عنها القسم السابق ،بإمكان املعلمني أيضا حتسني املواد التي يقومون
بتدرسيها لتصبح صديقة حلقوق اإلنسان بصورة أكبر.
تعتمد عملية حتسني عنصر معني من عناصر املنهاج على درجة الصف وعلى املادة الدراسية ذاتها .ومن هذه الناحية،
فإن املعلمني الذين يدرسون جميع املواد للصفوف من األول إلى الثالث يتمتعون بفرص أكثر لدمج برنامج حقوق
اإلنسان ألنهم يدرسون جميع املواد .أما معلمي الصفوف من الرابع حتى التاسع فيحتاجون إلى مراجعة مناهجهم
لتحديد املداخل املناسبة لهذه العملية .املهم في املوضوع أن تدرك أن دمج برنامج حقوق اإلنسان في املنهاج ينبغي أال ّ
يتم بصوره قسرية .فهناك أجزاء في املنهاج تقبل عملية الدمج بصورة طبيعية ألنها تناسب موضوع حقوق اإلنسان،
وهناك أجزاء ال حتتوي على صالت مناسبة بني الدرس وحقوق اإلنسان.
إطار عمل موحد لجميع المعلمين

بغض النظر عن درجة الصف أو املادة التي يقوم املعلم بتدريسها ،فإن عملية حتسني املنهاج هي عملية واحدة جلميع
املعلمني .إن عملية حتسني املواد الدراسية اخملتلفة تعتمد على إطار عمل من أربع خطوات:

معلومة مفيدة للمعلم:
يلي هذا القسم أداة التخطيط رقم
 ،4وهي خطة فردية للمعلم مطلوب
منك تعبئتها لتساعدك على
التخطيط لدمج حقوق االنسان في
املواضيع التي تقوم بتدريسها. .

•املستوى األول هو التعرف على رزمة األدوات :ينبغي عليك أوال أن تتعرف
على مضمون رزمة األدوات وأن تقدر قيمة تعليم حقوق اإلنسان في املدارس.
بإمكانك أن تعتبر هذه اخلطوة مبثابة (واجب مدرسي) استعدادا لتحسني املادة
التي تقوم بتدريسها.
•املستوى الثاني هو حتديد الصالت :في هذه املرحلة على املعلم أن يستكشف
الصالت احلقيقية التي ميكن إيجادها بني محاور رزمة األدوات وكفايات املتعلم
لبرنامج حقوق االنسان واملنهاج الذي يقوم بتعليمه.
•املستوى الثالث هو التعزيز :في هذه املرحلة عليك أن تطور طرقا مبتكرة
ملعاجلة محاور حقوق اإلنسان في الغرفة الصفية .بإمكانك مثال أن تختار أحد
احملاور كي تقوم بدمجه في سلسلة من الدروس على مدى أسبوع أو أسبوعني.
•املستوى الرابع هو تبادل اخلبرات :تؤكد هذه املرحلة على أهمية قيام املعلم
بتبادل األفكار والنجاحات والتحديات مع املعلمني اآلخرين في املدرسة ومع
شبكة عالقاته مبعلمي األونروا خارج نطاق املدرسة.

حتتوي الفقرات التالية على وصف مفصل لكل مستوى .وللحصول على مقترحات إضافية حول دمج برنامج حقوق
اإلنسان في الغرفة الصفية ،انظر (كيف يستطيع جميع املعلمني دعم املواطنة والتربية على حقوق اإلنسان :إطار
عمل لتطوير الكفايات .مجلس أوروبا (.))2009
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 .4تحقيق برنامج حقوق اإلنسان
في المدارس
المستوى األول :التعرف على رزمة األدوات

املهام :يتطلب هذا املستوى منك التعرف على رزمة األدوات وعلى حقوق اإلنسان بشكل عام .وفيما يلي بعض املهام
العملية التي ميكنك القيام بها:
•مطالعة رزمة األدوات مبا فيها املالحق التي حتتوي على نسخة مبسطة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وأخرى
من اتفاقية حقوق الطفل.
•مراجعة احملاور السبعة والبدء بتحديد الصالت بينها وبني املادة الذي تقوم بتدريسها.
•االستفسار من مدير املدرسة ومعلميها واخملتصني التربويني عن فهمهم وجتاربهم املتعلقة بالتربية على حقوق
اإلنسان.
•تفحص بعناية أي مادة من حقوق اإلنسان كنت تستخدمها سابقا ً لتعرف كيف ميكنها أن تدعم محاور الرزمة.
•تأمل فهمك وقناعاتك كمعلم بخصوص موضوع حقوق اإلنسان.
أسئلة :بعد إمتام هذه املهام ،عليك أن تطرح على نفسك األسئلة التالية:
•ما هي أنسب األجزاء في املنهاج التي متكنني من ربط املنهاج مبحاور حقوق اإلنسان؟
•هل توجد مصادر اضافية استطيع استخدامها على اإلنترنت حتتوي على معلومات مناسبة لألطفال حول حقوق
اإلنسان وحل النزاعات؟
•ما هي اخلبرة التي ميكنني احلصول عليها من الزمالء ومدير املدرسة واخملتصني التربويني؟
المستوى الثاني :تحديد الصالت

املهام :عند هذه املرحلة عليك أن تبحث عن صالت بني محاور الرزمة ،وكفايات املتعلم ،واملادة التي تقوم بتدريسها.
وفيما يلي بعض املهام العملية التي ميكن القيام بها:
•التوصل إلى أن الصالت بني محاور الرزمة واملادة التي تقوم بتدريسها قد تكون صالت صريحة أو ضمنية .فال ينبغي
أن ''تفرض'' موضوع حقوق اإلنسان على الدرس فرضا إن لم يكن السياق مناسبا .بدال من ذالك ،إبدأ من الدروس التي
تنطوي على صالت قوية بني محاور الرزمة واملادة التي تقوم بتدريسها.
مالحظة :كثير من املعلمني يقومون فعال بوضع أهداف لدروسهم تتعلق بحقوق اإلنسان .إن كان األمر كذلك
بالنسبة لك ،حاول تنقيح األهداف لتكون أكثر انسجاما مع كفايات املتعلم لبرنامج حقوق اإلنسان الواردة في
اجلداول  5و 6و.7
•بعد بناء الصالت بني احملاور واملادة التي تقوم بتدريسها قم مبراجعة الدروس وأضف عليها في اجلزء املناسب أهدافا
تؤدي إلى حتقيق كفايات املتعلم املتصلة مبحاور الرزمة ،ويفضل أن تشمل تلك األهداف أهدافا تتعلق باملعرفة
واملهارات واالجتاهات .حاول أن تضيف على األقل هدفا واحدا يتعلق بإحدى كفايات املتعلم في كل درس كل أسبوع.
راجع اجلداول رقم  5و 6و 7التي تتضمن اقتراحات حول هذا املوضوع.
•لدى مراجعة درس معني ،إقرأ األهداف التي يتضمنها بعناية وانظر في إمكانية إضافة أهداف أخرى تتعلق مبحاور
الرزمة.
•وضح لطلبتك بشكل صريح أهمية محاور الرزمة وافسح لهم اجملال ليتوصلوا إلى الصالت اخلاصة بهم بني محاور
حقوق اإلنسان وما يتعلمونه في دروسهم.
اإلشارة لكفايات املتعلم لبرنامج حقوق اإلنسان :عندما تقوم بربط محاور الرزمة وكفايات املتعلم بدروس املنهاج،
تأمل اجلداول التالية املوزعة حسب الدرجات الصفية ( اجلدول رقم  5للصفوف  ،3-1واجلدول رقم  6للصفوف ،6-4
واجلدول رقم  7للصفوف  .)9-7ويبني كل جدول منها عناصر املعرفة/الفهم واالجتاهات/القيم ،واملهارات التي يجب على
الطلبة تطويرها لتحقيق كفايات املتعلم اخلاصة ببرنامج حقوق اإلنسان .من املمكن إعادة صياغة معظم فقرات
اجلداول التي تتضمن وصفا لكفايات املتعلم في مجال حقوق اإلنسان لتحويل الوصف إلى أهداف للدروس.
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 .4تحقيق برنامج حقوق اإلنسان
في المدارس
الجدول رقم  :5قائمة مرجعية – كفايات المتعلم لبرنامج حقوق اإلنسان (الصفوف من األول إلى
الثالث)
معلومة مفيدة للمعلم:
ان كنت تعلم الصفوف  ،3-1استخدم
كفايات املتعلم الواردة في هذا اجلدول
لدى إعداد خطتك الفردية حسب
أداة التخطيط رقم  4التي تلي هذا
القسم.

اجلدول رقم  3يحتوي على قائمة وافية من كفايات املتعلم لبرنامج حقوق
اإلنسان .أما اجلدول التالي فيعرض أهم الكفايات للصفوف من األول حتى الثالث،
ويقدم أمثلة على كيفية حتقيق كل كفاية من تلك الكفايات.
جميع احملاور السبعة مهمة لهذه الصفوف ،لكن أهمها هي :احلقوق العامة
واملشاركة واالحترام وحل النزاعات.

كفايات املتعلم لبرنامج حقوق اإلنسان
املعرفة  /الفهم

أن يعرف الطالب ويتعلم عن ويفهم:

املهارات

االجتاهات  /القيم

أن يكون الطالب قادرا على:

أن يظهر الطالب:

 1.3استخدام اطار عمل ولغة حقوق
اإلنسان في معاجلة املشاكل:
•يعبر عن نفسه.
•يعبر عن آرائه شفويا ً باستخدام
عبارات غير مؤذية.
•يحل النزاعات بطريقة سلمية.
•يصغي لآلخرين.

 1.2االحترام والتسامح:
 1.1حقوق اإلنسان األساسية:
•يتعلم حقوق اإلنسان األساسية مثل •أن يظهر االحترام في تصرفاته في
املدرسة.
احلق في التعليم والصحة والغذاء
•أن يظهر القدرة على اتباع االنظمة
واملاء واملأوى وحرية التعبير ،وكيفية
والقوانني.
التمتع بهذه احلقوق في احلياة.
•أن يظهر املودة لآلخرين.
•يتعلم عن ويطور قواعد لغرفة
•أن يحترم الطلبة اآلخرين واملعلمني
الصف.
واملوظفني.
•يتعلم قوانني املدرسة ومدونة
 2.3يقوم بدور فعال في املناقشات
السلوك.
 2.2االلتزام بإحداث الفارق في العالم :املتعلقة بحقوق اإلنسان:
•حتديد العالقة بني البيئة املدرسية
•يعبر عن حقوقه.
•يثمن البيئة املدرسية النظيفة.
اآلمنة والصحية والنظيفة وبني
التمتع باحلقوق األخرى.
 3.2تثمني االنخراط في قضايا حقوق  3.3يظهر القيادة في األنشطة
املتعلقة بحقوق اإلنسان.
اإلنسان:
 2.1تاريخ حقوق اإلنسان:
•يشرك اآلخرين خالل العمل اجلماعي
•يدعم ما يقوم به اجملتمع ملساعدة
•يتعلم عن اإلعالن العاملي حلقوق
او اللعب في ساحة املدرسة ،مبن
اآلخرين.
اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل
فيهم الطلبة الذين يعانون من
•يطلع بقية أفراد االسرة عما تعلمه
(النسخة املبسطة).
اإلعاقات.
عن حقوق اإلنسان.
•ينخرط في املنظمات اجملتمعية
 3.1عاملية حقوق اإلنسان:
•يقدر ارتباط حقوق اإلنسان ببعضها  4.2التعاطف والتضامن مع الذين ال
ملساعدتها.
حتظى كل حقوقهم باالحترام:
•يحافظ على نظافة البيئة املدرسية
بعضا.
االعاقات
من
يعانون
الذين
يقدر
•
وصحتها وسالمتها.
اجلسدية او العقلية.
 4.1احترام احلقوق عند تضارب
بعضها مع حقوق أخرى:
•يبدأ بتقدير العالقة بني احلقوق
واملسؤوليات ،وحتديد احلقوق التي قد
تتضارب مع حقوق أخرى.
 8.1مناسبات تاريخية حالية:
•االحتفال باملناسبات املتعلقة بحقوق
اإلنسان (مثل يوم الطفل ويوم املرأة
...إلخ)
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 .4تحقيق برنامج حقوق اإلنسان
في المدارس
الجدول رقم  :6قائمة مرجعية – كفايات المتعلم لبرنامج حقوق اإلنسان (الصفوف من الرابع إلى
السادس)

اجلدول رقم  3يحتوي على قائمة وافية من كفايات املتعلم لبرنامج حقوق اإلنسان.
أما اجلدول التالي فيعرض أهم الكفايات للصفوف من الرابع حتى السادس ،ويقدم
أمثلة على كيفية حتقيق كل كفاية من تلك الكفايات.
جميع احملاور السبعة مهمة لهذه الصفوف ،لكن أهمها هي :احلقوق العامة،
واملشاركة ،واالحترام ،والتنوع ،واملساواة وعدم التمييز ،وحل النزاعات ،والصالت
مع اجملتمع.
مواصلة تعزيز كفايات املتعلم للصفوف  3-1باإلضافة ملا يلي:

معلومة مفيدة للمعلم:
إن كنت تعلم الصفوف  ،6-4استخدم
كفايات املتعلم الواردة في هذا اجلدول
لدى إعداد خطتك الفردية حسب
أداة التخطيط رقم  4التي تلي هذا
القسم.

كفايات املتعلم
أن يعرف الطالب ويتعلم عن ويفهم:

االجتاهات  /القيم
أن يظهر الطالب:

املهارات

املعرفة  /الفهم

 1.1حقوق اإلنسان األساسية:
•يتعلم عن حقوق اإلنسان األساسية
وكيفية التمتع بهذه احلقوق في
احلياة.
•يستكشف أدوار النوع االجتماعي في
اجملتمع.
•يتعلم عن القضايا العاملية املتعلقة
بالبيئة.

 3.2تثمني االنخراط في قضايا حقوق
اإلنسان:
•يظهر االهتمام في البرملان املدرسي.

 1.3القيام بدور فعال في املناقشات
املتعلقة بحقوق اإلنسان:
•يشارك في االنتخابات واالعمال
األخرى املتعلقة بالبرملان املدرسي.

أن يكون الطالب قادرا على:

 2.3يظهر القيادة في اعمال حقوق
اإلنسان
•يظهر القيادة والثقة في معاجلة
قضايا حقوق اإلنسان في املدرسة
واجملتمع.

 2.1تاريخ حقوق اإلنسان:
•يتعلم تاريخ وفلسفة حقوق اإلنسان.

 3.3يؤدي دورا ً فعاال في حماية حقوق
اآلخرين.
•يعمل على الدفاع عن حقوق الطلبة
الذين يعانون من اإلعاقة.

 3.1عاملية حقوق اإلنسان:
•يستكشف عاملية حقوق اإلنسان من
خالل مقارنة وضع املتعلم بالوضع
العاملي فيما يتعلق بحقوق اإلنسان
وقضاياها.
 4.1احترام احلقوق عندما تتعارض مع
حقوق اخرى
•يتعلم عن حقوق الالجئني
الفلسطينيني.
 5.1انتهاكات حقوق اإلنسان:
•يفهم االوضاع التي ال يتم فيها
احترام حقوق اإلنسان.
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 .4تحقيق برنامج حقوق اإلنسان
في المدارس
الجدول رقم  :7قائمة مرجعية – كفايات المتعلم لبرنامج حقوق اإلنسان (الصفوف من السابع إلى
التاسع)
معلومة مفيدة للمعلم:
إن كنت تعلم الصفوف  ،9-7استخدم
كفايات املتعلم الواردة في هذا اجلدول
لدى إعداد خطتك الفردية حسب
أداة التخطيط رقم  4التي تلي هذا
القسم.

اجلدول رقم  3يحتوي على قائمة وافية من كفايات املتعلم لبرنامج حقوق
اإلنسان .أما اجلدول التالي فيعرض أهم الكفايات للصفوف من السابع حتى
التاسع ،ويقدم أمثلة على كيفية حتقيق كل كفاية من تلك الكفايات.
جميع احملاور السبعة مهمة لهذه الصفوف ،لكن أهمها هي :احلقوق العامة،
واملشاركة ،واالحترام ،والتنوع ،واملساواة وعدم التمييز ،وحل النزاعات ،والصالت
مع اجملتمع.
مواصلة تعزيز كفايات املتعلم للصفوف  6-4باإلضافة ملا يلي:

كفايات املتعلم
املعرفة  /الفهم

أن يعرف الطالب ويتعلم عن ويفهم:

املهارات

االجتاهات  /القيم

أن يكون الطالب قادرا على:

أن يظهر الطالب:

 1.2االلتزام بإحداث الفارق في العالم 1.3 :القيام بدور فعال في املناقشات
 1.1حقوق اإلنسان األساسية:
املتعلقة بحقوق اإلنسان:
•يتعلم عن أدوار الطلبة والشباب في •يتأمل في قدرته الشخصية على
مجال املواطنة والدميوقراطية.
•يشرك قادة اجملتمع احمللي في
تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها.
•يتعلم عن ادوار النوع االجتماعي في
القضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان.
اجملتمع.
 2.1تاريخ حقوق اإلنسان:
 2.3يحدد ويستدل على مصادر
•يتعلم عن قضايا حقوق اإلنسان حول
املعلومات املتعلقة بحقوق اإلنسان:
العالم (الفقر ،املواطنة ،الدميوقراطية
•يتفحص سياق حقوق اإلنسان اخلاص
 ...إلخ).
بالالجئني الفلسطينيني.
 3.1عاملية حقوق اإلنسان:
•يستكشف التصورات اخملتلفة في
 3.3يؤدي دورا ً فعاال في حماية حقوق
اجملتمع عن حقوق اإلنسان.
اآلخرين.
•القدرة على جمع املعلومات واجراء
•يتابع ويشارك في دعم حركات
البحوث حول عاملية حقوق االنسان.
حقوق اإلنسان على املستوى احمللي
 4.1احترام احلقوق عند تضاربها مع
والعاملي.
حقوق اخرى:
•تضارب احلقوق املتمثل في قضايا عاملية.
 3.4استخدام لغة حقوق اإلنسان:
 5.1املدافعون عن حقوق اإلنسان:
•يصف عمليات حقوق اإلنسان على
•األفراد أو اجلماعات التي تعمل على
مستوى املدرسة واجملتمع ،وعلى
املستوى احمللي والعاملي في مجال
املستوى احمللي والفلسطيني والعاملي
الدفاع عن حقوق اإلنسان ومناصرتها.
باستخدام لغة حقوق اإلنسان.
 6.1الطبيعة التطورية حلقوق اإلنسان:
•إطار عمل األمم املتحدة حلقوق
اإلنسان(الصكوك واآلليات)
•املعايير التطورية حلقوق اإلنسان
 7.1انتهاكات حقوق اإلنسان:
•جرائم احلرب ،اإلبادة اجلماعية ،التعذيب
 8.1أحداث تاريخية معاصرة تتعلق
بحقوق اإلنسان:
•األحداث التاريخية التي شكلت املسار
احلالي حلقوق اإلنسان ،مبا في ذلك
تأسيس ميثاق األمم املتحدة ،السالم
العاملي ،التنمية ،السياسة.
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المستوى الثالث :التعزيز

املهام :عند هذه املرحلة عليك أن تبحث عن تعزيز حتصيل الطلبة فيما يتعلق بكفايات املتعلم لبرنامج حقوق اإلنسان
في املادة التي تقوم بتدريسها .وفيما يلي بعض املهام العملية التي ميكنك القيام بها:
•قم باختيار محور معني كي تتناوله بشكل معمق في درس واحد أو في عدد من الدروس .ركّز مثال على محور
املشاركة كجزء من التحضير النتخابات البرملان املدرسي.
•إذا كانت املادة التي تدرسها حتتوي على صالت كافية مبحاور الرزمة ،قم بإعداد ملف يتضمن بعض املصادر املتعلقة
باملوضوع مثل املقاالت الصحفية ومناذج خطة الدرس املتوفرة على شبكة اإلنترنت أو في أي مصدر آخر من املصادر
املتعلقة بحقوق اإلنسان .بإمكانك تقسيم هذا امللف إلى أجزاء يتعلق كل منها مبحور معني من محاور الرزمة.
•قم مبراجعة املنهاج أو املواد التعليمية األخرى التي تستخدمها لترى إلى أي مدى تعكس حقوق اإلنسان .فبعض
الكتب املدرسية مثال قد تصور األوالد والبنات بقوالب منطية (كأن تربط الفتاة بالطهي داخل املنزل والصبي باللعب
خارجه).
المستوى الرابع :تبادل الخبرات

املهام :في هذه املرحلة عليك أن تتبادل مع زمالئك اآلخرين بعض املمارسات اجليدة واإلشكاالت املتعلقة بدمج البرنامج
في املادة التي تقوم بتدريسها .وفيما يلي بعض املهام العملية التي ميكنك القيام بها:
•االجتماع مع املعلمني اآلخرين في املدرسة ملناقشة بعض املسائل او القضايا املتعلقة بتعليم حقوق اإلنسان في
الغرفة الصفية.
•تبادل اخلبرات مع املعلمني اآلخرين في اللقاءات الشخصية أو أثناء االجتماعات الرسمية.
•دعوة املعلمني اآلخرين لزيارة صفك ليحضروا لك حصة عن حقوق اإلنسان .واطلب أيضا من املعلمني املعنيني
بدمج البرنامج في املنهاج السماح لك بحضور حصص لهم.
•عندما تدعو ضيوفا للحضور إلى صفك للتحدث عن حقوق اإلنسان قم بإبالغ املعلمني اآلخرين عن ذلك إلتاحة
الفرصة لطلبتهم لالستفادة من هؤالء الضيوف.
•تبادل خبراتك مع معلمي االونروا في جميع األقاليم ومع معلمني آخرين على املستوى الدولي وذلك من خالل
(تكنولوجيا االتصال واملعلومات).
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أمثلة على تحسين المواد الدراسية

يقدم هذا اجلزء أمثلة عملية على حتسني مناهج مختلف املواد الدراسية من خالل محاور رزمة األدوات وكفايات املتعلم
لبرنامج حقوق اإلنسان.
الفنون اللغوية
معلومة مفيدة للمعلم:
هذه الفقرات ما زالت جزءا من
القسم  :2-4حتسني املواد الدراسية
اخملتلفة .بإمكانك التغاضي عن
الفقرات التي تتحدث عن املواد األخرى
وتقفز للجزء املتعلق مبادتك .وفيما
يلي املواد الدراسية املشار إليها:
•الفنون اللغوية
•التربية اإلسالمية
•التربية املدنية
•االجتماعيات والتاريخ و اجلغرفيا
•املواد العلمية
•التربية البدنية
•الفن

توفر الفنون اللغوية (مبا فيها اللغة العربية واللغة اإلجنليزية) فرصا جيدة
للمعلمني لتحسني دروسهم باستخدام محاور رزمة األدوات وكفايات املتعلم
لبرنامج حقوق اإلنسان .وهذا ينطبق بشكل خاص على معلمي اللغة العربية
نظرا ألن عدد الدروس االسبوعية في اللغة العربية أكثر من املواد األخرى ،ما
يتيح ملعلمي اللغة العربية مجاال أكبر ملناقشة قضايا حقوق اإلنسان.
فيما يلي بعض األمثلة على استخدام محاور رزمة األدوات وكفايات املتعلم
لبرنامج حقوق اإلنسان لتحسني املنهاج:

•الدروس املتعلقة باملهارات احلياتية ( مثل آداب السلوك ،والتعاون مع اآلخرين،
واملشاركة ،وحتمل املسؤولية ...إلخ) توفر فرصة ممتازة للتأكيد على أهمية
تلك املهارات احلياتية في سياق حقوق اإلنسان .واحملاور الرئيسة املرتبطة بهذه
النواحي هي االحترام ،والتنوع ،واملساواة وعدم التمييز ،وحل النزاعات .أما
كفايات املتعلم املرتبطة مبعرفة حقوق اإلنسان فتتعلق بوضع قواعد للغرفة
الصفية حتدد احلقوق واملسؤوليات .وفي معظم األحيان فإن قواعد الغرفة
الصفية تعكس ذات احلقوق الواردة في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية
حقوق الطفل ،وهي :حرية التعبير ،واحلق في أن يحظى رأي الطفل باالحترام،
واحلق في التعليم  ...إلخ .انظر أيضا نشاط رقم ( 1اتفاقيتنا لغرفة الصف)
الذي ينطبق على جميع الصفوف.
•االحتفال مبناسبات حقوق اإلنسان أيضا يتيح فرصة مناسبة لألطفال للتعبير من خالل الكتابة أو التمثيل عن
أفكارهم بخصوص حقوق اإلنسان وما تعنيه بالنسبة لهم .بإمكان املعلم مثال أن يطلب من االطفال كتابة موضوع
إنشاء أو أبيات من الشعر لالحتفال بذكرى اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (التي تصادف تاريخ  20تشرين الثاني) أو
ذكرى اليوم العاملي حلقوق اإلنسان (التي تصادف تاريخ  10كانون األول) .وهناك مناسبات في الرزنامة ميكن التنويه بها،
ومناسبات أخرى ميكن تكليف الطلبة األكبر سنا بالتعمق في مضمونها مثل اليوم العاملي لالجئني (الذي يصادف
تاريخ  20حزيران) .انظر أيضا نشاط رقم ( 2رزنامة حقوق اإلنسان).
•بإمكان املعلم والطلبة مراجعة القصص املقررة افي املنهاج ملعرفة إن كانت حتتوي على حتيز للذكور أو اإلناث ،أو على
إجحاف أو متييز ضد بعض اجلماعات أو الفئات .كيف تنظر هذه القصص مثال لذوي اإلعاقة؟ هل تصورهم ''كضحايا''
ذوي قدرات محدودة وأشخاص يستحقون العطف ،أم كمواطنني متساوين مع بقية أفراد اجملتمع؟ وإن كانت تلك
القصص أو الكتب املدرسية حتتوي على نوع من التمييز أو التفرقة ،فإن ذلك يوفر فرصة مناسبة للمعلم ليطلب
من الطلبة التفكير بصورة ناقدة في كيفية تعديل صياغة النصوص املعنية في القصص أو الكتب لتنسجم مع
مفهوم املساواة وعدم التمييز .انظر أيضا نشاط رقم ( :23كان ياما كان).
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التربية اإلسالمية

كماهي احلال بالنسبة للفنون اللغوية ،توفر التربية الدينية فرصا عديدة لتعزيز األفكار والدروس وربطها بحقوق
اإلنسان .وتعتبر محاور االحترام واملساواة وعدم التمييز والتنوع وحل النزاعات محاور مناسبة متاما لدروس التربية
اإلسالمية .وميكن أيضا تناول احملور املتعلق بتقوية الصالت مع اجملتمع في سياق التربية اإلسالمية.
هناك الكثير من املفاهيم املشتركة بني حقوق اإلنسان وديانات العالم .ميكن تعزيز دروس التربية الدينية التي تعلم
املهارات احلياتية اإليجابية (انظر الفنون اللغوية أعاله) من خالل ربطها بحقوق اإلنسان ،بخاصة حقوق الطفل.
وميكن أيضا التركيز على حرية املرء في التعبير عن ديانته باعتبارها حقا أساسيا من حقوق اإلنسان (وذلك كما جاء
في املادة  18من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و املادة  14من اتفاقية حقوق الطفل) .وإذا كانت هناك فرص كي يتعلم
الطلبة بعض احلقائق عن ديانات أخرى في العالم ،فإنه ميكن تعريفهم بعقائد متنوعة وكيف تؤدي تلك العقائد أيضا
إلى تعزيز حقوق اإلنسان بطرق عديدة.
التربية المدنية

تقوم عدة أقاليم بتدريس التربية املدنية كجزء من مقررات املنهاج .وهناك تشابه كبير بني أهداف التربية املدنية (أو
التربية الوطنية) وأهداف التربية على حقوق اإلنسان .فالتربية املدنية تركز على الدميوقراطية والنظام السياسي
واحلكومي وعلى احلقوق واملسؤوليات في اجملتمع الدميوقراطي ،في حني أن التربية على حقوق اإلنسان تركز بصورة أعم
على حقوق اإلنسان ،مبا فيها احلقوق التي تغطيها التربية املدنية.
تساعد التربية على حقوق اإلنسان على متكني الطلبة من اتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق بحياتهم .وهي من هذه
الناحية غير موجهة سياسيا ،بل إنها موجهة نحو حتسني احلياة من خالل التغيير االجتماعي.
أما احملاور املناسبة للتربية املدنية فهي املشاركة واملساواة وعدم التمييز والصالت مع اجملتمع .وهناك أمثلة تبني كيف
ميكن أن يؤدي منهاج التربية املدنية إلى تعزيز محاور الرزمة وكفايات املتعلم .ومن هذه األمثلة الدروس التي تتعلق
باملشاركة في الشؤون العامة للمجتمع .إذ أن تلك الدروس تؤكد على أهمية املواطنة املسؤولة في اجملتمع .وتؤكد
املادة  12من اتفاقية حقوق الطفل على أهمية االستماع آلراء الطفل وإيالئها االهتمام الالزم ،وهذا ميثل طريقة أخرى
للتأكيد على أهمية املشاركة بالنسبة لألطفال.
هناك أسئلة كثيرة بإمكان املعلم أن يطرحها على الطلبة لتعميق فهمهم حلقوق اإلنسان في سياق التربية املدنية:
•هل يعكس منهاج التربية املدنية املبادىء واملعايير ذاتها الواردة في الرزمة وفي وثائق حقوق اإلنسان مثل اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل؟
•ما هي الصالت بني التربية املدنية واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل؟ بالنسبة لألطفال األكبر
سنا :متى ميكننا تقدمي صكوك حقوق اإلنسان مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة؟
•هل يستعرض منهاج التربية املدنية تاريخ الدميوقراطية بأشكال عديدة ومن خالل أمثلة ال تقتصر على فلسطني
بل تشمل أيضا مناطق ودوال أخرى من العالم؟
•هل يحاول الطلبة التعمق في ماذا يعنى أن تكون مواطنا واعيا في مجتمع دميوقراطي؟
•كيف يستطيع الطلبة دراسة التنوع في مدرستهم وفي مجتمعهم وفي املنطقة وبقية العالم؟
•هل الطلبة على وعي بالتحديات التي قد يثيرها موضوع التنوع ،مبا فيها حتدي قيم الناس ومعتقداتهم؟
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االجتماعيات والتاريخ والجغرافيا

دروس االجتماعيات و التاريخ واجلغرافيا مناسبة متاما للمحور املتعلق باحلقوق العامة ،بخاصة فيما يتعلق باألحداث
التاريخية والثقافية والسياسية املتصلة بحقوق اإلنسان .فيما يلي بعض األسئلة التي ميكن طرحها على الطلبة في
هذا السياق:
•كيف تغير احلال مع مرور الزمن بالنسبة لتمتع الالجئني الفلسطينيني بحقوق اإلنسان؟ ما هي األمثلة التي تدل
على بعض تلك احلقوق مثل احلقوق املدنية والسياسية (حرية التعبير وحرية التنقل ...إلخ) واحلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية (احلق في الصحة وفي التعليم وفي العمل ...إلخ)؟
•كيف يتأثر الالجؤون الفلسطينيون مبوقعهم اجلغرافي؟ ما هي أهم التحديات التي تواجههم على صعيد التمتع
بحقوقهم من الناحية التاريخية واجلغرافية؟
•كيف أثرت تلك القيود على الفلسطينيني؟ كيف أثرت على األسر؟ ما هي بعض اإلجراءات امللموسة والسلمية
التي ميكنها أن تساعد على تغيير هذا الوضع؟
•ما هي األمثلة التي تعود للحاضر أو للماضي عن مجتمعات أخرى واجهت قضايا إشكالية فيما يتعلق بحقوق
اإلنسان؟ كيف ميكننا أن نتعلم من جتاربهم؟
•ماهي تصورات اجملتمعات والثقافات والبلدان األخرى عن الالجئني الفلسطينيني؟ ما الذي ميكن فعله إلطالع
اجملتمعات األخرى على الثقافة الفلسطينية ؟
المواد العلمية

قد ال تبدو الصالت واضحة أو مباشرة بني املواد العلمية مثل (الرياضيات والعلوم واألحياء والكيمياء والفيزياء) وكفايات
املتعلم ملوضوع حقوق اإلنسان .ومع ذلك ،ميكن إيجاد بعض الصالت ،بخاصة فيما يتعلق ببعض املفاهيم وتاريخ بعض
التطورات العلمية التي ميكن ربطها مبحور احلقوق العامة .لكنه من األسهل استكشاف هذه املفاهيم والتطورات مع
الطلبة األكبر سنا .وفيما يلي بعض األمثلة على ذلك:
•الرياضيات :ما هي الطرق التي ميكن من خاللها تفسير بعض اإلحصائيات املتعلقة بحقوق اإلنسان؟ مثال هل هناك
إحصائيات عن مدى حصول الالجئني الفلسطينيني على خدمات التعليم املدرسي ،أو عن مدى متتعهم باحلقوق
واخلدمات األخرى مثل اخلدمات الصحية؟ ما عالقة ذلك مبستوى الفقر بني الالجئني الفلسطينيني ،وكيف تبدو تلك
اإلحصائيات باملقارنة مع مناطق أو بلدان أخرى في العالم؟
•العلوم بصفة عامة :ركز على بعض االكتشافات العلمية املذكورة في املنهاج .هل مت اكتشافها على أيدي عدد
متساو من الرجال والنساء؟ ما سبب هذا التباين؟ كيف ساعد التقدم العلمي والتكنولوجي على التمتع بحقوق
االنسان؟
•األحياء :ما هي االنعكاسات األخالقية على حقوق اإلنسان لالختراقات العلمية التي مت حتقيقها؟ ما هي القضايا
اجلدلية املتعلقة بحقوق اإلنسان التي جنمت عن بعض االختراقات العلمية؟
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الفن

يوفر الفن (الفن التشكيلي والرسم والتمثيل والغناء ...إلخ) عدة طرق لألطفال للتعبير عن فهمهم لقضايا حقوق
اإلنسان .وبإمكان الطلبة استخدام الفن ،كل مبفرده أو بصورة جماعية ،للقيام بأعمال فنية في املدرسة كنقطة
انطالق ملناقشة حقوق اإلنسان.
دروس الفن توفر فرصة جيدة لتوظيف شكل معني من أشكال التعبير الفني من أجل مناقشة حقوق اإلنسان .وفيما
يلي بعض األمثلة على ذلك:
•كيف يستطيع الطلبة التعبير فنيا عن محور معني من محاور الرزمة مثل املشاركة أو املساواة وعدم التمييز أو
حل النزاعات؟
•كيف يستطيع الفن أن يجعل مجتمعنا مكانا أفضل للعيش فيه؟
•كيف يساعدنا الفن على احترام التنوع بني بعضنا بعضا؟
•كيف ميكن استخدام الفن لزيادة الوعي بقضايا حقوق اإلنسان؟
التربية البدنية

احملاور املتعلقة باملشاركة واالحترام والتنوع تناسب منهاج التربية البدنية بشكل جيد .فجميع هذه احملاور تركز على
التعاون والتعاطف والتهذيب وإدماج اآلخرين (مثل الطلبة ذوي اإلعاقة) .ويحتوي القسم  3-4من اجلزء الثاني على
عدة أنشطة ميكن تكييفها لدروس التربية البدنية ألنها تتطلب مقدارا كبيرا من احلركة واملساحة.
الجمع بين العناصر :خطة المعلم

معظم معلمي األونروا قادرون على مساعدة الطلبة على حتقيق كفايات املتعلم
في مجال حقوق اإلنسان من خالل اتباع طرق تعليم تشاركية (القسم  1-4من
اجلزء الثاني) وإطار عمل حتسني املنهاج (القسم  2 -4من اجلزء الثاني) .ملساعدة
املعلمني على التخطيط لهذا اجلانب ،تقدم أداة التخطيط رقم  4إطارا مناسبا
للمعلمني لوضع خططهم بناء عليه .ويلي أداة التخطيط منوذج معبأ منها
كمثال على كيفية استخدامها.
الغاية من أداة التخطيط رقم  4هي دعم املعلمني في دمج برنامج حقوق
اإلنسان في الغرفة الصفية .ونظرا لتنوع طرائق التعليم في مناطق عمليات
األونروا ،قد يكون بني املعلمني من يقوم باستخدام أداة مماثلة إلعداد خطة الدرس.
فإن كان األمر كذلك بالنسبة لك ،قم بتكييف أداة التخطيط رقم  4لتتناسب
مع أهدافك .تذكّر أن الغاية من دمج برنامج حقوق اإلنسان في مدرستك هي
مساعدة اجلميع ،وليس حتميلك عبئا إضافيا.
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معلومة مفيدة للمعلم:
قبل استكمال خطتك الفردية،
ناقش أفكارك مع املعلمني اآلخرين
في املدرسة.

 .4تحقيق برنامج حقوق اإلنسان
في المدارس
أداة التخطيط رقم  :4طرق التعليم وتحسين المواضيع الدراسية – خطة فردية للمعلم
إسم المعلم:

الفصل:

الصف:

يدرسها:
المادة/المواد التي
ّ

محاور الرزمة ذات العالقة وكفايات المتعلم الخاصة بالبرنامج التي ينبغي أن يحققها /يعززها
الطلبة (انظر الجداول :)7-5

بعض طرق التعليم التي سأجربها:

الدروس التي اخترتها لمعالجة بعض محاور الرزمة:

الدرس:

هدف ميكن إضافته فيما يتعلق أسئلة إضافية لطرحها على
الطلبة:
مبحور /محاور الرزمة:
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نموذج ألداة التخطيط :طرق التعليم وتحسين المواد الدراسية – خطة فردية للمعلم
إسم المعلم :السيد رضوان

الفصل :الفصل األول

الصف :السادس

يدرسها :االجتماعيات
المادة/المواد التي
ّ

محاور الرزمة ذات العالقة وكفايات المتعلم الخاصة بالبرنامج التي ينبغي أن يحققها/يعززها
الطلبة (انظر الجداول :)7-5

احملاور:
حقوق عامة ،املشاركة ،التنوع ،املساواة وعدم التمييز ،الصالت مع اجملتمع

كفايات املتعلم اخلاصة بالبرنامج:
•املعرفة :أن يفهم األوضاع التي ال يتم فيها احترام حقوق اإلنسان ،مع التركيز على حقوق ذوي اإلعاقة.
•املهارات :يتخذ إجراءات للدفاع عن حقوق الطلبة ذوي اإلعاقة.
•القيم :يدعم ما يقوم به اجملتمع في مجال مساعدة اآلخرين
بعض طرق التعليم التي سأجربها:

•مجموعات عمل صغيرة :أن يقوم الطلبة بجمع مقاالت من الصحف وشبكة االنترنت تتعلق بحقوق ذوي اإلعاقة
ويناقشوا املقاالت بينهم مع التركيز على وضع الالجئني الفلسطينيني.
•التمثيل املسرحي :استخدام التمثيل في غرفة الصف إلبراز قضايا حقوق اإلنسان التي يواجهها ذوو اإلعاقة وكيفية
معاجلتها.
•مشروع بحث :تكليف الطلبة بإجراء مشاريع بحث حول حقوق املعاقني في مجتمعهم ،وعرض نتائج أبحاثهم على
أولياء أمورهم وبعض أعضاء اجملتمع احمللي (مثل أعضاء اجملالس البلدية).
الدروس التي اخترتها لمعالجة بعض محاور الرزمة:

الدرس:
•درس عن مهن مختلفة لالجئني
الفلسطينيني

هدف ميكن إضافته فيما يتعلق أسئلة إضافية لطرحها على
الطلبة:
مبحور /محاور الرزمة:
•استكشاف كيف تأخذ املهن اخملتلفة
حقوق األشخاص املعاقني بعني االعتبار.

•هل يتعرض األشخاص املعاقون للتمييز
في بعض املهن؟ ماهي اإلجراءات التي
تتخذ الحترام حقوقهم؟
•لألمم املتحدة اتفاقية حلماية حقوق ذوي
اإلعاقة ،ماهي تلك احلقوق وهل حتظى
باالحترام في مجتمعنا؟
•ما الذي ميكن فعله لتحقيق حقوق ذوي
اإلعاقة في مدرستنا؟ في مجتمعنا؟
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املعلمون الذين يتمتعون بهامش واسع لدمج أنشطة إضافية حلقوق اإلنسان في مناهجهم بإمكانهم أيضا جتربة
األنشطة الواردة في القسم  3-4من اجلزء الثاني .من الناحية املثالية ،هؤالء املعلمون هم (على سبيل املثال وليس
احلصر):
•معلمو املرحلة األساسية الذين يدرّسون جميع املواد للصفوف من األول حتى الثالث.
•معلمو اللغة العربية و/أو االجتماعيات للصفوف من الرابع حتى التاسع.
يقدم القسم التالي وصفا لتلك األنشطة مع حتديد الدرجات الصفية املناسبة لكل نشاط وذلك ملساعدة املعلمني
على برمجة األنشطة على مدار العام.

 3-4أنشطة الغرفة الصفية
يحتوي هذا القسم على نطاق واسع من األنشطة جلميع الصفوف تتناول جميع احملاور السبعة لرزمة األدوات.
وهذه األنشطة في معظمها قابلة للتكييف مبا يتناسب مع أعمار الطلبة األصغر سنا أو األكبر سنا ،وتتضمن
اقتراحات عن كيفية القيام بذلك .وتستغرق هذه النشاطات في معظمها حصة أو حصتني ،وميكن تكرارها عدة مرات
في العام .وهناك أنشطة ميكن الرجوع إليها طوال العام مثل نشاط رزنامة حقوق اإلنسان من حيث أنه نشاط يحدث
في بداية السنة الدراسية ،لكن الطلبة بإمكانهم االحتفال باأليام أو املناسبات اخلاصة بحقوق اإلنسان طوال العام.
إن األنشطة الواردة في هذا القسم تربط معايير حقوق اإلنسان بطرق تطبيقها على أرض الواقع .وال يتأتى التعلم
احلقيقي بالنسبة لألطفال إال عندما تتكون لديهم القدرة على التفكير الناقد في مدى عالقة مفاهيم حقوق اإلنسان
بحياتهم.
ال تهدف األنشطة املذكورة في هذا القسم إلى إعطاء املعلمني دروسا في تاريخ الالجئني الفلسطنيني ،رغم أن العديد
من قضايا حقوق اإلنسان املتعلقة بالالجئني الفلسطينيني ترتبط بأحداث تاريخية .إن الغاية من رزمة األدوات هي
مساعدة املعلمني على تعلم املنهج الكلي في عملية التربية على حقوق اإلنسان ،وهذا يعني معاجلة قضايا ومفاهيم
تخص حقوق اإلنسان ،وبنفس املقدار من األهمية ،معاجلة مسائل تتعلق بالقيم واالجتاهات والسلوكيات واملهارات.
وميكن تناول قضايا حقوقية تتعلق بتاريخ الالجئني الفلسطينيني ،لكن ذلك ينبغي أن يتم بعناية وحرص .وينبغي على
املعلمني أن يضمنوا مساندة مدير املدرسة قبل أن يتناولوا في غرفة الصف قضايا تنطوي على نوع من التحدي.
إن تعليم تاريخ حقوق اإلنسان للطلبة يدفعهم إلى تأمل أحداث عاملية ساهمت في تشكيل الوضع احلالي حلقوق
اإلنسان في العالم ،وينبغي أن يتم ذالك مبا يتناسب مع تطور كفايات الطلبة .فمثال ميكن تعليم أصول اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان لطلبة املرحلة األساسية ،لكن طلبة املرحلة األساسية الدنيا يكفيهم أن يفهموا معنى بعض تلك
احلقوق .وعندما يصل الطلبة إلى املراحل األعلى يصبح باإلمكان التطرق معهم إلى بعض العوامل التي ساهمت في
نشأة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
وتشجع هذه األنشطة الطلبة ،خصوصا طلبة الصفوف العليا ،على تَعلّم حقوق اإلنسان من ناحية عالقتها
بهويتهم الفلسطينية ،وعلى املعلمني القيام بذلك بعناية وبطريقة معقولة مبا يشجع الطلبة على التفكير الناقد
و استكشاف أفضل السبل لتقدمي إسهامات إيجابية جملتمعهم لنشر ثقافة حقوق اإلنسان.
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مقتطفات مما قاله املعلمون عن رزمة األدوات:
•ما يبعث على السرور هو أن منحى تعليم حقوق اإلنسان منحى عملي .فاملمارسة والتطبيق أفضل من
التعليم النظري لوحده.
• أنا مسرور أنه أصبح بإمكان جميع الطلبة ،وليس من يجيد التعبير فقط ،املشاركة في األنشطة والتفاعل معها.
•أصبح الطلبة أكثر رغبة في املشاركة ،إنهم يشعرون بأنهم متساوون وهم يعملون معا.
المصدر :معلمون من الضفة الغربية وغزة في مرحلة االختبار القبلي لرزمة األدوات.2013-2012 ،

الهيكل العام لألنشطة

األنشطة التي تتضمنها الرزمة مستم ّدة من عدة مطبوعات حول حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح املوجهة
لألطفال .لكن معظم تلك املصادر تركز على إجراء األنشطة في مواقف تعليمية غير رسمية (مثل برامج ما بعد
الدوام املدرسي واخمليمات النهارية) ،في حني أن األنشطة الواردة في الرزمة قد مت تكييفها ليتم تنفيذها في غرفة
الصف .وقد جرى تقدمي األنشطة حسب هيكل موحد بحيث يتكون كل نشاط منها من العناصر التالية:
املغزى :تقدمي املغزى األساسي للنشاط ،مع املغزى الفرعي في بعض األنشطة.
الصفوف :درجة الصف التي تناسب النشاط.
الوقت :الوقت املقترح إلجراء النشاط .ويفترض أن مدة احلصة الواحدة هي  40دقيقة ،لكن املدة قد تختلف
من مدرسة ألخرى .كما أن املدة املذكورة هنا ليست ملزمة ،فاملعلم هو الذي يقدر الوقت الذي سيخصصه
للنشاط حسب ظروف وأحوال صفه.
فكرة عامة :ملخص للنشاط.
األهداف :مت صياغة األهداف من منظور الطلبة وذلك للتركيز على
ما ينبغي أن يتعلموه أو يعززوه نتيجة لهذا النشاط .وتتعلق األهداف
باملعرفة ،واالجتاهات والقيم ،واملهارات كما هو موضح في األمثلة التالية:
•هدف يتعلق باملعرفة'' :أن يتعرف على اتفاقية حقوق الطفل''.
•هدف يتعلق باالجتاهات أو القيم'' :زيادة الوعي حول املساواة بني طرفي
النوع االجتماعي''.
•هدف يتعلق باملهارات'' :أن يطبق أساليب حل النزاعات عند نشوئها''.

معلومة مفيدة للمعلم:
معظم األنشطة تتضمن أهدافا
تعتبر مزيجا من هذه األنواع الثالثة
من األهداف.

املواد الالزمة :املواد الالزمة إلجراء النشاط.
اخلطوات :تسلسل خطوات إجراء النشاط.
هيا بنا نتحدث :مناقشة مع الطلبة حول النشاط وماذا استفادوا منه وكيف سيتغير سلوكهم بناء عليه.
بعبارة أخرى أن يتم تقومي النشاط.
متابعة :إجراءات مقترحة للمتابعة حسبما يتطلب النشاط.
نصائح :نصائح للمعلم حول كيفية تنفيذ النشاط.
املصدر :املصدر الذي يستند اليه النشاط .أرقام الصفحات تتعلق بالنسخة االجنليزية في املصدر ،ويحتوي
امللحق السابع على قائمة كاملة للمصادر.
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نصائح قبل تجربة األنشطة
اختر األنشطة وقم بتكييفها

اختيار األنشطة التي ستنفذها هو قرار يجب أن يأخذ باالعتبار أيضا ما يقوم به املعلمون اآلخرون .ومن هنا تأتي أهمية
التخطيط (انظر القسم  3من اجلزء الثاني) للبرنامج وضرورة تنسيقه بشكل مسبق مع إدارة املدرسة واملعلم الذي مت
تعيينه كمرجع للبرنامج في املدرسة .وينبغي لألنشطة التي تختارها أن تتناسب مع منهاجك ،وأال ّ تعتبر عبئا إضافيا
على نصابك التدريسي.
ميكن تكييف النشاط ليصبح أكثر مالءمة للطلبة ،فمثال باإلمكان تكييفه حسب أعمار الطلبة .بإمكان املعلم أيضا
تقصير وقت النشاط أو توزيعه على عدة حصص ،وفي هذه احلالة على املعلم أن يحرص على أن يفي النشاط بأهدافه
األصلية بأمانة.
ضع في اعتبارك أن بعض األنشطة قد حتتاج إلى املتابعة طوال العام( ،مثل نشاط رزنامة حقوق اإلنسان) ،وأن ثمة
أنشطة ميكن تكرارها عدة مرات خالل العام ،إما ألن الطلبة يستمتعون بها أو لنشوء مواقف ترى أنها تشكل فرصة
مناسبة ملعاجلة بعض قضايا حقوق اإلنسان في املدرسة (مثل نشاط متثيل األدوار عن التنمر).
ّ
حضر بعناية

معظم األنشطة ال حتتاج إلى أية مصادر أو أنها حتتاج إلى القليل منها .لكن هناك أنشطة حتتاج إلى مساحة كافية
لتنفيذها في غرفة الصف ،األمر الذي يتطلب إعادة ترتيب املقاعد .أما بالنسبة لألنشطة التي حتتاج إلى مساحة واسعة،
فرمبا يكون من األنسب تنفيذها في ساحة املدرسة إن كان ذلك ال يؤدي إلى تشتيت انتباه طلبة الصفوف األخرى.

ّ
شكل بيئة آمنة

الهدف من األنشطة هو تكوين أجواء تشجع الطلبة على التعبير عن آرائهم بصراحة .وكما سبق ذكره ،ليس من
الضروري حتقيق اتفاق في الرأي بني الطلبة في جميع احلاالت .واجبك كمعلم هو أن تعمل على تكوين بيئة آمنة جتعل
الطلبة مستعدين للتعبير عن آرائهم وأفكارهم ،وفي الوقت ذاته مواصلة تعزيز ثقتهم بأنفسهم.
التوقيت

معظم األنشطة مصممة ليستغرق تنفيذها حصة واحدة ،لكنك قد ترى أنها تتطلب وقتا أطول أو أقصر من ذلك.
قبل البدء بتنفيذ أي نشاط ،عليك مراجعة عملية التنفيذ بأكملها كي تقدر مقدارالوقت الالزم لذلك .استفسر عن
هذا األمر من املعلمني الذين سبق لهم جتربة ذلك النشاط.
عند تقدير الفترة التي يستغرقها النشاط ،تذكّر أن االهتمام يجب أن يتركز على اخلطوات التي يقوم بها الطالة
لتنفيذ النشاط ،وعلى املناقشة التي تتم بعد ذلك حتت عنوان ''هيا بنا نتحدث'' .حاول أن ال متضي وقتا طويال في شرح
ما ينبغي أن يتعلمه الطلبة من النشاط .دعهم يكتشفون ذلك عمليا.
التقويم واستخالص العبر

جميع األنشطة تنتهي بجزء يتعلق بتقومي النشاط واستخالص الدروس املستفادة منه حتت عنوان (هيا بنا نتحدث).
هذا هو الوقت املناسب لتجمع الطلبة وتطلب منهم تبادل اآلراء واألفكار حول النشاط الذي مت تنفيذه .األسئلة الواردة
في هذا اجلزء أسئلة مكررة في جميع األنشطة ،وهي تركز على ما يلي:
•ما الذي استمتع به الطلبة في النشاط وكيف كان شعورهم وهم يقومون بتنفيذه و ما الذي تعلموه من النشاط
ومدى ارتباطه بخبراتهم احلياتية العملية .وهذا ميثل اجلانب املتعلق بالتأمل من املنحى التربوي القائم على مبدأ
اختبرfتأملfطبق.
• ما هي اإلجراءات أو اخلطوات التي سيتخذونها لتطبيق ماتعلموه على أرض الواقع .وهذا ميثل اجلانب املتعلق
بالتطبيق من املنحى التربوي القائم على مبدأ اختبرfتأملfطبق.
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 .4تحقيق برنامج حقوق اإلنسان
في المدارس
الجدول رقم  :8أنشطة برنامج حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح

الرقم

العنوان

الصف

1

اتفاقيتنا لغرفة
الصف

9-1

2

رزنامة حقوق
اإلنسان

9-1

3

حقوق
اإلنسان
العامة

املشاركة

التنوع
ّ

املساواة
وعدم التمييز

االحترام

حل النزاعات

اجملتمع

صفحة

تلخص هذه القائمة األنشطة والدرجات الصفية املناسبة لها واملغزى األساسي الذي يعاجله كل نشاط

75

P

79

P

تقدمي اإلعالن
العاملي حلقوق
اإلنسان

6- 2

P

85

4

تقدمي حقوق
الطفل

6- 2

P

87

5

استخدام
كلماتنا

3- 1

P

90

3- 1

P

92

P

95
108
110
113

7

متثيل األدوار عن
التنمر
ّ
كراسة السالم

3- 1

8

ماذا قلت؟

3- 1

9

احلقوق من حولي

9- 5

10

إلصاق الصفات

6- 4

11

لو كان العالم
 100شخص

9- 6

12

بنغو حقوق
اإلنسان

9- 3

6

P
P
P

116

P

121

P

13

أوجه تشابهنا
واختالفنا ()1

3- 1

P

126

14

أوجد صديقي

3- 1

P

15

عندما شعرت

3- 1

16

التخطيط لبلد
جديد

129
131

3- 1

17

دعني أروي لك
حكاية

9- 1

18

ثقة عمياء

6- 1

19

اإلدماج
واإلقصاء

5- 3

20

رسومات تعاونية

6- 4

P

133

P
P

135
137

P
P

139
141

P
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 .4تحقيق برنامج حقوق اإلنسان
في المدارس

الرقم

العنوان

الصف

21

حل النزاع ...
سلميا

6 -4

22

أوجه تشابهنا
واختالفنا ()2

6 -4

23

كان ياما كان

6 -4

24

األهم بالنسبة
ملن؟

9- 4

25

التعرف على
اجملتمع

9 -5

26

مشاهد من
التنمر

9 -4

27

حقوق
اإلنسان
العامة

املشاركة

التنوع
ّ

املساواة
وعدم التمييز

االحترام

حل النزاعات

اجملتمع

صفحة

الجدول رقم  :8أنشطة برنامج حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح

143

P

146

P

148

P

151

P
P

155
158

P

هل هذا صحيح
حقا عن األوالد
والبنات؟

9 -4

P

163

28

مدرسة واحدة
للجميع

9 -4

P

167

29

أين تقف؟

9 -4

30

ماذا أحب وماذا
أفعل

9 -4

31

العالم الذي أريد

9 -5

32

صور للخروج
من العنف

9 -4

33

مرشحنا املثالي

9 -4

34

170

P

173

P
P
P

176
178
180

P

درجة حرارة
حقوق اإلنسان
في مدرستنا

9 -4

P

183

35

ارسمها صح!

9 -6

36

صديقي العزيز

9 -6

P
P

37

من الرجل ومن
املرأة؟

188
191

9-7

38

الصورة تتكلم

9 -6

39

الصفحة األولى

9-7

40

محاكاة األمم
املتحدة

9-7

P

194
197
199

P
P

201

P
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 .4تحقيق برنامج حقوق اإلنسان
في المدارس
توزيع األنشطة حسب درجة الصف

حتتوي (اجلداول  9و 10و )11على األنشطة موزعة حسب الدرجات الصفية .وعندما تفكر في اختيار أي نشاط منها
عليك مراعاة النقاط التالية:
•بالنسبة للصف الذي تقوم بتدريسه ،رمبا يكون الطلبة قد نفذوا بعض األنشطة في الصفوف السابقة .احرص
على االستفسار من املعلمني اآلخرين عن األنشطة التي سبق لألطفال تنفيذها.
• حتى وإن سبق لألطفال تنفيذ بعض األنشطة ،بإمكانك إجراء تلك األنشطة مرة أخرى ألن غالبية األنشطة ميكن
تكييفها لتناسب مختلف الصفوف وميكن -بناء على ذلك -تكرارها من سنة ألخرى.
• احرص على االبتكار والتجديد عندما تقوم بتكييف األنشطة حسب احتياجاتك وحسب املرحلة العمرية لألطفال.
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 .4تحقيق برنامج حقوق اإلنسان
في المدارس
الجدول رقم  :9دليل األنشطة للمعلمين – الصفوف 3-1

احملاور االساسية :احلقوق العامة ،املشاركة ،االحترام ،حل النزاعات
املزيد عن األنشطة للصفوف :3-1
هذه هي املرة األولى التي يتعلم فيها الطلبة عن حقوق اإلنسان وهم مازالوا في مرحلة تعلم التواصل والتفاعل مع
بعضهم بعضا .ولذلك فإن األنشطة اخملتارة لهذه املرحلة تقدم معلومات مبدئية بسيطة عن حقوق اإلنسان .األمر
املهم هو أن يعرف الطلبة أن حلقوق اإلنسان معايير مثل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل ،وأن
املعايير تنطبق على جميع الناس.
الصفوف  3-1هي الصفوف املناسبة لألطفال للبدء بتطوير مهاراتهم االجتماعية والتفاعلية .إنها املرحلة املناسبة
ليكتشفوا ،بتعابيرهم اخلاصة ،طرق حل النزاعات التي تقع بينهم .وحتقيقا لهذه الغاية ،يستطيع املعلم استخدام
إطار حل النزاعات الوارد في اجلدول رقم  2في القسم  1من اجلزء الثاني.
بالنسبة لبعض األنشطة الواردة أدناه ،يفضل أن يقوم املعلم بتبسيط املهام لتسهيل فهمها على الطلبة األصغر
سنا.
الصف
األول

الفصل األول
• .1اتفاقية غرفة الصف (ميكن تكرارها لكل صف)
• .2رزنامة حقوق اإلنسان (ميكن تكرارها لكل صف)
• .14أوجد صديقي
• .17دعني أروي لك حكاية

الفصل الثاني
• .5استخدام كلماتنا
• .8ماذا قلت؟
• .15عندما شعرت
• .16التخطيط لبلد جديد

الصف
الثاني

الفصل األول
• .1اتفاقية غرفة الصف (ميكن تكرارها لكل صف)
• .2رزنامة حقوق اإلنسان (ميكن تكرارها لكل صف)
• .3تقدمي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
• .4تقدمي حقوق الطفل

الفصل الثاني
• .12بنغو حقوق اإلنسان
• .13أوجه تشابهنا واختالفنا ()1
• .18ثقة عمياء

الصف
الثالث

الفصل األول
• .1اتفاقية غرفة الصف (ميكن تكرارها لكل صف)
• .2رزنامة حقوق اإلنسان (ميكن تكرارها لكل صف)
• .3تقدمي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (إن لم يتم تقدميه
في الصف الثاني)
• .4تقدمي حقوق الطفل (إن لم يتم تقدميها في الصف الثاني)
• .7كراسة السالم

الفصل الثاني
• .6متثيل األدوار عن التنمر
• .19اإلدماج/اإلقصاء
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 .4تحقيق برنامج حقوق اإلنسان
في المدارس
الجدول رقم  :10دليل األنشطة للمعلمين – الصفوف 6-4

احملاور االساسية :احلقوق العامة ،املشاركة ،االحترام ،التنوع ،املساواة وعدم التمييز ،حل النزاعات ،الصالت مع اجملتمع
املزيد عن األنشطة للصفوف :6-4
معظم طلبة الصفوف من الرابع إلى السادس لديهم معرفة أساسية عن حقوق اإلنسان .مع ذلك ،من املفيد تنفيذ
األنشطة التي توضح تلك احلقوق مثل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل .وهناك أنشطة ينبغي
إجراؤها في بداية العام جلميع الصفوف مثل رزنامة حقوق اإلنسان واتفاقية غرفة الصف.
في هذه الصفوف يصبح الطلبة على وعي أكبر بالفوارق واالختالفات بني اآلخرين .بإمكانهم مثال متييز أدوار النوع
االجتماعي في اجملتمع (حتى ولو بصورة أولية) .بعض األنشطة مثل (العالم الذي أريد) و (لو كان العالم  100شخص)
تهدف إلى توسيع آفاق الطلبة للتفكير بأنفسهم كعوامل تغيير في اجملتمع ،وملعرفة موقعهم في هذا العالم.
الصف
الرابع

الفصل األول
• .1اتفاقية غرفة الصف (ميكن تكرارها لكل صف)
• .2رزنامة حقوق اإلنسان (ميكن تكرارها لكل صف)
• .20رسومات تعاونية (ميكن تكرارها لكل صف)
• .26مشاهد من التنمر
•.33حل النزاعات  ...سلميا

الفصل الثاني
• .21حل النزاعات ...سلميا
• .22أوجه تشابهنا واختالفنا ()2
• .23كان ياما كان
• .24األهم بالنسبة ملن؟
• .30ماذا أحب وماذا أفعل

الصف
اخلامس

الفصل األول
• .1اتفاقية غرفة الصف (ميكن تكرارها لكل صف)
• .2رزنامة حقوق اإلنسان (ميكن تكرارها لكل صف)
• .26مشاهد من التنمر (ميكن تكراره)
• .33مرشحنا املثالي( قبل انتخابات البرملان املدرسي)

الفصل الثاني
• .9احلقوق من حولي
• .10إلصاق الصفات
• .27هل هذا صحيح حقا عن
األوالد والبنات؟
• .31العالم الذي أريد

الصف
السادس

الفصل األول
• .1اتفاقية غرفة الصف (ميكن تكرارها لكل صف)
• .2رزنامة حقوق اإلنسان (ميكن تكرارها لكل صف)
• .26مشاهد من التنمر (ميكن تكراره)
• .33مرشحنا املثالي( قبل انتخابات البرملان املدرسي)
• .34درجة حرارة حقوق اإلنسان في مدرستنا (للصفوف
الدنيا)

الفصل الثاني
• .11لو كان العالم  100شخص
• .25التعرف على اجملتمع
• .28مدرسة واحدة للجميع
• .29أين تقف؟
• .32صور عن اخلروج من العنف
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 .4تحقيق برنامج حقوق اإلنسان
في المدارس
الجدول رقم  :11دليل األنشطة للمعلمين – الصفوف 9-7

احملاور االساسية :احلقوق العامة ،املشاركة ،االحترام ،التنوع ،املساواة وعدم التمييز ،حل النزاعات ،الصالت مع اجملتمع.
املزيد عن األنشطة للصفوف :9-7
في هذه الصفوف يكون الطلبة قد نضجوا إلى درجة كبيرة من حيث القدرة على التفكير باملفاهيم اجملردة ،ما يتيح
لك اجملال لكي تدفعهم إلى التفكير الناقد في قضايا جدلية .كما أن االطفال في هذه املرحلة يبدأون بتقدير عمل
املنظمات غير احلكومية وغيرها من اجلهات العاملة في مجال حقوق اإلنسان ،ويبدأون أيضا باستكشاف إمكاناتهم
كمواطنني فاعلني معنيني بالدميوقراطية.
توفر هذه الصفوف لك مرونة كبيرة في التعامل مع األنشطة حيث أن كثيرا من األنشطة اخلاصة بالصفوف الدنيا
ميكن تكييفها بسهولة لتصبح أكثر عمقا وحتفيزا على التفكير بالنسبة لألطفال.
الصف
السابع

الفصل األول
• .1اتفاقية غرفة الصف (ميكن تكرارها لكل صف)
• .2رزنامة حقوق اإلنسان (ميكن تكرارها لكل صف)
• .33مرشحنا املثالي( قبل انتخابات البرملان املدرسي)
• .35أرسمها صح
•تكييف  /تكرار أنشطة من الصفوف السابقة

الفصل الثاني
• .36صديقي العزيز
•تكييف  /تكرار أنشطة من
الصفوف السابقة

الصف
الثامن

الفصل األول
• .1اتفاقية غرفة الصف (ميكن تكرارها لكل صف)
• .2رزنامة حقوق اإلنسان (ميكن تكرارها لكل صف)
• .33مرشحنا املثالي( قبل انتخابات البرملان املدرسي)
• .34درجة حرارة حقوق اإلنسان في مدرستنا (للصفوف
األعلى)
•تكييف  /تكرار أنشطة من الصفوف السابقة

الفصل الثاني
• .38الصورة تتكلم
• .39الصفحة األولى
•تكييف  /تكرار أنشطة من
الصفوف السابقة

الصف
التاسع

الفصل األول
• .1اتفاقية غرفة الصف (ميكن تكرارها لكل صف)
• .2رزنامة حقوق اإلنسان (ميكن تكرارها لكل صف)
• .33مرشحنا املثالي ( قبل انتخابات البرملان املدرسي)
• .37من الرجل ومن املرأة؟

الفصل الثاني
• .40محاكاة األمم املتحدة
•تكييف  /تكرار أنشطة من
الصفوف السابقة

74

أنشطة الغرفة الصفية

 .1اتفاقيتنا لغرفة الصف
املغزى:املشاركة وحقوق
اإلنسان العامة كمغزى متصل
احلقوق املقصودة:

احلق في املشاركة (التعبير عن رأيك)

الصفوف:

تنطبق على جميع الصفوف

الوقت:

من حصة إلى حصتني ( 80-40دقيقة)

األهداف:

•حتديد احلقوق واملسؤوليات التي تساهم في تكوين بيئة صحية داخل غرفة الصف.
•التأكيد على أهمية املشاركة في بناء احلقوق وحمايتها.
•املشاركة في وضع مجموعة من القوانني واملسؤوليات لغرفة الصف.

فكرة عامة:

مشاركة الطلبة في حتديد القواعد واملسؤوليات التي عليهم االلتزام بها من أجل احلفاظ على بيئة صحية
داخل غرفة الصف.

املواد الالزمة:

طباشير وسبورة ،لوحة تخطيط وأقالم تخطيط ،أقالم رصاص وورق.

اخلطوات:

لألطفال األصغر سنا :مجموعة مبادئ أساسية
 .1اشرح لألطفال أنهم سيقومون بوضع ''اتفاقية لغرفة الصف'' حتدد مدى فهم الطلبة للقواعد املألوفة
لهم واكتبها على السبورة ،منها مثال ''ال تسيء األدب في التعامل مع املعلمني والطلبة اآلخرين) أو (ال
تقاطع اآلخرين عندما يتكلمون'' .اكتب أفكارهم على السبورة.
 .2قد يذكر الطلبة بعض القواعد بصيغة سلبية .لكن مثل هذه العبارات ميكن صياغتها بلغة إيجابية.
فعبارة ''ال تقاطع'' ميكن إعادة صياغتها لتصبح ''اطلب اإلذن للتكلم'' .اطلب من الطلبة إعادة صياغة
العبارات السلبية لتصبح إيجابية واكتبها على السبورة.
 .3اسأل الطلبة إن كانوا يوافقون على الالئحة التي قاموا بتشكيلها .اقترح بنودا إضافية إن لزم األمر.
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أنشطة الغرفة الصفية

 .4عند اكتمال الالئحة اسأل الطلبة فيما إذا كانوا قادرين على استخدام هذه القواعد مبثابة ''اتفاقية''

لطلبة الصف:
أ .هل هم على استعداد الحترام القواعد التي قاموا بوضعها بأنفسهم؟
ب .من املسؤول عن ضمان التقيد باالتفاقية؟
ج .ماذا سيحدث فيما لو لم يتقيد أحد ما ببعض قواعد هذه االتفاقية؟

 .5لدى اكتمال االتفاقية بصيغتها النهائية ،قم بكتابة نسخة منقّ حة منها على لوحة الكتابة أو
مقوى وضعها في مكان بارز في غرفة الصف.
على لوحة ورق ّ
قواعد أم اتفاقية ؟

معظم املعلمني والطلبة على دراية بقواعد غرفة الصف .واالتفاقية ال تختلف عن ذلك باعتبار أنها
تتضمن القواعد التي ينبغي احترامها .لكن كلمة (اتفاقية) تدل على أن اجلميع قد اتفق على القواعد
الواردة فيها .كما أن كلمة (قاعدة) قد توحي بأن الشروط مفروضة ولم يتم التوصل إليها مبشاركة
جماعية.
نموذج التفاقية غرفة الصف:

1 .1قم باإلصغاء عندما يتحدث اآلخرون.
ك قبل الكالم.
2 .2ارفع ي َ َد َ
3 .3يسمح لشخص واحد فقط التحدث في وقت واحد.
4 .4حتدث مع اآلخرين بلطف.
5 .5احرص على احلضور إلى الصف في الوقت احملدد.
6 .6احرص على اجناز عملك في الوقت احملدد.
7 .7كن منتجا في غرفة الصف.
8 .8اتخذ موقفا إيجابيا جتاه التعلم.
بالنسبة لألطفال األكبر سنا الذين هم على دراية باحلقوق :اتفاقية بحقوق ومسؤوليات:
 .1اشرح لألطفال أنهم سيقومون بوضع ''اتفاقية لغرفة الصف'' حتدد طريقة تصرفهم في غرفة الصف.
ابدأ أوال باستكشاف مدى فهم الطلبة للقواعد واملسؤليات داخل غرفة الصف .اسألهم عن القواعد
املألوفة لهم واطلب اليهم صياغتها بلغة إيجابية باستخدام عبارة ''لي احلق في ''...في بداية كل قاعدة،
مثل عبارة ''لي احلق في أن يتم معاملتي بإنصاف'' ،أو ''لي احلق في أن أعبر عن رأيي''.
 .2بعد أن يصبح الطلبة على دراية بصياغة جمل إيجابية ،قم بتقسيمهم إلى أربع أو خمس مجموعات
واطلب من كل مجموعة أن:
أ :تكتب على ورقة ثالث أو أربع قواعد نتفق جميعا عليها ،حيث ينبغي على جميع أفراد اجملموعة
املوافقة على كل قاعدة.
ب :تبدأ كل قاعدة بعبارة ''لكل شخص احلق في ''...مثل عبارة ''لكل شخص احلق في املشاركة''.
 .3اجمع كل اجملموعات معا واطلب من كل مجموعة أن تقدم قواعدها واكتب تلك القواعد في عمود
(احلقوق) في جدول مثل املبني أدناه.
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 .4اطلب من الطلبة وضع احلقوق املتشابهة معا واالتفاق على الئحة حقوق نهائية.
 .5اطلب من اجملموعة حتديد املسؤوليات التي تضمن أن يتمتع جميع األشخاص بتلك احلقوق وتعبئة عمود
(املسؤوليات) في اجلدول باستخدام عبارات مثل ''أحتمل مسؤولية أن'' ''...أو يجب علي أن''...
 .6بعد إجناز االتفاقية اسأل الطلبة إن كانوا يوافقون على الالئحة:
أ .هل هم على استعداد الحترام القواعد التي وضعوها بأنفسهم؟
ب .من املسؤول عن ضمان احترام تلك القواعد؟
ج .ماذا يحدث لو أن أحدا لم يحترم قاعدة من هذه القواعد؟
اتفاقيتنا لغرفة الصف
املسؤوليات

احلقوق
كل شخص له احلق في التعبير عن رأيه

أحتمل مسؤولية أن أدع اآلخرين يعبرون عن رأيهم

كل شخص له احلق في الشعور باألمان

أحتمل املسؤولية في عدم تعريض اآلخرين لألذى

هيا بنا نتحدث  -تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف ترون هذا النشاط؟ هل استمتعتم بوضع القواعد بأنفسكم؟
•هل كان من السهل عليكم التوصل إلى القواعد؟
•هل تعلمتم أي شيء من هذا النشاط؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•ما هي القواعد التي تتبعونها في حياتكم؟
•ماهي املسؤوليات التي تتحملونها ومن الذي كلفكم بها؟

متابعة:

بعد أيام أو أسابيع من إجناز هذا النشاط ،اسأل الطلبة عن مدى احترامهم لالتفاقية ،وفيما إذا كان من
الضروري إجراء أية تعديالت عليها أم ال.

77

أنشطة الغرفة الصفية

نصائح:

•أفضل وقت للقيام مبثل هذا النشاط هو بداية السنة الدراسية وذلك لتكوين بيئة صحية داخل غرفة
الصف منذ البداية.
•وضعت األونروا رزمة أدوات إلعداد مدونة سلوك للمدرسة وذلك بهدف مساعدة املعلمني ومديري املدارس
على إعداد مدونة سلوك للمدرسة كلها .واملقترحات املطروحة لتأليف مدونة السلوك تشبه املقترحات
املقدمة لوضع اتفاقية غرفة الصف .ولذلك من املفيد للمدرسني الرجوع إلى تلك الرزمة للحصول على
مزيد من األفكار.
•هذا النشاط يعتبر مثاليا للمعلمني الذين يدرسون جميع املواضيع لنفس اجملموعة الصفية طوال اليوم.
وهو أيضا مفيد للمعلمني اخملتصني بتدريس مادة واحدة إذا رغبوا في خلق بيئة إيجابية داخل غرفة
الصف.
•حيثما كان ذلك ممكنا ،قم بتزويد الطلبة بالنسخة التي أعدوها بأنفسهم من االتفاقية.
•عند حدوث نزاعات في الصف ،حاول الرجوع إلى االتفاقية حللها.
•بالنسبة إلى الطلبة األكبر سنا ،ابحث معهم أهمية وجود اتفاقية تضمن حقوقهم (اتفاقية حقوق
الطفل)
•إذا كان يتناوب على استخدام غرفة الصف أكثر من مجموعة صفية ،احرص على أن تنسب الفضل في
إجناز االتفاقية إلى مجموعتك أنت.
•إذا كنت من معلمي املادة الواحدة وهناك معلمون آخرون يقومون بتدريس اجملموعة الصفية ذاتها،
استفسر من هؤالء املعلمني فيما إذا كان لديهم اتفاقيتهم اخلاصة بغرفة الصف ،فرمبا يرغبون
باستخدام االتفاقية التي توصلت أنت إليها مع طلبتك.

املصادر:

دليل التربية على حقوق اإلنسان لألطفال( ،دستور جملموعتنا) ،ص .59 -56
أبجديات تعليم حقوق اإلنسان :أنشطة عملية لطلبة املدارس األساسية والثانوية )،احتياجات غرفة الصف) ،ص .42
األونروا  ،رزمة أدوات إعداد مدونات املدرسة.
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 .2رزنامة حقوق اإلنسان
املغزى :حقوق اإلنسان بصفة
عامة
احلقوق املقصودة:

احلقوق الواردة في اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل

الصفوف:

تنطبق على جميع الصفوف

الوقت:

حصتان ( 80دقيقة) إلنشاء الرزنامة،
مع تخصيص وقت إضافي كل شهر
لالحتفال بحقوق معينة من حقوق
اإلنسان

األهداف:

•زيادة الوعي العام عن مختلف احلقوق.
•تطوير مهارات التخطيط.
•االحتفال بحقوق اإلنسان طوال العام.

فكرة عامة:

أن يقوم الطلبة بوضع رزنامة لالحتفال بأيام حقوق اإلنسان طوال العام.

املواد الالزمة:

طباشير وسبورة ،لوحة تخطيط وأقالم تخطيط ،أقالم رصاص ملونة وورق ،ونسخة مبسطة من اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان (انظر امللحق األول) ،ونسخة لكل طفل من نشرة أيام خاصة للذكرى ،و  12نسخة
من ورقة التقومي الشهري لتوزيعها على الطلبة.

اخلطوات:

 .1اشرح لألطفال بأنهم سيقومون بوضع رزنامة باأليام التي سيحتفلون فيها بحقوق اإلنسان طوال العام.

 .2ناقش مع الطلبة مضامني حقوق اإلنسان مبينا وجود حقوق خاصة بالطلبة .اسألهم عن احلقوق التي
يعرفونها وأضف بعض احلقوق من عندك ملساعدتهم.
 .3اسأل الطلبة إن كانوا يعلمون عن وجود أيام خاصة لالحتفال بحقوق اإلنسان أو بحقوق الطلبة .اسألهم
العطل املرتبطة بحقوق اإلنسان (فعلى سبيل املثال ميكن ربط شهر رمضان املبارك باملادة  18من
عن ُ
العطل و األعياد على السبورة.
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان التي تتحدث عن حرية الديانة) .اكتب جميع ُ
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 .4قم بتوزيع نشرة أيام خاصة للذكرى بإعطاء كل طفل نسخة منها ،وابلغ الطلبة أنهم سيقومون بوضع
تلك األيام في رزنامة شهرية لعرضها في غرفة الصف .إذا كنت تدرس الصفوف الدنيا ،من األفضل
تبسيط النشرة لتناسب مستوى الطلبة.
 .5قم بتقسيم الصف إلى مجموعات صغيرة وقم بتوزيع ما مجموعه  12نسخة من ورقة التقومي الشهري.
قسم الطلبة إلى أربع مجموعات
ويعتمد عدد أعضاء اجملوعة الواحدة على مجموع طلبة الصف .فمثال ّ
واطلب من كل مجموعة إعداد رزنامة لثالثة أشهر .ضع في اعتبارك عند تقسيم اجملموعات أن عدد أيام
حقوق اإلنسان في الشهر الواحد يختلف من شهر إلى آخر.
 .6اشرح التعليمات التالية:
أ :تعبئة األيام لكل شهر
ب :كتابة أسماء التواريخ الهامة في كل شهر وتزيني املربع إلبراز تاريخ املناسبة .وينبغي استخدام
التزيني املناسب لذلك التاريخ ،فمثال ميكن استخدام زركشة على شكل أشجار لتاريخ اليوم العاملي
للغابات.
 .7عندما ينتهي الطلبة من تعبئة تواريخ جميع األشهر ،قم بعرض الرزنامة الكاملة على اجلدار في غرفة
الصف.

هيا بنا نتحدث ،تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•ماذا تعلمتم عن الرزنامة؟ ماذا تعلمتم عن حقوق اإلنسان؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•كيف ستحتفلون بهذه األيام في غرفة الصف أو في املدرسة أو مع أصدقائكم وأسركم؟
•هل هناك يوم مفضل لكم من أيام حقوق اإلنسان؟ ما هو وملاذا؟
•بالنسبة لألطفال األكبر سنا :ناقش معهم مدى احترام هذه احلقوق في املدرسة أو في اجملتمع .فمثال
الثامن من آذار يصادف يوم املرأة ،اسألهم إلى أي مدى حقوق املرأة مط ّبقة على أرض الواقع ،ماذا ينبغي
فعله لتحظى هذه احلقوق باحترام أكبر ،وكيف يحتفل اجملتمع اليوم بيوم املرأة العاملي؟

متابعة:

خطط لتتنفيذ أنشطة لالحتفال باملناسبات املذكورة في الرزنامة .تقوم األمم املتحدة عادة بإصدار بيانات
ّ
صحفية في كثير من تلك املناسبات .بإمكانك أيضا ً االطالع على اقتراحات أخرى لالحتفال بهذه املناسبات
من خالل البحث في شبكة اإلنترنت بإدخال اسم املناسبة مع عبارة ''خطط الدروس'' أو ''األنشطة''.

80

أنشطة الغرفة الصفية

نصائح:

•بإمكان الطلبة إضافة أيام أخرى في الرزنامة مثل تاريخ ميالد كل منهم .وميكن أيضا إبراز مناسبات
أخرى مثل تاريخ إجراء انتخابات البرملان املدرسي.
•بدال ً من توزيع نسخ في نشرة الرزنامة الشهرية ،قم بإعادة انتاج الرزنامة على عدة أوراق من أوراق لوحة
التدريب ووزع األوراق على مجموعات.
•هناك منظمات محلية تركز على بعض احلقوق الواردة في الرزنامة مثل منظمات البيئة ومنظمات
حقوق املرأة .بإمكانك دعوة مندوبني من هذه املنظمات للتحدث إلى الطلبة عن األعمال التي تقوم بها
منظماتهم في سبيل حتقيق حقوق اإلنسان.
•بالنسبة إلى الطلبة األصغر سنا ،قد ترى أنه ليس من الضروري التركيز على جميع األيام الواردة في
الورقة .قم بتحديد األيام التي تتناسب مع أعمار طلبتك.
•بالنسبة لألطفال األكبر سنا ،راجع الطبعة الثانية من (البوصلة :دليل تعليم حقوق اإلنسان للصغار
( )2012وذلك الختيار مناسبات إضافية لالحتفال بها.

تعليق من معلم قام بتجربة هذا النشاط:
''في السابق لم يكن الطلبة يعلمون شيئا عن بعض هذه املناسبات إال إذا حدثهم املعلم عنها .أما اآلن
فقد أصبحوا يعرفونها لوحدهم ألنهم قاموا بإعداد الرزنامة بأنفسهم .هذا يجعل حقوق اإلنسان حاضرة
في أذهان الطلبة ،بل إنهم يقومون بتعريف أفراد أسرهم بتلك احلقوق''- .معلم في نابلس ،الضفة الغربية.

املصدر:

دليل التربية على حقوق اإلنسان لألطفال'' ،رزنامة حلقوق اإلنسان'' ،ص .63-60
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املناسبة

سبب االحتفال بها

 8آذار

يوم املرأة العاملي

إلبراز منجزات املرأة في املاضي واحلاضر
واملستقبل .مت االحتفال بهذا اليوم للمرة
األولى في عام .1911

 21آذار

اليوم العاملي للتخلص من التمييز أقرت األمم املتحدة االحتفال بهذا اليوم منذ
عام  1963لنشر الوعي عن التمييز العنصري.
العنصري

 21آذار

اليوم العاملي للفقر

أعلنته اليونسكو عام  1960لنشر الوعي
حول قضايا الفقر في مختلف أنحاء العالم.

 22آذار

يوم املياه العاملي

بدأ االحتفال بهذا اليوم منذ عام  1993إلبراز
أهمية املاء للتنمية ورفاه الشعوب في كل
مكان.

 7نيسان

يوم الصحة العاملي

أعلنته منظمة الصحة العاملية عام 1950
للتوعية بأهمية الصحة اجليدة وجتنب املعاناة
املرضية.

 22نيسان

يوم الكرة األرضية

مت االحتفال به للمرة األولى عام  1970للتوعية
بالقضايا املناخية وأهمية حماية كوكبنا.

 1أيار

يوم العمال العاملي

لالحتفال بالعمال.

 8أيار

يوم الصليب األحمر والهالل األحمر إلبراز أهمية دور الصليب األحمر والهالل
األحمر.

 15أيار

اليوم العاملي لألسرة

أعلنته األمم املتحدة عام  1993للتوعية
بقضايا األسرة.

 5حزيران

اليوم العاملي للبيئة

أعلنته األمم املتحدة عام  1972للتوعية
بقضايا البيئة.

 12حزيران

اليوم العاملي ملناهضة عمالة
الطلبة

أعلنته منظمة العمل الدولية عام 2002
للتوعية مبناهضة عمالة الطلبة.

 20حزيران

اليوم العاملي لالجئني

أعلنته األمم املتحدة عام  2000إلبراز محنة
الالجئني في مختلف أنحاء العالم.

 21حزيران

اليوم العاملي للسالم والصالة

مت تنظيمه للمرة األولى عام  1986إلبراز أهمية
الصالة والسالم ملعتنقي مختلف الديانات
في العالم.

 11متوز

اليوم العاملي للسكان

أعلنه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عام 1989
للتوعية بالقضايا السكانية.

 18متوز

اليوم العاملي لنيلسون مانديلال

أعلنته األمم املتحدة عام  2009عرفانا بالتزام
الرئيس السابق جلنوب إفريقيا بقضية السالم
واحلرية.

 12آب

اليوم العاملي للشباب

أعلنته األمم املتحدة عام  1999للتوعية
بالقضايا الشبابية.

82

أنشطة الغرفة الصفية
نشرة للتوزيع :أيام خاصة للذكرى
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املناسبة

سبب االحتفال بها

 19آب

اليوم العاملي لإلنسانية

أعلنته األمم املتحدة عام  2008للتوعية
بدور العاملني في مجال تقدمي املساعدات
اإلنسانية.

 8أيلول

اليوم العاملي حملو األمية

أعلنته اليونسكو عام  1966للتوعية بأهمية
محو األمية.

 15أيلول

اليوم العاملي للدميقراطية

أعلنته األمم املتحدة عام . 2007

أول اثنني من تشرين األول

اليوم العاملي للمستوطنات
البشرية

احتفلت به األمم املتحدة للمرة األولى عام
 1986للتوعية بالقضايا املتعلقة باملدن
والبلدات.

 1تشرين األول

اليوم العاملي للموسيقى

أقره اجمللس العاملي للموسيقى عام  1975من
أجل تقدير املوسيقى.

 1تشرين أول

اليوم العاملي للمسنني

أعلنته األمم املتحدة عام  1990للتوعية
بالقضايا التي تؤثر على املسنني.

 2تشرين األول

اليوم العاملي للالعنف

أعلنته األمم املتحدة عام  2007للتوعية
بأهمية الالعنف في مجتمعاتنا ،وهذا التاريخ
هو يوم ميالد املهامتا غاندي الذي قاد استقالل
الهند.

 5تشرين األول

اليوم العاملي للمعلم

مت اإلعالن عنه عام  1944إلبراز أهمية دور
املعلم في حياتنا

 16تشرين األول

يوم الغذاء العاملي

أعلنته األمم املتحدة عام  1979للتوعية
مبشاكل الغذاء.

 24تشرين األول

يوم األمم املتحدة

مت اإلعالن عنه عام  1947إلحياء ذكرى تأسيس
األمم املتحدة

 10تشرين الثاني

يوم العلوم العاملي للسالم
والتنمية

احتفلت به اليونسكو للمرة األولى عام 2002
إلبراز أهمية دور العلوم في حياتنا.

 16تشرين الثاني

اليوم العاملي للتسامح

أقرته اليونسكو إلبراز أهمية التسامح في
تعزيز السالم والتفاهم بني الثقافات.

 20تشرين الثاني

يوم الطفل العاملي

مت إقراره عام  1954عرفانا باألعمال التي
تساعد على رفاه الطلبة.

 29تشرين الثاني

اليوم العاملي للتضامن مع الشعب
الفلسطيني

أعلنته األمم املتحدة عام  1977إلظهار
التضامن مع الشعب الفلسطيني.

 3كانون األول

اليوم العاملي لألشخاص املعاقني

أعلنته األمم املتحدة عام  1992للتوعية
بحقوق ذوي اإلعاقة

 10كانون األول

يوم حقوق اإلنسان

مت تنظيمه للمرة األولى عام  1950لالحتفال
بحقوق اإلنسان ،وهذا اليوم هو ذكرى صدور
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

83

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة
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أنشطة الغرفة الصفية
ورقة التقومي الشهري:
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 .3تقديم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
املغزى :حقوق اإلنسان بصفة
عامة
احلقوق املقصودة:

احلقوق التي يتضمنها اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان

الصفوف:

الصفوف 6-2

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقة) وميكن متديد
الوقت لفترة أطول

األهداف:

•زيادة الوعي باحلقوق الواردة في اإلعالن.
•استكشاف مدى ارتباط احلقوق بحياة الطلبة.

فكرة عامة:

أن يتعلم الطلبة عن احلقوق املنصوص عليها في اإلعالن.

املواد الالزمة:

طباشير وسبورة ونسخة واحدة لكل طفل من النص املبسط من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (انظر
امللحق األول).

اخلطوات:

 .1استكشف مع الطلبة األشياء الالزمة لإلنسان ليعيش حياة صحية وسعيدة .اطلب منهم إكمال
العبارة التالية'' :لكي يكون الشخص سعيدا يجب أن ''...ميكن إكمال هذه اجلملة مثال بعبارة'' :يكون قادرا
على الذهاب إلى املدرسة'' ،أو ''يتوفر له طعام كاف ليأكل'' أو ''يتوفر له مكان ينام فيه'' أو ''يحظى بحب
األصدقاء واألسرة'' اكتب إجابات الطلبة على السبورة.
مبسطة.
 .2قم بتوزيع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على الطلبة .انظر امللحق األول الذي يقدم اإلعالن بلغة ّ
بالنسبة لألطفال الذين ليس لديهم ِعلم عن اإلعالن وتاريخه ،استخدم الشرح الوارد في الصندوق في
الصفحة التالية.
املبسطة لإلعالن على الطلبة واطلب منهم ربط هذه احلقوق بالقائمة التي شكلوها في
 .3اقرأ النسخة
ّ
اخلطوة رقم  .1وإذا كان الطلبة قد وضعوا اتفاقية لغرفة الصف (النشاط رقم  )1اطلب منهم أيضا أن
يقارنوا بني احلقوق الواردة في اإلعالن ومضمون االتفاقية.
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هيا بنا نتحدث ،تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة هذا النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل هناك حقوق في اإلعالن لم يضعها الطلبة في القائمة؟
•هل تفاجأمت باحلقوق الواردة في اإلعالن؟ هل يفتقر اإلعالن إلى حقوق أخرى؟
•هل يتضمن اإلعالن مسؤوليات مثلما يتضمن حقوقا.

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•هل احلقوق الواردة في اإلعالن متوفرة في املدرسة وفي اجملتمع ،وكيف يتم التمتع بها؟

شرح موجز لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
لألطفال الذين ليس لهم معرفة عن اإلعالن:

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان هو وثيقة أنشأها أشخاص من األمم املتحدة في عام  .1948وقد أنشئت الوثيقة
بعد احلرب العاملية الثانية على أمل أن حتظى جميع شعوب العالم باحلقوق ذاتها وأن تعيش حياة سعيدة.
حق اإلنسان هو شيء يستحق كل إنسان احلصول عليه كونه من بني البشر .فاحلقوق تنطبق على أي
شخص وفي أي مكان .ومن هنا فإن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يذكر احلقوق األساسية التي ينبغي أن
تتاح لكل شخص مثل احلق في التعليم واحلق في الصحة واحلق في أن يعيش بأمان وسالم.

متابعة:

إن كان الوقت يسمح بذالك ،اطلب من الطلبة أن يعبروا عن فهمهم حلق معني من هذه احلقوق على شكل
تقسم الطلبة
رسومات خالل األسابيع أو األشهر القادمة .بإمكانك أن تختار حقا واحدا في كل أسبوع أو أن ّ
إلى مجموعات صغيرة بحيث تقوم كل مجموعة بتقدمي رسومات عن واحد أو اثنني من هذه احلقوق .بعد
اكتمال الرسومات ،اطلب من الطلبة عرض أعمالهم الفنية في غرفة الصف .عدا عن الرسم ،بإمكان
الطلبة التعبير عن فهمهم للحقوق من خالل كتابة قصص قصيرة أو كتابة الشعر أو متثيل األدوار.

نصائح:

مبسطة ،إال
•رغم أن نسخة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الواردة في امللحق األول قد صيغت بلغة
ّ
أنها تعتبر طويلة بالنسبة لقدرة الطلبة األصغر سنا على استيعابها بشكل كامل .بالنسبة لطلبة
الصف األول االبتدائي أو الثاني االبتدائي ،قم باختيار بعض احلقوق التي يسهل على الطلبة فهمها.
بإمكانك تقدمي احلقوق األخرى مع مرور الوقت .قم مثال بتوزيع النشاط على ثالث حصص لتقوم في كل
حصة بالتركيز على  10مواد من اإلعالن.
•بدال ً من استخدام نص االعالن العاملي حلقوق االنسان الوارد في امللحق األول ،فكر في امكانية التعاون
مع معلم من معلمي الصفوف األعلى ليطلب من طلبته التعبير عن مواد اإلعالن بالرسومات ،ثم قم
بإستخدام هذه الرسومات بدال ً من مواد اإلعالن.
•هذا النشاط مصمم لطلبة الصفوف االبتدائية من الصف الثاني حتى السادس ،لكن باإلمكان تكييفه
لألطفال األكبر سنا الذين ليس لديهم معرفة باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

املصدر:

أبجديات تعليم حقوق اإلنسان :أنشطة عملية لطلبة املدارس األساسية والثانوية'' .تقدمي اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان''.
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 .4تقديم حقوق الطفل :
املغزى :حقوق اإلنسان بصفة
عامة
احلقوق املقصودة:

احلقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل

الصفوف:

الصفوف 6-2

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقة) ولكن ميكن
متديد الوقت لفترة أطول

األهداف:

•زيادة الوعي باحلقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل.
•استكشاف مدى ارتباط هذه احلقوق بحياة الطلبة.

فكرة عامة:

أن يتعلم الطلبة احلقوق املنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل .من األفضل القيام بهذا النشاط بعد
النشاط رقم  3الذي يتعلق باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

املواد الالزمة:

طباشير وسبورة ونسخة لكل طفل من اتفاقية حقوق الطفل (انظر امللحق الثاني).

اخلطوات:

 .1اسأل الطلبة إذا كان هناك فرق بني حقوق الكبار وحقوق الطلبة ،مثل وجود حقوق تنص على أن
االنتخابات هي حق للكبار فقط .وهناك مثال آخر مثل ظروف العمل من حيث أنه ال ينبغي تعريض الطلبة
لظروف عمل قاسية .إذا سبق لألطفال أن قاموا بنشاط رقم  ،3بإمكانك الرجوع إلى احلقوق التي توصل
إليها الطلبة .وان لم يكن األمر كذلك ،اطلب من الطلبة أن يذكروا احلقوق التي يعرفوها واكتبها على
السبورة.
 .2قم بتوزيع نسخة على كل طفل من اتفاقية حقوق الطفل (انظر امللحق الثاني) .وبالنسبة لألطفال الذين
ليس لديهم معرفة عن هذه االتفاقية وتاريخها ،استخدم الشرح الوارد في الصندوق في الصفحة التالية.
الحظ أنه يوجد نسختان مبسطتان من اتفاقية حقوق الطفل .قم باختيار النسخة املناسبة ملستوى
الصف الذي تعلّمه.
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املبسطة من اتفاقية حقوق الطفل واطلب منهم أثناء القراءة أن يربطوا بني
 .3اقرأ على الطلبة النسخة
ّ
احلقوق الواردة في االتفاقية واحلقوق التي حددوها في النشاط رقم  .1وإذا سبق لألطفال أن قاموا بإعداد
اتفاقية لغرفة الصف (النشاط رقم  )1اطلب منهم مقارنة احلقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل مع
ما جاء في اتفاقية غرفة الصف.

هيا بنا نتحدث ،تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل هناك حقوق في االتفاقية لم يتم ذكرها في القائمة التي وضعها طلبة الصف؟
•هل حتتوي االتفاقية على مسؤوليات مثلما حتتوي على حقوق؟
•ملاذا باعتقادكم تبنّت األمم املتحدة وثيقة حلماية حقوق الطفل؟
•ملاذا يحتاج الطلبة إلى حماية خاصة؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•هل احلقوق الواردة في االتفاقية متوفرة في املدرسة وفي اجملتمع ،كيف يتم التمتع بها؟
•ما مدى دور الطلبة في اجملتمع؟
•من املسؤول عن ضمان احترام حقوق الطلبة؟
شرح موجز التفاقية حقوق الطفل
لألطفال األصغر سنا ً الذين ليس لديهم معرفة بها
اتفاقية حقوق الطفل هي اتفاقية أنشأها أشخاص من األمم املتحدة .وقد مت تبنيها في عام  .1989ولكونها
(اتفاقية) ،فإن حكومات العالم التي قبلت بها توافق على احترام احلقوق الواردة فيها.
كُتِبت االتفاقية لتحديد وتثمني احلقوق اخلاصة بالطلبة ،وهي تتضمن احلقوق التي حتمي الطلبة من األذى
وتضمن صحتهم و تعليمهم ،وكذلك مشاركتهم في القرارات التي تؤثر عليهم ،وتضمن سماع آرائهم.

متابعة:

ينطبق على هذا النشاط نفس اخليارات الواردة في النشاط رقم  .3فإذا كان الوقت يسمح بذلك ،اطلب من
الطلبة أن يعبروا عن فهمهم حلق معني من حقوق الطفل من خالل تقدمي رسومات في األسابيع أو األشهر
تقسم الطلبة إلى مجموعات صغيرة
القادمة .بإمكانك أن تختار حقا ً واحدا منها في كل أسبوع ،أو أن ّ
بحيث تقوم كل مجموعة بتقدمي رسومات عن واحد أو اثنني من هذه احلقوق .بعد اكتمال الرسومات اطلب
من الطلبة عرض أعمالهم الفنية في غرفة الصف .وعدا عن الرسم ،بإمكان الطلبة التعبير عن فهمهم
للحقوق بكتابة قصص قصيرة أو كتابة الشعر أو متثيل األدوار.
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نصائح:

•في النسخ املبسطة من االتفاقية الواردة في امللحق الثاني ،مت دمج املواد  54-43في بند واحد ألنها
تتحدث عن آليات تنفيذ االتفاقية ومراقبتها ،وهي ليست بذات أهمية بالنسبة للصغار .حاول التركيز
على املواد التي تتعلق بالطلبة أنفسهم.
مبسطة ،لكنها
•على الرغم من أن نسخ اتفاقية حقوق الطفل الواردة في امللحق الثاني مكتوبة بلغة ّ
تعتبر طويلة بالنسبة لقدرة الطلبة األصغر سنا ً على فهمها .وكما جاء في النشاط رقم  ،3قم
بالنسبة لألطفال األصغر سنا ً باختيار احلقوق األسهل فهما لهم ،ثم قم بتقدمي بقية احلقوق مع مرور
الوقت.
•بدال ً من استخدام نص اتفاقية حقوق الطفل الوارد في امللحق الثاني ،فكر في التعاون مع معلم من
معلمي الصفوف األعلى ليطلب من طلبته التعبير عن مواد االتفاقية بالرسومات ،ثم قم بإستخدام
هذه الرسومات بدال ً من مواد اإلتفاقية.
•هذا النشاط مصمم لطلبة الصفوف االبتدائية من الصف الثاني حتى السادس ،لكن باإلمكان تكييفه
لألطفال األكبر سنا ً الذين ليس لديهم معرفة باتفاقية حقوق الطفل.
•ملزيد من املعلومات واملصادر حول االتفاقية ،قم بزيارة موقع اليونيسيف  www.unicef.orgوموقع
اليونيسيف التعليمي teachunicef.org

تعليق من معلم قام بتجربة هذا النشاط:
''تنفيذ النشاط عن حقوق الطفل جعل الطلبة على وعي أكبر بحقوقهم وحقوق اآلخرين .ولو تعدى طالب
على حق طالب آخر ،فإن ذلك الطالب أصبح يدافع عن حقه بعبارات مثل ''من حقي أن ألعب'' و ''من حقي أن
تكون غرفة الصف نظيفة'' .لقد ساهم ذلك في بناء ثقافة قائمة على احلقوق وصلت نطاق األسرة'' -معلم
في جباليا ،غزة.

املصدر:

ابجديات تعليم حقوق اإلنسان :أنشطة عملية للمدارس األساسية والثانوية(.ما هي حقوق الطلبة؟) ص.44
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 .5استخدام كلماتنا
املغزى :حل النزاعات
احلقوق املقصودة:

احلق في التعبير عن الرأي ،احلماية من
العنف ،واحلق في عدم التمييز

الصفوف:

الصفوف 3-1

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقة)

األهداف:

•زيادة الوعي بأهمية استخدام الكلمات في معاجلة النزاعات.
•استكشاف اخلطوات الالزم اتباعها لتحديد النزاعات وحلها.

فكرة عامة:

أن يبحث الطلبة في ما يعنيه النزاع بالنسبة لهم.

املواد الالزمة:

طباشير وسبورة وورق و أقالم تلوين.

اخلطوات:

 .1اطلب من الطلبة أن يأتوا بقائمة لكلمات جتعل الناس يحملون انطباعات إيجابية عن شخص آخر أو
أشخاص آخرين (كلمات مثل لطيف ،متعاون ،مهذب ،حلو ...،الخ) .ضع هذه الكلمات في قائمة أخرى على
السبورة.
 .2اطلب من الطلبة أن يأتوا بقائمة لكلمات جتعل الناس يحملون انطباعات سلبية عن شخص أو أشخاص
آخرين (كلمات مثل لئيم ،أناني….الخ) ضع هذه الكلمات في قائمة على السبورة.

 .3إن لم تكن القائمتان متساويتني من حيث عدد الكلمات ،اسأل الطلبة ملاذا في رأيهم احتوت إحداهما
على عدد كلمات أكثر من األخرى.
 .4اطلب من الطلبة أن يختار كل منهم أكثر كلمة مفضلة لديه من الكلمات اإليجابية ،وأن يرسم شكال
ميثل معنى تلك الكلمة.
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هيا بنا نتحدث! تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•ما الذي كان أسهل بالنسبة لكم ،إيجاد كلمات سلبية أم إيجابية؟ ملاذا؟
•كيف شعرمت عندما كنتم ترسمون؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•كيف تشعر عندما يستخدم احد األشخاص كلمات سلبية وهو يتحدث إليك؟
•عندما يستخدم أحد األشخاص كلمات سلبية جتاهك ماذا تفعل؟
•من الذي تلجأ إليه طلبا للمساعدة عندما يستخدم أحد األشخاص كلمات سلبية جتاهك؟
•ما الذي بإمكاننا فعله لنضمن أننا نستخدم كلمات إيجابية أكثر مما نستخدم من كلمات سلبية؟
•ما الذي تقوله اتفاقيتنا لغرفة الصف عن استخدام كلمات سلبية؟

متابعة:

بإمكان الطلبة عرض رسوماتهم في غرفة الصف .ومع مرور األسابيع بإمكانك أن تطلب من الطلبة أن
يفكروا بكلمات إيجابية أخرى وان يأتوا برسومات إضافية.

نصائح:

•قد ال يشعر الطلبة باالرتياح من ذكر كلمات سلبية أمام اآلخرين .إن كان األمر كذلك ،اطلب منهم كتابة
الكلمة على ورقة وتسليمها لك .فهذا يضمن اخلصوصية ،بخاصة إذا كانت تلك الكلمة من الصفات
السلبية التي يطلقها عليهم أطفال آخرون ويخجلون من ذكر الكلمة على مسمع طلبة الصف.
•بإمكانك استخدام هذا النشاط لتقدمي اخلطوات األربع حلل النزاعات .وهناك مزيد من التفاصيل عن هذه
اخلطوات في مالحظات املعلم .كما أن هذه اخلطوات مذكورة في اجلدول  2من القسم  6.1من اجلزء
الثاني صفحة رقم  .33خطوات حل النزاعات:
1.1اهدأ.
2.2ح ّدد املشكلة.
3.3استكشف احللول املمكنة.
4.4اتّفق على أحد احللول.
•إذا سمع أحد الطلبة كلمات سلبية من طفل آخر أو أطفال آخرين ،من املهم التأكيد على أنه يوجد
الكثير من الطرق كي يُع ّبر الشخص عن نفسه بصورة سلمية وخالية من العنف .وفي احلاالت التي
يتملّك الطلبة فيها الغضب بسبب قيام أحد األشخاص بإهانتهم ،على الطفل:
• أن يُدرك أنه في حالة غضب.
•أن يجد طريقة ليهدأ ،مثل التنفس بعمق.
•أن يحدد سبب غضبه.
•أن يعبر عن غضبه بصورة سلمية .إن استخدام ضمير املتكلم (أنا) في بداية اجلمل التي يتحدث
بها الطفل أمر مهم لتحديد مشاعره ،كما أنه يساعده على التوصل إلى حل .ومن األمثلة
على استخدام اجلمل التي تبدأ بكلمة ''أنا'' كما يلي'' :أنا اشعر بأن'' ''...أنا ال أحب أن.''...

املصدر:

املفوضية العليا لشؤون الالجئني واليونسكو ،البرنامج املشترك للتعليم من أجل السالم ).كلمات ،كلمات،
كلمات) ،ص .32
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نمر
.6تمثيل األدوار عن ال َت ّ
املغزى :حل النزاعات
احلقوق املقصودة:

احلق في التعبير عن الرأي ،احلماية من
العنف ،واحلق في عدم التمييز

الصفوف:

الصفوف 3-1

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقة) ميكن تكرار هذا
النشاط بصورة منتظمة

األهداف:

نمر.
•استكشاف املشاعر بشأن ال َت ّ
نمر.
•إيجاد حلول سلمية لدى التعرض لل َت ّ

فكرة عامة:

نمر وأن يستكشفوا احللول املمكنة لها.
أن يقوم الطلبة بتمثيل أدوار عن مواقف مختلفة من حاالت ال َت ّ

املواد الالزمة:

نمر).
بطاقات متثيل األدوار (انظر نشرة التوزيع :متثيل مواقف عن ال َت ّ

اخلطوات:

نمرون ،ماذا ميكن فعله إذا
نمر ،ماذا يفعل امل ُ َت ّ
نمر :ما هو ال َت ّ
 .1قدم املوضوع بسؤال الطلبة عن رأيهم في ال َت ّ
نمر؟
تعرضت لل َت ّ
 .2قسم الطلبة إلى مجموعات صغيرة تتكون كل منها من أربعة أو خمسة أطفال .خصص لكل مجموعة
نمر في النشرة املتعلقة بهذا املوضوع.
بطاقة من بطاقات متثيل أدوار ال َت ّ
 .3اطلب من كل مجموعة أن تبتدع متثيلية لألدوار بناء على املوقف املكتوب على البطاقة ،على أال ّ يزيد
وقت التمثيلية عن دقيقتني أو ثالث وان تنتهي التمثيلية بحل إيجابي للمشكلة.
 .4اطلب من كل مجموعة أن تقدم متثيليتها ،واسأل بقية اجملموعات عن رأيها في التمثيلية ،وإن كانت تقترح
طرقا أخرى حلل املشكلة.
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هيا بنا نتحدث – تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل األوضاع التي عرضتها التمثيليات حتدث في مدرستنا؟ هل سبق لها أن حدثت ألي منا؟
نمر؟
•استنادا إلى التمثيليات ،ما هي بعض اخلطوات التي بإمكاننا اتخاذها ملنع ال َت ّ

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•ماذا بإمكاننا أن نفعل لنجعل مدرستنا خالية من التنمر؟
للتنمر؟
للتنمر؟ ماذا بإمكاننا أن نفعل ملساعدة اآلخرين الذين يتعرضون
•ماذا علينا أن نفعل إذا تعرّضنا
ّ
ّ
•كيف بإمكاننا مساعدة املتنمرين؟
التنمر؟
•ماذا تقول مدوّنة سلوك مدرستنا عن
ّ
التنمر؟
•كيف ميكن أن يساهم البرملان املدرسي في معاجلة
ّ

متابعة:

بإمكان الطلبة إعداد ملصقات حتمل رسائل ضد التنمر وعرضها في غرفة الصف أو في أماكن مختلفة
في املدرسة .ومن املناسب أن يتضمن بعض هذه امللصقات اخلطوات التي ينبغي على الطفل اتخاذها عند
تعرضه للتنمر .وباإلمكان أيضا تكليف أحد أصدقاء الطلبة ليعمل على حمايتهم عند تعرضهم للتنمر.

نصائح:

•يجب أن يتعامل املعلم مع موضوع التنمر بشيء من احلذر ،فقد يكون في الصف أطفال من
•ضحايا التنمر حاليا أو سابقا .وال يهدف هذا النشاط إلى إيذاء مشاعر هؤالء الطلبة ،بل التوضيح بأنه
يوجد طرق خالية من العنف ملساعدتهم.
•ميكن تكييف األوضاع الواردة في البطاقات حسب السياق املناسب لك .فمثال قد تالحظ أن بعض الطلبة
يتعرضون للتنمر في ساحة املدرسة ،ورمبا يدفعك ذلك إلى إضافة وضع يصف هذه احلالة.
•متثيل األدوار يتيح الفرصة جلميع الطلبة ،سواء من يتعرضون للتنمر أو من ميارسونه ،لتمثيل أدوار عن
قضايا يخشون احلديث عنها علنا .ولذلك من املهم خالل متثيل األدوار عدم تسمية طفل بعينه من
بالتنمر ،ومن األفضل التحدث مع مثل هؤالء الطلبة على انفراد.
املتأثرين
ّ
•يلعب البرملان املدرسي دورا مهما في حل النزاعات في املدرسة .فإن كان أعضاء البرملان املدرسي قد تلقوا
تعليما مناسبا على التعامل مع التنمر ،من املهم إشراكهم في األنشطة التي تعالج هذا املوضوع.
•باالمكان تكرار متثيليات التنمر عدة مرات خالل العام الدراسي ،فهذا نشاط ال ينبغي اعتباره من أنشطة
(املرة الواحدة) .فكر في امكانية اجرائه بصورة منتظمه أو عند نشوء أوضاع تنطوي على تنمر.

املصدر:

www.oxfam.org.uk/education
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نشرة للتوزيع :متثيل مواقف عن التنمر

أحد االشخاص يطلق عليك ألقابا مزعجة

أنت ترى أطفاال يتهامسون

ليس لديك أحد تلعب معه ألن أطفاال آخرين انضممت إلى مجموعة من األصدقاء فتوقفوا
عن احلديث
قالوا عنك أشياء سيئة

''املتنمرون'' يترصدون لك في طريق عودتك إلى
البيت

أحد األشخاص يدفعك خارج الطابور
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 .7كراسة السالم
املغزى :حل النزاعات
احلقوق املقصودة:

احلق في التعبير عن الرأي ،احلماية من
العنف ،واحلق في عدم التمييز

الصفوف:

الصفوف 3-1

الوقت:

 120- 90دقيقة (موزعة على عدة حصص)

األهداف:

•التوعية بالطرق اخملتلفة حلل النزاعات
•استكشاف املشاعر الشخصية املرتبطة باألوضاع التي تنطوي على نزاع.

فكرة عامة:

أن يقوم الطلبة باكمال ''كراسة السالم'' اخلاصة بهم.

املواد الالزمة:

نسخة لكل طفل من نشرة :كراسة السالم.

اخلطوات:

 .1قدم موضوع السالم وحل النزاعات بسؤال الطلبة عن األفكار التي تخطر لهم عندما يسمعون كلمة
سالم ونزاع .اطلب منهم تقدمي أمثلة عن نزاعات شاهدوها أو نزاعات وقعت في املدرسة .ملاذا نشبت تلك
النزاعات؟ ماذا كان تأثيرها؟ كيف انتهت؟
 .2اشرح لألطفال أنهم سيقومون ،كل مبفرده ،بتعبئة ''كراسة السالم'' اخلاصة بهم على مدى األسبوع أو
األسبوعني القادمني ،بحيث يخصص الطلبة عدة دقائق يوميا لتعبئة الكراسة.
 .3بعد انشغال الطلبة بالعمل على كراسة السالم اخلاصة بهم على مدى الوقت اخملصص لذلك ،اطلب
منهم التحدث عن االشياء التي تعلموها عن أنفسهم وعن اآلخرين.
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هيا بنا نتحدث – تقومي النشاط:

العمل على كراسة السالم قد ميتد لعدد من احلصص .بإمكانك ان تسأل الطلبة في نهاية كل حصة عن
األشياء التي تعلموها من الكراسة.
اطلب من الطلبة مناقشة هذا النشاط:
•هل أحببت العمل إلعداد كراسة السالم اخلاصة بك؟
•هل تعلمت شيئا جديدا عن حل النزاعات؟
•هل اكتشفت شيئا جديدا عن نفسك؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•إذا دخلت في نزاع أو جدال مع شخص اخر ماذا ستفعل؟
•إذا رأيت شخصني يتجادالن ماذا ستفعل ملساعدتهما؟

متابعة:

كراسة السالم حتتوي على اخلطوات االربع حلل النزاعات (اهدأ ،حدد املشكلة ،استكشف احللول ،اتفق على
أحد احللول) .بإمكانك أن تقسم الطلبة إلى مجموعات وان تطلب من كل مجموعة اعداد ملصق يوضح هذه
اخلطوات وعرض هذه امللصقات في غرفة الصف.

نصائح:

•بإمكانك استخدام هذا النشاط لتقدمي اخلطوات األربع حلل النزاعات .وهناك مزيد من املعلومات عن تلك
اخلطوات في اجلدول رقم  2في القسم  1،6من اجلزء الثاني صفحة رقم  .33و في ما يلي تلك اخلطوات:
•اهدأ
•حدد املشكلة
•استكشف احللول املمكنة
•اتفق على أحد احللول
•من األفضل توزيع الوقت اخملصص إلعداد كراسة السالم على عدة حصص .حاول استخدام الدقائق
األولى أو األخيرة من كل حصة إلمتام هذا العمل.
•رغم أن املقصود من كراسة السالم أن يكون مشروعا يقوم بتنفيذه كل طفل مبفرده ،بإمكانك ان تطلب
من الطلبة مناقشة بعض التمارين في مجموعات صغيرة.
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نشرة للتوزيع :كراسة السالم

االسم.......................................................................................... :
الصف........................................................................................... :
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نشرة للتوزيع :كراسة السالم
النزاع
التمرين رقم  :1ارسم مثاال على شيء يؤدي إلى نزاع.
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نشرة للتوزيع :كراسة السالم
النزاع
التمرين رقم  :2ما هو التسلسل الصحيح خلطوات حل النزاع؟
ضع الصور في التسلسل الصحيح.
الخطوة رقم ـــــــــ :اتفق على حل

الخطوة رقم ـــــــــ :اهدأ

الخطوة رقم ـــــــــ :ابحث عن حلول
باالشتراك مع الطرف اآلخر

الخطوة رقم ـــــــــ :أحدد المشكلة
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نشرة للتوزيع :كراسة السالم
مشاعري
التمرين رقم  :3كيف أشعر اليوم؟
ارسم صورة تصف ما تشعر به اآلن.
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نشرة للتوزيع :كراسة السالم
مشاعري
التمرين رقم  :4لكل شخص مشاعره اخلاصة
اربط كل وضع من األوضاع الواردة أدناه باملشاعر التي تتولد لديك.

الطلبة اآلخرون في ساحة
المدرسة ال يريدون ان يلعبوا
معك .انت تشعر بـ........

قمت بحل نزاع مع طالب
آخر .انت تشعر بـ........

خجول

غاضب

سعيد

فخور

خائف

حزين
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نشرة للتوزيع :كراسة السالم
الشعور بالغضب
التمرين رقم  :5لكل شخص طريقته اخلاصة للتعبير عن غضبه.
ضع دائرة حول طريقتك املفضلة للشعور بالتحسن إن كنت غاضبا.
اتنفس بعمق

انفرد بنفسي لعدة دقائق

اتحدث مع شخص ما

اقرأ كتاب

امارس الرياضة

امارس الرسم
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نشرة للتوزيع :كراسة السالم
النصيحة رقم  :1كيف تهدأ بسالم
فيما يلي بعض اخلطوات التي بإمكانك اتخاذها عندما تدرك انك بدأت تغضب:

 .1أدرك انني غاضب

 .2أجد طريقة ألهدأ

 .3اكتشف لماذا أنا غاضب

 .4أعبر عن غضبي بصورة سليمة
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نشرة للتوزيع :كراسة السالم
النصيحة رقم  :2كيف تتواصل بشكل جيد

فيما يلي بعض اإلرشادات لتتواصل بشكل جيد وإيصال فكرتك للطرف اآلخر :استخدم كلمات مثل:
•(أنا أشعر :)....هذا تعبير يدل على انك تع ّبر عن مشاعرك
•(...ألن :)....استخدام كلمة (ألن) في الكالم يدل على انك حتاول أن تشرح للشخص اآلخر ما الذي تعنيه.
عما تريده بالفعل.
•(أحب أن :)...عندما تقول (أحب أن) فإنك تخبر الشخص ّ
النصيحة رقم  :3كيف تصغي بشكل جيد

فيما يلي بعض االرشادات لإلصغاء اجليد:
.1
.2
.3
.4
.5

1استمع للشخص االخر بأذن صاغية .تأكد بأنك تسمعه بشكل جيد.
2انظر إلى الشخص االخر وهو يتكلم ألن اتصال العني بالعني يدل على اهتمامك باحلديث (العيون مغارف
الكالم)
3واجه الشخص اآلخر مباشرة ،أي اجلس أو قف امامه.
ومهتم بحديثه.
4اطرح أسئلة لتظهر للشخص اآلخر أنك تستوعب كالمه
ّ
تتفهم مشاعر الشخص اآلخر.
5حاول ان
ّ
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نشرة للتوزيع :كراسة السالم
النصيحة رقم  :4إيجاد حلول
عندما تكون في حال نزاع مع شخص آخر ،ناقش حلوال مختلفة .وهذه احللول تعتمد على طبيعة
املشكله .وفيما يلي بعض احللول:

•اختيار عشوائي (مثال إذا كان هناك خياران ،اكتبهما على ورقتين منفصلتين واسحب
واحدة منهما من سلة السحب)
•توقف عما تعمله
•كن حريصا( .فمثال إذا كان شخص ما يطالع كتابا حاول أن تكون هادئا وأ ّ
ال تسبب ضجيجًا.
•قل آسف
•تبادل الرأي
•انتظر دورك
•ساعد على إصالح ما انكسر
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نشرة للتوزيع :كراسة السالم
مترين رقم  :6اإلتفاق على حل

بعد اتفاقك على حل ،يحني أوان وضع احلل موضع التنفيذ ارسم صورة لشخصني يقومان معا بحل
نزاع.
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نشرة للتوزيع :كراسة السالم
نصيحة رقم  :5حل النزاعات

عندما تكون في حالة نزاع مع شخص آخر ،قم باتباع اخلطوات التالية:

 .1اهدأ

 .2حدد المشكلة وتحدث
عنها

 .4اتفق على حل

 .3استكشف الحلول
المختلفة
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 .8ماذا قلت؟

املغزى :االحترام
احلق املقصود:

احلق في التعبير عن الرأي

الصفوف:

الصفوف 3-1

الوقت:

 15دقيقة

األهداف:

•احترام اآلخرين عندما يتكلمون
الفعال باعتباره مهارة
•تقدير االصغاء
ّ

فكره عامة:

أن يلعب الطلبة لعبة (الهاتف)

املواد الالزمة:
الشي

اخلطوات:

 .1اجعل الطلبة يقفون أو يجلسون في شكل دائرة

 .2اشرح لألطفال انهم سيلعبون لعبة ''الهاتف'' ،وانك ستهمس برسالة في أذن الطفل املوجود على ميينك
ليهمسها في أذن الطفل املوجود على ميينه وهكذا إلى ان تصل الرسالة إلى آخر طفل ،وهو الطفل املوجود
على يسارك.
 .3اهمس الرسالة في اذن الطفل املوجود على ميينك مرة واحدة فقط لكن بشكل واضح.
 .4يقوم ذلك الطفل بنقل الرسالة همسا ً إلى الطفل الذي يليه وهكذا حتى تكتمل احللقة ويكون كل طفل
قد سمع الرسالة وقام بنقلها.
 .5اسأل الطفل األول ماذا كانت الرسالة.
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 .6اسأل الطفل األخير ماذا كانت الرسالة
 .7كرر اللعبة مرة أخرى ولكن برسالة مختلفة ،وابدأ هذه املرة باالجتاه املعاكس.

هيا بنا نتحدث – تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•مارأيكم في هذا النشاط؟
•هل بقيت الرسالة كما هي في بداية اللعبة ونهايتها؟
•ملاذا تغيرت الرسالة في رأيك؟ (على اعتبار انها تغيرت فعال ً)
•هل كان من الصعب عليك أن تفهم الشخص اجملاور لك؟ ماذا فعلت لتضمن أنك سمعت الرسالة
بشكل صحيح.

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•ما مدى أهمية اإلصغاء لالخرين بشكل جيد؟
•ماذا يحدث ان لم نستمع لآلخرين بشكل جيد؟
•كيف نستطيع ان نضمن اننا نصغي لبعضنا بشكل جيد في الصف؟

متابعة:

إذا كان طالب صفك قد اع ّدوا اتفاقية لغرفة الصف (النشاط رقم  )1وكان االصغاء أحد القواعد الواردة
فيها ،أطلب من طلبتك صناعة ملصقات إضافية عن أساليب اإلصغاء اجليد.

نصائح:

•ميكن تكرار هذا النشاط عدة مرات في السنة إذا شعرت بأن طالبك لديهم مشكلة في اإلصغاء ،حيث
ميكن استخدام هذا النشاط كفاصل الستراحة قصيرة خالل احلصة واستعادة التركيز الذهني لدى
الطلبة.
•إن لم يكن الوضع مناسبا لألطفال للجلوس أو الوقوف في شكل دائرة ،نفّ ذ النشاط وهم جالسني في
مقاعدهم.

املصدر:

املفوضية العليا لشؤون الالجئني واليونسكو ،البرنامج املشترك للتعليم من أجل السالم( .أسرار) ،ص .11
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 .9الحقوق من حولي
املغزى :الصالت مع اجملتمع
احلقوق املقصودة:

احلقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل،
مبا فيها احلق في التعليم وفي الصحة
وفي مستوى معيشة مقبول  ...إلخ

الصفوف:

الصفوف 9-5

الوقت:

من حصة الى حصتني

األهداف:

•ربط عناصر مجتمع الطفل بحقوق اإلنسان.
•ممارسة مهارات إعداد اخلرائط.

فكرة عامة:

أن يقوم الطلبة برسم خارطة للحي الذي يعيشون فيه.

املواد الالزمة:

ورق رسم ،أقالم تخطيط أو أقالم تلوين ،قائمة من احلقوق.

اخلطوات:

 .1قسم الطلبة إلى اربع أو خمس مجموعات ،وزود كل مجموعة بورق رسم وأقالم تلوين.
 .2اطلب من الطلبة وصف احلي أو اجملتمع الذي يعيشون فيه (مثل املنطقة احمليطة باملدرسة) .اطلب منهم
وصف املباني واالماكن التي يذهب اليها الناس للتسوق ،واالماكن التي يذهبون اليها للراحة أو اللعب أو
لقضاء وقت مع االسرة.
 .3اطلب من اطفال كل مجموعة ان يرسموا معا خارطة تشمل االماكن املهمة بالنسبة لهم مثل املنزل
وساحات اللعب واملدرسة والسوق...الخ

 .4بعد ان تفرغ كل مجموعة من اعداد خارطتها ،اطلب من الطلبة حتليل اخلرائط معلومة مفيدة للمعلم:

من منظور حقوق اإلنسان.كيف ترتبط حقوق اإلنسان باالماكن اخملتلفة في

اخلارطة؟ فمثال ان كانت اخلارطة حتتوي على مسجد ،فهو ميثل احلق في ممارسة مالحظات املعلم
للمعلم فقط.

املعتقدات الدينية ،وان كانت حتتوي على مدرسة ،فإنها متثل احلق في التعلم.
اطلب من الطلبة ربط االماكن املوجودة في خرائطهم باحلقوق التي يعرفونها.
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 .5تقوم كل مجموعة بتقدمي خارطتها امام طلبة الصف جميعا.

هيا بنا نتحدث – تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•هل كان جميع الطلبة في اجملموعة متفقني على االماكن التي يجب وضعها على اخلارطة؟
•هل كنت تعرف جميع احلقوق التي ذكرت في هذا النشاط؟
•ما هي أوجه التشابه واالختالف بني اخلرائط؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•ماذا علينا ان نفعل لنضمن أن حقوق كل شخص حتظى باالحترام في مجتمعنا؟
•هل هناك أشخاص في مجتمعنا حقوقهم ليست كاملة االحترام؟
•ماذا يحدث في مجتمعنا إن لم يتم احترام حقوق الشخص؟
•هل هناك أماكن أو منظمات في مجتمعنا يتخذ الناس فيها اجراءات حلماية حقوق اإلنسان؟

متابعة:

و ّجه الدعوة ألحد الباحثني االجتماعيني أو أحد سكان احلي القدامى ليتحدث امام الطلبة عن رؤيته للمجتمع
تغير .ساعد الطلبة على استكشاف افضل السبل للمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في اجملتمع.
وكيف ّ

نصائح:

•هذا النشاط يفترض ان حقوق اإلنسان أصبحت مألوفة لالطفال إلى حد ما ،لكنهم مازالوا بحاجة
للمساعدة لربطها باألماكن املألوفة لهم (املادة  25من االعالن العاملي حلقوق اإلنسان).
•هذا النشاط يحمل رسالة إيجابية للغاية (اننا نتمتع باحلقوق يوميا في محيطنا .ولعله من املناسب ان
تترك االنتهاكات (أو احلقوق التي ال حتظى باالحترام) لكي يتم بحثها في وقت آخر.
•كن حريصا على مشاعر الطلبة الذين سبق ان تعرضت حقوقهم أو حقوق ذويهم لالنتهاك.
•قد تكون خبرة بعض الطلبة محدودة في قراءة اخلارطة أو رسمها .ولذلك من املناسب في البداية أن
ترسم لهم مثاال على السبورة كأن ترسم خارطة للمدرسة ومرافقها.
•اجعل النشاط أكثر حتديا ً بالنسبة للطلبة األكبر سنا ً بأن تطلب منهم ربط احلقوق التي ذكروها باملادة
التي تقابلها في االعالن العاملي حلقوق اإلنسان .مثالً :املسجد ميثل املادة  18في اإلعالن (الديانة) ،واملدرسة
متثل املادة ( 26التعليم) وامللعب ميثل املادة ( 24الراحة).

تعليق من معلم قام بتجربة هذا النشاط:
(بفضل هذا النشاط ،أصبح الطلبة قادرين على ربط حقوقهم باألماكن املوجودة في محيطهم ،وهذا يحدث
للمرة األولى .فلم يكن الطلبة يعلمون مثال أن مكتب سيارة األجرة ميثل احلق في حرية التنقل ،وأن الصيدلية
متثل احلق في الرعاية الصحية ،وأن املتنزه ميثل احلق في اللعب) .معلم في نابلس ،الضفة الغربية.

املصدر:

دليل التربية على حقوق اإلنسان لالطفال'' ،وضع احلقوق على اخلارطة'' ،النشاط  22صفحة رقم .135
العبها بانصاف ،رزمة ادوات التربية على حقوق اإلنسان لالطفال ''املكان الذي أعيش فيه''.
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مالحظات املعلم :قائمة حقوق اإلنسان
القائمة التالية هي منوذج للحقوق التي مت التعرف عليها في هذا النشاط.
1.1الحق في الحياة
2.2الحق في التعبير عن النفس
3.3الحق في الذهاب إلى المدرسة
4.4الحق في ممارسة المعتقدات الدينية
5.5الحق في الرعاية الصحية
6.6الحق في الغذاء
7.7الحق في اللعب والراحة
8.8الحق في األمن
9.9الحق في الخصوصية
1010الحق في المساواة
1111الحق في المعلومات
1212الحق في اختيار األصدقاء
1313الحق في حمل اسم
1414الحق في العيش مع الوالدين
1515الحق في العيش في بيئة نظيفة
1616الحق في المشاركة لألطفال ذوي االعاقة
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 .10إلصاق الصفات
املغزى :املساواة وعدم التمييز
احلقوق املقصودة:

احلق في املساواة وعدم التمييز

الصفوف:

الصفوف 6-4

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقة)

األهداف:

•اكتشاف العالقة بني ماهو متوقّع منّا والطريقة التي نتصرف بها.
•زيادة الوعي بالطريقة التي نتصرّف بها وتأثيرها على اآلخرين.
•بدء مناقشة حول آثار التصنيف النمطي لالخرين.

فكرة عامة:

مهمة مع اطالق عليهم صفة من الصفات حتدد تصنيفهم النمطي.
أن يقوم الطلبة بتنفيذ
ّ

املواد الالزمة:

بطاقة الصقة بيضاء لكل طفل ،بطول  5سم وعرض 2سم ،و قطع من الورق املقوى لصنع ''التيجان''.

اخلطوات:

التحضير:
•اكتب صفة من الصفات على كل بطاقة مثل ،مهمل ،سريع اخلاطر ،ذكي ،مرتبك ،بارع ،لطيف ،كرمي ...الخ.
قم بالصاق البطاقة على قطعة كرتون على شكل تاج .اجعل للتاج طوقا رفيعا من الكرتون لكي تلصق
البطاقة التي حتمل الصفة.
مهمة مشتركة تقوم بتنفيذها بشكل جماعي .مثال اطلب من اجملموعة تصميم
•كلّف اجملموعة بأداء
ّ
الصق أو التخطيط لرحلة مدرسية أو نقل اثاث من مكانه أو اجراء مناقشة حول موضوع معني (يتعلق
بحقوق اإلنسان أو بأي موضوع آخر)
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 .1اشرح لألطفال أنك ستعطي كال منهم تاجا يحمل صفة معينة قد تكون إيجابية أو سلبية.
املهمة التي سقومون بتنفيذها كمجموعة واحدة .أوضح لهم أن عليهم أثناء قيامهم
 .2اشرح لهم
ّ
باملهمة التعامل مع بعضهم البعض حسب الصفة امللصقة على التيجان .فمثال إذا كان أحد الطلبة
يحمل على تاجه صفة ''كسول'' ،على بقية الطلبة التعامل معه على انه ''كسول'' ،ولكن دون استخدام
الكلمة بحد ذاتها أو ابالغ ذلك الطفل بالصفة التي يحملها.
 .3ضع تاجا على جبهة كل طفل وال جتعله يعرف الصفة امللصقة على جبهته.
 .4على الطلبة العمل على اداء املهمة مع التعامل مع بعضهم بناء على الصفة امللصقة على جبهة كل منهم.
يخمنوا ما هي الصفة التي كانت ملصقة على كل منهم ،لكن
 .5مع نهاية النشاط يسمح لألطفال أن ّ
ذلك ال يشكل هدف النشاط.

هيا بنا نتحدث ،تقومي النشاط:
ّ

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
اسأل الطلبة إن كانوا قد استطاعوا تخمني الصفات اخملصصة لكل منهم ثم اسألهم اسئلة اخرى عن
بقية عناصر النشاط:
كيف شعرمت خالل القيام بهذا النشاط؟
•هل كان من الصعب التعامل مع اآلخرين حسب الصفات اخملصصة لهم؟
•هل الحظت أحدا من الطلبة قد بدأ يتصرف بناء على الصفة امللصقة به؟ هل كان أحدهم مثال يحمل
صفة (كسول) وتصرف فعال حسب هذه الصفة ولم يبادر إلى املشاركة ومساعدة الآلخرين؟
ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•ما هي الصفات التي نطلقها على اآلخرين ونصنفهم وفقها في احلياة العملية؟
•ما هي الصفات التي أحببتها أو كرهتها من الصفات التي صنّفك اآلخرون بها؟

متابعة:

بإمكانك تكرار هذا النشاط باستخدام صفات مختلفة وتكليف الطلبة مبهام جديدة.
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نصائح:

•يهدف هذا النشاط إلى زيادة الوعي حول التصنيفات النمطية وأن يصبح األطفال أكثر احتراما لبعضهم
بعضا .و لذلك من املهم أن يقوم املعلم و الطلبة باستعراض القوالب النمطية ''اإليجابية'' و كذلك
''السلبية'' .و قد ابدى بعض املعلمني حتفظهم على استخدام صفات سلبية (مثل كسول أو مرتبك)
اعتقادا منهم أن الطلبة قد يلصقون مثل تلك الصفات ببعضهم بعضا .لكن التركيز على الصفات
اإليجابية وحدها يعد جتاهال للواقع حيث يوجد بني األطفال من يقوم فعال بإحلاق صفات سلبية باآلخرين.
تذكر أن معاجلة قضايا حقوق اإلنسان ليست مسألة سهلة باستمرار ،لكن التعامل مع هذا املوضوع
بطريقة بناءة و بأسلوب محترم يتيح اجملال للطلبة ملناقشة املوضوع في بيئة آمنة يلعب فيها املعلم
دور امليسر.
•احرص على عدم ربط الطفل بالصفة التي تنطبق عليه بالفعل ،فمثال إذا كان الطفل حقيقة مييل إلى
الكسل فال تخصص له صفة كسول .فليس الهدف من هذا النشاط ابداء االراء الشخصية بصفات
اآلخرين ،فمثل هذا االمر يعود مبردود سلبي وينبغي جتنبه.
•كن على دراية بأن هذه اللعبة قد تثير انفعاالت قوية.
•بعد انتهاء اللعبة احرص على أال ّ يستمر الطلبة بإلصاق صفات سلبية ببعضهم بعضا ،وذكرهم
بالغاية من النشاط.

املصدر:

الكل مختلف ،الكل متساو .http://eycb.coe.int.edupack/41.html
مبني على فكره مستمدة من حزمة مصادر املناهج :ثقافات واساليب حياة .خدمات دورست التعليمية،
دورست ،إجنلترا.
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 .11لو كان العالم  100شخص
التنوع
املغزى:
ّ
احلقوق املقصودة:

احلقوق الواردة في االعالن العاملي حلقوق
اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل

الصفوف:

الصفوف 9-6

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقية)

االهداف:

التنوع في العالم.
•زيادة الوعي عن
ّ
•التأمل بصورة ناقدة في حقوق اإلنسان على نطاق عاملي.

فكرة عامة:

أن يعمل الطلبة من خالل مجموعات صغيرة لإلجابة على اسئلة تتعلق بالطريقة التي يُقسم بها العالم.

املواد الالزمة:

أقالم رصاص وورق مع تزويد كل طفل بنسخة من خارطة العالم املُع ّدة للتوزيع ونشرة كيف يُقسم العالم.

اخلطوات:

 .1قم بتقسيم الطلبة إلى أربع أو خمس مجموعات وتزويد كل طفل بنشرة خارطة العالم.

 .2اطلب من الطلبة تلوين املناطق اخملتلفة في اخلارطة ،وهي منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا،
ومنطقة امريكا الشمالية واجلنوبية ،ومنطقة اسيا ،ومنطقة افريقيا ،ومنطقة أوروبا
كملة االختبار .على الطلبة أن يناقشوا األسئلة
 .3قم بتوزيع نشرة كيف يُقسم العالم .اطلب من الطلبة ت َ ِ
فيما بينهم قبل االتفاق على اإلجابات.
 .4بعد انتهاء اجملموعات من إجابة األسئلة ،قم بقراءة اإلجابات أمام الطلبة جميعا (انظر اإلجابات في
مالحظات املعلم .تذكر أن هذه املالحظات لك وحدك!).
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هيا بنا نتحدث ،تقومي النشاط:
ّ

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل كان من السهل اإلجابة على األسئلة؟ هل كانت بعض األسئلة اصعب من غيرها؟
•هل فوجئت ببعض األجوبة؟ ماهي األجوبة التي فوجئت بها؟
•ماذا تعلمت عن العالم الذي نعيش فيه؟
ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•األجوبة تدل على وجود فوارق بني مناطق العالم اخملتلفة فيما يتعلق باألمية واملأوى (مكان السكن) وتوفر
مياه الشرب .ماهي بعض الفوارق التي تتعلق باملنطقة التي تعيش فيها؟
•ماذا ميكن فعله للحد من هذه الفوارق أو القضاء عليها؟ (هذه الفكرة تصلح ملشروع يقوم به الصف).

متابعة:

بامكان الطلبة تنفيذ مشروع بحث في مدرستهم أو مجتمعهم العداد احصائيات مشابهة حول سكان
منطقتهم مثل اجراء مسح حول عدد الطلبة الذين يتوفر لهم جهاز حاسوب في البيت ،أو حول معدل عدد
الطلبة أو الكبار في األسرة الواحدة ،وغير ذلك من االحصائيات.

نصائح:

•هذا النشاط مناسب متاما حلصة في مادة اجلغرافيا أو االجتماعيات الستكشاف الفوارق بني مناطق
العالم.
•هذا النشاط ال يهتم باإلجابات الصحيحة قدر اهتمامه مبدى التنوع في هذا العالم الذي نعيش فيه.
•االحصائيات االخيرة في اجلدول ترسم صورة عاملية عن مدى توفر املسكن واملياه ،ومعرفة القراءة والكتابة
وتوفر التكنولوجيا بالنسبة لسكان العالم .كما ان املواقع االلكترونية املقترحة حتتوي على احصائيات
اضافية على مستوى العالم فيما يتعلق بالفقر واالمراض ومساواة النوع االجتماعي ،وغير ذلك من
املسائل .هذه االحصائيات مستمدة من مصادر متنوعة ومتعددة يعود تاريخها للفترة من .2012 – 2001
وعلى املعلم ان يزور املواقع االلكترونية بانتظام ليبقى على اطالع بأحدث املعومات .وهناك احصائيات
يتم تفسيرها بطرق مختلفة ،بخاصة االحصائيات املتعلقة بسكان العالم .فكثير من االحصائيات
تعتبر دول منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا على انها جزءا من اسيا وافريقيا .ولذلك فإن اعتبار
سكان تلك املنطقة  100-6بالنسبة لسكلن العالم ما هو اال مجرد تقدير عام.
•بلغ عدد الالجئني املسجلني لدى األونروا في عام  2012ما مجموعه  4،919،917الجيء في األقاليم
اخلمسة .وحسب االحصائيات السكانية لعام  ،2012بلغ عدد سكان الدول التي تعمل فيها األونروا
حوالي  37.3مليون نسمة كما يلي:
•االردن 6.3مليون
•الضفة الغربية وقطاع غزه 4.3 :مليون
•سوريا 22.5 :مليون
•لبنان 4.3 :مليون

املصدر:

العبها بانصاف ،رزمة أدوات التربية على حقوق اإلنسان لألطفال'' ،كيف يقسم العالم''؟ و
http://www.100people.org/statistics_100stats.php
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نشرة للتوزيع  :خارطة العالم
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يقسم العالم؟
نشرة للتوزيع  :كيف ّ
يبلغ عدد سكان العام حاليا ما مجموعه  7باليني نسمة .تخيل أنه ال يوجد هناك إال مائة شخص ميثلون كل
سكان هذا الكوكب ،فمن سيكون هؤالء املائة؟ سيكون نصفهم من الذكور ونصفهم من اإلناث ،لكن ماذا
عن الصفات األخرى؟ اختر اإلجابة الصحيحة.

لو كان العالم  100شخص

اختر اإلجابة الصحيحة
مما يلي

سيكون عدد الطلبة بينهم  ------------طفال
سيكون عدد اليافعني بينهم -------------يافعا

74
26

سيكون:
من آسيا -----------
من إفريقيا -----------
من امريكا الشمالية واجلنوبية -----------
من أوروبا -----------
من الشرق األوسط وشمال افريقيا -----------

14
11
13
56
6

سيكون:
من املسلمني -----------
من املسيحيني -----------
من الهندوس -----------
من البوذيني -----------
من معتنقي ديانات اخرى -----------
ممن ال يعتنقون أي ديانة -----------

22
14
7
12
12
33

عدد الناطقني باللغات اخملتلفة سيكون:
من الناطقني باللغة العربية -----------
)من الناطقني باللغة الصينية (املاندرين -----------
من الناطقني باللغة االسبانية -----------
من الناطقني باللغة االجنليزية -----------
من الناطقني باللغات األخرى -----------

5
12
5
75
3

يستطيعون الكتابة والقراءة ------------
ال يستطيعون الكتابة والقراءة ------------

83
17

تتوفر لديهم خدمة اإلنترنت ------------
ال تتوفر لديهم خدمة اإلنترنت -----------

34
66

لديهم مكان للسكن -------------
ليس لديهم مكان للسكن -------------

77
23

تتوفر لهم مياه شرب نظيفة --------------
ال تتوفر لهم مياه شرب نظيفة --------------

13
87
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يقسم العالم؟''
مالحظات املعلم :األجوبة على ''كيف ّ
(للمعلم فقط)

لو كان العالم  100شخص
سيكون عدد الطلبة بينهم  26طفال
سيكون عدد اليافعني بينهم  74يافعا
سيكون:
 56من آسيا
 14من افريقيا
 13من امريكا الشمالية واجلنوبية
 11من أوروبا
 6من الشرق األوسط وشمال افريقيا
سيكون:
 22من املسلمني
 33من املسيحيني
 14من الهندوس
 7من البوذيني
 12من معتنقي ديانات اخرى
 12ممن ال يعتنقون أية ديانة
عدد الناطقني باللغات اخملتلفة سيكون:
 3من الناطقني باللغة العربية
 12من الناطقني باللغة الصينية (املاندرين)
 5من الناطقني باللغة اإلسبانية
 5من الناطقني باللغة اإلجنليزية
 75من الناطقني باللغات األخرى
 83يستطيعون الكتابة والقراءة
 17ال يستطيعون الكتابة والقراءة
 34تتوفر لديهم خدمة اإلنترنت
 66ال تتوفر لديهم خدمة اإلنترنت
 77لديهم مكان للسكن
 23ليس لديهم مكان للسكن
 87تتوفر لهم مياه شرب نظيفة
 13ال تتوفر لهم مياه شرب نظيفة
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 .12بنغو حقوق اإلنسان
املغزى :حقوق إنسان عامة
اضافة إلى التنوع كمغزى
متصل
احلقوق املقصودة:

احلقوق الواردة في اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل

الصفوف:

الصفوف 9-3

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقية)

األهداف:

•املعرفة بأن حقوق اإلنسان تعني كل شخص.
•تطوير مهارات االصغاء.
•تشجيع احترام اآلخرين واحترام آرائهم.

فكرة عامة:

هذا اختبار بسيط وطريقة اخرى ملمارسة لعبة البنغو يقوم الطلبة خاللها بتبادل ما لديهم من معارف
وجتارب تتعلق بحقوق اإلنسان.

املواد الالزمة:

أقالم رصاص ونسخة لكل طفل من نشرة رقعة البنغو.

اخلطوات:

 .1قم بتوزيع نشرة رقعة البنغو.
 .2اشرح لالطفال ان على كل منهم إيجاد شريك ليسأله سؤاال واحدا من األسئلة املوجودة في الورقة
وأن يدون اإلجابة في الصندوق اخملصص لذلك.

 .3بعد ذلك ينفصل الشريكان ويقوم كل منهما بإيجاد شريك آخر.
 .4ليس الغاية هي احلصول على إجابة لكل سؤال فحسب ،بل أيضا احلصول على تلك اإلجابات من
اشخاص مختلفني.
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 .5من يحصل أوال على جميع اإلجابات في الصندوق اخملصص يهتف بصوت عال ''بنغو'' .وبذلك يكون قد
فاز باللعبة.
 .6اذا كان الوقت يسمح ،استمر في اللعبة لوقت أطول إلتاحة اجملال ملزيد من الطلبة لينطقو بكلمة ''بنغو''.
 .7انتقل إلى مرحلة املناقشة .خذ السؤال في الصندوق األول واسأل الطلبة واحدا بعد اآلخر عن اإلجابات
التي حصلوا عليها .اكتب الكلمات الرئيسة لإلجابات على السبورة في نسخة مك ّبرة من رقعة البنغو.
 .8عند اكتمال تعبئة الرقعة ،عد ملناقشة األجوبة بتفصيل اكثر هذه املرة.

هيا بنا نتحدث – تقومي النشاط:
اطب من الطلبة مناقشة النشاط:

أسئلة لألطفال من جميع الصفوف:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل كانت جميع األسئلة متعلقة بحقوق اإلنسان؟ أي حقوق منها؟
•ما هي األسئلة التي كانت اإلجابة عليها أصعب من إجابة أسئلة اخرى؟ و ملاذا؟
اسئلة ألطفال الصفوف العلية :جميع األسئلة السابقة باإلضافة إلى مأيلي:
•ما هي األسئلة األكثر إثارة للجدل؟ ملاذا بعض احلقوق مثيرة للجدل؟
•كيف أصبح الناس على معرفة بحقوق اإلنسان وانتهاكات حقوق اإلنسان؟ هل لديهم ثقة مبصادر
املعلومات؟ (هذه األسئلة تتصل بالصناديق في ادنى رقعة البنجو لالطفال االكبر سنا)
ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•بالنسبة لالطفال االصغر سنا :هل كنت تعرف كل هذه االشياء عن زمالئك في الصف؟
•كيف يتسنى لنا ان نعرف أكثر عن اهتمامات بعضنا البعض؟
•بالنسبة لالطفال الكبر سنا :ماذا ميكننا ان نفعل لنعرف اكثر عن حقوق اإلنسان من حولنا.

متابعة:

لالطفال االكبر سنا :خذ واحدا أو اثنني من األجوبة التي رمبا اثارت اجلدل حولها وناقش االشكاالت التي قد
تطرأ على صعيد احلياة العملية لدى محاولة تطوير ثقافة حتترم حقوق اإلنسان.
قد يكون من املناسب القاء نظرة على الطريقة التي تقوم فيها وسائل االعالم بنقل االخبار عن األحداث التي
تقع ،مع التفكير في كيفية ابراز حقوق اإلنسان بشكل اكبر.
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نصائح:

•لك احلرية في تغيير أي سؤال من األسئلة لتكييف النشاط حسب اهتمامات طالبك ومستواهم .إن
ملتكون كلمة بنغو معروفة معروفة لطلبتك بإمكانك اختيار إسم آخر للنشاط مثل ''عبىء املربعات''
أو ''مربعات حقوق اإلنسان''.
•عند تسجيل إجابات الطلبة على كل سؤال ،قم فقط بكتابة الكلمات الرئيسة .فالهدف من الرقعة
هو االستفادة منها في املناقشة الالحقة .وبعد كل جولة من اإلجابة ،تعامل بإيجاز مع األسئلة أو
االستيضاحات أو اخلالفات في التفسير .قم بإبراز النقاط التي تتطلب مناقشة اعمق واتفق مع الطلبة
على العودة اليها في نهاية اجللسة.
•من احملتمل ان يأتي الطلبة بأمثلة تتعلق مبعلومات ليست معروفة لديك ،إما النها ليست مشهورة
أو ألنها شخصية .ال تكترث بذلك فليس من املتوقع ان يحيط الشخص علما بكل شيئ .بإمكانك ان
تسأل الطلبة من أين حصلوا على املعلومة وأن تناقشهم في مدى صحتها ومصداقيتها .فهذه فرصة
مناسبة لتشجيع الطلبة على التفكير الناقد في املعلومات كمسألة مبدأ.
•هناك إجابات قد تكون مثيرة للجدل .فمثال هناك سؤال يقول ''اذكر حقا حرم منه اشخاص يعيشون
في منطقتك'' .قد يجيب أحد الطلبة على ذلك قائال'' :حق العودة'' .حق العودة للالجئني الفلسطينيني
مت االعتراف به للمرة األولى من جانب االمم املتحدة في عام  .1948لذلك ،من املهم مناقشة هذا النشاط
مسبقا مع مدير املدرسة واملعلمني اآلخرين للحصول على اقتراحات حول كيفية معاجلة هذا املوضوع
بطريقة مناسبة.
•حقوق اإلنسان مثيرة للجدل بطبيعتها ،بخاصة في األوضاع واملواقف التي تتعرض فيها تلك احلقوق
لالنتهاك.حقوق اإلنسان ليست واضحة بشكل محسوم ونهائي ،وينطبق ذلك أيضا على مسألة
تفسيرها وتطبيقها .وهي بحاجة العادة تقوميها وتطويرها بشكل مستمر .ولذلك فانه من واجب كل
شخص ان يشارك في نشر حقوق اإلنسان وحمايتها.

تعليق من معلم قام بتجربة هذا النشاط:
''تفاعل الطلبة مع النشاط وكانوا متحمسني لسؤال بعضهم بعضا .وقد ساعد ذلك بعض الطلبة
االنطوائني على أن يكونو أكثر انفتاحا وانسجاما مع اآلخرين .كما أثار النشاط فضول الطلبة وجعلهم أكثر
رغبة في التعلم'' .معلم في جباليا ،غزة.

املصدر:

البوصلة :دليل التربية حول حقوق اإلنسان للصغار'' ،بنغو احلقوق'' ،ص . 260
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نشرة للتوزيع :بنغو
لألطفال األصغر سنا ( من الصف الثالث حتى السادس)
أوجد الشخص الذي.....
يحب العلوم

يعرف متى يتم
االحتفال بيوم المرأة
العالمي

يتحدث لغتين أو اكثر

يحب المطالعة

عيد ميالده في شهر
تموز

يعزف على آلة
موسيقية

يعرف على االقل خمسة
حقوق من حقوق
اإلنسان

يحب اللون البرتقالي

يعرف متى تبنت االمم
المتحدة االعالن العالمي
لحقوق اإلنسان
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نشرة للتوزيع :بنغو
لألطفال االكبر سنا ( من الصف السابع حتى التاسع)
اطلب من شخص ان يذكر.....
حقا خاصا يجب ان
مناطق عمليات األونروا
يتمتع به جميع الطلبة
الخمس

اسم وثيقة تعلن
حقوق اإلنسان

منظمة تعمل على
نشر حقوق اإلنسان

حقا حرمت منه أنت
شخصيا

حقا حرم منه بعض
الناس الذين يعيشون
في منطقتك

حقا تحرم منه المرأة
في بعض االحيان

مثاال على التمييز

مسؤولية نتحملها
جميعا فيما يتعلق
بحقوق اإلنسان

مثاال على كيفية
انتهاك حق الخصوصية
ألحد االشخاص

مثاال على انتهاك الحق
في الحياة

اسم شخص من
المدافعين عن حقوق
اإلنسان
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 .13أوجه تشابهنا واختالفنا ()1
املغزى:التنوع ،إضافة
للمساواة وعدم التمييز كمغزى
متصل
احلقوق املقصودة:

الواردة في اتفاقية حقوق الطفل

الصفوف:

الصفوف 3-1

الوقت:

 30دقيقة

االهداف:

•املساعدة على حتسني تقدير قيمة الذات.
•البحث عن صفات إيجابية لديهم ولدى اآلخرين.
•احترام االختالفات بني الناس.

فكرة عامة:

أن يكتشف الطلبة ويتعلموا عن أوجه التشابه واالختالف بني بعضهم بعضاً.

املواد الالزمة:

سبورة وطباشير.

اخلطوات:

 .1اطلب من الطلبة ذكر أكبر عدد ممكن من أوجه التشابه بينهم واكتب قائمة بإجاباتهم على السبورة.
رمبا حتتاج إلى حتفيزهم من خالل طرح األسئلة التالية:
أ .هل يرتدي اجلميع مالبس متشابهة؟
ب .هل كل واحد منكم يتناول الطعام؟
ج .هل كل واحد منكم يحب أن يلعب بعض األلعاب؟
د .هل كل واحد منكم لديه إخوة وأخوات؟
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صفنا :نحن جميعا متشابهون…
كلنا نحب أن نلعب بعض األلعاب.
كلنا ينبغي أن نتناول الطعام.
كلنا نحب املوسيقى.
كلنا نرتدي الزي املدرسي.
كلنا نحب أن نغني.
...
قسم الصف إلى أربع أو خمس مجموعات صغيرة واطلب من كل عضو في اجملموعة أن يذكر عن نفسه
ّ .2
شيئا مختلفا عن أي عضو آخر في مجموعته كما تبني األمثلة التالية:
أ .أنا أعزف على البيانو
ب .كتابي املفضل هو... :
ج .لوني املفضل هو... :
 .3اجمع طلبة الصف معا واطلب من كل منهم أن يذكر شيئا فريدا يتميز به عن بقية أعضاء مجموعته.


هيا بنا نتحدث :تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط ؟
•هل تفاجأمت بالعدد الكبير من أوجه التشابه بني كل واحد وبقية الطلبة؟
•هل سيكون األمر مماثال لو قام بهذا النشاط صف آخر؟
•هل كان من السهل أن يجد كل منكم شيئا مييزه عن بقية أفراد مجموعته؟ هل وجدمت أوجه تشابه بني
مجموعتكم واجملموعات األخرى؟
ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة مبينا أن الناس يتشابهون في نواح كثيرة ،وأنه من املهم عندما
ننظر إلى أوجه االختالف بيننا أن نراها كأوجه متيز وكصفات جتعل لكل شخص خصوصيته.
•ماذا ستفعل لو رأيت في املدرسة شخصا يضحك عليه اآلخرون ألنه يحب شيئا يختلف عما يحبونه
(كأن يعجب بفنان مختلف)؟
•كيف ميكننا أن نحتفي بأوجه اختالفنا في صفنا؟

متابعة:

هذا النشاط يصلح كمقدمة للحديث مع الطلبة عن أهمية تقدير االختالفات التي جتعل لكل شخص
ميزة خاصة به ،فاالختالفات بني الطلبة قد تعبر عن نفسها من خالل طرق عديدة مثل اختالف الهوايات
أوالصفات اجلسدية أوالقدرات األكادميية.
ميكن تكرار هذا النشاط عدة مرات خالل السنة الدراسية بحيث يتم التركيز في كل مرة على أوجه اختالف جديدة.
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نصائح:

•إذا واجه الطلبة صعوبة في حتديد أوجه التشابه بينهم اطلب من طفلني منهم التطوع للوقوف أمام
الصف والتحدث عن أوجه التشابه بينهما.
•عندما يناقش الطلبة في اجملموعات الصغيرة ما الذي يتميز به كل منهم عن اآلخرين ،اطلب من كل طفل
أن يكتب اسمه على ورقة وأن يكتب أو يرسم عليها الشيئ الذي يتميز به عن اآلخرين ،ثم اجمع األوراق
واعرضها في غرفة الصف لتذكير الطلبة باستمرار باألشياء التي جتعل لكل منهم ميزة خاصة به.
•ميكن طرح أسئلة أكثر عمقا تتطرق إلى االختالفات التي تسهم في التمييز والتنمر .فإذا كان بني طلبة
الصف على سبيل املثال أطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة فقد يوفر ذلك فرصة مناسبة للتأكيد على
أن إدراك أوجه االختالف يقتضي في الوقت ذاته التعامل معهم بصورة جامعة دون متييز أو تفرقة.



املصدر:

املفوضية العليا لشؤون الالجئني واليونسكو .البرنامج املشترك للتعليم من أجل السالم'' .كيف أننا جميعا
متشابهون''  ،ص .16
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 .14أوجد صديقي
املغزى :التنوع إضافة إلى املساواة
وعدم التمييز كمغزى متصل
احلقوق املقصودة:

احلق في املساواة وعدم التمييز واحلق في
املشاركة (التعبير عن الرأي)

الصفوف:

الصفوف 3-1

الوقت:

 10دقائق لكل حصة على مدى أربع
حصص تقريبا (مبجموع  40دقيقة)

األهداف:

•التصرف بطرق تؤدي إلى حتسني تقدير الذات.
•البحث عن صفات إيجابية لدى بعضهم بعضا.

فكرة عامة:

أن يصف الطلبة أصدقاءهم لطلبة الصف ويحاول الطلبة معرفة من هو ذلك الصديق.

املواد الالزمة:

أقالم رصاص وأوراق.

اخلطوات:

 .1قم بتقسيم األوراق إلى قطع صغيرة واكتب عليها أسماء الطلبة (كل اسم على قطعة منفردة).
 .2وزع القطع الصغيرة على الطلبة بحيث يحصل كل طفل على قطعة ورق حتمل اسم طفل آخر.
 .3على كل طفل أن يعتبر صاحب االسم املكتوب على الورقة هو صديقه وعليه أن يجد ثالث صفات
محببة عن ذلك الصديق.
 .4أطلب منهم كتابة تلك الصفات احملببة على الورقة ولكن دون ذكر أوصاف جسدية ،بل التركيز على
النواحي الشخصية مثل ''إنه يشارك دائما في ترتيب غرفة الصف'' أو ''إنه مغرم بلعب كرة القدم''.
 .5اطلب من أحد الطلبة أن يقف أمام الصف ويصف صديقه.
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 .6يسمح لطلبة الصف القيام بثالث محاوالت فقط ملعرفة من هو الصديق صاحب تلك الصفات .ذكّرهم
أن كل من يريد اإلجابة عليه ان يرفع يده.
 .7إن لم يتوصل الطلبة إلى معرفة الصديق املقصود اطلب من الطفل أن يذكر مزيدا من الصفات عن
ذلك الصديق.
 .8بعد أن يتمكن الطلبة من حتديد ذلك الشخص ،اطلب من طفل آخر أن يقف أمام الصف ليصف صديقه.
 .9بعد تكرار هذه العملية عشر مرات أوقف النشاط وابدأ مناقشته مع الطلبة .وقم بتكرار النشاط عدة
مرات في حصص في حصص مختلفة الى أن ينتهي جميع األطفال من وصف أصدقائهم.

هيا بنا نتحدث :تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل كان من السهل إيجاد ثالث صفات محببة لتصف صديقك؟
•هل اكتشفت معلومات جديدة عن أطفال آخرين في الصف؟
•كيف شعرت عندما كنت تستمع إلى ما يقال عنك من صفات طيبة؟ هل كنت تعرف أنك تتمتع بهذه
الصفات؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•ماذا ميكننا فعله لتقدير امليزات احلسنة لألطفال اآلخرين في الصف بدال من الصفات السلبية؟
•ماذا ستفعل لو سمعت طالبا يذكر طالبا آخر بذم أو بكالم غير طيب؟

متابعة:

محور هذا النشاط هو أن يقوم أحد الطلبة بكتابة شيء إيجابي عن طفل آخر ،ولكن ميكن توسيع نطاق
النشاط ليشمل جميع طلبة الصف .فإذا كان الصف يتكون من  30طالب مثال ،اكتب جميع أسماء الطلبة
على ورقة وضع خطني حتت كل اسم ،ثم قم بتحضير نسخ كافية من هذه الورقة ووزعها على الطلبة ليقوم
كل منهم بكتابة شيء إيجابي عن كل طالب آخر .بعد ذلك اجمع منهم األوراق وقطعها إلى قصاصات
حسب األسماء وافرز قصاصات كل اسم لوحده ،ثم اعط كل طالب القصاصات التي حتمل اسمه والعبارات
الطيبة التي كتبت عنه .ضع القصاصات في مغلف إن كان لديك مغلفات كافية.



نصائح:

•باإلمكان توزيع وقت هذا النشاط على عدة حصص في ضوء عدد طلبة الصف والوقت املتاح ،فليس من
الضروري أن يستمر النشاط طوال احلصة ،ويفضل أن يستغرق عدة دقائق من احلصة على مدى عدة حصص.
•يفضل إجراء هذا النشاط بعد أن يكون الطلبة قد تعرفوا على بعضهم بعضا ،وال يوصى بإجرائه في
بداية العام الدراسي.

املصدر:

املفوضية العليا لشؤون الالجئني واليونسكو .البرنامج املشترك للتعليم من أجل السالم'' .أوجد صديقي''،
ص .92.15
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 .15عندما شعرت...
املغزى :االحترام
احلق املقصود:

احل��ق ف��ي امل��ش��ارك��ة (التعبير عن
الرأي)

الصفوف:
الصف 3

الوقت:

 20دقيقة

األهداف:

•التعرف على العواطف وكيفية التعبير عنها.
•فهم الطرق التي ميكن أن تؤثر العواطف من خاللها على السلوك.

فكرة عامة:

أن يعبر الطلبة أمام الصف عن أوقات الفرح واحلزن التي مرت عليهم.

املواد الالزمة:

ال شيء.

اخلطوات:

حتضير:
يتطلب هذا النشاط من الطلبة أن يتحدثوا عما يبعث لديهم الفرح واحلزن .وألن مثل هذا األمر قد يهيج
مشاعر قوية ،عليك أن تكون مستعدا لذلك .وإذا قمت بترتيب املقاعد ليجلس الطلبة في حلقة مستديرة،
فإن ذلك قد يجعلهم أكثر ارتياحا للتعبير عن مشاعرهم.
 .1اطلب من أحد الطلبة أن يح ّدث الصف عن حلظة من اللحظات التي شعر فيها بالفرح ،وأن يسرد أكثر
ما يستطيع من تفاصيل عن ذلك املوقف.
 .2اطلب من طفل آخر أن يتحدث عن حلظة من اللحظات التي شعر فيها باحلزن ،وأن يسرد أكثر ما
يستطيع من تفاصيل عن ذلك املوقف.
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 .3 اطلب من بقية الطلبة التفكير في املواقف التي جعلتهم يشعرون بالفرح أو احلزن في حياتهم.
 .4اسأل الطلبة إن كان أحدهم يرغب في أن يروي للصف ما حدث له من موقف مثير للفرح أو احلزن.

هيا بنا نتحدث :تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•بالنسبة للمواقف احملزنة :ما الذي كان ميكنك أن تفعله في ذلك املوقف لكي تخفف احلزن عن نفسك ؟
•ما هي األشياء األخرى التي جتعلك فرحا أو حزينا؟
•ماذا ميكنك أن تفعل لتحسن مشاعرك عندما متر في موقف محزن؟
•هل تطلع أشخاصا آخرين على مشاعر فرحك أو حزنك؟ هل تشعر بأن ذلك مفيد لك؟ من هم األشخاص
الذين حتدثهم عن مشاعرك؟
•هل استفدت شيئا من هذا النشاط؟ إن كان األمر كذلك ما الذي استفدته؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•ماذا ستفعل إذا رأيت شخصا حزينا ؟
•ماذا ستفعل إذا مررت مبوقف محزن بعد اآلن؟
•ماذا ميكننا أن نفعل في صفنا لكي نكون فرحني؟



متابعة:

ميكن تكرار هذا النشاط عدة مرات خالل العام عندما تشعر بوجود مشاعر قوية لدى الطلبة وبأنهم
سيستفيدون من تخصيص بعض الوقت للتحدث عن مشاعرهم.

نصائح:

•بينّ لألطفال أنه من الطبيعي أن يشعر الشخص بأنواع مختلفة من املشاعر ،وأن هناك العديد من
األشياء التي ميكننا القيام بها لنحسن مشاعرنا عندما نكون في حالة حزن.
•صحيح أنه من املهم إفساح اجملال لألطفال للتحدث عن أوقات احلزن التي مروا بها ليفهموا مشاعرهم،
لكنه من املهم بالقدر ذاته إتاحة الفرصة لهم أيضا وتشجيعهم للحديث في األوقات التي يشعرون
فيها بالفرح.
•فهم مشاعرنا ومشاعر اآلخرين مهم لتحقيق االنسجام فيما بيننا ولكي نحترم بعضنا بعضا.
•بدال من إجراء املناقشة بني جميع طلبة الصف ،بإمكانك تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة
ملناقشة املوضوع .ورمبا يكون من األنسب القيام بذلك مع الطلبة األكبر سنا ،أو إذا وُجد في الصف من
يساعدك من الكبارأو املتطوعني (من بني ذوي الطلبة مثال).

املصدر:

املفوضية العليا لشؤون الالجئني واليونسكو .البرنامج املشترك للتعليم من أجل السالم'' ،عندما شعرت ''...

ص 104
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 .16التخطيط لبلد جديد
املغزى :حقوق اإلنسان بصفة
عامة
احلق املقصود:

احلقوق الواردة في اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان

الصفوف:

الصفوف 3-1

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقة)

األهداف:

•التعرف على حقوق اإلنسان األساسية.
•استكشاف أهمية حقوق اإلنسان في حياة الطلبة.

فكرة عامة:

أن يتخيل الطلبة أنهم يعيشون في بلد جديد وأن يقرروا احلقوق الالزمة ليعيشوا فيها معيشة طيبة.

املواد الالزمة:


طباشير وسبورة ولوحة كتابة وأقالم رصاص وورق ونسخة مبسطة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املتوفرة
في امللحق األول.

اخلطوات:

 .1اشرح لألطفال أنه مت اكتشاف بلد جديد تتوفر فيه كافة متتطلبات احلياة البشرية ،وأن هذا البلد ال
يسكنه أحد وال توجد فيه قوانني وليس له تاريخ .على جميع طلبة الصف أن يتخيلوا أنهم ذهبوا معا
ليعيشوا هناك ،وأن األمر متروك لهم ليضعوا قوانني ذلك البلد .اطلب منهم طرح أمثلة عن احلقوق التي
يجب تطبيقها مثل ''لكل شخص احلق في الذهاب إلى املدرسة (أو احلق في التعليم)'' أو ''لكل شخص
احلق في احلصول على مياه نظيفة''.

 .2قسم الطلبة إلى مجموعات صغيرة تتكون كل منها من أربعة أو خمسة أطفال ،واطلب من كل
مجموعة اختيار اسم للبلد ووضع الئحة من  10حقوق كحد أعلى ينبغي أن يتمتع بها كل شخص في
هذا البلد اجلديد .اقترح على الطلبة صياغة تلك احلقوق في نصوص تبدأ بعبارة ''لكل شخص احلق في ''...
 .3اطلب من كل مجموعة أن تعرض الئحتها على الصف ،وقم بتشكيل الئحة عامة للصف حتتوي على
جميع احلقوق التي مت ذكرها.
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هيا بنا نتحدث :تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل كان من السهل التوصل إلى احلقوق؟ هل كانت اللوائح التي توصلت إليها اجملموعات متشابهة؟ ما
هي أوجه االختالف بينها؟
•ماذا ميكن أن يحدث لو مت استثناء أية حقوق منها ( أي إن لم تكن تلك احلقوق موجودة من األساس)؟ هل
هناك حقوق أغفلتها اللوائح؟
•هل استفدمت شيئا من هذا النشاط؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•كيف تختلف هذه الالئحة عن اتفاقية غرفة الصف؟ (انظر النشاط رقم )1
•هل احلقوق الواردة في الالئحة هي ذات احلقوق التي نتمتع بها في مجتمعنا حقيقة؟ ما هي أوجه الشبه
واالختالف بينها؟
•ماذا ميكننا أن نفعل في مدرستنا لكي نضمن أن كل شخص فيها يتمتع بحقوقه؟



متابعة:

بإمكانك إعداد الئحة شاملة جلميع احلقوق التي توصلت إليها اجملموعات املصغرة لتكوين الئحة حقوق
من ''جميع البلدان'' بحيث يصبح هناك الئحة ''عاملية'' حلقوق اإلنسان .وميكن عرض هذه الالئحة في غرفة
الصف أو في ممرات املدرسة.
بإمكان الطلبة شرح هذا النشاط لذويهم وإطالعهم على الئحة احلقوق التي قاموا بإعدادها.

نصائح:

•بدال من تكليف الطلبة بوضع  10حقوق في اجملموعات املصغرة ،بإمكانك أن تطلب من كل مجموعة
رسم صورة تبني تلك احلقوق.
•لألطفال األصغر سنا ،بإمكانك استبدال اكتشاف بلد جديد باستكشاف كوكب جديد.
•قد يثير هذا النشاط أسئلة حول وضعية دولة فلسطني ،ينبغي تأطير النقاش بصورة إيجابية من
أجل استكشاف احلقوق التي يحق جلميع الناس احلصول عليها بغض النظر عن هويتهم .وإذا أدرك
الطلبة أن بعض هذه احلقوق منقوصة بالنسبة لهم ،فهذا يوفر فرصة مناسبة لتطلب منهم التفكير
بصورة ناقدة في بعض اخلطوات العملية التي تضمن التمتع بحقوقهم .فإذا كان أحد احلقوق الواردة في
الالئحة ينص مثال على أن ''لكل شخص احلق في بيئة نظيفة'' ،بإمكانك أن تسألهم ما الذي ينبغي
عليهم فعله ليصبح ذلك احلق واقعا ملموسا.

املصدر:

أبجديات تعليم حقوق اإلنسان :أنشطة عملية للمدارس األساسية والثانوية'' .التخطيط لبلد جديد'' ،ص
.43
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 .17دعني أروي لك حكاية
املغزى :الصالت مع اجملتمع
احلق املقصود:
احلق في التعليم

الصفوف:

الصفوف 9-1

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقة)

األهداف:

•تقدير احلكايات التي يرويها اآلباء واألجداد.
•تقدير االستماع النشط باعتباره مهارة.
•التعلم عن قضايا حقوق اإلنسان من اآلباء واألجداد.

فكرة عامة:

دعوة آباء الطلبة وأجدادهم إلى املدرسة ليرووا حكايات عن تعليمهم.

املواد الالزمة:
ال شيء

اخلطوات:

حتضير:
قم بدعوة بعض آباء الطلبة وأجدادهم للحضور إلى الصف ليحدثوا الطلبة عما تعلموه في طفولتهم
وكيف استفادوا من هذا التعليم في حياتهم الحقا .من ناحية مثالية ،قم بدعوة عدد متساو من اجلنسني
ومن خلفيات متنوعة للمشاركة في النشاط.
اشرح للمدعوين فكرة هذا النشاط مسبقا واقترح عليهم بعض املواضيع للتحدث حولها مثل التحدث عن:
•كيف كانت أحوال املدارس التي تعلموا فيها في طفولتهم.
•ما هي األشياء التي تعلموها في املدرسة واستفادوا منها في حياتهم.
•أسعد األوقات التي مرت عليهم في مرحلة الدراسة.
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قبل حضور املدعوين إلى الصف قم بترتيب املقاعد على شكل دائرة ليصبح الوضع مناسبا لسرد احلكايات.
 .1ر ّحب باملشاركني ثم اشرح لألطفال أن هوالء اآلباء واألجداد قد جاءوا ليحدوثهم عن التعليم في أيامهم
وكيف خدمهم ذلك التعليم في حياتهم.
 .2بعد أن ينتهي كل ضيف من حديثه اسأل الطلبة إن كانت لديهم أسئلة يرغبون بتوجيهها للمتحدث.

هيا بنا نتحدث :تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل تفاجأمت بأية معلومات مما سمعتم عن التعليم في املاضي؟
•هل تختلف املدارس في الوقت احلاضر اختالفا كبيرا عن املدارس التي درس فيها اآلباء واألجداد؟ إذا كانت
اإلجابة نعم ما هي أوجه االختالف؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•فكروا في احلقوق التي تتمتعون بها اآلن وباحلقوق التي كان يتمتع بها آباؤكم وأجدادكم عندما كانوا في
مثل سنكم ،هل هذه احلقوق متشابهة؟ إن لم تكن متشابهة ما الذي تغير إذن؟
•من هي الشخصيات أو املؤسسات األخرى في اجملتمع التي ميكننا التحدث إليها لنعرف املزيد عن حقوق
اإلنسان؟


متابعة:

بإمكان الطلبة كتابة بطاقات شكر وتوجيهها لآلباء واألجداد الذين حضروا إلى الصف ،وذلك تعبيرا عن
االحترام والتقدير لهم.

نصائح:

•ينبغي أن يكون محور هذا النشاط إيجابيا ،وهو االحتفاء بالتعليم الذي تلقاه اآلباء واألجداد وباخلبرات
التي تكونت لديهم .وفي حني أن احلديث قد يتطرق إلى املصاعب التي واجهوها في حياتهم كالجئني
فلسطينيني ،حاول أن جتعل التركيز منص ّبا على ما حققوه من إجنازات إيجابية .بالنسبة لألطفال،
بإمكانك التطرق إلى تلك املصاعب في حصة أخرى.
•احرص على أن يكون الضيوف من اآلباء واألجداد على دراية بأنهم سيحدثون أطفاال صغار السن لكي
يستخدموا لغة بسيطة في سرد حكايات ذات مضمون إيجابي.
•عادة ما تكون حكايات اآلباء واألجداد غنية بالتراث احلضاري والتقاليد والتجارب التي يستمد منها الطلبة
الفائدة واملعرفة .فكّر في إمكانية دعوة اآلباء واألجداد للحضور بصورة منتظمة لسرد حكاياتهم لصف
مبفرده أو للمدرسة كلها.

املصدر:

أبجديات تعليم حقوق اإلنسان :أنشطة عملية للمدارس األساسية والثانوية'' .كان ياما كان'' ،ص .69

136

أنشطة الغرفة الصفية

 .18ثقة عمياء
املغزى :التنوع  ،باإلضافة إلى
اإلحترام كمغزى متصل
احلقوق املقصودة:

احلق في املشاركة ''التعبير عن الرأي''

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

الصفوف:

الصفوف 6-1

الوقت:

 20دقيقة

األهداف:

•زيادة الوعي بالتحديات التي يشعر بها األشخاص من ذوي اإلعاقة.
•تطويراستراتيجيات ملساعدة بعضنا بعضا.

فكرة عامة:

أن يعمل الطلبة في أقران ويقود كل منهم قرينه اآلخر بالتناوب.

املواد الالزمة:

عصابات للعينني (إن كانت متوفرة)



اخلطوات:

حتضير:

حاول أن توفر عصابات للعينني تكفي لنصف عدد الطلبة ،وإن لم يتوفر ذلك على الطفل ''معصوب العينني''

أن يغمض عينيه أو يغطيهما بيده.

قسم الطلبة إلى أقران ،واشرح لهم أن املطلوب من كل طفل أن يقود قرينه وهو معصوب العينني
ّ .1
اطلب من كل طفل أن يضع عصابة على عيني قرينه ،أو أن يطلب منه أن يغمض عينيه أو يغطيهما
بيده إن لم تكن العصابات متوفرة.
 .2اطلب من الطفل املو ّجه أن يعطي تعليمات للطفل ''الكفيف'' جتعله مير في جتارب مختلفة كأن يطلب
منه مثال أن:
أ .ميشي إلى اجلانب اآلخر من غرفة الصف
ب .يلتقط بعض األشياء ليعرف ما هي
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 .3بعد عدة دقائق اطلب من األقران تبادل األدوار وتكرار اخلطوات السابقة.

هيا بنا نتحدث :تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•كيف شعرت عندما كنت تقود قرينك ''الكفيف''؟
•كيف شعرت عندما كنت ''كفيفا''؟
ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•كيف هي احلياة بالنسبة ملن ال يستطيعون اإلبصار أو املشي أو السمع ،أو ملن يعانون من إعاقة أخرى؟
•ماذا ميكننا أن نفعل لبيئتنا لنضمن متتع كل شخص بحقوقه سواء كان من ذوي اإلعاقة أم ال؟

متابعة:

بإمكانك تكرار هذا النشاط باختيار نوع آخر من ''التحديات'' عدا عن فقدان البصر.فبدال من املشي معصوب
العينني ،ميكن مثال للطفل املو ّجه الطلب من قرينه القيام مبهام معينة دون استخدام النطق.

نصائح:

•ال يهدف هذا النشاط إلى التركيز على اإلعاقات التي قد تكون موجودة لدى البعض ،بل التركيز على
أهمية أن تكون املدرسة بيئة جامعة بالنسبة جلميع الطلبة ،وعلى اخلطوات البناءة التي ميكن لكل
شخص القيام بها لتحقيق هذه الغاية.
•ن ّبه الطفل املو ّجه أال ّ يبالغ في أداء دوره وأال ّ يطلب من قرينه ''الكفيف'' القيام مبهام صعبة.
•احرص على خلو أرضية الغرفة من املعيقات مثل احلقائب أو الكتب لكي ال يتعرض أي طفل إلى األذى
أثناء املشي معصوب العينني.
•ميكن تنفيذ هذا النشاط في ساحة خارجية مثل ساحة املدرسة ،بحيث يقود الطفل قرينه من طرف
الساحة إلى طرفها اآلخر.

املصادر:

أبجديات تعليم حقوق اإلنسان :أنشطة عملية للمدارس األساسية والثانوية'' .ثقة عمياء'' ،ص  .41وأيضا
إلعبها بإنصاف ،رزمة أدوات تعليم حقوق اإلنسان لألطفال'' .ثقة عمياء''.
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 .19اإلدماج  /اإلقصاء
املغزى :املساواة وعدم التمييز،
باإلضافة إلى اإلحترام كمغزى
متصل
		
احلق املقصود:
احلق في املشاركة (التعبير عن الرأي)

الصفوف:

الصفوف 5-3

الوقت:

 15دقيقة

األهداف:

•إدراك أهمية إدماج اآلخرين واحتوائهم في اجملموعة.
•التعاطف مع اآلخرين الذين يتم إقصاؤهم.

فكرة عامة:

أن يقوم الطلبة بتشكيل مجموعات بناء على تعليمات املعلم.

املواد الالزمة:

•بطاقات الصقة من لونني إلى ستة ألوان ،وإن لم تكن البطاقات الالصقة متوفرة استخدم قطع ورق
صغيرة وشريط لصق.
•يفضل تنفيذ هذا النشاط في مكان يوفر مساحة كافية ليتحرك الطلبة بسهولة

اخلطوات:

حتضير :يتكون هذا النشاط من ثالث جوالت ،لذلك يلزمك بطاقة الصقة لكل طفل في كل جولة.
اجلزء األول :اإلدماج
 .1اطلب من الطلبة الوقوف على شكل دائرة وظهورههم إلى داخل احللقة.
 .2ادخل إلى احللقة واطلب من االطفال إغماض أعينهم وأن يبقوا صامتني وقل لهم أنك ستلصق بطاقة
ملونة على ظهر كل منهم.
 .3ألصق بطاقة على ظهر كل طفل واستخدم لونني الى ستة ألوان وتأكد أنك استخدمت اللون الواحد
مرتني على األقل .فإذا كان لديك  30طفال ً مثالً ،استخدم خمس بطاقات زرقاء ،وثمان صفراء ،وسبع حمراء،
وعشر خضراء.
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.4اطلب من الطلبة فتح أعينهم والتحرك من أماكنهم ،وأن يقوموا بناء على إشارة منك بتشكيل مجموعات
حسب اللون امللصق على ظهر كل منهم ولكن دون التحدث مع بعضهم .فإذا قمت باستخدام ثالثة ألوان
مثال ،اطلب منهم تشكيل ثالث مجموعات بأقصى سرعة ممكنة .احرص على انضمام كل طفل جملموعة.
 .5بعد ذلك كرر العملية مرة أخرى اطلب من الطالب العودة الى تشكيل حلقة كبيرة وظهرهم بإجتاه خارج
احللقة .قم بإزالة البطاقات السابقة والصق ألوانا جديدة على ظهور الطلبة .اطلب منهم هذه املرة تشكيل
مجموعات بشرط أن يحمل كل فرد فيها لونا مختلفا عن اآلخر .احرص أيضا على انضمام كل طفل جملموعة.
اجلزء الثاني :اإلقصاء
 .1في اجلولة الثالثة ،قم بإزالة األلوان التي ألصقتها في اجلولة الثانية و ألصق ألوانا جديدة على ظهور
الطلبة .وزع البطاقات لتشكيل مجموعتني من عددين متقاربني ،ولكن احرص على أن يؤدي ذلك إلى إقصاء
طفل أو طفلني بإعطاء كل منهما لونا مختلفا عن البقية .فإذا كان لديك  30طفال مثال ،قم بتوزيع 14
بطاقة زرقاء و  14خضراء وواحدة حمراء وواحدة صفراء .اطلب من الطلبة تشكيل مجموعات بحيث
يحمل كل فرد فيها اللون ذاته.
 .2راقب ردود الفعل اخملتلفة.


هيا بنا نتحدث :تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•كيف شعرت عندما وجدت مجموعة تستطيع االنضمام إليها؟
•كيف شعرت عندما تأخرت في إيجاد مجموعة تنضم إليها ؟
•لألطفال الذين مت إقصاؤهم في اجلزء الثاني :كيف شعرت عندما لم تتمكن من إيجاد مجموعة تنضم إليها ؟
•لألطفال الذين مت احتواؤهم في اجلزء الثاني :كيف شعرت عندما رأيت طفال لم يتمكن من إيجاد
مجموعة ينضم إليها؟
ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•هل سبق لك أن تعرضت لإلقصاء من املشاركة في لعبة ما؟ كيف شعرت وقتها؟
•هل سبق أن قمت بإقصاء أطفال آخرين وقلت لهم أنه ليس بإمكانهم االنضمام إلى مجموعتك؟
•هل تعرف أطفاال مت أحيانا إقصاؤهم من املشاركة في أنشطة؟ ما الذي ميكن فعله لضمان احتواء اجلميع
وعدم إقصاء أي طفل؟

متابعة:

لتذكير الطلبة بنتائج هذا النشاط ،اكتب إجاباتهم على السؤال األخير ''ما الذي ميكن فعله لضمان احتواء
اجلميع وعدم إقصاء أي طفل؟'' على ورقة كبيرة والصقها على جدار في غرفة الصف .فإذا حدث مستقبال أن
مت إقصاء أي طفل من املشاركة في غرفة الصف ،قم بتذكير الطلبة باإلجابات املكتوبة على الورقة.

نصائح:

•ميكن استخدام هذا النشاط لزيادة الوعي بأهمية ادماج اآلخرين واحتوائهم ،وهذا ينطبق على املواقف التي
تتطلب ممارسة أنشطة صفية جماعية ،أوعلى طريقة تعامل الطلبة مع بعضهم في ساحة املدرسة.

املصدر:

إلعبها بإنصاف ،رزمة أدوات تعليم حقوق اإلنسان لألطفال'' ،اإلدماج  ...اإلقصاء''.
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 .20رسومات تعاونية
املغزى :حقوق اإلنسان بصفة
عامة
احلقوق املقصودة:

احلقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل

الصفوف:

الصفوف  6-4لكن من السهل تكييف
النشاط لألطفال األكبر سناً.

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقة)

األهداف:

•فهم مفهوم التعاون.
•زيادة الوعي باحلقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل.

فكرة عامة:

أن يرسم الطلبة صورا متثل حقوق اإلنسان.

املواد الالزمة:

نسخة مبسطة من اتفاقية حقوق الطفل املوجودة في امللحق الثاني وأقالم رصاص وأوراق.

اخلطوات:

 .1أطلب من الطلبة أن يذكروا أكبر عدد ممكن من حقوق اإلنسان واكتبها على السبورة.
قسم الطلبة إلى مجموعات تضم كل منها خمسة أو ستة أطفال ،واعط كل مجموعة ورقة من
ّ .2
القطع الكبير وأقالم رصاص أو تلوين إن كانت متوفرة .اختر لكل مجموعة حقا من احلقوق املكتوبة على
السبورة.
 .3اشرح لألطفال أن هذا النشاط ينبغي تنفيذه بصمت وأن الكالم غير مسموح به .اجعل طفال واحدا
في كل مجموعة يبدأ بالرسم على الورقة ملدة دقيقة واحدة معنى ذلك احلق بالنسبة له ثم يعطي
الورقة لطفل آخر في اجملموعة .أكد على أن النشاط ينبغي تنفيذه بصمت.
 .4دع الطلبة يرسمون واحدا بعد اآلخر حتى تكتمل العملية جلميع الطلبة.
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 .5بعد انتهاء العملية للجميع ،قل لهم أن بوسعهم اآلن التكلم مع بعضهم وامنحهم دقيقتني لتقوم
كل مجموعة باستكمال رسوماتها بشكلها النهائي.
 .6بعد ذلك اطلب من كل مجموعة أن تعرض لوحتها الفنية أمام الصف.

هيا بنا نتحدث :تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل كان من الصعب الرسم ضمن مجموعة؟ هل كان من الصعب العمل بصمت؟
•كيف فهمت ما كان يرسمه الطلبة اآلخرون؟
•هل كنت تفكر بالطلبة اآلخرين في مجموعتك وحترص على أن تترك لهم مساحة لكي يرسموا
رسوماتهم؟
•هل تعتقد أنك ومجموتك تعاونتم فعال على استكمال لوحتكم؟
•هل كنتم جميعا متفقني في فهمكم لذلك احلق؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة االطفال:
•ما الذي تقوله لنا الرسومات حول مدى متتعنا بهذه احلقوق في مدرستنا ومجتمعنا؟
•ما هي الطرق األخرى التي نتعاون من خاللها معا في املدرسة؟ في البيت؟
•ما هي األعمال األخرى التي ميكننا أن نتعاون على القيام بها معا؟ كيف ميكننا أن نضمن املشاركة للجميع؟

متابعة:

هذا النشاط يتعلق أساسا بتعلم حقوق اإلنسان باعتباره يتطلب التعاون مع بعضنا بعضا .بإمكانك تكراره
من خالل تشكيل مجموعات جديدة مختلفة عن سابقتها إلنتاج رسومات عن حقوق أخرى ،أوعن قضية
من القضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان مثل انتخاب البرملان املدرسي أو التنمر في ساحة املدرسة .فكر في
امكانية تكليف الطلبة بتنفيذ أنشطة صفية أخرى وهم صامتون لتأكيد أهمية التعاون.

نصائح :

•هذا النشاط يتطلب أن يكون الطلبة على دراية مسبقة بحقوق الطفل وباتفاقية حقوق الطفل.
•القيام بهذا النشاط ''الصامت'' يتيح جلميع الطلبة الفرصة إلستخدام طرق مختلفة للتواصل و
التعاون ،كما أنه يتيح للطلبة اخلجولني و اإلنطوائيني فرصة التعبير عن أنفسهم في بيئة تشجع على
املشاركة املتساوية .لذلك من املهم أن تطلب من الطلبة البقاء صامتني طوال النشاط .
•تأكد أن احلقوق التي يذكرها األطفال في اخلطوة رقم  1هي حقوق فعلية  .فمثال احلق في التعلم هو من
احلقوق املنصوص عليها  ،أما ''احلق في اإلحترام'' أو ''احلق في التضامن'' ليسا من احلقوق الفعلية .إن لم
تكن متأكدا راجع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و اتفاقية حقوق الطفل في امللحقني األول و الثاني.

املصدر:

املفوضية العليا لشؤون الالجئني واليونسكو ،البرنامج املشترك للتعليم من أجل السالم '' .رسم تعاوني''،
ص .74
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 .21حل النزاعات  ...سلميا
املغزى :حل النزاعات
احلقوق املقصودة:

احلق في احلماية من العنف واحلق في
املشاركة (التعبير عن الرأي)

الصفوف:

الصفوف 6-4

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقة)

األهداف:

•زيادة الوعي باملواقف التي ميكن حلها سلميا.
•تطوير مهارات حل النزاعات سلميا.

فكرة عامة:

أن ميارس الطلبة مهارات حل النزاعات.

املواد الالزمة:

نسخ كافية من نشرة خطوات حل النزاع.

اخلطوات:

 .1اطلب من الطلبة تقدمي أمثلة عن مواقف تنطوي على مشادّة كالمية بني شخصني .اطلب منهم
التفكير في أمثلة من جتاربهم الشخصية أو من مواقف شاهدوها ،واكتب أمثلتهم على السبورة .إذا
واجهوا صعوبة في إيجاد أمثلة قدم لهم أمثلة كما يلي:
أ .طفالن يتشاجران حول مكان للعب في ساحة املدرسة.
ب .أخ وأخته يتشاجران في البيت حول أحقية استخدام جهاز احلاسوب.
ت .طفل يتهم طفال آخر بنقل إجاباته أثناء االمتحان.

قسم الطلبة إلى مجموعات تتكون كل منها من أربعة أو خمسة أطفال ،وكلف كل مجموعة بتأليف
ّ .2
مشهد متثيلي يبني طريقة حل موقف من املواقف التي ذكروها في أمثلتهم .ملساعدتهم في متثيل األدوار،
وزع على كل مجموعة نسخا من نشرة هذا النشاط .خصص بعض الوقت لشرح خطوات حل النزاع
الواردة في النشرة ،وشجعهم على التفكير بحلول مبتكرة.
 .3بعد قيام كل مجموعة بعرض حلها ،اسأل اجملموعة عن مدى جناح التفاوض بالتوصل إلى حل.
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هيا بنا نتحدث :تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل كانت احللول فعالة في إنهاء املشاكل؟ هل حتقق الرضا للجميع مع نهاية كل متثيلية؟
•هل تعلمت طرقا جديدة حلل النزاعات من هذا النشاط؟ إن كانت اإلجابة نعم ما هي تلك الطرق؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•كيف ستستخدم تلك الطرق للتعامل مع مشاكلك أنت؟

متابعة:

بإمكانك إجراء هذا النشاط بصورة منتظمة في املدرسة حيث أنه يصلح كإجراء وقائي ،أي استشعار
النزاع قبل وقوعه .وميكن أيضا إجراؤه بعد وقوع النزاع من أجل إيجاد أفضل السبل حلله إذا وقع مرة أخرى.

نصائح:

•بإمكانك تكليف أكثر من مجموعة حلل مشكلة واحدة بعينها ملعرفة إن كانت اجملموعات ستقترح
حلوال مختلفة لنفس املشكلة.
•بإمكانك استخدام هذا النشاط لتقدمي اخلطوات األربع حلل النزاعات الوارد شرحها في اجلزء املتعلق بحل
النزاعات (اجلدول رقم  2في القسم  6.1من اجلزء الثاني صفحة رقم  )33وهي كما يلي :
•إهدأ.
•حدد املشكلة.
•استكشف احللول املمكنة.
•اتفق على حل.

املصدر:

املفوضية العليا لشؤون الالجئني واليونسكو ،البرنامج املشترك للتعليم من أجل السالم'' .هيا بنا نتفاوض''،
ص .161
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نشرة للتوزيع :خطوات حل النزاعات
اخلطوات
 .1إهدأ

أسئلة للطرح
خذ نفسا عميقا! أوجد طرقا
لتهدأ.

ما الذي ينبغي فعله
•تنفس بعمق
•حتدث مع شخص ما
•اذهب ومارس لعبة رياضية
•اذهب ملمارسة املشي
•ارسم
•اقض بعض الوقت مع نفسك

 .2حدد املشكلة
وحتدث عنها

•هل بإمكاننا التحدث عن ذلك؟
•هل بإمكانك أن تقول ما الذي
حدث؟
•كيف تشعر بشأن ما حدث؟
•ما هي املشكلة من وجهة
نظرك؟
•ما الذي يتوجب علينا اصالحه؟

•عبر عن نفسك باستخدام
كلمة ''أنا'''' :أنا أشعر '' ،''...أنا
أريد '' ،''...أنا أحب ''...
•أعد ما قاله الشخص اآلخر
لتتأكد من فهم وجهة نظره
في النزاع
حتمل املسؤولية
• ّ
•قم ب''مسيرة السالم'' :كل
طفل يقف على مسافة عدة
أمتار مقابل الطفل اآلخر ،ويقوم
كل منهما بالتناوب بالتقدم
خطوة واحدة نحو اآلخر وهو
يتحدث عن شعوره حول النزاع.
وعندما يقتربان من بعضهما
يتفقان على التوصل حلل مرض
لكليهما.

 .3استكشف احللول
املمكنة

•كم عدد احللول التي ميكننا
إيجادها؟
•ما الذي تريده أن يحدث؟
•ما هو الشيء األهم بالنسبة
لكل شخص؟

•استخدم لعبة ''حجر وورقة
ومقص''
•تقاسم الشيء الذي تتشاجر
حوله
•قم بذلك بالتناوب مع
الشخص اآلخر
•أوجد شخصا ليقوم بالوساطة

 .4اتفق على حل
واحد

•هل هذا احلل منصف لكل
شخص؟
•هل هذا احلل واقعي؟
•هل ستكون سعيدا بهذا احلل؟

•قل شكرا للشخص اآلخر

145

أنشطة الغرفة الصفية

 .22أوجه تشابهنا واختالفنا ()2
املغزى :التنوع  ،باإلضافة
إلى املساواة وعدم التمييز،
واالحترام كمحاور متصلة.
احلق املقصود:

احلق في املساواة وعدم التمييز

الصفوف:

الصفوف 6-4

الوقت:

 20دقيقة

األهداف:

•البحث عن صفات محببة لديهم ولدى اآلخرين.
•احترام االختالفات بني الناس.

فكرة عامة:

أن يكتشف الطلبة الصفات املشتركة بينهم وما يتميزون به عن غيرهم.

املواد الالزمة:

سبورة وطباشير وأقالم رصاص وورق.

اخلطوات:

 .1اكتب العبارات التالية على السبورة:
أ .املوسيقى املفضلة لدي هي _______
ب .الطعام املفضل لدي هو _________
ت.اللعبة املفضلة لدي هي _________
ث.ولدت في شهر ______________
ح.لدي ____________ إخوة وأخوات
 .2تأكد من أن كل طفل لديه قلم وورقة ،واطلب من الطلبة كتابة إجاباتهم على العبارات السابقة على الورقة.
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 .3اطلب من الطلبة الوقوف للبحث بني طلبة الصف عن أطفال آخرين حتمل أوراقهم خمس إجابات مماثلة
إلجاباتهم ،وعندما يجدون أي طفل لديه نفس اإلجابات يبدأون بتشكيل مجموعات من أصحاب اإلجابات
املتماثلة .وإن كان هناك طفل لم يجد أحدا يحمل نفس إجاباته ،اطلب منه أن يبحث عن أطفال يحملون
أربع إجابات مماثلة إلجاباته لتشكيل مجموعة منهم .وإن تعذر ذلك ،اطلب منه البحث عن أطفال بثالث
إجابات متماثلة ثم اثنتني.
 .4الطلبة الذين ال يجدون أطفاال آخرين أجابوا مثل إجاباتهم يتم اعتبارهم متفردين بني طلبة الصف.

هيا بنا نتحدث :تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•من وجد أطفاال بخمس إجابات متماثلة؟ بأربع؟ بثالث؟ باثنتني؟ هل كان أي طفل متفردا بإجاباته؟
•هل اكتشفت شيئا جديدا عن زمالئك في الصف؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة .بينّ لهم أن جميع الناس يتشابهون في نواحي كثيرة ،وأننا
عندما ننظر إلى اختالفاتنا من املهم أن نراها كصفات فريدة خاصة بنا.
•ماذا ستفعل إذا شاهدت أحدا في املدرسة يتعرض لسخرية اآلخرين ألنه يحب شيئا مختلفا عما
يحبونه ( كأن يفضل فنانا مختلفا على سبيل املثال)؟
•ملاذا من املهم أن نحترم أوجه اختالفنا؟
•كيف ميكننا أن نضمن أننا نتعامل مع بعضنا بالتساوي؟

متابعة:

بإمكانك إجراء هذا النشاط طوال العام مستخدما عبارات جديدة في كل مرة.

نصائح:

•ميكن القيام بهذا النشاط في أي وقت خالل العام ،ولكن لعل من األنسب إجراؤه في بداية العام الدراسي
والطلبة ما زالوا في مرحلة التعرف على بعضهم بعضا.
•يصلح هذا النشاط كمقدمة للحديث عن أهمية تقدير االختالفات التي جتعل كل واحد منا منفردا
بصفة خاصة يتميز بها عن اآلخرين .وميكن لهذه االختالفات أن تعبر عن نفسها بطرق مختلفة ،ابتداء
من اختالف األشياء التي يحبها الطلبة ،إلى اختالف صفاتهم اجلسدية ،واختالف قدراتهم األكادميية.
•بإمكانك التفكير في استخدام عبارات مختلفة عن العبارات اخلمس الواردة أعاله.

املصدر:

إلعبها بإنصاف ،رزمة أدوات التربية على حقوق اإلنسان لألطفال'' .ابحث عن أوجه التشابه واكتشف
االختالفات''.
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 .23كان ياما كان
املغزى :املساواة وعدم التمييز
احلقوق املقصودة:

احلق في املساواة ،بخاصة بني األوالد
والبنات والرجال والنساء

الصفوف:

الصفوف 6-4

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقة)

األهداف:

•التعرف على األدوار النمطية للذكور واإلناث وعلى مميزات احلياة اليومية.
•مناقشة األدوار التقليدية وغير التقليدية.
•تشجيع املساواة بني طرفي النوع االجتماعي.

فكرة عامة:

أن يناقش الطلبة ويستمعوا إلى حكايات تُروى بتبديل أدوار الذكور باإلناث وأدوار اإلناث بالذكور.

املواد الالزمة:

قصة قصيرة (مثل احلكايات اخلرافية) ُمع ّدة مسبقا بتبديل أدوار الذكور باإلناث وأدوار اإلناث بالذكور.

اخلطوات:

حتضير :قم مبراجعة حكاية معروفة ال تستغرق أكثر من عشر دقائق وب ّدل أدوار الذكور واإلناث ملعظم
غير األسماء وبعض التفاصيل األخرى .اختر حكاية فيها شخصيات من
الشخصيات فيها .وإن لزم األمرّ ،
اجلنسني تتصرف بصورة تقليدية.
 .1اطلب من الطلبة اجللوس على شكل دائرة .
 .2اشرح لهم أنك ستقرأ عليهم حكاية معروفة لديهم ،طالبا منهم االنتباه ألية تفاصيل قد تكون غير
مألوفة في احلكاية .بإمكانك التوقف عن القراءة بني حلظة وأخرى لتسأل الطلبة إن احتوت احلكاية على
شيئ لم يألفوه من قبل عنها.
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 .3عندما تدرك أن الطلبة قد اكتشفوا تبديل األدوار ،بإمكانك مواصلة سرد احلكاية أو االنتقال مباشرة
إلى طرح األسئلة الواردة أدناه.

هيا بنا نتحدث :تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف أعجبتك هذه احلكاية ؟
•هل وجدت شيئا ليس عاديا فيها؟
•متى اكتشفت أنها حتتوي على شيء غير عادي؟ اطلب منهم تقدمي أمثلة.
بينّ أن الشيء يبدو غير عادي عندما يختلف عن توقعاتنا وخبراتنا املألوفة في احلياة اليومية .اطلب من
الطلبة ذكر قائمة باملميزات واألعمال التي يعتبرونها منطية بالنسبة للذكور واإلناث في حياتهم اليومية.
سجل إجاباتهم في جدول كما يلي:

الرجال  /األوالد

النساء  /البنات

املميزات العادية

فضوليون ،أذكياء ،عنيدون ،أصواتهم
عالية ،مغامرون ،عدوانيون ،طموحون

مؤدبات ،حساسات ،هادئات ،يفكرن في
اآلخرين ،خجوالت ،مطيعات

األعمال العادية

يحبون األلعاب الرياضية ،يتشاجرون،
يذهبون للعمل ،يتخذون إجراءات

يجلسن في البيت ،يقمن باألعمال
املنزلية ،يبكني بسهولة ،يصنب بالرعب
من احلشرات

ناقش هذا اجلدول
•قارن هذا اجلدول بشخصيات احلكاية ،هل لتلك الشخصيات صفات وأدوار منطية ؟
•اسأل الطلبة إن كانوا يعرفون حكايات أخرى فيها شخصيات لها مثل هذه الصفات واألدوار النمطية.
ضع قائمة بتلك احلكايات حسب تسلسل اإلجابات ثم اطلب من الطلبة شرح إجاباتهم.
ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•هل الصفات واألعمال املنسوبة لشخصيات احلكاية التي قرئت عليكم مماثلة حقيقة لصفات وأعمال
الرجال والنساء في الوقت احلاضر؟ اطلب من الطلبة تقدمي أمثلة تدعم آراءهم.
•كيف يتم التعامل مع األشخاص عندما ال يتصرفون حسب القوالب النمطية املعهودة عن تصرفات
الذكور واإلناث؟
•ملاذا تعتبر القوالب النمطية ظاملة للرجال واألوالد؟ وللنساء والفتيات؟
•ماذا ميكننا أن نفعل حملاربة القوالب النمطية؟

متابعة:

بإمكانك تكرار هذا النشاط أكثر من مرة خالل العام باستخدام حكايات جديدة  ،أو الطلب من الطلبة أن
يأتوا بقصص من جانبهم .وميكن توسيع نطاق عملية استكشاف القوالب النمطية لتشمل بعض الكتب
املدرسية التي تستخدمها .فإذا كانت تلك الكتب حتتوي على قصص تصف الرجل واملرأة بصور منطية ،فكّر
في إمكانية قلب أدوار شخصياتها.
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نصائح:

•هناك عدد كبير من األسئلة في فقرة ''هيا بنا نتحدث''  .فإن كان الوقت ال يسمح بطرحها جميعها،
استخدم األسئلة األنسب من وجهة نظرك واترك باقي األسئلة حلصة أخرى أو لقصة جديدة.
•إذا كررت هذا النشاط أكثر من مرة خالل العام ،احتفظ مبلف تضع فيه القصص التي تستخدمها
لتسهيل الرجوع إليها عند احلاجة.
•كتبت ساما عويضة عددا من القصص التقليدية الشائعة مع قلب أدوار شخصياتها .والسيدة عويضة
هي مديرة مركز الدراسات النسوية في القدس الشرقية ،وميكن االتصال بها للحصول على مزيد من
املعلومات.

املصادر:

دليل التربية على حقوق اإلنسان لألطفال'' ،كان ياماكان'' ،ص .122
أبجديات تعليم حقوق اإلنسان :أنشطة عملية للمدارس األساسية والثانوية'' ،قلب النوع االجتماعي'' ،ص
 .76ساما عويضة ،مديرة مركز الدراسات النسوية ،القدس الشرقية.
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 .24األهم بالنسبة لمن؟
املغزى :حقوق اإلنسان بصفة
عامة
احلقوق املقصودة:

احلقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل

الصفوف:

الصفوف 9-4

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقة)

األهداف:

•إكتشاف بعد بعض حقوق إتفاقية حقوق الطفل.
•استكشاف عاملية حقوق اإلنسان.

فكرة عامة:

أن يقوم الطلبة بتحديد أولوية احلقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل .حتى وإن كانت جميع احلقوق عاملية،
فإن هذا النشاط يساعد على تشجيع الطلبة على استكشاف ما تعنيه احلقوق بالنسبة لهم .وإذا رأى
الطلبة أن بعض احلقوق أكثر أهمية بالنسبة لهم من حقوق أخرى ،فهذا أمر يعود لهم وليس هناك إجابة
''صحيحة'' أو ''خاطئة'' في هذا اجملال.

املواد الالزمة:

طباشير وسبورة ونشرة التوزيع التي تتضمن بطاقات حقوق الطفل ونسخة مبسطة من اتفاقية حقوق
الطفل املتوفرة في امللحق الثاني.

اخلطوات:

 .1ابدأ النشاط بعصف ذهني حول حقوق الطفل الكتشاف مدى معرفة الطلبة باحلقوق الواردة في
اتفاقية حقوق الطفل .كما أن العصف الذهني مفيد للتذكير بهذه احلقوق ،بخاصة ملن يعرف االتفاقية
لكنه لم يشارك في نشاط حول احلقوق الواردة فيها منذ فترة طويلة.
 .2قسم الطلبة إلى مجموعات تتكون كل منها من أربعة أطفال واعط كل مجموعة بطاقتني من حقوق
الطفل (انظر نشرة التوزيع) وورقة وقلم .اطلب من كل مجموعة قراءة املادتني بصوت مرتفع وأن تقرر فيما
بينها أي مادة منهما أهم من األخرى مع كتابة األسباب.
 .3اجمع األوراق التي تضم احلقوق ''األقل أهمية'' واكتب احلقوق على السبورة حتت قائمة بعنوان ''احلقوق
األقل أهمية''.
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 .4قم بدمج مجموعتني معا لتشكيل مجموعة من ثمانية أطفال لديهم حقان مهمان ،واطلب منهم
تكرار اخلطوة رقم  ،2أي اختيار ''احلق األهم'' من بني احلقني املهمني.
 .5اجمع األوراق التي حتمل احلقوق ''األقل'' أهمية واكتبها على السبورة حتت قائمة ''احلقوق األقل أهمية''..
 .6عندما تنتهي اجملموعات من حتديد اختيارها اطلب من كل مجموعة تقدمي احلق ''األهم'' بالنسبة لها.
 .7اكتب االختيارات النهائية على السبورة حتت قائمة جديدة بعنوان ''حقوقنا'' .

هيا بنا نتحدث – تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل واجهتم صعوبة في حتديد االختيارات؟ ملاذا؟
•ما هي العوامل التي جعلتكم تفضلون حقا على آخر؟
•هل تتفقون مع املبررات التي قدمتها اجملموعات األخرى؟ ملاذا؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•إقرأ احلقوق ''األقل أهمية'' بحسب اختيارات الطلبة .كيف ستكون احلياة بدون هذه احلقوق؟
ذكّر الطلبة بأن جميع احلقوق لها صفة العاملية (لكل شخص احلق في التمتع بكل احلقوق) واطرح
السؤال التالي:
•ملاذا من املهم أن يتمتع كل إنسان باحلقوق ذاتها؟
• تفضيلحقعلىآخرمسألةتعودللشخصنفسه،والتوجدإجابة''خاطئة''أو''صحيحة'' بالنسبةلهذااملوضوع.

متابعة:

بإمكان الطلبة في األسابيع القليلة التالية تخصيص بعض الوقت في احلصة ملناقشة احلقوق األقل أهمية
بشكل معمق ومعرفة مزيد من املعلومات حولها ،وكيف يتم تصنيف أولوية هذه احلقوق في املدرسة واجملتمع.

نصائح:

•هذا النشاط يتطلب أن يكون الطلبة على اطالع مسبق بحقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل.
•الطلبة األصغر سنا رمبا يحتاجون ملزيد من الشرح حول احلقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل.
•من املهم التأكيد على أنه ال يوجد في هذا النشاط إجابات ''صحيحة'' وأخرى ''خاطئة'' ،فالفكرة هي
احلديث حول ما حتمله تلك احلقوق من أهمية خاصة بالنسبة للفرد نفسه .كما أن النشاط يبرز أهمية
املناقشة اجلماعية والقدرة على اإلصغاء لآلخرين.
•تق ّبل اختيارات الطلبة بخصوص احلقوق ''املهمة'' واألقل ''أهمية'' دون التعليق عليها.
•هذا النشاط يطلب أن يتم تشكيل مجموعات من أربعة أطفال ،وهو بذلك يصلح للصفوف التي يبلغ
عدد طالبها  32طالبا ً نظرا ً لوجود ثمان بطاقات في نشرة التوزيع .فإذا كان عدد طالب الصف أكبر من
 32عليك زيادة عدد أعضاء اجملموعة الواحدة.

املصدر:

دليل التربية على حقوق اإلنسان'' ،األهم بالنسبة ملن؟''  ،ص .121 – 118
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 نشرة للتوزيع :بطاقات حقوق الطفل
اتفاقية حقوق الطفل
املادة 3

اتفاقية حقوق الطفل
املادة 7

مصالح الطفل الفضلى
في جميع اإلجراءات التي تتعلق بالطلبة ،يولى
االعتبار األول ملصالح الطفل الفضلى.

احلق في اسم وجنسية
للطفل احلق في أن يكون له اسم منذ والدته ،وله
احلق في اكتساب جنسية وفي معرفة والديه
وتلقِّ ي رعأيتهما.

اتفاقية حقوق الطفل
املادة 27

 اتفاقية حقوق الطفل
املادة 9

احلق في مستوى معيشة كافية
يتحمل الوالدان مسؤولية تأمني ظروف املعيشة
الكافية لنمو الطفل ،وعلى احلكومات مساعدة
الوالدين بتقدمي خدمات تدعمهما ،بخاصة إن كان
كالهما يعمالن.

احلق في عدم فصل الطفل عن والديه
ال ينبغي فصل الطفل عن والديه إال إذا كان ذلك
لصاحله (إذا كان أحد الوالدين يسيء معاملة
الطفل) وإذا انفصل الوالدان عن بعضهما يحق
للطفل أن يبقى على اتصال مع كل منهما.
وينبغي السماح ألفراد األسرة الذين يعيشون في
بلدان متفرقة االنتقال للعيش معا كأسرة واحدة.

اتفاقية حقوق الطفل
املادة 32
احلق في احلماية من العمل الضار واالستغالل
االقتصادي
للطفل احلق في احلماية من جميع أشكال العمل
التي تلحق به الضرر ومن االستغالل االقتصادي.

اتفاقية حقوق الطفل
املادة  24و 26

احلق في الرعاية الصحية والضمان االجتماعي
للطفل احلق في احلصول على خدمات رعاية صحية
عالية اجلودة وفي خدمات الضمان االجتماعي،
ومياه نظيفة ،وتغذية جيدة تدفع عنه املرض
وجتعله يعيش معافى وبصحة جيدة.
اتفاقية حقوق الطفل
املادة 18

اتفاقية حقوق الطفل
املادة 14

احلق في حياة أسرية
احلق في حرية التفكير والضمير والدين
تتحمل األسرة مسؤولية تربية الطفل ،ويتحمل
للطفل احلق في التفكير وفي حرية االعتقاد مبا
يرغب وفي مزاولة شعائره الدينية طاملا أن ذلك ال الوالدان مسؤولية مشتركة في تنشئة الطفل مع
مينع اآلخرين من التمتع بحقوقهم .وعلى الوالدين األخذ بعني االعتبار بصورة دائمة ما فيه مصلحة
الطفل الفضلى.
توجيه الطفل بخصوص هذه املسائل.
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 نشرة للتوزيع :بطاقات حقوق الطفل
اتفاقية حقوق الطفل
املادة 13

اتفاقية حقوق الطفل
املادة 12

احلق في التعبير
احلق في احلصول على املعلومات
للطفل احلق في احلصول على معلومات من وسائل للطفل احلق في التعبير عن آرائه بشأن ما ينبغي
أن يحدث عندما يتخذ الكبار قرارات تؤثر عليه ،وأن
اإلعالم وإطالع اآلخرين عليها ،وعلى التلفزيون
تولى آراؤه االعتبار الواجب.
واإلذاعة والصحف توفير معلومات يستطيع
الطفل فهمها وأال ّ تروج ملواد تسبب الضرر واألذى
للطفل أو لآلخرين.
اتفاقية حقوق الطفل
املادة 6

اتفاقية حقوق الطفل
املادة 15

احلق في احلياة والبقاء والنمو
للطفل احلق في احلياة ،والرعاية والنمو حلياة
مكتملة في اجملتمع.

احلق في احلماية من النزاع املسلح
للطفل احلق في عدم املشاركة في النزاع املسلح.

اتفاقية حقوق الطفل
املادة 16

اتفاقية حقوق الطفل
املادة 28

احلق في اخلصوصية
للطفل احلق في اخلصوصية ،وعلى القانون أن
يوفر له احلماية من االعتداء على طريقة حياته
وسمعته وأسرته وبيته.

احلق في التعليم
للطفل احلق في تعليم يعزز تنمية الشخصية
واملواهب ويحترم حقوق اإلنسان والقيم الثقافية
والقومية .ويجب أن يكون التعليم األساسي
مجانيأ ،وعلى النظام املدرسي احترام كرامة
الطفل اإلنسانية.

اتفاقية حقوق الطفل
املادة 15

اتفاقية حقوق الطفل
املادة 31

احلق في اللعب والترفيه
احلق في تكوين اجلمعيات واالشتراك فيها
للطفل احلق في حرية تكوين اجلمعيات واالنضمام للطفل احلق في اللعب ومزاولة نطاق واسع من
إليها وفي حرية االجتماع مع غيره من الطلبة طاملا األنشطة الترفيهية والثقافية والفنية.
أن ذلك ال مينع اآلخرين من التمتع بحقوقهم.

154

أنشطة الغرفة الصفية

 .25التعرف على المجتمع
املغزى :الصالت مع اجملتمع،
باإلضافة إلى التنوع كمغزى
متصل
احلق املقصود:

حق االستمتاع بثقافتك

الصفوف:

الصفوف 9-5

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقة للتحضيرفي
الصف) و 30دقيقة إلجراء املقابلة (في
اجملتمع) وحصتان الستكمال مالحظات
املقابلة وجتميع املقابالت في كتاب الصف

األهداف:

•زيادة الوعي بتنوع الناس في اجملتمع.
•التعرف على اآلخرين وعلى اهتماماتهم.

فكرة عامة:

أن يجري الطلبة مقابلة مع أحد أفراد اجملتمع.

املواد الالزمة:

أقالم رصاص وورق ونسخ من نشرة :مقابلتي.

اخلطوات:

 .1اسأل الطلبة ماذا يعرفون عن الناس في محيطهم االجتماعي ،من هم وماذا يعملون وماذا يحبون؟
اطلب منهم أن يصفوا بعض األشخاص مثل اجليران أو البقالني أو األصدقاء أو األقارب  ...إلخ.
 .2اشرح لألطفال أنك ستطلب منهم أن يكتشفوا مزيدا من املعلومات حول أحد األشخاص املعروفني
لديهم في محيطهم االجتماعي ،ولكن لم يسبق لهم التحدث مع ذلك الشخص عن قرب .على كل
طفل إجراء ''مقابلة'' مع شخص محدد له وحده ،وأن يطلع الصف على نتيجة تلك املقابلة.

 .3ملساعدة الطلبة على القيام بهذه املهمة ،اطلب منهم التفكير في شخص يقابلونه ،وقم بتوجيههم
من خالل األسئلة الواردة في نشرة ''مقابلتي'' ،واطلب منهم حتديد األسئلة التي سيطرحونها في املقابلة.
 .4أمهل الطلبة عدة دقائق لتحديد أسئلة املقابلة .وعندما ينتهون من جتهيز أوراقهم ،يصبح بإمكانهم
مقابلة أي شخص يشاؤون شريطة أن تتم املقابلة بعد الدوام املدرسي وبإذن مسبق من ذويهم ومن
الشخص الذي سيقابلونه.
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 .5بعد إجراء املقابالت اطلب من الطلبة كتابة املعلومات التي حصلوا عليها في منوذج املقابلة بحيث
يشكل كل منوذج صفحة من كتاب للصف يتضمن جميع املقابالت.
 .6بعد انتهاء الطلبة من تفريغ املعلومات في منوذج املقابلة ،اجمع النماذج لتكوين كتاب حول الناس في
محيطك االجتماعي .إن أمكن ،قم باستنساخ الكتاب ليحصل كل طفل على نسخة منه.

هيا بنا نتحدث – تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل تعلمت شيئا جديدا عن الشخص الذي قابلته؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•كيف كان شعور الشخص وأنت جتري املقابلة معه؟
•ملاذا من املهم تكوين معرفة عن اآلخرين في مجتمعنا؟
•كيف ميكننا معرفة اآلخرين في املدرسة؟

متابعة:

قم إن أمكن بتصوير نسخ إضافية من الكتاب ليقدمها الطلبة إلى األشخاص الذين متت مقابلتهم،
ولذويهم وأصدقائهم.

نصائح:

•يهدف هذا النشاط إلى زيادة توعية الطلبة مبدى التنوع بني أفراد مجتمعهم وبغنى الهوية الفلسطينية.
املقصود منه هو إبراز قصص إيجابية مستمدة من أشخاص متعددين ال يتعامل معهم الطلبة بشكل
معتاد ،فإن ذلك يوفر معلومات لألطفال عن تاريخهم.
•قد يتطرق بعض األشخاص في مقابالتهم إلى املصاعب التي واجهتهم أو مازالت تواجههم كالجئني
فلسطينيني .من املهم أن يتعرف الطلبة على تلك املصاعب وما تعنيه بالنسبة لهم.

املصدر:

االختالف املتعدد ،أستراليا ،معا من أجل اإلنسانية ،التعرف على اآلخرين :الناس في مجتمعنا.
http://www.differencedifferently.edu.au./gettingtoknowothers/
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نشرة للتوزيع :مقابلتي
تعليمات :اختر األسئلة التي تود توجيهها من بني األسئلة الواردة أدناه
إسم الشخص الذي ستقابله :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ إجراء المقابلة :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال رقم  :1اختر واحدا من األسئلة التالية:
هل لك أن تحدثنا عن عائلتك؟
كيف تصف الناس الذين يعيشون في هذه المنطقة؟
ما أكثراألشياء المحببة لك أن تفعلها أنت وأصدقاؤك؟

السؤال رقم  :2اختر واحدا من األسئلة التالية:
ما أكثر مكان هنا تحب أن تذهب إليه ؟ لماذا؟
لو أتيح لك المجال ألن تزور أي مكان في العالم ،ماهو المكان الذي ستزوره؟
لماذا؟

السؤال رقم  :3اختر واحدا من األسئلة التالية:
ما نوع الموسيقى المفضلة لك؟ لماذا؟
ما طعامك المفضل؟
ما الذي تحبه أكثر ،األفالم السينمائية أم الكتب؟ لماذا؟

السؤال رقم  :4اختر واحدا من األسئلة التالية:
ما أحب أوقات السنة لك؟ لماذا؟
ما لونك المفضل؟ لماذا؟
ما أكثر أوقات اليوم متعة بالنسبة لك؟ لماذا؟

السؤال رقم  :5اختر واحدا من األسئلة التالية:
ما أجمل ذكرياتك عن الماضي؟
ما أطرف موقف واجهته؟
هل هناك شيء تحلم بأن تفعله في المستقبل؟

السؤال رقم :6
ما الدرس الذي تعلمته من الحياة وترغب في نقله إلى الطلبة في صفي؟
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 .26مشاهد من التنمر
املغزى :حل النزاعات
احلقوق املقصودة:

احلق في احلماية من العنف  ،واحلق في
املشاركة (التعبير عن رأيك)

الصفوف:

الصفوف 9-4

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقة) وميكن تكرار
النشاط بصورة منتظمة

األهداف:

•تعميق الوعي بأنواع مختلفة من التنمر.
•حتليل وممارسة عدة طرق للرد على التنمر.

فكرة عامة:

أن يناقش الطلبة عدة مواقف افتراضية متثل التنمر ويستكشفوا احللول املناسبة لها.

املواد الالزمة:

ستحتاج استخدام مشاهد التنمر (انظر نشرة التوزيع) وأقالم رصاص وورق.

اخلطوات:

حتضير :قم بوضع الفتات مرقمة من واحد إلى أربعة في زوايا الغرفة األربعة مع إتاحة اجملال لألطفال التحرك
بسهولة بني زوايا الغرفة.
 .1قدم املوضوع لألطفال بسؤالهم حول رأيهم بالتنمر ،وما هو التنمر ،وما هي األفعال الدالة على التنمر،
وما الذي ميكن فعله عند التعرض للتنمر.
 .2أطلب من الطلبة أن يقوم كل منهم بأن يرسم كفه على ورقة ثم يقص الورقة حسب شكل اليد.
مقابل كل إصبع ،عليهم أن يفكروا بشخص يلجأون إليه في حال تعرضهم للتنمر (مثل أحد األصدقاء
أو املعلمني ،أو أحد الوالدين ،أو أحد اإلخوة ،أو أحد أعضاء البرملان املدرسي) .اطلب من الطلبة توضيح
اختياراتهم.
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 .3اشرح لألطفال أنه سيتم اآلن استعراض عدد من طرق االستجابة للتنمر ،واشرح لهم كيف سيتم
ذلك :بعد توزيع نشرة مشاهد من التنمر على كل طفل:
أ .أنك ستقرأ موقفا من مواقف التنمر (انظرنشرة التوزيع :مشاهد من التنمر) يتضمن كل موقف
منها ثالث طرق ممكنة للرد على ذلك املوقف .وهناك اختيار رابع غير محدد يترك لألطفال اجملال للرد
على املوقف بطريقة أخرى غير الطرق املذكورة (''الزاوية املفتوحة'').
ب .أنك ستطلب من الطلبة اختيار واحد من اخليارات األربعة والتوجه نحو الزاوية التي حتمل رقم
ذالك اخليار.
 .4اقرأ أحد مواقف التنمر بصوت مرتفع وامهل الطلبة وقتا للتفكير في الرد املناسب والذهاب إلى الزاوية
التي حتمل رقم ذلك الرد .وعندما يتخذ الطلبة مواقعهم إسأل بعضهم عن سبب اختيار تلك الزاوية.
إسأل أيضا الذين اختاروا الزاوية رقم أربعة عن الطريقة التي يقترحونها للتعامل مع املوقف.
 .5كرر اخلطوة رقم  4للمشاهدة األخرى الواردة في النشرة.

هيا بنا نتحدث – تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل كان من الصعب االستجابة لبعض املواقف؟ ماهي تلك املواقف وملاذا؟
•هل كان أي من مشاهد التنمر مألوفا لديك؟
•هل يحتاج الذين يتعرضون للتنمر إلى املساعدة؟ ملاذا؟
•أين بإمكانهم احلصول على املساعدة؟
•ما هي بعض األسباب التي جتعل األشخاص ميارسون التنمر على اآلخرين؟
•ماذا يحدث إذا لم يقم أحد بوضع املتنمرين عند حدهم؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•هل ميلك أحد أن يتنمر على أحد آخر؟
•كيف يؤدي إنهاء التنمر إلى حتسني البيئة اإلنسانية في املدرسة؟
•ما الذي ميكننا أن نفعله إلنهاء التنمر؟

متابعة:

بإمكانك أن تنشىء حملة شعارها ''ال للتنمر'' ،وكذلك إعداد متثيلية للمدرسة كلها مع إمكانية دعوة ذوي
الطلبة حلضورها.
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نصائح:

•موضوع التنمر ينبغي التعامل معه بحذر ،فقد يكون في الصف أطفال من ضحايا التنمر حاليا أو
سابقا ،وهذا النشاط ال يهدف إلى إحراجهم بل إلى لفت اإلنتباه إلى وجود طرق خالية من العنف
ملساعدة مثل هؤالء الطلبة.
•املواقف الواردة في النشرة ميكن تكييفها حسب السياق املالئم لك .فإذا الحظت مثال بعض مشاهد
التنمر في ساحة املدرسة ،بإمكانك إضافة موقف عن ذلك.
•يلعب البرملان املدرسي دورا هاما في حل النزاعات في املدرسة .فإذا كان قد مت تدريب أعضاء البرملان
املدرسي على طرق التعامل مع التنمر ،من املهم إشراكهم في األنشطة التي تعمل على منع التنمر.
•باإلمكان تكرارهذا النشاط عدة مرات في السنة الدراسية ،إذ ال ينبغي اعتباره بأنه نشاط يقام ''ملرة
واحدة'' ،أوأن األمر قد انتهى مبجرد إجراؤه .فكر في تكراره بصورة منتظمة كلما طرأ موقف ينطوي على
تنمر.

املصدر:

دليل التربية على حقوق اإلنسان لألطفال'' ،مشاهد من التنمر'' ،ص .85
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نشرة للتوزيع  :مشاهد من التنمر
أصدقاؤك يلقبونك بألقاب غير محببة ويرغمونك على إعطائهم أشياءك اخلاصة .تشعر بالضيق
من هذه التصرفات ،فما الذي يجب عليك أن تفعله؟
 .1ال شيء ،فرمبا فعلت شيئا جعل أصدقاءك يعاملونك بهذه الطريقة.
 .2ترد عليهم باملثل وتناديهم بألقاب غير محببة وتهددهم.
 .3تتحدث مع والديك أو معلميك وتبلغهم مبا يحدث لك.
 .4تقوم بشيء غير ذلك ( زاوية مفتوحة).

بعض الطلبة في صفك ينشرون عنك شائعات مؤذية ويقولون لألطفال اآلخرين كالما سيئا
عنك ،والنتيجة أن كثيرا من الطلبة أصبحوا يتجنبون الكالم أو اللعب معك .بل أن أصدقاءك
بدأوا يظنون أن تلك الشائعات قد تكون صحيحة ،فما الذي يجب عليك أن تفعله؟
.1
.2
.3
.4

ال شيء ،فلن يصدقك أحد إذا كان اجلميع يعتقدون أن الشائعات صحيحة.
تقوم أنت أيضا بنشر شائعات سيئة عن الطلبة اآلخرين.
تقوم بإبالغ كل طفل أن ما يقال عنك ليس صحيحا.
تقوم بشيء غير ذلك ( زاوية مفتوحة).

تتعرض للضرب من أخيك األكبر في اخلفاء ،ويقول لك إن أبلغت أي شخص فسوف يؤذيك أكثر.
فما الذي يجب عليك أن تفعله؟
.1
.2
.3
.4

تبلغ والديك أو معلميك باألمر.
تطلب من أصدقائك في املدرسة أن يساعدوك في مقاتلة أخيك.
تقول ألخيك أن األمر يؤذيك وتطلب منه أن يكف عن ضربك.
تقوم بشيء غير ذلك ( زاوية مفتوحة).

معلمك يصفك دائما بالغبي في كل مرة جتيب إجابة خاطئة في الصف ،ويقول أال ّفائدة ترجى
من تعليمك ألنك غير قادر على التعلم .وبدأ الطلبة اآلخرون أيضا يطلقون عليك ألقابا مماثلة،
فما الذي يجب عليك أن تفعله؟
.1
.2
.3
.4

تذهب مباشرة إلى مدير املدرسة وتبلغه بذلك.
تبدأ بالتغيب عن الدراسة ألنك ال حتب الذهاب إلى املدرسة.
تسأل والديك إن كان بإمكانك االنتقال من الشعبة الصفية أو من املدرسة.
تقوم بشيء غير ذلك ( زاوية مفتوحة).
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نشرة للتوزيع  :مشاهد من التنمر
الحظت أن أحد أصدقائك يغيظ الطلبة األصغر سنا في اخمليم الصيفي ويعرضهم للسخرية،
وبدأ كذلك بانتزاع بعض األشياء منهم .فما الذي يجب عليك أن تفعله؟
.1
.2
.3
.4

تبلغ قادة اخمليم باملوضوع دون علم صديقك.
تساعد صديقك في استالب الطلبة أشياءهم لكي ال يفعل األمر ذاته معك أنت.
تبلغ صديقك أن ما يفعله أمر خاطيء وتطلب منه أن يدع الطلبة الصغار وشأنهم.
تقوم بشيء غير ذلك (زاوية مفتوحة).

مجموعة من الصبية من مدرسة أخرى يضايقون بعض أطفال مدرستك األصغر منهم سنا،
وهم يترقبون أي طفل ميشي لوحده أو ينتظر احلافلة على الطريق ليحيطوا به ويسلبوا منه ما
يحمله من مال أو ألعاب أو طعام ،وكذلك يقذفون احلجارة ويهددون بفعل ما هو أسوأ .فما الذي
يجب عليك أن تفعله؟
.1
.2
.3
.4

حترص على الذهاب إلى املدرسة والعودة منها برفقة أطفال آخرين.
تبلغ الكبار من طلبة مدرستك مبا يحدث وتطلب منهم املساعدة.
حتمل معك حجارة أو سكني حلماية نفسك
تقوم بشيء غير ذلك ( زاوية مفتوحة).

أصبحت تسخر من أحد أصدقائك ألنه ال يتقن القراءة والكتابة والحظت مؤخرا أنه بدأ يجلس
لوحده ،وشاهدته في إحدى املرات والدموع تسيل من عينيه .فما الذي يجب عليك أن تفعله؟
.1
.2
.3
.4

ال شيء ،فرمبا يبكي بسبب أمر سيء حدث له في ذلك اليوم وليس بسببك.
تكف عن مضايقة صديقك وتسأله عن سبب بكائه.
تبلغ صديقك أنك لن تضايقه بعد اآلن ،ولكنك تقول له أنه غبي بالفعل وأنه يجب أن يتلقى
دروسا إضافية.
تقوم بشيء غير ذلك ( زاوية مفتوحة).
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 .27هل هذا صحيح حقا عن األوالد والبنات؟
املغزى :املساواة وعدم التمييز
احلقوق املقصودة:

احلق في املساواة وعدم التمييز ،واملساواة
بني األوالد والبنات والرجال والنساء

الصفوف:

الصفوف 9-4

الوقت:

حصتان ( 80دقيقة) حيث أن النشاط
مقسم إلى جزئني

األهداف:

•مناقشة أدوار النوع االجتماعي والتصورات النمطية عن كل طرف من طرفي النوع االجتماعي.
•نشر روح التسامح واالحترام .
•اظهار كيف تؤدي التصورات النمطية إلى التمييز.

فكرة عامة:

أن يناقش الطلبة ويقوموا بتمثيل أدوار تتضمن عبارات استفزازية عن أدوار كل طرف من طرفي النوع االجتماعي.

املواد الالزمة:

قائمة بعبارات الستخدامها في متثيل األدوار (انظر مالحظات املعلم).

اخلطوات:

اجلزء األول :إتخاذ موقف
 .1اشرح لألطفال اجلزء األول من هذا النشاط:
أ .أنه سيتم تقسيم الغرفة إلى أربع جهات حتمل كل جهة منها واحدة من العبارات التالية :أوافق،
ال أعرف ،ما زلت أفكر ،ال أوافق.
ب .أنك ستقرأ ثالث عبارات مختلفة واحدة بعد األخرى ( انظر مالحظات املعلم) يقوم بعدها الطلبة
بالتوجه إلى الزاوية التي حتمل العبارة التي متثل موقفهم.
 .2إقرأ العبارة األولى وانتظر حتى يحدد الطلبة مواقفهم ثم اسأل الطلبة في مختلف الزوايا ملاذا اختاروا
ذلك املوقف .قل لألطفال أن بإمكانهم تغيير موقفهم إن أرادوا .كرر هذه العملية للعبارات الثالث.
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 .3أعد الطلبة إلى أماكنهم وناقش معهم ما يلي:
أ .هل كان من السهل اختيار اجلهة التي متثل موقفك؟
ب .ملاذا في رأيك اتخذ بعض الطلبة مواقف مختلفة؟
ج .هل غير أحدكم موقفه بعد االستماع لتفسير اآلخرين ملوقفهم؟
د .هل هناك إجابات ''صحيحة'' وأخرى ''خاطئة''؟
اجلزء الثاني :متثيل األدوار
قسم الصف إلى مجموعات تتكون كل منها من أربعة أو خمسة أطفال ،وخصص لكل مجموعة عبارة
ّ .1
من العبارات املذكورة في مالحظات املعلم .اشرح لألطفال أن كل مجموعة أمامها عشر دقائق لقراءة
العبارة ومناقشتها وتكوين متثيلية قصيرة حولها.
 .2اطلب من كل مجموعة عرض متثيليتها .وبعد كل متثيلية إسأل اجملموعات األخرى ما هي الرسالة التي
حاولت تلك التمثيلية إيصالها ،ثم اسأل اجملموعة نفسها ما هي الرسالة التي أرادت إيصالها.

هيا بنا نتحدث – تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•ما هي الرسائل التي توجهها التمثيليات؟ هل يفترض أن يتصرف األوالد والبنات بطرق معينة؟
•هل ميكنك اقتراح افكار أخرى حول كيف يجب أن يكون األوالد والبنات أو ما الذي يفترض بهم أن يفعلوه؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة االطفال:
•كيف تؤثر تلك الرسائل على اختياراتنا في احلياة؟
•العبارات الواردة في هذا النشاط تسمى ''قوالب منطية'' .هذا يعني أننا منلك تصورات مسبقة حتدد
السلوك الذي نفترض أن يسلكه األوالد والبنات .هل ينبغي تغيير هذه التصورات النمطية؟ إن كانت
اإلجابة نعم كيف ميكننا القيام بذلك؟

متابعة:

ميكن تكرار هذا النشاط باستخدام عبارات أخرى .ومع كل عملية تكرار ،حاول أن جتعل العبارات أكثر عمقا
وحتديات من املرة السابقة مثل عبارة ''بإمكان الفتيات اللواتي يتم إرغامهن على الزواج أن يقلن ال''.

164

أنشطة الغرفة الصفية

نصائح:

•ينبغي أن يكون لديك فهم جيد للفوارق بني اجلنس والنوع االجتماعي قبل إجراء هذا النشاط .بشكل عام:
•اجلنس يدل على املميزات التكوينية والوظائف اجلسدية التي حتدد جنس اإلنسان إن كان ذكرا أم أنثى.
•النوع االجتماعي يدل على األدوار والسلوكيات واألعمال والصفات التي يعتبرها اجملتمع مالئمة
للرجل واملرأة.
•أدوار النوع االجتماعي :اجملتمع يخصص للنوع االجتماعي أعماال ومهنا معينة .فبعض اجملتمعات مثال
تعتبر أعمال البناء خاصة ''بالرجل'' ،والطهو في املنزل ''خاصا باملرأة'' .وتختلف أدوار النوع االجتماعي
من مجتمع آلخر ،كما أنها تتغير مع مرور الوقت.
•هذا النشاط يهدف إلى متكني الطلبة من التفكير الناقد في أدوار النوع االجتماعي والتصورات النمطية
للمجتمع حول طرفي النوع االجتماعي .واجبك كمعلم هو مساعدة الطلبة على فهم تلك األدوار،
وليس التدخل في حتديدها.
تغير أدوار النوع االجتماعي أدى أحيانا إلى وجود حاالت من الصراع فيما يتعلق بضمان حقوق املرأة.
• ّ
فالنساء اللواتي يرغنب مثال في العمل خارج املنزل مثل أزواجهن ميكن أن يتعرضن لالتهام باخلروج عن
العادات والتقاليد .لكن العادات والتقاليد وأدوار النوع االجتماعي تتغير مع مرور الوقت .مثل حاالت
الصراع هذه قد تكون شديدة وقد تثير انفعاالت قوية بشأنها.

املصدر:

دليل التربية على حقوق اإلنسان لألطفال'' ،األوالد ال يبكون!'' ص .82
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مالحظات املعلم:منوذج للعبارات املقترحة لنشاط هل هذا صحيح حقا عن األوالد والبنات؟
الدمى للبنات فقط.
• ُّ
•األوالد ال يبكون.
•ال يجوز أن تكون البنت في موقع القيادة.
•ال يلعب كرة القدم إال األوالد.
•البنات ضعيفات واألوالد أقوياء.
•ال يعرف الطهو إال النساء وليس الرجال.
•األوالد أكسل من البنات.
•البنات أكثر اتقانا للكذب من األوالد .
•البنات أصغر حجما من األوالد.
وجه أوال إلى األوالد .
•في حالة حدوث أي خطأ فإن اللوم ُي ّ
•من المقبول أن يؤذي األوالد بعضهم بعضا ،لكن هذا ال يصح بالنسبة للبنات.
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 .28مدرسة واحدة للجميع
املغزى :املساواة وعدم التمييز
احلقوق املقصودة:

حقوق الطلبة ذوي اإلعاقة ،مبا في ذلك
احلق في التعليم

الصفوف:

الصفوف 9-4

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقة)

األهداف:

• زيادة الوعي بأهمية مالءمة املدرسة ملتطلبات الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة.
• حتسني البيئة املدرسية ليصبح استخدامها أكثر سهولة بالنسبة جلميع الطلبة.

فكرة عامة:

أن يقوم الطلبة بعملية مسح ملدى قابلية مرافق املدرسة لالستخدام بسهولة.

املواد الالزمة:

أقالم رصاص ونسخ من نشرة التوزيع :مدرستنا للجميع.

اخلطوات:

 .1اشرح لألطفال بأنهم سيقومون بتقييم املدرسة من حيث مدى مالءمتها ألحوال جميع الطلبة
مبن فيهم ذوي اإلعاقة .أطلب منهم ذكر قائمة بأنواع اإلعاقة املوجودة لدى بعض أطفال املدرسة مثل
املكفوفني أو ضعاف السمع أو الذين يحتاجون إلى كراسي متحركة للتنقل ،أو الذين يعانون من صعوبات
تعلمية (مثل صعوبة القراءة) .احرص على استخدام لغة بسيطة مفهومة لألطفال.

قسم الطلبة إلى مجموعات تتكون كل منها من أربع أو خمسة أطفال ،واعط كل مجموعة نسخة
ّ .2
من نشرة (مدرستنا للجميع) .اطلب منهم تفحص جميع عناصر البيئة املدرسية للحكم على مدى
مالءمتها جلميع الطلبة.
 .3اجمع كل أطفال الصف معا واطلب من كل مجموعة تقدمي ما توصلت إليه من نتائج.
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هيا بنا نتحدث – تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل مدرستنا مناسبة لكل شخص؟ إن لم يكن األمر كذلك فما الذي ينبغي حتسينه؟
•كيف ميكننا حتسني املدرسة لتصلح الستقبال أي شخص؟
•ماذا بإمكان البرملان املدرسي أن يفعل لكي تصبح املدرسة صاحلة الستقبال أي شخص؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة االطفال:
•هل سبق أن مت استبعادك من املشاركة في نشاط معني مثل إحدى األلعاب؟ كيف شعرت عند ذلك؟

متابعة:

الثالث من شهر كانون أول هو اليوم العاملي لذوي اإلعاقة ،وهو يوفر فرصة مناسبة كي يعرف الطلبة املزيد
من املعلومات عن حقوق ذوي اإلعاقة .فإذا سبق لألطفال أن اتخذوا خطوات عملية ليجعلوا مدرستهم
مهيأة لتلبية حقوق ذوي اإلعاقة ،بإمكانك أن تطلب منهم التركيز على اجملتمع ومدى توفر سهولة احلركة
لذوي اإلعاقة من حيث إمكانية الوصول إلى املرافق اخملتلفة مثل املراكز الصحية أو املساجد.

نصائح:

•اسأل مدير املدرسة واملعلمني اآلخرين عن اخلطوات التي اتخذتها مدرستك لضمان بيئة جامعة.
•لدى األونروا سياسة للتعليم اجلامع تصف مميزات البيئة املدرسية اجلامعة .ابحث عما يجري حاليا في
مدرستك لضمان بيئة جامعة.
•هناك أنواع من اإلعاقة ميكننا مالحظتها بسهولة أكثر من أنواع أخرى ،فالطفل الكفيف مثال تكون
حالته ظاهرة للعيان بعكس الطفل الذي يعاني من صعوبة في القراءة.
•قد حتتوي أو ال حتتوي مدرستك على جميع حاالت اإلعاقة املذكورة في القائمة .فقد ال يكون بني الطلبة
طفل كفيف على سبيل املثال .حتى لو كان األمر كذلك ،إسأل الطلبة ما الذي ينبغي فعله فيما لو
التحق باملدرسة طفل كفيف.

املصدر:

أبجديات تعليم حقوق اإلنسان ،أنشطة عملية للمدارس األساسية والثانوية'' .مدرسة واحدة للجميع'' ،ص
.79
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نشرة للتوزيع :مدرستنا للجميع

مدرستنا

هل يوجد في مدرستنا
ال /ليس متاما /نوعا ما/
نعم

احلركة:
مدرستنا توفر سهولة احلركة
والتنقل لذوي اإلعاقات
اجلسدية ( مثل وجود ممرات
مائلة) .هذا يعني أنه ميكن
الوصول إلى جميع األماكن
بسهولة
النظر:
الطلبة الذين يعانون من
فقدان البصر يستطيعون
الدراسة في املدرسة دون
صعوبات ( مثل توفر كتب
مطبوعة بنظام بريل)
السمع:
الطلبة الذين يعانون من
ضعف السمع يستطيعون
الدراسة في املدرسة دون
صعوبات ( مثل توفر التعبير
بلغة اإلشارة)
التعلم:
الطلبة الذين يعانون من
تعلمية يستطيعون
صعوبات
ّ
احلصول على مساعدة
إضافية ( مثل توفر املساعدة
في الصف من أحد الوالدين أو
من شخص آخر)
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 .29أين تقف؟
املغزى :املشاركة
احلقوق املقصودة:

احلق في املشاركة (التعبير عن رأيك)

الصفوف:

الصفوف 9-4

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقة)

موافق

غير موافق

األهداف:

•تعميق الفهم عن املشاركة
•تطوير مهارات االستماع
•التعبير عن الرأي في بيئة آمنة

فكرة عامة:

أن يتخذ الطلبة موقفا إزاء مسألة معينة بالوقوف على خط وهمي ثم يشرحوا موقفهم ويدافعوا عنه

املواد الالزمة:

قطعتني من الورق ومالحظات املعلم :أين تقف؟

اخلطوات:

حتضير :يحتاج هذا النشاط إلى مساحة كافية كي يتحرك الطلبة فوق خط وهمي ،ولذلك يفضل إجراؤه
في ساحة خارجية مثل ساحة املدرسة .قم بوضع الفتة حتمل كلمة أوافق على طرف اخلط الوهمي والفتة
حتمل كلمة ال أوافق على الطرف اآلخر.
 .1قل لألطفال أنك تريد معرفة رأيهم حول بعض املسائل الهامة ،مبينا بأنك ستقوم بقراءة عبارة
وسيكون على كل منهم أن يقرر فيما إذا كان يوافق عليها أم ال ،وأن يقف في الناحية التي متثل رأيه من
اخلط الوهمي.
أ .غير مسموح ألحد أن يتكلم إال بعد أن ينتهي اجلميع من حتديد مواقفهم.
ب .على كل واحد أن يبتعد عن منتصف اخلط بقدر موافقته أو عدم مافقته على العبارة.
ت .ينبغي جتنب الوقوف في منتصف اخلط.

 .2اقرأ العبارة األولى من نشرة مالحظات املعلم أين تقف؟ واطلب من كل طفل اتخاذ املوقع الذي يعبر عن
رأيه .رمبا يتوجب عليك تكرار العبارة حتى تتأكد أنها مفهومة للجميع.
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 .3بعد انتهاء الطلبة من حتديد أماكن وقوفهم ،اسألهم ملاذا اختار كل منهم ذلك املوقع .اسمح لألطفال
في مختلف املواقع أن يشرحوا وجهة نظرهم.
 .4بعد فترة معقولة من املناقشة ،أبلغ الطلبة أن بإمكان أي منهم تغيير موقعه .وإن قام عدد كبير منهم
بتغيير موقعه،إسألهم عن سبب ذلك.
 .5كرر اخلطوات ذاتها للعبارات الباقية ثم انتقل ملرحلة مناقشة النشاط.

هيا بنا نتحدث – تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل كان من الصعب عليك اتخاذ موقف في بعض احلاالت؟ ما هي تلك احلاالت؟
•هل غيرت موقفك في أي من احلاالت؟ ما الذي جعلك تغير موقفك؟
•هل تعلمت شيئا من هذا النشاط؟ ما هو؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•هل اجملال متاح لك في املدرسة للمشاركة في القرارات؟
•ما هي الطرق األخرى التي تتيح لك اجملال للمشاركة في القرارات في املدرسة وفي البيت؟
•ملاذا في رأيك يعتبر احلق في املشاركة مهما لألطفال؟

متابعة:

إن كان هناك متسع من الوقت ،أو في حصة أخرى ،قم بتقسيم الطلبة إلى مجموعات وخصص لكل
مجموعة بعض العبارات املستخدمة في هذا النشاط .اطلب من كل مجموعة أن تعيد صياغة العبارات
بطريقة جتعل جميع أعضاء اجملموعة يوافقون عليها .شجع على إيجاد طرق لزيادة مشاركة الطلبة في
املدرسة مثل املشاركة في أنشطة البرملان املدرسي ،أو اقتراح أنشطة تنظم على مستوى املدرسة للتوعية
بحقوق اإلنسان.

نصائح:

غير العبارات حسب ما تراه مناسبا للصف ،فالعبارات الواردة في مالحظات املعلم هي عبارات عامة عن
• ّ
املشاركة وتناسب الطلبة األصغر سنا.
•خذ وقتا كافيا لدراسة كل عبارة في النشرة في ضوء السياق املناسب للوضع .فبعض العبارات ،مثل
عبارة ''من غير املناسب أن يعبر الطلبة عن آرائهم بشأن قضايا املدرسة'' ،قد تثير تساؤالت حول قضايا
مختلفة مثل نظافة البيئة املدرسية ،ونوعية األنشطة الالصفية ،ومقدار الواجبات املدرسية ،وعملية
التصويت للبرملان املدرسي  ...إلخ.
•بالنسبة لألطفال األكبر سنا بإمكانك إضافة عبارات تتعلق بقضايا ذات صلة بحقوق اإلنسان من بني
القضايا التي تتناقلها وسائل اإلعالم .ولكن ينبغي أن تفكر أوال بتأثير العبارة قبل طرحها على الطلبة
ليقرروا موقفهم بشأنها.
•ميكن تكرار هذا النشاط عدة مرات في السنة الدراسية ،بحيث تستخدم في كل مرة عبارات جديدة ،أو
تطلب من الطلبة – بخاصة األكبر سنا – أن يأتوا بعبارات من طرفهم.

املصدر:

دليل التربية على حقوق اإلنسان لألطفال'' ،أين تقف؟'' ص .184
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مالحظات املعلم  :أين تقف؟
•جميع الطلبة ،حتى أصغرهم سنا ،لهم الحق في إبداء رأيهم في األمور التي تؤثر
عليهم.
•ال يحق لألطفال المشاركة في اتخاذ قرارات األسرة ،فالوالدان يعرفان ما هو األفضل
ألبنائهم.
•من غير المناسب أن يعبر الطلبة عن آرائهم بشأن قضايا المدرسة.
•ال يجوز إال لألطفال األكبر سنا المشاركة في اتخاذ القرارات.
•لكل طفل الحق في التصويت في انتخابات البرلمان المدرسي [الحظ أن هذه العبارة
تتوقف على ما هو متبع في المدرسة حيث أن الترشح للبرلمان المدرسي في بعض
المدارس يبدأ من صفوف محددة].
•المشاركة في المدرسة تعني كثرة الكالم في غرفة الصف.
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 .30ماذا أحب وماذا أفعل
املغزى :املساواة وعدم التمييز
احلقوق املقصودة:

احلق في املساواة وعدم التمييز ،بخاصة
املساواة بني األوالد والبنات والرجال
والنساء

الصفوف:

الصفوف 9-4

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقة)

األهداف:

•اكتشاف قدراتهم ومعارفهم وقدرات ومعارف اآلخرين.
•التعرف على آثار التصورات النمطية عن النوع االجتماعي.

فكرة عامة:

أن يذكر الطلبة األشياء التي يحبونها أو ال يحبونها ،أو ما يعتبرونه ''الئقا'' أو ''غير الئق'' جلنسهم ،ويناقشوا
عالقة هذه التصورات النمطية بحقوق اإلنسان.

املواد الالزمة:

أقالم رصاص ونسخ من نشرة التوزيع بعنوان :أحب وأفعل

اخلطوات:

 .1قدم موضوع أدوار النوع االجتماعي بطرح السؤال التالي واحلصول على إجابات الطلبة عليه( :هل هناك
سلوكيات وأعمال تعتبر خاصة ''بالبنات'' أو ''باألوالد''؟)
 .2وزع على الطلبة نشرة (أحب وأفعل) .بحيث تقوم البنات بتعبئة اجلزء العلوي من اجلدول ،واألوالد بتعبئة
اجلزء السفلي منه .أطلب من كل طفل أن يكتب ما يلي:
أ .أن يذكر في العمود األول شيئني يفعلهما ويحب أن يفعلهما من األعمال التي تعتبر ''الئقة''
بجنسه .تقوم البنات بكتابة عملني من األعمال التي تعتبر ''الئقة بالبنات'' ويقوم األوالد بكتابة
عملني من األعمال التي تعتبر ''الئقة باألوالد''.
ب .أن يذكر في العمود الثاني شيئني يفعلهما وال يحب أن يفعلهما من األعمال التي تعتبر ''الئقة
بجنسه'' .تقوم البنات بكتابة عملني من األعمال التي تعتبر ''الئقة بالبنات'' ويقوم األوالد بكتابة
عملني من األعمال التي تعتبر''الئقة باألوالد''.
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ج .أن يذكر في العمود الثالث شيئني ال يفعلهما وال يحب أن يفعلهما من األعمال التي تعتبر ''الئقة
باجلنس اآلخر'' .تقوم البنات بكتابة عملني من األعمال التي تعتبر ''الئقة باألوالد'' ويقوم األوالد
بكتابة عملني من األعمال اتي تعتبر ''الئقة بالبنات''.
د .أن يذكر في العمود الرابع شيئني ال يفعلهما ويحب أن يفعلهما من األعمال التي تعتبر ''الئقة
باجلنس اآلخر'' .تقوم البنات بكتابة عملني من األعمال التي تعتبر ''الئقة باألوالد'' ويقوم األوالد
بكتابة عملني من األعمال اتي تعتبر ''الئقة بالبنات''.
 .3اطلب من بعض الطلبة اإلجابة على النقاط السابقة ،واكتب إجاباتهم على السبورة في شكل جدول.

هيا بنا نتحدث – تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل فوجئت ببعض األشياء التي يفعلها األشخاص ولكنهم ال يحبون القيام بها؟
•هل هناك تشابه في األشياء التي ذكرها معظمكم؟ ما هي تلك األشياء؟
•ماذا يحدث للبنت التي تقوم بفعل ''صبياني''؟ أو للصبي الذي يقوم بفعل ''بنّاتي''؟ ملاذا يحدث ذلك؟
•كيف ستكون إجابة الكبار من أفراد أسرتك على هذه األسئلة؟
•من أين نستمد معتقداتنا حول ما ''يصح'' أو ''ال يصح'' بالنسبة للصبيان والبنات؟
ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة االطفال:
•إذا وضعنا حدودا ملا ينبغي أن يفعله األوالد والبنات ماذا سيكون تاثير ذلك على حياتهم وعلى أسرهم
وعلى اجملتمع؟
•هل تعتقد أن أدوار النوع االجتماعي و(التصورات) النمطية عن ذلك آخذة بالتغير؟ كيف؟

متابعة:

ميكن مراجعة هذا النشاط بعد عدة أشهر من إجرائه ملعرفة إن كان رأي الطلبة قد تغير بشأن ما يعتبرونه
مناسبا أو غير مناسب للفتى أو الفتاة.

نصائح:

•ينبغي أن يكون لديك فهم جيد للفوارق بني اجلنس والنوع االجتماعي قبل إجراء هذا النشاط .انظر ما
جاء في فقرة النصائح في النشاط .27
•بنبغي أن حترص على عدم تصنيف أعمال معينة بأنها خاصة باألوالد أوالبنات .من املهم أن تدع الطلبة
يستكشفون أفكارهم حول أدوار النوع االجتماعي ومدى تأثيرها على إحساسهم بهويتهم من حيث
النوع االجتماعي الذي ينتمون إليه.

املصدر:

دليل التربية على حقوق اإلنسان لألطفال'' ،ماذا أحب وماذا أفعل'' ،ص .177
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نشرة للتوزيع :أحب وأفعل
للبنات:
 .4أشياء ال أفعلها
 .1أشياء أفعلها وأحب  .2أشياء أفعلها ولكن  .3أشياء ال أفعلها
وال أريد أن أفعلها من ولكن أحب أن أفعلها
ال أحب أن أفعلها
أن أفعلها من األفعال
من األفعال املالئمة األفعال املالئمة لألوالد من األفعال املالئمة
املالئمة للبنات
لألوالد
للبنات

لألوالد:
 .4أشياء ال أفعلها
 .1أشياء أفعلها وأحب  .2أشياء أفعلها ولكن  .3أشياء ال أفعلها
أن أفعلها من األفعال ال أحب أن أفعلها من وال أريد أن أفعلها من ولكن أحب أن أفعلها
األفعال املالئمة لألوالد األفعال املالئمة للبنات من األفعال املالئمة
املالئمة لألوالد
للبنات
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 .31العالم الذي أريد
املغزى :اجملتمع
احلقوق املقصودة:

احلقوق الواردة في اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان واحلقوق البيئية

الصفوف:

الصفوف 9-5

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقة)

األهداف:

•مناقشة العوامل التي تؤثر على البيئة.
•تقييم بيئتنا وبيئة اآلخرين.
•مناقشة أفضل السبل حلماية أو تغيير البيئة.

فكرة عامة:

أن يرسم الطلبة صورا تبني التناقض بني البيئة التي يرغبون العيش فيها وتلك التي ال يرغبون العيش فيها،
ويناقشوا العوامل التي تسبب هذه الفوارق وكيف يستطيعون التأثير على بيئتهم

املواد الالزمة:

أدوات رسم.

اخلطوات:

قسم الطلبة إلى مجموعات من أربعة أو خمسة أطفال واطلب منهم التفكير في البيئة التي يتمنونها
ّ .1
سواء كانت حقيقية أم خيالية ،وأن يرسموها معا كمجموعة.

 .2ثم اطلب من الطلبة التفكير في بيئة ال يتمنونها وأن يرسموها معا كمجموعة.
 .3عندما ينتهي الطلبة من الرسم ،علّق الرسومات في غرفة الصف واطلب من الطلبة مشاهدة هذا
املعرض املصغر.
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هيا بنا نتحدث – تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف أعجبكم هذا النشاط؟
•هل كان من السهل التفكير في البيئتني اخملتلفتني؟
•ما هي أكثر رسمة أو بيئة أعجبتك؟ ملاذا؟
•أي رسمة وأي بيئة أعجبتك أقل من البقية؟
•لو كان هناك أشخاص يعيشون في البيئة التي رسمتها ،كيف تتصور شعورهم؟
•أي صورة متاثل بيئتك احلقيقية؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•البيئة هي أكثر من مجرد احمليط املادي الذي نعيش فيه .ماهي العوامل األخرى التي تشكل بيئة إيجابية
أو سلبية؟ فكر في أشياء مثل الفرص املتاحة وعدم العنف وعدم التمييز واحلريات وحقوق اإلنسان.
•كيف تؤثر البيئة املادية علينا؟
•ماذا حتب أن تغير في بيئتك املادية؟
•هل يحظى جميع الطلبة في العالم بالبيئة التي يحبون؟
•ما الذي ميكننا أن نفعله من أجل بيئة صاحلة جلميع االطفال في العالم؟

متابعة:

قم بجولة في منطقتك وناقش مع الطلبة ما يعجبهم وما ال يعجبهم في البيئة املادية .ساعد الطلبة
على اخلروج مبقترحات ملموسة للتغييرات املطلوبة .قم بدعوة مسؤولي البلدية ملناقشة االطفال في
مقترحاتهم واتخاذ اخلطوات الالزمة للتغيير.
نظم معرضا لرسومات الطلبة وأفكارهم.
كي تنقل أفكار الطلبة حول بيئتهم جملتمع الكبارّ ،
قم بالبناء على أفكار الطلبة بشأن تغيير بيئتهم ،واسألهم كيف بإمكانهم املساهمة في إحداث التغيير
املطلوب.
ابحث عن مشاريع قائمة يساهم فيها الطلبة في دعم أطفال آخرين في املناطق السكانية األقل مستوى
من منطقتهم .شجع الطلبة األكبر سنا على البدء مبشاريع مماثلة.

نصائح:

•ساعد الطلبة أن يفهموا أن ''البيئة'' تتشكل من عناصر مادية وأخرى معنوية مثل مستوى احلقوق
واحلريات ،وأن كلتا الناحيتني املادية واملعنوية مهمتان للبيئة اجليدة .رمبا يجد االطفال األصغر سنا بعض
الصعوبة في إدراك املفهوم املعنوي.
•قبل بدء النشاط قرر ماهي العناصر البيئية التي تريد التركيز عليها ،إذ أن موضوع البيئة واسع وكبير
ومن الصعب معاجلتة بكل أبعاده .

املصدر:

دليل التربية على حقوق اإلنسان لألطفال'' ،يا له من عالم مدهش'' ،ص .174
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 .32صور للخروج من العنف
املغزى :حل النزاعات
احلقوق املقصودة:

احلق في احلماية من العنف

الصفوف:

الصفوف 9-4

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقة)

األهداف:

•إيجاد طرق خالية من العنف حلل النزاعات.
•استكشاف األسباب الكامنة وراء العنف.

فكرة عامة:

أن يقوم الطلبة بعرض موقف من مواقف العنف باستخدام ''صورة بشرية'' ثم عرض طريقة حله بدون
عنف.

املواد الالزمة:

ال شيء.

اخلطوات:

 .1ناقش مع الطلبة موضوع ''العنف'' :ماهو العنف وماهي أشكاله املوجودة؟ شجع الطلبة على التفكير
في أنواع العنف الذي يتعدى العنف اجلسدي مثل العنف اللفظي أو النفسي.
قسم الصف إلى مجموعات تتكون كل منها من أربعة إلى ستة أطفال ،واشرح لهم أنك ستخصص
ّ .2
لهم  15دقيقة ملناقشة مواقف من العنف سبق لهم رؤيتها أو التعرض لها (في املدرسة أو في املنزل أو
مع األصدقاء) .على اجملموعة أن تختار موقفا واحدا من املواقف التي ناقشتها لتشكل عنه ''صورة بشرية''
تعرضها أمام اآلخرين .ينبغي أن تضم هذه الصورة البشرية جميع أعضاء اجملموعة وأن تكون ساكنة (دون
أن يقوم الطلبة بأي حركة) .أي أن يشكلوا منظرا جماعيا باستخدام تعابير الوجه واجلسد للتعبير عن
دورهم في ذلك املوقف (أي دور الضحية أو اجلاني أو الشاهد).
 .3اطلب من كل مجموعة أن تعرض ''صورتها البشرية'' بينما يقوم بقية الطلبة بالتعليق على املشهد
وتفسير املوقف الذي يعبر عنه .في غضون ذلك يجب على اجملموعة التي تؤدي املشهد أن تلتزم الصمت.
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 .4بعد قيام كل اجملموعات بعرض ''صورتها'' ،اطلب من كل مجموعة أن تلتئم مرة أخرى لتناقش كيف
ميكن حل املوقف الذي عرضته بصورة سلمية وتقوم بعد ذلك بتكوين ''صورة بشرية'' أخرى تبني كيف مت
حل املوقف.
 .5اطلب من كل مجموعة أن تعرض أمام الصف ''صورتها لطريقة حل النزاع'' .ينبغي هذه املرة إجراء
مناقشة قصيرة بعد كل عرض بحيث يتولى احلديث أوال الطلبة املشاهدون ليعلقوا على الصورة ،ثم
تقوم اجملموعة صاحبة املشهد بشرح املوقف وكيف مت حله .اطلب من الطلبة تقدمي اقتراحات حلل ذلك
املوقف بطرق أخرى.

هيا بنا نتحدث – تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل حتمل املواقف التي مت عرضها أي معنى خاص بالنسبة لكم؟ هل سبق أن تعرضتم ملواقف عنف؟
•إلى أي مدى كان إيجاد حلول خالية من العنف مسألة صعبة؟
•ما هي األسباب التي جتعل البعض يلجأون الستخدام العنف؟
•ما هي عالمات السلوك العنيف؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة االطفال:
•هل هناك حق إنساني بعدم التعرض للعنف؟
•كيف ميكننا أن جنعل مدرستنا مدرسة خالية من العنف؟

متابعة:

بإمكانك إجراء هذا النشاط بصورة منتظمة بالتركيز على مواقف جديدة حسب واقع احلال في املدرسة.
اطلب من الطلبة إعداد ملصقات تبني استراتيجيات حل النزاعات دون عنف وقم بعرض امللصقات في املدرسة.

نصائح:

•كن حريصا على مشاعر الطلبة الذين سبق لهم التعرض للعنف.
•بإمكان الطلبة احلديث عن مواقف ''افتراضية'' وليس بالضرورة عن أنفسهم.
•عند تقدمي النشاط بإمكانك أن تطلب من إحدى اجملموعات عرض مثال ''للصورة البشرية''.
•قد يواجه الطلبة صعوبة في إيجاد حلول خالية من العنف .إن كان األمر كذلك ،ساعد كل مجموعة
على إيجاد بعض تلك احللول.
•لعله من املناسب أن تذكّر الطلبة باخلطوات األربع حلل النزاعات املذكورة في اجلدول  2في القسم 6.1
من اجلزء الثاني في صفحة رقم  ،33وهي كما يلي:
•اهدأ.
•حدد املشكلة.
•استكشف احللول املمكنة.
•اتفق على حل واحد.

املصدر:

دليل التربية على حقوق اإلنسان لألطفال'' ،صور للخروج من العنف'' ،ص .131
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 .33مرشحنا المثالي
املغزى :املشاركة
احلقوق املقصودة:

من الصف الرابع حتى التاسع ( حسب
النظام املتبع لدى املدرسة باعتبار أن
بعض املدارس ال يتم فيها متثيل جميع
الصفوف في البرملان املدرسي)

الصفوف:

الصفوف 9-4

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقة)

األهداف:

•استكشاف الصفات التي ينبغي أن تتوفر في املرشحني للبرملان املدرسي.

فكرة عامة:

أن يضع الطلبة قائمة مبواصفات مرشحهم املثالي للبرملان املدرسي ،ويفضل إجراء هذا النشاط قبل انتخاب
البرملان املدرسي.

املواد الالزمة:

نسخ كافية من نشرة :مرشحنا املثالي.

اخلطوات:

 .1إسأل الطلبة ماذا يعرفون عن برملان مدرستهم وماذا يفعل ،ومن هم أعضاؤه وكيف مت انتخابهم ،ومن
له حق التصويت ،وكم مرة يجتمع ،وماهي املشاكل التي يناقشها .اكتب إجاباتهم على السبورة.
قسم الصف إلى مجموعات تتكون كل منها من أربعة إلى ستة أطفال واطلب منهم التفكير
ّ .2
بالصفات املثالية الذي ينبغي أن تتوفر في عضو البرملان املدرسي ،واطلب منهم استكمال قائمة الصفات
الواردة في نشرة (مرشحنا املثالي).
 .3اطلب من كل مجموعة عرض قائمتها أمام الصف.
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هيا بنا نتحدث – تقومي النشاط:

•اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل كان من السهل اخلروج بصفات حتظى مبوافقة اجلميع؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•ملاذا من املهم أن يتحلى املرشحون بهذه الصفات؟
•ما هي حقوق اإلنسان التي سيدافع عنها املرشح املثالي في البرملان املدرسي؟
•هل يوجد بني طلبة الصف من يرغب في الترشح للبرملان املدرسي؟ ملاذا؟

متابعة:

بعد انتخاب البرمان املدرسي من املناسب العودة إلى الصفات التي مت التأكيد عليها في هذا النشاط
الكتشاف إلى أي مدى تنطبق على األعضاء الذين مت انتخابهم.

نصائح:

•يفضل إجراء هذا النشاط قبل انتخاب البرملان املدرسي بفترة معقولة.
•انظر أيضا منهاج غزة حلقوق اإلنسان ،الصف اخلامس ،الفصل األول ،الدروس  6 – 3حول التصويت.

املصدر:

منهاج غزة حلقوق اإلنسان ،الصف اخلامس ،الفصل األول ،الدروس  6 – 3حول التصويت.
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نشرة للتوزيع :املرشح املثالي
املرشح املثالي للبرملان املدرسي ينبغي أن يكون:
•لطيفا ومهذبا
•مطلعا على القضايا التي تهم الطلبة
•محبوبا وصاحب شخصية مؤثرة
•متحدثا جيدا
•قادرا على تخصيص وقت كاف للبرلمان المدرسي
•على استعداد للدفاع عن حقوق الطلبة في المدرسة
•قادرا على المساعدة في حل النزاعات أوالخالفات بين الطلبة أنفسهم أو بين الطلبة
والمعلمين
•قادرا على التصرف كأنموذج يحتذي به الطلبة اآلخرون
•مستمعا جيدا
•...
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 .34درجة حرارة حقوق اإلنسان في مدرستنا
املغزى :حقوق اإلنسان بصفة
عامة
احلقوق املقصودة:

احلق في التعليم ،واحلق في املشاركة
(التعبير عن الرأي ) واحلق في احلماية من
العنف

الصفوف:

الصفوف 9-4
( االستبانات تختلف من صف آلخر)

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقة)

األهداف:

•حتديد مدى احترام املدرسة ملبادىء حقوق اإلنسان.
•املشاركة في تقييم درجة حرارة حقوق اإلنسان في املدرسة.

فكرة عامة:

أن يقوم الطلبة بتعبئة استبانة لتقييم درجة حرارة حقوق اإلنسان في املدرسة.

املواد الالزمة:

نسخ من نشرة التوزيع :درجة حرارة حقوق اإلنسان (هناك نسختان ،واحدة لألطفال األكبر سنا ً واألخرى
لألطفال األصغر سناً .إختر النسخة املناسبة منهما).

اخلطوات:

 .1قم بتوزيع االستبانة على الطلبة ،وقل لهم أنهم سيقومون بقياس ''درجة حرارة حقوق اإلنسان'' في
املدرسة .إختر النسخة املناسبة من النشرتني .وكلما ''ارتفعت'' درجة احلرارة ،ازداد مقدار احترام املدرسة
حلقوق اإلنسان.
 .2بالنسبة لألطفال األصغر سنا ،اقرأ كل عبارة من العبارات وافسح اجملال لألطفال لطرح أسئلة
الستيضاح معناها.
 .3بعد انتهاء جميع الطلبة من تعبئة االستبانة ،اجمع االستبانات وقم بتفريغ النتائج .وإذا كان عدد
االستبانات كبيرا ،بإمكانك تفريغ النتائج في وقت آخر وإجراء املناقشة بعد ذلك.
 .4بعد استخراج النتائج قم بإطالع الطلبة عليها .بإمكانك كتابة العبارات على السبورة مع النتيجة
التي حصلت عليها كل عبارة.
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هيا بنا نتحدث – تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل كان من السهل اإلجابة على جميع األسئلة؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•بناء على درجة حرارة املدرسة ،إلى أي مدى ترى أن حقوق اإلنسان حتظى باالحترام في مدرستنا؟
•ما هي األشياء التي ميكننا أن نفعلها ''لرفع'' درجة احلرارة تلك؟ ما هي النواحي التي حصلت على درجة
منخفضة وكيف ميكننا حتسينها؟

متابعة:

ميكن استخدام نتائج هذا النشاط ''كأساس أولي'' أو نقطة بداية لقياس مدى تلبية املدرسة ملتطلبات
البيئة القائمة على احلقوق .وميكن أيضا إطالع البرملان املدرسي على النتائج لعله يساهم في معاجلة بعض
اجلوانب التي كشفت عنها التائج.

نصائح:

•عند ذكر التمييز في النشرة فإن ذلك يتعلق بنواح كثيرة مثل العمر ،الثقافة ،اإلعاقة ،مجموعة األصدقاء،
القدرات اجلسدية أو الفكرية ،اجلنس ،الوضع املادي ... ،إلخ.
•هذا االختبار ميثل قائمة أولية تربط أحوال املدرسة ببعض مواد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان .وإذا أراد
املعلمون وإدارة املدرسة تكوين ''صورة أولية'' أكثر دقة عن الوضع احلالي حلقوق اإلنسان في املدرسة،
ينبغي مراجعة أداة التخطيط رقم  2املوجودة في القسم  2.3من اجلزء الثاني.
•ينبغي مراجعة العبارات وتنقيحها حسب اللزوم.
•لألطفال األصغر سنا :أعلى مجموع ميكن أن يحققه االختبار هو  20عالمة  ،في حني أن أعلى مجموع
لألطفال األكبر سنا هو  100عالمة .فإذا كان معدل نتيجة االختبار أقل من ذلك بكثير ،فكر في العبارات
التي حصلت على عالمات متدنية (صفر –  )1واسأل الطلبة ما الذي ميكن فعله لتحسني األحوال في
املدرسة.

املصدر:

مركز مصادر حقوق اإلنسان جلامعة منيسوتا''.قياس درجة حرارة حقوق اإلنسان في مدرستك''
http://www.hrusa.org/hrmaterials/temperature/default.shtm.
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نشرة للتوزيع :درجة حرارة حقوق اإلنسان في مدرستنا
لألطفال األصغر سنا
مقياس العالمات:
ال/مطلقا :صفر
أحياناً :نقطة واحدة
نقطتني
دائماً:
العبارة

الرقم
1

مدرستي مكان يشعر الطلبة فيه باألمان و االطمئنان .

2

الطلبة في مدرستي ال يتعرضون للتمييز بسبب اختياراتهم وأسلوب
حياتهم مثل اختياراألصدقاء أو األشياء املفضلة لديهم.

3

الطلبة في مدرستي ال يسمحون باألفعال القبيحة أو األلفاظ السيئة في
املدرسة.

4

إذا قام أحد األشخاص بفعل قبيح جتاه شخص آخر ،يتم مساعدة صاحب
هذا الفعل على تعلم كيفية تعديل سلوكه.

5

املعلمون واملوظفون اآلخرون في املدرسة يهتمون بنمائي الكامل
ويساعدونني عندما أحتاج إلى املساعدة.

6

إذا وقعت نزاعات ،فإن املعلمني والطلبة في مدرستي يحاولون حلها بطرق
خالية من العنف.

7

في األمور التي تتعلق باالنضباط املدرسي ( مبا في ذلك تعليق دوام الطالب أو
طرده من املدرسة) يتم التعامل مع اجلميع بإنصاف وعلى قدم املساواة لدى
إقرار االجراءات التأديبية.

8

يتم احترام ممتلكاتي الشخصية واملكان اخملصص لي.

9

بإمكان الطلبة في مدرستي احلصول على وقت كاف لالستراحة خالل اليوم
الدراسي.

10

أحتمل املسؤولية في مدرستي في أال ّ ميارس اآلخرون التمييز وأنهم يتصرفون
بطرق تعزز سالمة املدرسة وما فيه اخلير لها.

اجملموع ( من )20
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حقوق اإلنسان في مدرستنا نشرة للتوزيع :درجة حرارة حقوق اإلنسان في مدرستنا
لألطفال األكبر سنا
التعلميات :أجب على جميع العبارات الواردة أدناه حسب املقياس التالي للعالمات ،و احسب مجموع
العالمات.
مقياس العالمات:
ال/مطلقا :صفر
نقطة واحدة
نادراً:
أحياناً :نقطتني
 3نقاط
غالباً:
نعم/دائماً 4 :نقاط
الرقم

العبارة

1

مدرستي مكان يشعر الطلبة فيه باألمان واالطمئنان .

2

يتلقى جميع الطلبة مقدارا متساويا من التشجيع اواملعلومات املتعلقة
بفرصهم األكادميية ومساراتهم املستقبلية.

3

الطلبة في مدرستي ال يتعرضون للتمييز بسبب اختياراتهم وأسلوب حياتهم
مثل اختياراألصدقاء أو األشياء املفضلة لديهم.

4

مدرستي توفر مقدارا متساويا جلميع األفراد فيما يتعلق بسهولة احلركة
والتنقل واملصادر واألنشطة.

5
6

الطلبة في مدرستي ال يسمحون باألفعال واملواد القبيحة أو األلفاظ السيئة
في املدرسة.
إذا قام أحد األشخاص بفعل قبيح جتاه شخص آخر أو اعتدى على حقوقه ،يتم
مساعدة من ارتكب هذا الفعل على تعلم كيفية تعديل سلوكه.

7

الطلبة واملعلمون واملوظفون اآلخرون في املدرسة يساعدونني على تعلم
مهارات وطرق جديدة لالنسجام مع اآلخرين.

8

إذا وقعت نزاعات ،يحاول املعلمون والطلبة في مدرستي حلها بطرق خالية من
العنف.

9

يتم تطبيق سياسات األونروا وإجراءاتها عند تقدمي شكاوي تتعلق بالتحرش
أوالتمييز.

10

في األمور التي تتعلق باالنضباط املدرسي ( مبا في ذلك تعليق دوام الطالب
أو طرده من املدرسة) يتم التعامل مع اجلميع بإنصاف وعلى قدم املساواة في
حتديد الذنب وإقرار العقوبة.

11

ال أحد في مدرستي يتعرض ملعاملة أو عقوبة حتط من قدره.

12

إذا اتُهم أي شخص في مدرستي بأي ذنب فإنه يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته.

13

يتم احترام ممتلكاتي الشخصية واملكان اخملصص لي.
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مقياس العالمات:
ال/مطلقا :صفر
نقطة واحدة
نادراً:
أحياناً :نقطتني
 3نقاط
غالباً:
نعم/دائماً 4 :نقاط
العبارة

الرقم
14

أمتتع بحرية التعبير عن معتقداتي وآرائي (الثقافية والسياسية وغيرها) دون
خوف أو متييز.

15

أعضاء مدرستي بإمكانهم انتاج وتوزيع مطبوعات دون خوف من الرقابة أو العقوبة.

16

األصوات واآلراء املتنوعة ( العرقية والعقائدية وتلك املرتبطة بالنوع االجتماعي
واألقليات) ممثلة في املساقات والكتب املدرسية واملكتبات وتعليمات الغرفة
الصفية.

17

الفرصة متاحة لي ألعبر عن ثقافتي من خالل املوسيقى والفن والرقص واخلطابة.

18

الفرصة متاحة ألعضاء اجملتمع املدرسي للمشاركة ( فرديا وعبر مجموعات
مثل البرملان املدرسي) في عمليات دميوقراطية لصنع القرارات لتطوير
سياسات املدرسة وأنظمتها.

19

أعضاء مدرستي يتمتعون بحق تشكيل جمعيات مدرسية للدفاع عن
حقوقهم وحقوق اآلخرين.

20

أعضاء مدرستي يشجعون بعضهم بعضا على التعلم عن املشاكل
اجملتمعية والعاملية املتعلقة بالعدالة والبيئة والفقر والسلم.

21

أعضاء مدرستي يشجعون بعضهم بعضا على تنظيم وتنفيذ فعاليات
تدعو لالهتمام باملشاكل اجملتمعية والعاملية املتعلقة بالعدالة والبيئة والفقر
والسلم.

22

بإمكان الطلبة في مدرستي احلصول على وقت كاف لالستراحة خالل اليوم
الدراسي.

23

بإمكان املعلمني واملوظفني اآلخرين في مدرستي احلصول على وقت كاف
لالستراحة خالل اليوم الدراسي ،والعمل لعدد معقول من الساعات في ظل
ظروف عمل منصفة.

24

تتاح للطلبة فرص للتفاعل مع املؤسسات االجتماعية والهيئات التي تقوم
بالتوعية في مجال حقوق اإلنسان .

25

أحتمل املسؤولية في مدرستي في أال ّ ميارس اآلخرون التمييز ،وفي أنهم
يتصرفون بطرق تعزز سالمة املدرسة وما فيه اخلير لها.

اجملموع ( من )100
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 .35أرسمها صح
املغزى :حقوق اإلنسان بصفة
عامة
احلقوق املقصودة:

احلقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل

الصفوف:

الصفوف 9-6

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقة)

األهداف:

•فهم مفهوم التعاون.
•زيادة الوعي باحلقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل.
•ممارسة مهارات الرسم.

فكرة عامة:

أن يرسم الطلبة ضمن مجموعات صورا متثل حقوق الطلبة.

املواد الالزمة:

مالحظات املعلم :مالحظات مقترحة لنشاط ''ارسمها صح'' وأقالم رصاص وورق.

اخلطوات:

حضر قائمة من عشرة حقوق (انظر مالحظات املعلم) ،وقم بإلصاق أربع لوحات من الورق املقوى على
ّ .1
جوانب مختلفة من غرفة الصف.
 .2قم بإجراء مناقشة مع الطلبة حول حقوق اإلنسان املعروفة لديهم مع تذكيرهم ببعض احلقوق إن
غابت عن ذاكرتهم.
قسم الطلبة إلى أربعة مجموعات تتكون كل منها من أربعة أو خمسة أطفال ،واطلب من كل
ّ .3
مجموعة الوقوف بجانب إحدى اللوحات امللصقة في الغرفة .احرص علي توفير مجال للحركة يتيح لكل
طفل في اجملموعة التقدم إليك بسرعة والعودة إلى مجموعته.
 .4اشرح لألطفال أن النشاط هو عبارة عن مسابقة بينهم ،وأن على كل طفل أن يرسم على اللوحة صورة
متثل أحد احلقوق كي يحاول بقية أعضاء الفريق معرفة احلق الذي متثله تلك الصورة .والفريق الفائز في
املسابقة هو أول فريق يتمكن من معرفة جميع احلقوق التي يتم رسمها.
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 .5اطلب عضوا من كل فريق أن يأتي إليك بسرعة ،وأرهم حقا من احلقوق ليرسمه كل منهم على اللوحة.
 .6يعود كل العب إلى فريقه ويرسم احلق على اللوحة دون أن يتكلم أو يكتب أي كلمة .وبعد أن يتوصل
أعضاء الفريق إلى معرفة ذلك احلق ،اطلب من أعضاء جدد أن يأتوا إليك لتريهم حقا آخر ليرسموه(.قد
تتكرر العملية بالنسبة لبعض الطلبة)
 .7تنتهي اللعبة عندما يتوصل أحد الفرق إلى معرفة كل احلقوق قبل الفرق األخرى.

هيا بنا نتحدث – تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل عرفتم كل احلقوق في اللعبة؟
•هل كان رسم بعض احلقوق أصعب من رسم بعضها اآلخر؟ ملاذا؟
•ماذا تعرف من حقوق أخرى؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•هل يتمتع كل شخص باحلقوق ذاتها؟
•ما هي احلقوق التي ال يتم أحيانا احترامها؟
•جميعنا لنا احلق في التعبير عن أنفسنا ،كما أننا نتحمل مسؤولية متكني كل واحد في الصف من
التعبير عن نفسه .كيف ميكننا أن نتعاون لضمان احترام هذا احلق؟

متابعة:

ميكن توظيف الفن بطرق متعددة لتعميق فهم الطلبة حلقوق اإلنسان .ميكنك مثال أن تخصص لكل طفل
حقا معينا أو مادة معينة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أو من ميثاق حقوق الطفل وأن تكلفه بأن يرسم
الصورة التي يراها مناسبة لذلك احلق أو تلك املادة.

نصائح:

•مبا أن هذا النشاط يعتبر مبثابة مسابقة ،من املهم أن تتوفر مساحة كافية لألطفال للتحرك جيئة
وذهابا بينك وبني فرقهم .وإن لم يكن اجملال متاح لذلك ،فكر في إجراء النشاط خارج غرفة الصف.
•إن لم يتوفر ورق من احلجم الكبير ،استخدم لكل مجموعة عشر أوراق من احلجم العادي .وإن لم يتوفر
الورق ،دع الفرق تستخدم السبورة.
•تتضمن نشرة مالحظات املعلم قائمة بحقوق مقترحة للنشاط ،ولكن بإمكانك اختيار حقوق غيرها إن
كنت ترى أنها تناسب النشاط بصورة أفضل.

املصدر:

إلعبها بإنصاف رزمة أدوات تعليم حقوق اإلنسان لألطفال'' ،أرسمها صح''.
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مالحظات املعلم :حقوق مقترحة لنشاط (أرسمها صح):
11.1الحق في الذهاب إلى المدرسة.
2.2الحق في السكن.
3.3الحق في ممارسة الشعائر الدينية.
4.4الحق في تناول الطعام.
5.5الحق في المياه.
6.6الحق في الرعاية الصحية.
7.7الحق في اللعب.
8.8الحق في التعبير.
9.9الحق في بيئة نظيفة.
1010الحق في العيش مع الوالدين.
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 .36صديقي العزيز
املغزى :حقوق اإلنسان بصفة
عامة
احلقوق املقصودة:

احلق في املشاركة (لتعبير عن رأيك )
احلقوق الواردة في اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان

الصفوف:

الصفوف 9-6

الوقت:

حصتان ( 80دقيقة)

األهداف:

•تشجيع الطلبة على التعبير عن مشاعرهم وآرائهم.
•تقدير وتفهم وجهات النظر اخملتلفة حول قضية معينة.
•تشجيع مشاركة الطلبة الذين يصعب عليهم التحدث أمام اآلخرين.
•اطالق مناقشة عامة حول التضامن واملساواة واالحترام املتبادل.

فكرة عامة:

أن يعمل الطلبة في أقران ليكتبوا لبعضهم رسائل عن قضايا تتعلق بحقوق اإلنسان.

املواد الالزمة:

أقالم رصاص وأوراق.

اخلطوات:

 .1حضر مسبقا قضية تتعلق بحقوق اإلنسان ليكتب الطلبة عنها ،وينبغي أن تكون القضية من
القضايا العامة مثل ''احلفاظ على نظافة البيئة'' أو ''التنمر في املدرسة'' أو ''العيش في بيئة آمنة'' .قدم
القضية لألطفال وقل لهم أنهم سيكتبون رسالة حولها.
قسم الطلبة إلى أقران واطلب من كل طفل أن يكتب لقرينه حول القضية التي مت حتديدها في اخلطوة
ّ .2
السابقة.
 .3وضح لهم تعليمات كتابة الرسالة كما يلي:
•يجب أن تكون الرسالة موجهة للطفل اآلخر.
•يجب أن يتراوح حجم الرسالة من نصف صفحة إلى صفحة واحدة.
•يجب إنهاء الرسالة بعبارة تدعو الطفل اآلخر للرد عليها ،مثل عبارة ''ماذا تعتقد بشأن هذه
املسألة؟'' و ''هل تستطيع مساعدتي في هذه املسألة؟'' و ''ماهو رأيك في هذا املوضوع؟''
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 .4يقوم كل طفل بكتابة رسالته ويسلمها لقرينه اآلخر ،ثم يقرأ كل منهم الرسالة املوجهة له ويكتب
الرد عليها في نفس احلصة .وإن لم يتسع الوقت لذلك ،بإمكان الطلبة كتابة ردودهم في حصة أخرى.
 .5بعد كتابة الرد يقوم كل طفل بتسليم الرد لقرينه اآلخر.
 .6اطلب من بعض الطلبة قراءة رسائلهم أمام الصف ،ومن أقرانهم قراءة ردودهم..

هيا بنا نتحدث – تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل كان من الصعب الكتابة حول موضوع معني؟
•ماذا تعلمت من كتابة الرسالة؟ ماذا تعلمت من رد صديقك؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•ما هي بعض اإلجراءات امللموسة التي ميكننا القيام بها كمجموعة ملعاجلة هذه القضية؟ كيف ميكننا
زيادة الوعي بهذه القضية على نطاق املدرسة؟

متابعة:

بإمكان الطلبة كتابة رسائل حول قضية مهمة للصف وتوجيه تلك الرسائل للسلطات اخملتصة أو لرجال
السياسة أو الصحف احمللية ،ولكن ينبغي أن يتم ذلك بإذن إدارة املدرسة وأولياء أمور الطلبه.

نصائح:

•هذا النشاط يوفر فرصة جيدة ليتسنى لألطفال التفكير بوضوح بشأن ما يشعرون به أو يريدون
قوله حول قضية معينة .كما أنه يتيح اجملال لألطفال الذين ال يجيدون التعبير عن أنفسهم بالكالم
كي يشاركوا في إبداء الرأي عن طريق الكتابة .وهذا من شأنه تعزيز الشعور بروح اجلماعة والتفاهم
الشخصي بني الطلبة .كما أن هذه الطريقة تصلح للتعامل مع النزاعات عندما تقع بني طلبة الصف.
•بدال من حتضير قضية من طرفك ،بإمكانك أن تطلب من الطلبة حتديد القضايا التي يحبون الكتابة
عنها .بإمكان الطلبة االتفاق على تناول قضية واحدة ،أو أن يقوم كل منهم بالكتابة حول القضية التي
يختارها بنفسه.
•في حني أنه ينبغي الطلب من الطلبة كتابة الرسالة من زاوية شخصية إلى أقصى حد ممكن ،إال أن األمر
يعود للطفل نفسه ليقرر إلى أي مدي يرغب بتناول املوضوع من زاوية شخصية .كلمة ''شخصية'' في
هذا السياق تعني أن يكون الطفل نفسه معنيا بالقضية ،أو أنها تنطوي على أهمية خاصة بالنسبة له.
•إحدى مصاعب هذا النشاط هي أن بعض الطلبة قد يشعرون ''بعدم القدرة على الكتابة'' .وفّر لهم
التشجيع للقيام بذلك.
•كتابة الرسائل عملية ليست سهلة ،ولذلك لعلّه من األنسب أوال أن يتم استعراض منوذج رسالة
افتراضية ومناقشتها مع الطلبة (انظر منوذج الرسالة في نشرة مالحظات املعلم).

املصدر:

اجلميع مختلفون اجلميع متساوون'' ،صديقي العزيز '' ...
http://eycb.coe.int/edupack/27.html
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مالحظات املعلم :منوذج رسالة
صديقي العزيز،
أكتب لك هذه الرسالة النني أعتقد أنه ينبغي وضع حد للتنمر في مدرستنا .ورغم أنه لم
يسبق لي أن كنت ضحية للتنمر ،إ ّلا أن بعض أصدقائي يعانون منه .فهناك طلبة آخرون
في المدرسة يسخرون منهم أمام الجميع ،وهذا أمر ال يصح أن يحدث .وهم يقولون لهم
كالما غير الئق في الصف بعيدا عن نظر المعلم ،وال أحد يجرؤ أن يتحدث عن ذلك.
لقد تعلمت في الصف عن حقوق اإلنسان  ،وعرفت أن المساواة هي أحد هذه الحقوق ،وهي
تعني أنه علينا جميعا أن نعامل بعضنا بصورة حسنة .ورغم أن المتنمرين ال يستخدمون
إال الكالم ،إال أن هذا الكالم يؤذي أصدقائي .أرجو أن ترشدني ماذا أفعل وكيف يمكنني
مساعدة أصدقائي.
صديقك أسماء
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 .37من الرجل ومن المرأة؟
املغزى :املساواة وعدم التمييز
احلقوق املقصودة:

احلق في التعليم واحلق في املساواة
وعدم التمييز ،بخاصة املساواة بني األوالد
والبنات والرجال والنساء

الصفوف:

الصفوف 9-7

الوقت:

حصتان ( 80دقيقة)

األهداف:

•استكشاف التصورات النمطية عن النوع االجتماعي في الكتب املدرسية وغيرها من املطبوعات.
•تطوير مهارات في إجراء املسح.
•تشجيع املساواة بني طرفي النوع االجتماعي.

فكرة عامة:

أن يقوم الطلبة مبسح الكتب املدرسية ملعرفة الصورة التي تعكسها عن الرجال والنساء والفتيان والفتيات.

املواد الالزمة:

أقالم رصاص ونسخ من نشرة من الرجل ومن املرأة؟ مسح للتصورات في كتاب مدرسي ،وكتب مدرسية
يستخدمها الطلبة (أو أية مطبوعات أخرى مثل الصحف واجملالت إن كانت متوفرة).

اخلطوات:

 .1يفترض هذا النشاط وجود نوع من الفهم بني الطلبة للتصورات النمطية عن طرفي النوع االجتماعي.
قم بعصف ذهني مع الطلبة حول هذا املوضوع ،واسألهم إن كانت هناك أعمال أو سلوكيات يعتبرها
اجملتمع من اختصاص الرجل وأخرى من اختصاص املرأة مثل اعتبار ''أعمال البناء خاصة بالرجل'' و ''الطهو
خاصا باملرأة'' .ذكّر الطلبة أن أدوار النوع االجتماعي هي أدوار تعطيها اجملتمعات اخملتلفة للرجل واملراة
والصبي والبنت ،كما أنها أدوار تتتغير مع مرور الوقت.

 .2اشرح لألطفال أنهم سيقومون مبسح لكتبهم املدرسية للكشف عن مدى كونها ''صديقة للنوع
قسم الصف إلى أربع أو خمس
االجتماعي'' من حيث ما تتضمن من تصورات عن أدوار الرجل واملرأةّ .
مجموعات حسب عدد الكتب املوجودة ،على أن تقوم كل مجموعة مبسح كتاب مختلف أو تشترك أكثر
من مجموعة مبسح الكتاب ذاته.
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 .3اطلب من كل مجموعة مسح التصورات في الكتاب اخملصص لها وقم بتزويدها بنموذج املسح املعد
للتوزيع في نشرة من الرجل ومن املرأة؟ مسح للتصورات في كتاب مدرسي.

هيا بنا نتحدث – تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل فوجئت ببعض النتائج؟
•ماذا ستفعل لو ُطلب منك أن تقلب بعض تلك التصورات؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•هل توجد تصورات منطية عن النوع االجتماعي في مجاالت أخرى أيضا مثل وسائل اإلعالم ( في الصحف
وفي االنترنت وفي التلفزيون  ...إلخ)
•ماذا ميكننا أن نفعل في املدرسة وفي اجملتمع للترويج ألدوار إيجابية للرجل واملرأة ،ولألوالد والبنات؟

متابعة:

هذا النوع من األنشطة قد ميتد ألكثر من حصتني ،وميكن اعتباره كمشروع صفّ ي طويل املدى ،وكذلك
استخدامه ملراجعة مختلف الكتب املدرسية التي يستخدمها الطلبة.

نصائح:

•اختر كتابا يحتوي على عدد من التصورات ليتم مسحه.
•هذا النشاط مخصص لألطفال األكبر سنا ،ولكن ميكن تكييفه ليناسب الطلبة األصغر سنا.
•إن كان هناك وقت كاف ،بوسع الطلبة تقدمي نتائج املسح بطرق مختلفة .فإذا كان الطلبة مثال يدرسون
مادة اإلحصاء ،بإمكانهم عرض النتائج في شكل جداول أو أعمدة بيانية أو مخططات دائرية.

املصدر:

أبجديات تعليم حقوق اإلنسان :أنشطة عملية للمدارس االساسية والثانوية'' .من الرجل ومن املرأة؟'' ص .75
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نشرة للتوزيع :من الرجل ومن املرأة؟ مسح لكتاب مدرسي عن التصورات حول الرجل واملرأة
مشاهدات وأمثلة من كتاب مدرسي

األسئلة

هل متت اإلشارة إلى عدد متساو من الذكور عدد الرجال
عدد النساء
واإلناث؟
عدد الفتيان
عدد الفتيات

هل مت تصوير الشخصيات األنثوية كشخصيات
قادرة على اتخاذ القرار ،وذات بنية جسدية قوية،
وتتمتع بروح املغامرة وباإلبداع ،ولديها اهتمام
بنطاق واسع من مجاالت العمل والتخصص؟

هل مت تصوير الشخصيات الذكورية كشخصيات
حنونة ومحبة للمساعدة ومستعدة للتعبير
عن عواطفها؟

هل يحترم الرجال والنساء ،والفتيان والفتيات
بعضهم بعضا كأشخاص متساوين؟

هل يؤدي الرجال دورا فعاال في رعاية األبناء
والقيام بالواجبات املنزلية؟

هل تؤدي النساء دورا فعاال خارج املنزل؟ إن كان
األمر كذلك فهل يقمن بأدوار غير تلك املرتبطة
تقليديا باملرأة ،أي غير مهنة التمريض والتدريس؟

196

أنشطة الغرفة الصفية

 .38الصورة تتكلم
املغزى :حقوق اإلنسان بصفة
عامة
احلقوق املقصودة:

حرية التعبير واحلق في التعليم

الصفوف:

الصفوف 9-6

الوقت:

حصة واحدة ( 40دقيقة)

األهداف:

•التعبير عن اآلراء واملشاعر من خالل الفن.
•استخدام التعبير الفني كنقطة بداية الستكشاف بعض قضايا حقوق اإلنسان.

فكرة عامة:

أن يعبر الطلبة عن أنفسهم من خالل الفن حول شيء تعلموه.

املواد الالزمة:

أقالم تلوين وأوراق.

اخلطوات:

 .1في نهاية األسبوع ،اسأل الطلبة عن شيء تعلموه في األسبوع املاضي فيما يتعلق بحقوق اإلنسان،
وقد يكون ذلك أحد حقوق اإلنسان مثل احلق في التعبير عن الرأي ،أو إحدى القضايا املتعلقة بحقوق
اإلنسان مثل التنمر أو حل النزاعات سلميا.

 .2اطلب من الطلبة استخدام ورقة ليرسموا عليها ما تعلموه.
 .3بعد انتهاء اجلميع من الرسم ،اطلب من بعض الطلبة شرح رسوماتهم أمام طلبة الصف.
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هيا بنا نتحدث – تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل كان من الصعب أن ترسم شيئا ما؟ هل من األسهل لك التعبير عن ذلك الشيء بالكالم أو بالكتابة
بدال من الرسم؟
•هل مثّلت الرسومات عددا كبيرا من حقوق اإلنسان؟ ملاذا قررت أن ترسم ما رسمته؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة االطفال:
•هل تعبر الرسومات عن أوضاع تظهر احترام حقوق اإلنسان أم عكس ذلك؟
•كيف تساعدنا أعمالنا الفنية على حتديد حلول لألوضاع التي لم تتحقق فيها حقوق اإلنسان؟

متابعة:

بإمكانك عرض رسومات الطلبة في غرفة الصف.

نصائح:

•من املهم التوضيح لألطفال أن هذا النشاط ال يهدف إلى اختبار قدرتهم على الرسم ،بل قدرتهم على
التعبير عن أنفسهم بطرق أخرى عدا عن الكالم أوالكتابة.
•الطلب من الطلبة رسم صور للتعبير عن مشاعرهم يعتبر بديال مناسبا لتقييم أي نشاط .فكر في
إمكانية استخدام هذه الطريقة كبديل أو كخطوة إضافية للمناقشة اجلماعية التي تتم في نهاية
األنشطةاألخرى الواردة في رزمة األدوات هذه.
•هذا النشاط مفيد في حالة وقوع حادثة معينة أو قضية أثرت على طلبة الصف في الفترة السابقة
مثل حدوث نزاع بني الطلبة أو إذا تناقلت األخبار قضية تتعلق بحقوق اإلنسان وكان الطلبة على علم
بها.

املصدر:

إلعبها بإنصاف ،دليل التربية على حقوق اإلنسان لألطفال'' .الصورة تتكلم''.
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 .39الصفحة األولى
املغزى :املشاركة وحقوق
اإلنسان بصفة عامة
احلقوق املقصودة:

قضايا معاصرة حلقوق اإلنسان ،احلق
في املشاركة (التعبير عن رأيك) وحرية
التعبير واحلق في املشاركة في احلياة
الثقافية للمجتمع

الصفوف:

الصفوف 9-7

الوقت:

لغاية ثالث حصص ( 120دقيقة)

األهداف:

•زيادة الوعي حول وسائل اإلعالم وطريقة تناولها لقضايا حقوق اإلنسان.
•تطوير مهارات لالتصال والتعاون بصورة فعالة.
•تنمية اإلحساس باملسؤولية من أجل التغير االجتماعي.

فكرة عامة:

هذا النشاط عبارة عن محاكاة متثل مجموعة من الصحفيني يقومون بإعداد الصفحة األولى لصحيفتهم
قبل طباعتها.

املواد الالزمة:

أوراق من احلجم الكبير املستخدم في لوحات التدريب وأقالم تلوين وعدة صور من الصحف وصمغ ومقصات.

اخلطوات:

حتضير :اقتطع حوالي  40صورة من الصحف دون أن يرافقها أي نص أو تعليق مكتوب.
 .1قدم النشاط مبينا أنه محاكاة ملكتب صحيفة يقوم بإعداد الصفحة األولى للعدد الذي سيصدر صباح
اليوم التالي ،وأن الصحيفة عادة تغطي قضايا محلية ودولية ،مبا في ذلك القضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان.
 .2إعرض لألطفال بعض األمثلة من الصفحات األولى لبعض الصحف.
 .3إعرض الصور على الطاولة ودع الطلبة يشاهدونها بصمت ،وقل لهم أن تلك الصور هي التي ستكون
محور العمل الذي سيقومون به.

 .4قسم الطلبة إلى مجموعات تتكون كل منها من  8-6أطفال .على كل مجموعة أن تتخيل أنها هيئة
حترير تعمل على تصميم وإخراج الصفحة األولى جلريدتها.
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 .5أطلب من كل مجموعة اختيار اسم لصحيفتها.
 .6قم بتوزيع الورق والصمغ واملقصات والصور ( 7-5صور لكل مجموعة)  ،واطلب من الطلبة مباشرة العمل.
 .7أوضح أن على كل مجموعة تصميم الصفحة األولى واختيار أخبار الصفحة األولى ،مبينا أن الغاية من
األخبار هي إثارة اهتمام القارئ وال داعي إليرادها كاملة.
 .8دع الطلبة ينفذون مهمتهم باستخدام أوراق لوحة الكتابة.
 .9بعد انتهاء اجملموعات من عملها أطلب من كل مجموعة عرض صفحتها أمام اجلميع ،وناقش الطلبة في
أعمالهم بطرح األسئلة الواردة أدناه.

هيا بنا نتحدث – تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•كيف نظمتم العمل بينكم في اجملموعات؟ هل نفذمت العمل معا أم قسمتم أنفسكم إلى مجموعات
مصغرة لتتولى كل منها إعداد خبر معني؟ هل يشعر كل منكم أنه شارك فعليا في تنفيذ املهمة؟
•كيف اخترمت األخبار التي أوردمتوها؟
•إلى أي مدى تتعلق تلك األخبار بحقوق اإلنسان؟ ما هي احلقوق التي تتعلق بها؟ هل تعالج تلك األخبار
أحداث محلية أم دولية؟
•كيف تبدو صفحة كل مجموعة باملقارنة مع الصفحات األخرى؟ هل هناك مجموعات استخدمت
الصور ذاتها لكن مبعاجلة إخبارية مختلفة؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•من أين نحصل على األخبار؟ ما مدى مصداقية مصادر املعلومات؟ هل هناك مصادر إخبارية منحازة؟ إن
كان األمر كذلك فبأي طريقة؟
•ما هو نوع األخبار التي تبرزها وسائل اإلعالم ؟
•ما هي قضايا حقوق اإلنسان أو انتهاكات حقوق اإلنسان التي تتناقلها وسائل اإلعالم؟

متابعة:

بإمكانك أن تطلب من الطلبة عرض صفحاتهم في غرفة الصف .ويستطيع الطلبة أيضا االتصال بإذاعة
محلية أو مبحطة تلفزيونية أو بصحيفة والتحدث مع الصحفيني ملعرفة كيف يتعاملون مع قضايا حقوق
اإلنسان في عملهم.

نصائح:

•عند اختيار الصور ،احرص على أن تتعلق مبواضيع متنوعة وجتنب القوالب النمطية .حاول إيجاد توازن بني
عدد الصور التي تتعلق بأخبار ''إيجابية'' وتلك التي تتعلق بأخبار ''سلبية'' حول قضايا حقوق اإلنسان ،
مبا فيها القضايا السياسية واملدنية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.
•عند شرح منظر الصفحة االولى ،بينّ كيف حتاول الصحافة إثارة اهتمام القارئ من خالل توظيف العناصر
الرئيسة لعنوان اخلبر وموجزه والتعليق املكتوب بجانب الصور املنشورة.

املصدر:

البوصلة – دليل التربية على حقوق اإلنسان للصغار'' .الصفحة األولى'' ،ص .181
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 .40محاكاة األمم المتحدة
املغزى :حقوق اإلنسان بصفة
عامة
احلقوق املقصودة:

احلقوق الواردة في اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان ،وقضايا معاصرة حلقوق اإلنسان

الصفوف:

الصفوف 9-7

الوقت:

لغاية ثالث حصص ( 120دقيقة) مع
إتاحة وقت كاف لتنفيذ واجب مدرسي
للتحضير لهذا النشاط

األهداف:

•شرح دور األمم املتحدة في دعم السالم وحقوق اإلنسان.
•إجراء بحث حول سجل إحدى الدول في مجال حقوق اإلنسان.

فكرة عامة:

أن يشارك الطلبة في محاكاة متثيلية عن األمم املتحدة وأن ميثلوا دور مندوبني لدول مختلفة.

املواد الالزمة:

أقالم رصاص وورق وخدمة إنترنت للبحث عن املعلومات ( إما في املدرسة أو في البيت إن كانت متوفرة).

اخلطوات:

 .1قم بتحديد قضية حتظى حاليا باهتمام عاملي ليقوم الطلبة بالتركيز عليها مثل تغير املناخ ،وتشريد
الالجئني بسبب احلروب ،والفقر  ...إلخ.
 .2كلف الطلبة كأفراد أو مجموعات بتمثيل بعض الدول االعضاء في االمم املتحدة وإجراء بحث حول تلك
الدول.

 .3أوضح أن هدف البحث هو معرفة املزيد من املعلومات حول تلك الدول وموقفها من القضية احملددة.
 .4تقوم كل مجموعة بالبحث من خالل اإلنترنت عن معلومات حول الدولة اخملصصة لها وعن موقفها إزاء
القضية احملددة .فمثال إذا كانت الدولة التي ستمثلها اجملموعة هي مصر ،والقضية احملددة هي حقوق املرأة ،على
الطلبة البحث عن معلومات تتعلق بحقوق املرأة في مصر وتبني إلى أي مدى تتمتع املرأة املصرية بحقوقها.
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 .5بعد انتهاء الطلبة من عملية البحث ،اطلب من كل مجموعة اختيار ''سفير'' ليقوم بعرض مشروع
''قرار'' على ''اجلمعية العامة'' بخصوص القضية الرئيسة احملددة لتلك الدولة .ويجب أن يتضمن القرار وصفا
للمشكلة وخطة لتحسني الوضع ،والدور الذي ميكن أن تؤديه األمم املتحدة في ذلك اإلطار.
 .6على السفير الذي ميثل دولته أن يكون قادرا على إقناع مندوبي الدول األخرى بأن مشروع القرار الذي
يقدمه يستحق النظر فيه.
 .7أوضح بأن على كل مجموعة أن تكون على استعداد لتعديل مشروع قرارها لبناء إجماع حوله وليتم
إقراره.
 .8اعقد جلسة حتاكي جلسات األمم املتحدة ،وقم بدور ''األمني العام'' أو دع هذا الدور ألحد الطلبة .اجعل
الطلبة يجلسون على شكل دائرة وأمامهم الفتات بأسماء الدول التي ميثلونها .اشرح قواعد اجللسة مثل
ضرورة أن يخاطب املتحدثون بعضهم بلقب ''سعادة السفير'' ،وأال ّ يتحدث املندوب إال إذا أذن له ''األمني
العام''.
 .9يطلب ''األمني العام'' عرض القرارات ملناقشتها والتصويت عليها ،مع التوضيح بأن القرار يحتاج إلى
تأييد ثلثي عدد األعضاء كي يتم إقراره.
 .10اختم اجللسة بعد انتهاء جميع الدول من عرض مقترحات قراراتها.

هيا بنا نتحدث – تقومي النشاط:

اطلب من الطلبة مناقشة النشاط:
•كيف وجدمت هذا النشاط؟
•هل كان من السهل البحث عن معلومات عن الدولة التي متثلونها؟ هل تفاجأمت بنتائج البحث؟
•هل كانت القرارات التي اقترحتها الدول األخرى مقنعة بالنسبة لإلجراءات التي ستتخذها لتحسني
وضع حقوق اإلنسان؟

ناقش الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة:
•ملاذا من املهم لنا تكوين املعرفة عن األمم املتحدة؟
•بعد أن عرفنا كيف تعمل بعض الدول على احترام حقوق اإلنسان بخصوص قضية معينة ،ما الذي
نستطيع قوله عن وضعنا نحن بالنسبة لهذا املوضوع؟ ما الذي نستطيع أن نفعله لتحسني الوضع
بخصوص هذه القضية في مجتمعنا؟

متابعة:

بإمكانك مساعدة الطلبة على توسيع نطاق معرفتهم عن دور األمم املتحدة في توطيد السالم وتعزيز حقوق
اإلنسان في العالم .فعلى سبيل املثال حصلت السلطة الفلسطينية من اجلمعية العامة لالمم املتحدة في
تشرين ثاني  2012على ''صفة مراقب'' .بإمكان الطلبة مناقشة ما يعنيه هذا القرار .كما أن معرفة املعايير
الدولية حلقوق اإلنسان ومعاهداتها وآلياتها تعزز فهم الطلبة وتقديرهم للجهود الالزمة لبناء ثقافة حلقوق
اإلنسان بني الالجئني الفلسطينيني.
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نصائح:

•يحتوي موقع األمم املتحدة  www.un.orgعلى معلومات عن جميع الدول األعضاء ،وميكن الدخول إليه
للحصول على معلومات إضافية .كما أن موقع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان www.ohchr.org
يحتوي على معلومات عن حقوق اإلنسان مصنفة حسب الدول.
•عند حتديد القضية التي ستجري املداوالت حولها ،حاول أن تختار قضية يسهل على الطلبة البحث عن
معلومات بشأنها .فالقضايا التي تتعلق مثال بتغير املناخ وحقوق املرأة وحقوق الطفل قد تكون أسهل
من غيرها من القضايا.
•عند حتديد الدول التي سيمثلها الطلبة ،حاول اختيار دول مختلفة من العالم من حيث املنطقة
اجلغرافية ومستوى التنمية واملواقف املتعلقة بالقضية املطروحة للمناقشة.

املصدر:

أبجديات تعليم حقوق اإلنسان :أنشطة عملية للمدارس األساسية والثانوية'' .محاكاة متثيلية عن االمم
املتحدة'' ،ص .95
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 .4تحقيق برنامج حقوق اإلنسان
في المدارس
 4-4مشاريع للمدرسة كلها – مشاريع البرلمان المدرسي
املشاريع املقترحة للبرملان املدرسي الواردة أدناه تتيح اجملال لتطبيق محاور الرزمة في البيئة املدرسية .وميكن اختيار
األنشطة املناسبة حسب املصادر املتوفرة في املدرسة ليقوم البرملان املدرسي في بداية العام الدراسي بوضع خطط
لتنفيذها.
املشاريع املقترحة بالنسبة حملور احلقوق العامة:
•تخطيط وتنفيذ االحتفاالت املتعلقة مبناسبات حقوق اإلنسان.
•تنظيم فعاليات توعية باستضافة منظمات تعمل في مجال حقوق اإلنسان.
•استضافة ندوة حوارية حول قضية من قضايا حقوق اإلنسان مبشاركة الطلبة.

املشاريع املقترحة بالنسبة حملور املشاركة:
•إصدار صحيفة أو نشرة إعالمية تغطي قضايا حقوق اإلنسان.
•تنظيم لقاءات مع قادة اجملتمع احمللي ملناقشة قضايا حقوق اإلنسان.
•تنفيذ أنشطة تدريبية حول مهارات االتصال بالتعاون مع منظمات أهلية.

املشاريع املقترحة بالنسبة حملور التنوع:
•تنظيم حملة للتوعية بالتنوع بني الطلبة.
•حتسني البيئة املدرسية لتصبح مهيئة ملتطلبات الطلبة ذوي االحتياجات
اخلاصة.
•تعزيز مشاركة جميع الطلبة في أنشطة البرملان املدرسي.
•الكشف ،بالتعاون مع إدارة املدرسة ،على مدى مالءمة املدرسة الحتياجات
الطلبة ذوي اإلعاقة وحتديد التحسينات الالزمة.
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في المدارس
املشاريع املقترحة بالنسبة حملور املساواة وعدم التمييز:
•تنظيم نشاط للتوعية باحتياجات الطلبة ذوي اإلعاقة.
•تنظيم أنشطة للطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة للمساعدة على
إدماجهم في احلياة املدرسية.
•تنظيم ورش عمل أو زيارات مدرسية للتحدث مع منظمات املرأة واملنظمات
غير احلكومية العاملة في مجال خدمة ذوي اإلعاقة أو املسنني أو غيرهم من
الشرائح املعرضة للتهميش.
•استطالع آراء الطلبة وأفكارهم ،من خالل االستبانات أو املقابالت أو مجموعات
عمل مصغرة ،حول املعيقات الرئيسة التي حتول دون حتقيق املساواة الكاملة
في املدرسة/اجملتمع ،وتقدمي نتائج البحث من خالل ندوة حوارية.

املشاريع املقترحة بالنسبة حملور االحترام:
•تنظيم حمالت ضد السلوكيات السلبية جتاه الطلبة واملعلمني
•تشجيع الطلبة غير األعضاء في البرملان املدرسي على القيام بدور (سفراء
االحترام) من أجل تكوين مناخ صحي وجيد في املدرسة.
•تنظيم مسابقة ملصقات جلميع الطلبة حتت شعار (كيف نحترم بعضنا
بعضا).

املشاريع املقترحة بالنسبة حملور حل النزاعات:
•تصميم وطباعة مواد تروج ملبدأ حل النزاعات سلميا.
•القيام بنشاطات تدريبية لبناء القدرات في مجال مهارات االتصال ومهارات
الوساطة وإدارة املشكالت باملشاركة مع منظمات غير حكومية ومؤسسات
اجملتمع احمللي.
•عرض قضايا تتعلق بحل النزاع من خالل استخدام املسرح.

املشاريع املقترحة بالنسبة حملور الصالت مع اجملتمع:
•االلتقاء مع أفراد من اجملتمع احمللي لتحديد ومعاجلة القضايا املتعلقة بحقوق
اإلنسان.
•زيارة برملانات مدرسية أخرى.
•إجراء مقابالت مع مناذج القدوة احلسنة في اجملتمع ونشر املقابالت في املدرسة
(عن طريق الفيديو أو صالة العرض  ...إلخ).
•تنظيم يوم (نظافة) يقوم فيه الطلبة بتنظيف البيئة احمللية.
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 .5تقويم برنامج حقوق اإلنسان
إن برنامج حقوق اإلنسان فريد من نوعه من حيث أنه يعلم الطلبة ويثقفهم عن حقوق اإلنسان ،لكنه يقوم بذلك بصورة
ليست نظامية باملقارنة مع املواد األكادميية التي تدرس في املدرسة .ولذلك فإن تقوميه ال يتم من خالل االمتحانات
وغيرها من اآلليات املتبعة في تقومي املواد األخرى.
إن الوسيلة األساسية التي يتم بواسطتها تقومي تعليم برنامج حقوق اإلنسان هي الكشف على مستوى كفايات
املتعلم اخلاصة بالبرنامج ( املذكورة حسب درجة الصف في اجلداول .)7 ،6 ،5واملعلمون مسؤولون عن تقدير مدى جناح
طلبتهم في حتقيق تلك الكفايات ،هذا باإلضافة إلى االعتماد على التغذية الراجعة من الطلبة .وسيتم التحقق من
ذلك من خالل نظام الوكالة للمراقبة والتقومي الذي سيتتضمن مؤشرات لقياس مدى حتقق كفايات املتعلم لبرنامج
حقوق اإلنسان .كما أن اخملتصني التربويني ومديري املدارس على استعداد لدعم املعلمني لكي يتم تنفيذ البرنامج
بنجاح.
فضال عن ذلك ،فإن كل نشاط من األنشطة الواردة في القسم  4،3من اجلزء الثاني يحتوي على جزء للتقومي .فالعبارة
التي يحتوي عليها كل نشاط (هيا بنا نتحدث -تقومي النشاط) ،هي الوسيلة األساسية للمعلم ليقرر إلى أي مدى
متكن الطلبة من حتقيق أهداف النشاط .ويحتوي كل نشاط على مجموعتني من األسئلة تشكالن إطار عملية التقومي.
اجملموعة األولى منها تتعلق بالنشاط ذاته كتجربة تعلمية ''أطلب من الطلبة مناقشة النشاط'' .أما اجملموعة الثانية
فتتعلق بالتغيير الذي سيقوم به الطلبة بالنسبة ألنفسهم ولبيئتهم من أجل ضمان احترام حقوق اإلنسان ''ناقش
الصالت بني هذا النشاط وحياة الطلبة''.
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الملحق األول:
نسخة مبسطة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

املصدر( UN, Cyberschoolbus, http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/plain.asp:ترجمة األونروا)

املادة .1

يولد جميع الناس أحرارا ً متساوين في الكرامة واحلقوق ،وقد وهبوا عقال ً وضميرا ً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا ً
بروح اإلخاء.

املادة .2

لكل إنسان أن يطالب باحلقوق التالية رغم:
•اختالف اجلنس
•اختالف لون البشرة
•اختالف اللغة
•اختالف التفكير
•اختالف الديانة
•كثرة أو قلة ما ميتلكه من ثروة
•الوالدة في مجموعة اجتماعية معينة
•االنتماء لبلد آخر

املادة .3

لكل فرد احلق في احلياة واحلرية وسالمة شخصه.

املادة .4

ال يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص ،ويحظر االسترقاق وجتارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

املادة .5

ليس من حق أحد أن يعذبك.

املادة .6

ينبغي أن يحظى كل إنسان أينما وجد باحلق في االعتراف بشخصيته القانونية.

املادة .7

كل الناس سواسية أمام القانون ،وينبغي تطبيق القانون بطريقة واحدة على اجلميع دون أية تفرقة.

املادة .8

لكل شخص احلق في طلب املساعدة القانونية عند االعتداء على احلقوق املمنوحة له من دولته.

املادة .9

ال يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

املادة .10

في حال محاكمته ،لكل إنسان احلق في محاكمة علنية وأال ّ تخضع هيئة احملكمة لنفوذ أطراف أخرى.

املادة .11

كل شخص متهم بجرمية يعتبر بريئا ً إلى أن تثبت إدانته ،وينبغي أال ّ يعاقب الشخص على ذنب لم يقترفه.
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املادة .12

ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته اخلاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو اإلساءة لسمعته ،أو
مضايقته أو مضايقة أسرته بال مبرر معقول.

املادة .13

لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة .ويحق لكل فرد أن يغادر أية بالد مبا في ذلك بلده كما
يحق له العودة إلى بلده.

املادة .14

في حال تعرضه لألذى ،لكل فرد احلق في أن يلجأ إلى بالد أخرى ويطلب منها احلماية .وال ينتفع بهذا احلق من ارتكب
جرمية قتل أو أعماال تتناقض مع نصوص هذا اإلعالن.

املادة .15

لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ،وال يجوز حرمان شخص تعسفا من االنتماء لدولة أخرى إن كان يرغب في ذلك.

املادة .16

للرجل واملرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب اجلنس أو الدين ،ولهما حقوق متساوية
عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحالله.ال يجوز إكراه أي شخص على الزواج .يحق لألسرة وأفرادها التمتع بحماية اجملتمع
والدولة.

املادة .17

لكل شخص حق التملك مبفرده أو باالشتراك مع غيره .وال يجوز جتريد أحد من ملكيته تعسفاً.

املادة .18

لكل شخص احلق في أن يجهر بديانته ،وأن ميارسها بحرية ،سواء على انفراد أم مع اجلماعة .ويحق للشخص كذلك
تغيير ديانته.

املادة .19

لكل شخص احلق في حرية الرأي والتعبير فكرا وقوال دون أن مينعه أحد من ذلك ،وله احلق في تبادل الرأي مع أشخاص
من أية دولة أخرى.

املادة .20

لكل شخص احلق في حرية االشتراك في اجلمعيات واالجتماعات السلمية .وال يجوز إرغام أحد على االنضمام إلى
جمعية ما.

املادة .21

لكل فرد احلق في املساهمة في إدارة الشؤون العامة لبالده ،إما بانضمامه إلى احلكومة أو من خالل اختيار ممثلني يعبرون
عن قناعاته .وينبغي أن يتم انتخاب احلكومات بصورة دورية ومن خالل انتخابات جتري على أساس االقتراع السري وعلى
قدم املساواة بني اجلميع .لكل شخص أيضا احلق في االلتحاق بالعمل احلكومي مثل أي شخص آخر.

املادة .22

لكل شخص ،بصفته عضوا ً في اجملتمع ،احلق في التنمية واالستفادة من املنافع املتوفرة جلميع املواطنني ( مثل العمل
والضمان االجتماعي).
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املادة .23

لكل شخص احلق في العمل ،وله حرية اختياره ،واحلق في راتب يكفل إعالة األسرة .لكل فرد احلق في أجر متساو دون أي
متييز بني الرجل واملرأة أو أي وضع آخر .وكل من يعمل له احلق في أن ينضم إلى نقابات تدافع عن مصاحله.

املادة .24

ال ينبغي ليوم العمل أن يطول بشكل زائد باعتبار أن كل شخص له احلق في الراحة ،وفي أوقات الفراغ ،وفي عطالت
دورية مدفوعة األجر.

املادة .25

لكل شخص احلق في مستوى من املعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاه له وألسرته ،ويتضمن ذلك التغذية
وامللبس واملسكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات االجتماعية الالزمة ،وله احلق في تأمني معيشته في حاالت البطالة
واملرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته .لألمهات
وأطفالهن احلق في رعاية خاصة ،وأن يتمتع كل الطلبة بنفس احلماية االجتماعية سواء كانت والدتهم ناجتة عن رباط
الزواج أو غير ذلك.

املادة .26

لكل شخص احلق في التعلم ،ويجب أن يكون التعلم في مرحلته األساسية على األقل باجملان .لكل شخص احلق في
تعلم مهنة وأن يواصل تعليمه إلى املستوى الذي يريده .ويجب أن يهدف التعليم املدرسي إلى تنمية الطاقات واملواهب
وتعزيز القدرة على التعايش مع اجلميع بغض النظر عن العرق أوالدين أو اجلنسية .لآلباء احلق في اختيار نوع ومضمون
التعليم الذي يتلقاه أبناؤهم في املدرسة.

املادة .27

لكل فرد احلق في املشاركة في حياة اجملتمع العلمية والفنية وفي أي عمل نافع يقوم به اجملتمع .لكل فرد احلق في
حماية أعماله العلمية أو األدبية أو الفنية واالنتفاع من تلك األعمال.

املادة .28

لكل فرد احلق في التمتع (بنظام) محلي ودولي لصيانة حقوقه ومراعاتها.

املادة .29

على كل فرد واجبات جتاه اجملتمع باعتباره صاحب الفضل في تنمية شخصية الفرد .وعلى القانون أن يضمن حقوق
اإلنسان وأن يتيح لكل شخص أن يحترم اآلخرين وأن يتيح لآلخرين احترامه.

املادة .30

ليس من حق أي جماعة أو فرد في أي مكان في العالم القيام بنشاط أو عمل يهدف إلى هدم احلقوق واحلريات الواردة
في هذا اإلعالن.
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الملحق الثاني
يحتوي هذا امللحق على نسختني مبسطتني من اتفاقية حقوق الطفل .مت صياغة النسخة األولى بلغة تناسب الطلبة
األصغر سنا (الصفوف  .)3-1أما النسخة الثانية فتناسب الطلبة االكبر سنا (الصفوف  .)9-4انظر املوقع اإللكتروني
في امللحق السابع لإلطالع على النسخة الكاملة من اتفاقية حقوق الطفل.
نسخة مبسطة من اتفاقية حقوق الطفل  -لألطفال األصغر سنا

املصدرUNICEF، http://www.unicef.org/southafrica/SAF_resources_crcchildfriendly.pdf :

املادة :1

يتمتع بهذه احلقوق كل شخص دون سن الثامنة عشرة.

املادة :2

جلميع الطلبة احلق بالتمتع بهذه احلقوق بغض النظر عن هويتهم ،أو أين يعيشون ،أو ماذا يعمل ذووهم ،او أي لغة
يتحدثون ،أو أي ديانة يعتنقون ،وسواء كان الطفل ذكرا أم أنثى ،أو كان معاقا أو سليما ،أو كان غنيا أو فقيرا .ال ينبغي
معاملة أي طفل دون إنصاف على أي أساس من األسس.

املادة :3

على جميع الكبار أن يفعلوا ما يخدم مصاحلك الفضلى .وعندما يتخذ الكبار قرارات ،ينبغي عليهم قبل ذلك التفكير
في تأثيرها على الطلبة.

املادة :4

احلكومة مسؤولة عن حماية حقوقك .وعليها أن تساعد أسرتك على حماية حقوقك و تكوين بيئة متكنك من النمو
وحتقيق إمكاناتك.

املادة :5

أسرتك مسؤولة عن مساعدتك لتتعلم كيف متارس حقوقك وكيف تعمل على حمايتها.

املادة :6

لك احلق في احلياة.

املادة :7

لك احلق في أن يكون لك إسم وان يتم اإلعتراف به رسميا من احلكومة .ولك احلق في جنسية(االنتماء إلى دولة).

املادة :8

لك احلق في هوية-وثيقة رسمية حتدد من أنت ،وال يحق ألي أحد نزع ذلك منك.

املادة :9

لك احلق في أن تعيش مع والديك إال إذا كان في ذلك ضرر عليك .لك احلق في أن تعيش في أسرة توفر لك الرعاية.

املادة :10

إن كنت تعيش في بلد غير البلد الذي يعيش فيه والداك ،لك احلق في أن تنضم إليهما للعيش في مكان واحد.
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املادة :11

لك احلق في احلماية من االختطاف.

املادة :12

لك احلق في إبداء رأيك وأن يستمع إليه الكبار مع إيالئه االعتبار الالزم.

املادة :13

لك احلق في اكتشاف األشياء ،وأن تطلع اآلخرين على أفكارك ،سواء من خالل الكالم أو الرسم أو الكتابة أو أي طريقة
أخرى ،شريطة عدم إحلاق األذى باآلخرين.

املادة :14

لك احلق في حرية الديانة واالعتقاد .على والديك مساعدتك على أن تعرف الصواب من اخلطأ وما هو األفضل بالنسبة
لك.

املادة :15

لك احلق في اختيار أصدقائك ،وأن تشكل أو تنضم إلى جماعات طاملا أن ذلك ال يؤذي اآلخرين.

املادة :16

لك احلق في اخلصوصية.

املادة :17

لك احلق في احلصول على املعلومات التي تخدم مصلحتك من اإلذاعة أو الصحافة أو الكتب
أو احلاسوب أو أي مصدر أخر .على الكبار أن يضمنوا أن املعلومات املتوفرة لك ليست ضارة ،وأن يساعدوك على فهم
املعلومات التي حتتاجها.

املادة :18

لك احلق في أن يتم تربيتك في كنف والديك إن كان ذالك ممكنا.

املادة :19

لك احلق في احلماية من سوء املعاملة أو األذى ،سواء في اجلسم أو في العقل.

املادة :20

لك احلق في احلصول على رعاية خاصة إن كنت ال تعيش مع والديك.

املادة :21

لك احلق في الرعاية واحلماية إن كنت تخضع للوصاية أو التبني.

املادة :22

لك احلق في رعاية خاصة إن كنت الجئا (إن أجبرت على مغادرة بلدك للعيش في بلد أخر) باإلضافة إلى بقية احلقوق
في هذه االتفاقية.

املادة : 23

لك احلق في احلصول على التعليم والرعاية اخلاصة إن كنت تعاني من إعاقة ،إلى جانب بقية احلقوق الواردة في
االتفاقية ،وذلك لكي تعيش حياة كاملة.

املادة :24

لك احلق في تلقي أفضل رعاية صحية ممكنة ،واحلصول على مياه شرب ،وطعام مغذ وبيئة نظيفة ،واحلصول على
املعلومات التي تلزمك لتعيش بصحة جيدة.
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املادة :25

إن كنت تعيش حتت الرعاية أو في أوضاع خارج نطاق البيت ،لك احلق في أن يتم الكشف على أوضاعك املعيشية
للتأكد من أنها مناسبة لك.

املادة :26

لك احلق في احلصول على املساعدة من احلكومة إن كنت فقيرا أو محتاجا للمساعدة.

املادة :27

لك احلق في الغذاء والكساء ،وفي مكان آمن تعيش فيه ،وأن يتم تلبية احتياجاتك األساسية .ينبغي أال ّ مينعك أي عائق
من ممارسة األنشطة التي يقوم بها الطلبة اآلخرون.

املادة :28

لك احلق في تلقي تعليم عالي اجلودة ،وفي أن يتم تشجيعك على الذهاب للمدرسة لتحصيل أعلى مستوى دراسي
بإمكانك الوصول إليه.

املادة :29

التعليم الذي تتلقاه ينبغي أن يساعدك على استخدام وتطوير مواهبك وقدراتك ،وأن يساعدك على العيش بسالم،
وعلى حماية البيئة واحترام اآلخرين.

املادة :30

لك احلق في ممارسة ثقافتك ولغتك وديانتك أو ما تختاره منها .وينبغي توفير حماية خاصة لهذا احلق بالنسبة لألقليات
والسكان األصليني.

املادة :31

لك احلق في اللعب والراحة.

املادة :32

لك احلق في احلماية من العمل الذي يؤذيك والضار بصحتك وتعليمك .وإن كنت تعمل ،لك احلق في السالمة وتلقي
أجر منصف.

املادة :33

لك احلق في احلماية من املواد اخملدرة ومن اإلجتار بها.

املادة :34

لك احلق في عدم التعرض لإلساءة اجلنسية.

املادة :35

ال يحق ألحد اختطافك أو بيعك.

املادة :36

لك احلق في احلماية من أي نوع من اإلستغالل.

املادة :37

ال يحق ألحد معاقبتك بطريقة قاسية أو مؤذية.

املادة :38

لك احلق في احلماية من احلرب .ال يجوز إجبار أي شخص دون سن اخلامسة عشر على التجنيد أو املشاركة باحلرب.
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املادة :39

لك احلق في تلقي املساعدة إن تعرضت لإلصابة أو اإلهمال أو املعاملة السيئة.

املادة :40

لك احلق في تلقي املساعدة القانونية واملعاملة املنصفة في النظام القضائي بطريقة حتترم حقوقك.

املادة :41

إذا كانت قوانني بالدك توفر لك حماية أفضل من مواد هذه اإلتقاقية ،فينبغي منح األولوية لتلك القوانني.

املادة :42

لك احلق في أن تعرف حقوقك .وعلى الكبار أن يكونوا على معرفة بهذه احلقوق وأن يساعدوك على معرفتها.

املواد :54-43

تتحدث هذه املواد عن كيفية قيام احلكومات واملنظمات الدولية مثل اليونسيف بالعمل على حماية الطلبة وحقوقهم.
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تابع الملحق الثاني
نسخة مبسطة من اتفاقية حقوق الطفل -لألطفال األكبر سنا

املصدرHuman Rights Education Associates, http://www.hrea.org/feature-events/simplified-crc.html :

املادة  :1تعريف الطفل

كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ،ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه.

املادة  :2عدم التمييز

يجب أن تمُ نح جميع احلقوق إلى كل طفل بال استثناء .وعلى الدولة أن توفر لكل طفل ،بال استثناء ،احلماية من جميع
أشكال التمييز.

املادة  :3مصالح الطفل الفضلى

في جميع اإلجراءات التي تتعلق بالطلبة ،يولى االعتبار األول ملصالح الطفل الفضلى.

املادة  :4تطبيق احلقوق

تلتزم الدول األطراف بضمان تطبيق احلقوق الواردة في االتفاقية.

املادة :5الوالدان ،األسرة ،حقوق اجملتمع واملسؤوليات

حتترم الدول األطراف دور الوالدين واألسرة في تربية الطفل.

املادة  :6احلياة والبقاء والنمو

للطفل حق أصيل في احلياة ،وتكفل الدولة بقاء الطفل ومنوه.

املادة  :7االسم واجلنسية

للطفل احلق في أن يكون له اسم منذ والدته ،وله احلق في اكتساب جنسية وفي معرفة والديه وتلقِّ ي رعايتهما.

املادة  :8احملافظة على الهوية

تتعهد الدولة بتقدمي املساعدة للطفل من أجل إعادة إثبات هويته إذا ُحرم منها بطريقة غير شرعية.

املادة  :9عدم فصل الطفل عن والديه

للطفل املنفصل عن والديه احلق في االحتفاظ بعالقة منتظمة معهما .وفي احلاالت التي ينجم فيها هذا الفصل
عن االعتقال أو السجن أو الوفاة ،يتعني على الدولة تقدمي املعلومات للطفل أو الوالدين حول مكان وجود عضو األسرة
املفقود.

املادة  :10جمع شمل األسرة

ينبغي التعامل بصورة إنسانية مع الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة أو مغادرتها بقصد جمع شمل
األسرة .وللطفل الذي يقيم والداه في دولتني مختلفتني احلق في االحتفاظ بعالقات منتظمة بكليهما.

املادة  :11ال مشروعية نقل الطلبة وعدم عودتهم

تتخذ الدولة تدابير ملكافحة خطف الطلبة من قبل أحد الشريكني ،أو من قبل طرف ثالث.

املادة  :12التعبير عن الرأي

للطفل احلق في التعبير عن آرائه ،وفي أن تُولي آراءه االعتبار الواجب.
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املادة  :13حرية التعبير واملعلومات

للطفل احلق في طلب مختلف أنواع املعلومات وتلقِّ يها وإذاعتها بأشكال مختلفة ،مبا في ذلك الفن والطباعة والكتابة.

املادة  :14حرية التفكير والضمير والدين

حتترم الدول حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل املتطورة.

املادة  :15حرية االشتراك في اجلمعيات

للطفل احلق في حرية تكوين اجلمعيات واالنضمام إليها وفي حرية االجتماع السلمي.

املادة  :16اخلصوصية والشرف والسمعة

ال يجوز التدخل في حياة الطفل اخلاصة أو أسرته أو مراسالته.

املادة  :17احلصول على املعلومات واالتصال بوسائل اإلعالم

للطفل احلق في احلصول على املعلومات من شتى املصادر .وينبغي إيالء عناية خاصة حلاجات األقليات التي ينتمي إليها
الطفل ،وتشجيع وضع مبادئ توجيهية بشأن حماية الطلبة من املعلومات واملواد الضارة مبصلحتهم.

املادة  :18مسؤولية الوالدين

يتحمل كال الوالدين مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ،ويجب تقدمي املساعدة للوالدين في االضطالع مبسؤولية
تربية الطلبة.

املادة  :19اإلساءة واإلهمال (سواء في إطار األسرة أو برعاية جهة أخرى)

يجب على الدول حماية الطلبة من جميع أشكال اإلساءات .وعليها أن توفر البرامج االجتماعية واخلدمات املساندة
لتحقيق ذلك.

املادة  :20الرعاية البديلة في غياب الوالدين

تضمن الدولة رعاية بديلة للطفل وفقا ً لقوانينها الوطنية ،وعليها أن تولي االعتبار الواجب لكي يواصل الطفل
التمتع بخلفيته الدينية والثقافية واللغوية واإلثنية لدى توفير الرعاية البديلة.

املادة  :21التبني

تضمن الدول األعضاء أن تكون الهيئات اخملتصة وحدها هي اخملوَّلة بالتبني وال يُسمح بتبني طفل في بلد آخر ،إال إذا
تعذرت العناية به بأي طريقة مالئمة في وطنه.

املادة  :22الطلبة الالجئون

يجب أن توفر الدول األعضاء حماية خاصة لألطفال الالجئني .ولتحقيق هذا الغرض ،عليها أن تتعاون مع الوكاالت
الدولية ،وأن تعمل على جمع شمل الطلبة املفصولني عن أسرهم.

املادة  :23الطلبة املعوقون

للطفل املعوَّق احلق في احلصول على الرعاية اخلاصة وعلى التعليم ،وفي التمتع بحياة كاملة كرمية.

املادة  :24الرعاية الصحية

للطفل احلق في احلصول على خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعالجية ،وفي أن يتم اتخاذ إجراءات تدريجية للقضاء
على املمارسات التقليدية التي تضر بصحة الطفل.
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املادة  :25املراجعة الدورية

الطفل الذي يتم إيداعه ألغراض الرعاية أو احلماية أو املعاجلة له احلق في أن يتم إجراء مراجعة دورية ألوضاعه.

املادة  :26الضمان االجتماعي

لكل طفل احلق في االنتفاع من الضمان االجتماعي.

املادة  :27مستوى املعيشة

يتحمل الوالدان املسؤولية األساسية عن تأمني ظروف املعيشة الكافية لنمو الطفل ،حتى عندما يكون أحد الوالدين
مقيما ً في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل.

املادة  :28التعليم

للطفل احلق في التعليم االبتدائي اجملاني وفي توفير التعليم املهني ،وبضرورة اتخاذ تدابير للتقليل من معدالت التسرب
من املدارس.

املادة  :29أهداف التعليم

يجب أن يكون التعليم موجها ً نحو تنمية شخصية الطفل ومواهبه وإعداده حلياة تستشعر املسؤولية واحترام حقوق
اإلنسان والقيم الثقافية والوطنية لبلد الطفل والبلدان األخرى.

املادة  :30أطفال األقليات والسكان األصليني

يحق للطفل الذي ينتمي إلى أقليات أو إلى السكان األصليني التمتع بثقافته واستخدام لغته.

املادة  :31اللعب والترفيه

للطفل احلق في اللعب ومزاولة األنشطة الترفيهية واملشاركة في احلياة الثقافية والفنية.

املادة  :32االستغالل االقتصادي

للطفل احلق في احلماية من جميع أشكال العمل الذي يلحق به الضرر واحلماية من االستغالل االقتصادي.

املادة  :33املواد اخملدرة

للطفل احلق في احلماية من االستخدام غير املشروع للمواد اخملدرة واملواد املؤثرة على العقل ،وملنع استخدام الطفل في
إنتاج مثل هذه املواد وتوزيعها.

املادة  :34االستغالل اجلنسي

للطفل احلق في احلماية من االستغالل اجلنسي ،مبا في ذلك الدعارة ،واستخدامه في املواد اخلالعية.

املادة  :35االختطاف والبيع واالجتار

تلتزم الدولة مبنع اختطاف الطلبة أو بيعهم أو االجتار بهم.

املادة  :36أشكال االستغالل األخرى

ينبغي حماية الطلبة من جميع أشكال االستغالل الضارة برفاه الطفل

املادة  :37التعذيب وعقوبة اإلعدام واحلرمان من احلرية

تتعهد الدول ُة بعدم تعرَّض الطلبة املوقوفني لهذه اإلجراءات.
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املادة  :38النـزاعات املسلحة

ينبغي ضمان عدم اشتراك الطلبة دون سن اخلامسة عشرة اشتراكا ً مباشرا ً في احلرب ،وضمان عدم جتنيدهم.

املادة  :39التعافي وإعادة االندماج

تلتزم الدولة بإعادة التأهيل التربوي واالندماج االجتماعي للطفل الذي يقع ضحية لالستغالل أو التعذيب أو النـزاعات
املسلحة.

املادة  :40قضاء األحداث

يحق لكل طفل يُتهم بانتهاك القانون اجلزائي أن يعامل بطريقة تتفق مع إحساسه بكرامته.

املادة  :41حقوق الطفل في الصكوك األخرى

ليس في هذه االتفاقية ما ميس حقوق الطلبة في القوانني الدولية األخرى.

املادة  :42نشر االتفاقية

تتعهد الدولة بنشر مبادئ االتفاقية وأحكامها بني البالغني والطلبة على السواء.

املادة  :54-43التطبيق

تنص هذه املواد على ضرورة تشكيل جلنة معنية بحقوق الطفل تقوم مبهمة مراقبة تطبيق هذه االتفاقية.
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الملحق الثالث:
معلومات إضافية عن اتفاقية حقوق الطفل
الهيكل العام التفاقية حقوق الطفل:

مثل املعاهدات األخرى املتعلقة بحقوق اإلنسان ،حتتوي االتفاقية على ديباجة تبينّ السياق العام لدواعي املعاهدة ،كما
حتتوي على  54مادة مقسمة إلى ثالثة أجزاء:
•اجلزء األول (املواد  )14-1يذكر املواد التي تبني احلقوق اخلاصة جلميع الطلبة والتزامات احلكومات .واجلزء األول هو
أكثر أجزاء االتفاقية فائدة بالنسبة للمعلم ألنه يحدد حقوق الطلبة .أما اجلزءان الباقيان فيتحدثان عن تطبيق
االتفاقية ومراقبة تنفيذها.
•اجلزء الثاني (املواد  )45-42و يبني كيف يتوجب على الدول االلتزام باالتفاقية و كيفية مراقبتها.
•اجلزء الثالث (املواد  )54-46يبني الشروط التي تصبح االتفاقية مبوجبها سارية املفعول (مثل كيفية مصادقة
الدول على االتفاقية).
اتفاقية حقوق الطفل وحق الطفل في التعليم:

تبني املادة  29من اتفاقية حقوق الطفل أهداف تعليم الطلبة .وقد نصت تلك املادة على أن يكون التعليم موجها ً نحو:
•تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية.
•تنمية احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
•تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه اخلاصة ،واحترام تنوع اجملتمعات األخرى.
•إعداد الطفل حلياة تستشعر املسؤولية في اجملتمع بروح من السلم والتسامح.
•تنمية احترام البيئة.
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الملحق الرابع:
صكوك دولية لحقوق اإلنسان

يوجد حاليا ً تسع معاهدات أساسية حلقوق اإلنسان ،لكل منها جلنة من اخلبراء ملراقبة تطبيق االتفاقية من جانب الدول.

تاريخها

املعاهدة
االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري

1965/12/21

العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

1966/12/16

العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

1966/12/16

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة

1979/12/18

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة

1984/12/10

اتفاقية حقوق الطفل

1989/11/20

االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال الوافدين وأفراد أسرهم

1990/12/18

االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع األشخاص من االختفاء القسري

2006/12/20

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

2006/12/13
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الملحق الخامس:
المبادئ اإلرشادية لسياسة برنامج حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح

الكرامة اإلنسانية:

الكرامة اإلنسانية هي مبدأ يؤكد أن جميع بني اإلنسان ،بفضل كونهم بشر ،يستحقون االحترام واملعاملة احلسنة.

العاملية:

حقوق اإلنسان عاملية مبعنى أن جميع الناس في كافة أنحاء العالم يستحقون احلصول عليها .وتتمثل عاملية حقوق
اإلنسان في نص املادة األولى من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان( :يولد جميع البشر أحرارا ً ومتساوين في الكرامة
واحلقوق).

املساواة وعدم التمييز:

جميع األشخاص متساوون باعتبارهم بشر وبفضل الكرامة املتأصلة في كل شخص .ولذلك ال ينبغي أن يعاني أي
شخص من التمييز على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الديانة أو املعتقد السياسي أو غيره من اآلراء ،أو من
األصل االجتماعي أو امللكية أو املولد ،أو أي وضع آخر كفلته معايير حقوق اإلنسان .وقد تطور معنى عبارة (أي وضع آخر)
مع مرور الوقت ،وأصبح من املتعارف عليه حاليا ً على نطاق واسع أنها تعني أسسا ً مثال اإلعاقة والسن وهوية النوع
االجتماعي واألقلية العرقية واألصل اجلغرافي.

وفيما يتعلق بحقوق الطلبة فقد اعتبرت اتفاقية حقوق الطفل عدم التمييز أحد التزاماتها األساسية وذلك في املادة
الثانية من االتفاقية( :تنطبق االتفاقية على جميع الطلبة بغض النظر عن العرق أو الديانة أو القدرات ،وبغض النظر
عن تفكيرهم وقولهم أو نوع األسرة التي ينتمون إليها .وال يهم أين يعيش الطلبة أو أي لغة يتحدثون أو ماذا يعمل
ذووهم،أو سوا ًء كانوا ذكورا ً أم إناثاً ،وبغض النظر عن عجزهم أو غناهم أو فقرهم .وال ينبغي أن يعامل أي طفل معاملة
ظاملة على أي أساس من األسس) .وتشير اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إلى حق التعليم (دون متييز وعلى أساس
تكافؤ الفرص).

املشاركة واإلدماج:

جميع الناس لهم احلق في املشاركة والوصول إلى املعلومات املتعلقة بالقرارات املصيرية التي تؤثر على حياتهم
ورفاههم .إذ أن املناحي القائمة على حقوق اإلنسان تتطلب درجة عالية من املشاركة من قبل اجملتمع ومؤسساته
املدنية واألقليات واملرأة والشباب واألهالي والسكان األصليني والطلبة ذوي اإلعاقة والفئات األخرى املعرضة للمخاطر.

باإلشارة إلى اتفاقية حقوق الطفل ،فإنها تؤكد على املشاركة كأحد املبادئ التوجيهية لالتفاقية
( .)http://www.unicef.org/crc/files/Guiding Principles.pdfعلى وجه التحديد ،تؤكد املادة  12من االتفاقية على
أهمية احترام وجهات نظر الطلبة :عند اتخاذ قرارات متس الطلبة ،لألطفال احلق في اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ عن آرائهم بشأن تلك
القرارات ،وأن تولى ﺁراؤهم االعتبار الواجب .كما تشجع االتفاقية اآلخرين على االستماع إلى آراء الطلبة وإشراكهم
في عملية صنع القرار – وليس إعطائهم السلطة على الكبار .وال تتدخل املادة  12في سلطة األهل ومسؤوليتهم
إلبداء آرائهم في مسائل تخص أبناءهم .عالوة على ذلك ،تشير االتفاقية إلى أن مستوى مشاركة الطلبة في القرارات
يجب أن يتناسب مع مستوى نضجهم .إذ أن قدرة الطلبة على تكوين وإبداء آرائهم هي مسألة تتطور مع الزمن ،ومن
الطبيعي أن معظم الكبار مينحون آراء من هم في سن املراهقة وزنا أكبر مما مينحونه آلراء من هم دون سن االلتحاق
باملدرسة ،سواء فيما يتعلق بالقرارات األسرية ،أو القضائية ،أو اإلدارية.

التسامح:

التسامح هو احترام وقبول وتقدير التنوع الغني لثقافتنا العاملية وطرق تعبيرنا وممارستنا إلنسانيتنا .ويتعزز التسامح
باملعرفة واالنفتاح واالتصال ،وبحرية التفكير والضمير واالعتقاد .التسامح يعني الوئام في سياق االختالف ،وهو ليس
واجبا ً أخالقيا ً فحسب ،بل يعتبر أيضا ً واجبا سياسيا ومتطلبا قانونيا .التسامح هو الفضيلة التي جتعل السالم ممكنا،
والتي تسهم في إحالل ثقافة السالم محل ثقافة احلرب .التسامح ال يعني التنازل أو اخلنوع أو التساهل .إنه قبل كل
شئ املوقف اإليجابي النابع من االعتراف بحقوق اإلنسان العاملية وباحلريات األساسية لآلخرين.
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الملحق السادس:
رزمة األدوات واستراتيجية األونروا إلصالح لتعليم

رزمة األدوات هي إحدى مكونات برنامج حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح ،وهي تهدف إلى توحيد وموائمة طرق
تعليم حقوق اإلنسان في مدارس األونروا .وكما جاء في املقدمة ،فإن ذلك ينسجم مع الهدف الكلي الستراتيجية
إصالح التعليم.
إطار عمل المنهاج النوعي:

تقدم رزمة األدوات دعما ً مباشرا ً إلطار عمل املنهاج النوعي الذي يشكل جزءا ً من استراتيجية إصالح التعليم .ويركز
إطار عمل املنهاج على خمس كفايات أساسية تساعد على توجيه عملية التعليم والتعلم في مدارس األونروا .وفيما
يلي تلك الكفايات اخلمس.

الكفاية األساسية للمنهاج
النوعي

في رزمة األدوات ،هذا يعني...

التفكير الناقد وحل املشكالت

جميع أنشطة رزمة األدوات تشجع على التفكير الناقد لدى الطلبة من كل
األعمار .إذ أن كل نشاط منها يحتوي على جزء يحث على التفكير في أبعاد
النشاط ،ويقترح أسئلة بإمكان املعلم استخدامها ليساعد الطلبة على
استخالص الغايات النهائية للنشاط .كما أن طبيعة األسئلة املقترحة
متكن الطلبة من التفكير في الصالت بني النشاط وجتاربهم احلياتية في
بيئات مختلفة مثل املدرسة واملنزل وساحات اللعب.

التعلّم البنّاء

جميع األنشطة في رزمة األدوات تسعى للبناء على جتارب الطلبة ،ويشمل
ذلك املعرفة واالجتاهات واملهارات والقيم املتوفرة لديهم في األصل.

االتصال

جميع األنشطة في رزمة األدوات تشجع االتصال على جميع املستويات بني
الطلبة أنفسهم ،وبني الطلبة واملعلمني ،وبني الطلبة وأفراد اجملتمع.

التعاون

األنشطة في رزمة األدوات تشجع على التعاون في طرق عديدة وهي
تستهدف تعزيز احترام الطلبة لبعضهم بعضا ً ولآلخرين ،وهذا يشمل
مهارات اإلصغاء والقدرة على العمل معاً.

املواطنة والثقافة والتراث

األنشطة في رزمة األدوات تساعد على تهيئة الطلبة للمشاركة الفعالة
في القرارات التي تؤثر عليهم
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تطوير المعلمين القائم على المدرسة:

تدعم رزمة األدوات أيضا ً عناصر أخرى من عملية اإلصالح مبا في ذلك تطوير املعلمني القائم على املدرسة .ويتكون
برنامج التطوير هذا من عدة مجمعات تدريبية تساعد معلمي الصفوف على حتسني عملهم كمعلمني .وكثير من
املمارسات التي تتحدث عنها تلك اجملمعات تعكس
منحى تربويا ً مماثال ً ملنحى رزمة األدوات هذه.
ً
القضايا المشتركة:

ترتبط التربية على حقوق اإلنسان ارتباطا ً وثيقا ً بالكثير من القضايا األخرى التي تعتبر قضايا مشتركة .وبعبارة
أخرى ،فإن القضية املشتركة ليست موضوعا ً دراسيا ً محددا ً في املنهاج ،بل مسألة تعاجلها جميع عناصر املنهاج،
بدءا ً مبحتوى املواضيع الدراسية وانتها ًء بالطريقة التي يتبعها املعلمون في التعليم .أما بالنسبة للتربية على حقوق
اإلنسان في مدارس األونروا ،فهناك عدة قضايا مشتركة ألنها تدخل في صلب املواضيع التي تعاجلها التربية على
حقوق اإلنسان .وفيما يلي تلك القضايا:

القضية
املشتركة

في رزمة األدوات ،هذا يعني...

التعليم اجلامع/
اإلعاقة

لدى األونروا سياسة للتعليم اجلامع تعكس اتفاقية حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة ،وتؤكد
هذه السياسة على أهمية العمل على ضمان حق جميع الطلبة في تلقي تعليم نوعي
يساهم في تنميتهم .وهناك أنشطة في اجلزء الثاني من رزمة األدوات تساعد على توجيه
اهتمام الطلبة للتفكير في االحتياجات اخلاصة لذوي اإلعاقة وفي أهمية إشراكهم في
جميع األنشطة املدرسية ذات العالقة.

الفئات
املستضعفة

على كل شخص في البيئة املدرسية أن يأخذ باالعتبار احلقوق اخلاصة بالفئات املستضعفة
مثل (الطلبة ذوي اإلعاقات أو األيتام أو األشخاص الذين عانوا من انتهاكات حقوق اإلنسان).
وفضال ً عن ذلك ،يجب أن تهتم التربية على حقوق اإلنسان بحقوق الفئات املستضعفة
وكيف ميكن لهذه الفئات أن تتأثر بانتهاكات حقوق اإلنسان أو اإلساءة لها .واألنشطة الواردة
في رزمة األدوات تساعد على توجيه اهتمام الطلبة لهذا اجلانب.

النوع االجتماعي

مت وضع أنشطة رزمة األدوات بطريقة تشجع على األعمال التي تراعي حساسية النوع
االجتماعي .كما أن الرزمة حتتوي على أدوات للمعلمني تساعدهم على تكييف املناهج
القائمة لتصبح (مناهج صديقة حلقوق اإلنسان) ،وهذا يشمل تكييف املناهج لتصبح خالية
من التمييز أو التعريض بالنوع االجتماعي .وهذا ينسجم مع استراتيجية األونروا لدمج النوع
االجتماعي ( )2009-2008واستراتيجية األونروا حول مساواة النوع االجتماعي.

الشباب

رزمة األدوات تغطي نطاقا ً واسعا ً من الطلبة من الصف األول وحتى التاسع .والدور الذي
يلعبه الطلبة في املدرسة في مسيرة نضجهم وانتقالهم إلى مرحلة الشباب يجب أن يأخذ
باالعتبار كفاياتهم التطورية وقدرتهم على املشاركة في القرارات املعقدة التي تؤثر على
حياتهم .ويجري تعزيز مشاركة الشباب من خالل البرملانات املدرسية التي تساهم في تطوير
قدرة الشباب في مجال صنع القرارات والتخطيط لها.

احلماية

سياسة برنامج حقوق اإلنسان ورزمة األدوات تراعي تعليمات األونروا الفنية لبرنامج التعليم
بخصوص البيئة املدرسية اخلالية من العنف.
وتساهم رزمة األدوات أيضا ً في حتقيق حقوق الالجئني الفلسطينيني كما تؤكد عليه سياسة
األونروا بشأن احلماية.
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مالحق
الملحق السابع:
المراجع والمواقع االلكترونية
المراجع:

•براندر ،بيه وآخرون ( )2012البوصلة :دليل للتربية على حقوق اإلنسان للشباب.بودابست :مجلس أوروبا.
•بريت ،بيه وآخرون ( )2009كيف ميكن جلميع املعلمني تعزيز التربية على املواطنة وحقوق اإلنسان :إطار عمل لتطوير
الكفايات .بلجيكا :مجلس أوروبا( .الطبعة الثانية)
•إكويتاس ( )2008إلعبها بإنصاف .رزمة أدوات التربية على حقوق اإلنسان لألطفال .مونتريال :إكويتاس.
والتغير .جامعة
•فالوزر ،نانسي ( )2000املرشد في التربية على حقوق اإلنسان :ممارسات فعالة للتعلم والعمل
ّ
منيسوتا :مركز مصادر حقوق اإلنسان.
•فالورز ،نانسي وآخرون ( )2009دليل التربية على حقوق اإلنسان لألطفال ،بودابست :مجلس أوروبا ،مركز الشباب
األوروبي( )2009( ،الطبعة الثانية).
•مركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ( )2004أبجديات تعليم حقوق اإلنسان :أنشطة عملية للمدارس األساسية
والثانوية .نيويورك :منشورات األمم املتحدة.
•املفوضية العليا لشؤون الالجئني واليونسكو ( .)2005البرنامج املشترك للتعليم من أجل السالم .كتاب أنشطة
املعلم .باريس :اليونسكو.
•األونروا ،منهاج تعليم حقوق اإلنسان في قطاع غزة.
المواقع اإللكترونية:
•األونرواwww.unrwa.org :

•اليونيسيفwww.unicef.org :
•األمم املتحدةwww.un.org :

•القانون الدولي حلقوق اإلنسان
•النص الكامل باإلجنليزية لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان:
www.un.org/andocument/udhr

•النص الكامل بالعربية لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان:
www.un.org/ar/document/udhr

•النسخة املبسطة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (باإلجنليزية):

www.un.org/cyber school bus/human rights /resources/plain.asp

•اتفاقية حقوق الطفل (باإلجنليزية):

http://www.ohchr.org/EN/Professional Interest/Pages/CRC.aspx

•اتفاقية حقوق الطفل (بالعربية):

http://www.ohchr.org/AR/Professional Interest/Pages/CRC.aspx

•النسخة املبسطة من اتفاقية حقوق الطفل (باإلجنليزية):

http://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchildfriendlylanguage.pdf

•البرنامج العاملي للتربية على حقوق اإلنسان (باإلجنليزية):

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/Programmes.aspx

•البرنامج العاملي للتربية على حقوق اإلنسان (بالعربية):

http://www.ohchr.org/AR/Issues/Education/Training/Pages/Programme.aspx
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