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نظرة عامة

يجمع كتيب املمارسات اجليدة للبرملان املدرسي في األونروا ممارسات جيدة من جميع البرملانات املدرسية في مناطق 
عمليات األونروا اخلمسة. و تعكس هذه املمارسات كيفية عمل  البرملانات املدرسية في زيادة الوعي واتخاذ اإلجراءات  
قبل  من  املنفذة  األنشطة  من  مجموعة  عن  القراءة   سهل  ملخص  الكتيب  هذا  ويوفر  اإلنسان.  حقوق  مجال  في 

البرملانات املدرسية والتي  توفر عينة صغيرة من جتارب مدارس األونروا الغنية والكبيرة.

يعرض الكتيب قصص جناح كما يلقي الضوء على العوامل املؤثرة في جناح هذه التجارب، ويحتوي الكتيب على أفكار 
وتوجيهات إرشادية وخطوات تساعد املدارس األخرى في إجراء األنشطة التي تساهم في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان. 
واإلجراءات  والتقييم  التخطيط  مناذج  من  عينة  مثل  إضافية  ممارسات  إلجراء  املدى  بعيدة  طرقا  الكتيب  هذا  يقترح 
املتبعة في انتخابات البرملانات املدرسية. نأمل أن تتمكن املدارس من االستفادة من هذا الدليل العملي الذي يعطي 

مثاال للطالب و اإلدارة املدرسية.

إرسال  األونروا على  والتسامح، مت تشجيع جميع مدارس  النزاعات  برنامج حقوق اإلنسان وحل  في عام 2٠1٤، ضمن 
املمارسات اجليدة للبرملانات املدرسية اخلاصة بهم لوضعها في هذا الكتيب. ولقد مت اختيار أفضل ثالث موضوعات من 
ما مت استالمه لعرضها في هذا الدليل وصنفت  هذه املمارسات على أنها مميزة وتعزز حقوق اإلنسان وحل النزاعات 

والتسامح. أما املمارسات الثالث اإلضافية هي  نتيجة لتبني أو دمج أكثر من ممارسة جيدة معا.
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مقدمة

©2014 احلقوق محفوظة لعالء غوشة/ أرشيف األونروا. 
أعضاء الهيئة الصحية في البرملان املدرسي يعرضون مواد تثقيفية لتعزيز الصحة والوقاية من األمراض 

خالل يوم مفتوح، األردن.



الهدف الرئيسي واألهداف الخاصة إلصدار كتيب الممارسات الجيدة

إن الهدف الرئيسي وراء إصدار هذا الكتيب هو توفير مرجعية مشتركة للممارسات اجليدة في البرملانات املدرسية في 
األونروا.

أما األهداف اخلاصة لهذا الكتيب فهي اآلتي:

مشاركة املمارسات اجليدة لتعزيز دور البرملانات املدرسية في مدارس األونروا.	 

تطوير منحى مشترك لتخطيط وتنفيذ أنشطة وعمليات البرملانات املدرسية.	 

البنود التي يشملها الكتيب

يحتوي الكتيب على األقسام التالية :

القسم األول: املمارسات اجليدة للبرملانات املدرسية في األونروا.   	
يحتوي هذا القسم على نظرة عامة وشرح مفصل حول كل ممارسة.   

القسم الثاني: توجيهات إرشادية لوضع خطة عمل للبرملان املدرسي.  	
يحتوي هذا القسم على اخلطوات التي يجب على اإلدارة املدرسية والبرملان املدرسي القيام بها للتخطيط ألنشطة    
األنشطة  ولتقييم  للتخطيط  وأخرى  السنوية  العمل  خلطة  مناذج  القسم  هذا  يشمل  حيث  املدرسي،  البرملان 

بشكل فردي.

القسم الثالث: األفكار واألدوات.  	
البرملانات املدرسية في تعزيز ثقافة حقوق  يحتوي هذا القسم على مجموعه من األفكار واألدوات التي تساعد    

اإلنسان وحل النزاعات والتسامح بشكل فعال في املدارس واجملتمعات احمللية.
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القسم األول: الممارسات الجيدة للبرلمانات المدرسية

يلخص اجلدول أدناه ست ممارسات جيدة يتم عرضها في هذا الكتيب. مت تصنيف أول ثالث ممارسات على أنها املوضوعات 
الفائزة بني جميع املدارس.

شرح مختصرأهم  احملاورعنوان املمارسة اجليدة

*1
قطاف ثمار الزيتون-  موسم اخليرات 

للبالد
الصالت مع اجملتمع  واملشاركة

يساعد الطالب املزارعني خالل موسم 
هذا  أهمية  وتكمن  الزيتون  حصاد 
النشاط في أنه يعلم الطالب أهمية 
للثقافة  تقديرهم  ويزيد  التطوع 

الفلسطينية. 

االحترام  و الصالت مع اجملتمعمعا يدا بيد2*
يتطوع الطالب في مركز لألطفال ذوي 
أكثر  ويتعلمون  اخلاصة   االحتياجات 

حول حقوق األطفال ذوي اإلعاقات.

*3
اإلنسان  حقوق  ثقافة  وتعزيز  نشر 

من خالل املسرح
حقوق اإلنسان العامة

املدرسي  البرملان  أعضاء  يشارك 
حقوق  حول  صغيرة  مسرحيات  في 

اإلنسان.

حقوق  اإلنسان العامة واملشاركةبيئة نظيفة للجميع٤

يطلق أعضاء البرملان املدرسي حملة 
تنظيف  في  للمساعدة  توعوية 
البيئة والتي تشمل زراعة الشتالت 
واستضافة ›معرض إعادة التصنيع‹.

التنوع واملساواة وعدم التمييزأهال بكم في فصلنا الدراسي5
تتم دعوة أطفال من ذوي االحتياجات 
اخلاصة من مركز إعادة تأهيل محلي 
حلضور  بعض احلصص في املدرسة.

حل النزاعات واملشاركةحتسني وضع املقصف املدرسي6

يقترح البرملان املدرسي طرقا لتحسني 
املقصف  عند  االصطفاف  طابور 
لتحسني  أخرى  وأفكارا  املدرسي 

البيئة العامة للمقصف. 

* تشير هذه العالمة إلى املوضوعات الفائزة في مسابقة املمارسات اجليدة للبرملانات املدرسية 2٠1٤.
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املدرسة:
مدرسة ذكور اجللزون االساسية

امليدان: 
الضفة الغربية 

أنواع اإلجراءات:
شرح أهمية األرض للطالب.	 
تشجيع الطالب على العمل التطوعي في اجملتمع.	 

الوصف:
أراد أعضاء البرملان املدرسي وغيرهم من الطلبة التطوع بوقتهم في تقدمي املساعدة ألعضاء اجملتمع احمللي 
فقاموا مبساعدة املزارعني في قطاف ثمار الزيتون. وقد شارك حوالي 2٠٠ طالب في هذا النشاط الذي ساهم 
في تخفيض ضغط العمل عن املزارعني وعائالتهم. باالضافة إلى ذلك قام املزارعون بتعليم األطفال بعضا 

من األمور املتعلقة بعملية احلصاد وأهمية زراعة شجر الزيتون في الثقافة الفلسطينية.

الممارسة الجيدة رقم ١:
قطاف ثمار الزيتون – موسم اخليرات للبالد

احملاور: الصالت مع اجملتمع 
واملشاركة

الممارسة الجيدة رقم ١
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اإلجنازات:
شارك حوالي 2٠٠ طالب من أعضاء البرملان املدرسي وغيرهم من الطالب في هذا النشاط.	 
شعر املزارعون بالسعادة  واالمتنان  للمساعدة التي قدمها الطالب.	 
قدر املزارعون ما يقوم الطالب بتعلمه في املدرسة وساهموا بتعليم الطالب املزيد حول ثقافتهم.	 
تعلم الطالب أهمية العمل التطوعي في اجملتمع.	 
قدر الطالب أهمية العمل الذي يقوم  به املزارعون وأهمية احترام البيئة. 	 

ملاذا تعتبر هذه املمارسة ممارسة جيدة؟
للطالب  املساعدة  يد  مد  في  املدرسي  البرملان  أعضاء  مبادرة  إلى  تشير  ألنها  جيدة  املمارسة  هذه  تعتبر 

لتحفيزهم على املشاركة بشكل فعال في مجتمعاتهم.

وباإلضافة الى كون هذا النشاط يشجع على املشاركة بني الطالب ويقوي الصالت مع اجملتمع، باألخص مع 
املزارعني، فإنه يلقي الضوء أيضا على أهمية عدة حقوق تشمل:

حق العمل وبشكل خاص حق املزارعني بالعمل.	 
حق احلصول على مستوى معيشي الئق.	 
حق املشاركة في احلياة الثقافية للمجتمع. 	 

اجلوانب  الطالب كأحد  التطوعي لدى  العمل  تعزيز مفهوم  النشاط في  املزارعني، ساهم  وكما ذكر بعض 
الرئيسية في املواطن الصالح.

القسم األول: الممارسات الجيدة
للبرلمانات المدرسية
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أسئلة وأجوبة:
كيف استفدت من هذا النشاط؟  •

     قال أحد املزارعني: »جرت عملية قطاف الزيتون بشكل سريع، أسرع من العادة. ومن خالل مساعدة 
الطالب وأعضاء اجملتمع متكنا من استكمال قطاف الزيتون قبل موسم الشتاء. قاموا بقطف أربعة 

أشجار كل ساعة.«
  

ما الذي قمت مبشاركته مع الطالب؟  •
اخملتلفة  األدوات  بتوضيح  قمت  مزارع  وكوني  ممتع  شيئ  الزيتون  ثمر  قطاف  »إن  املزارعني:  أحد  قال    
املستخدمة في احلصاد للطلبة مبا فيها العصي واأليدي واآلليات. وبعد االنتهاء من القطاف تناولنا 
الشاي وكان لذيذا. عندما يقوم الطالب بعمل تطوعي في اجملتمع كاملساعدة في حصاد الزيتون، تعزز 

هويتنا.«
  

كيف شعر املزارعون واجملتمع احمللي جتاه هذا النشاط؟  •
قال أحد املعلمني: »تلقينا العديد من الرسائل اإليجابية من املزارعني واجملتمع احمللي  حتتوي على مطالب    
واضحة ، حيث أرادوا تطبيق مستوى مماثل من املشاركة واألنشطة التطوعية من أجل حتسني الروابط 
اجملتمعية. قام بعض املزارعون بتنظيم االجتماعات مع أعضاء البرملان املدرسي لوضع اخلطط لكيفية 

مشاركة الطالب في موسم احلصاد القادم.«

©2014 أرشيف األونروا.    
يزرع أعضاء البرملان املدرسي الشجر ضمن مبادرة للتطوع في املدرسة واجملتمع، غزة.

الممارسة الجيدة رقم ١



كيف ساعدت املدرسة البرملان املدرسي في هذا النشاط؟  •
قال أحد املعلمني: »قمنا بعقد اجتماع لزيادة وعي الطالب حول موضوع العمل التطوعي.«   

  
ما هو أكثر شيء أعجبك في هذا النشاط؟  •

أجاب الطالب هذا السؤال قائلني: »التعاون،« »العمل كفريق واالستفادة من معارف وجتارب املزارعني    
حول حصاد الزيتون«، »نشر احملبة بني الطلبة واملزارعني.«

معلومات إضافية:
يتضمن البند 27 في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حق األفراد في املشاركة في األنشطة الثقافية.	 
في حال رغب الطالب في العمل التطوعي في اجملتمع، يستطيع البرملان املدرسي إجراء استبيان  ملعرفة 	 

نوع املساعدة التي ميكن للطلبة تقدميها. كما يستطيع البرملان املدرسي حتديد قائمة املنظمات ) مثل 
منظمات اجملتمع التي تقدم املساعدة لألطفال ذوي اإلعاقات( او مجموعة من العمال )مثل املزارعني 
املنظمات  لهذه  املساعدة  تقدمي  كيفية  على  لالتفاق  الطالب  ودعوة  الصحية(  الرعاية  موظفي  أو 

واجملموعات.

املتابعة:
تستطيع املدرسة دعوة  املزارعني للحضور الى املدرسة والتحدث مع الطالب حول طبيعة عملهم.	 
تستطيع املدرسة دعوة املزارعني إلى اجتماع ملناقشة الطريقة والوقت املناسب الذي يستطيع من 	 

خالله الطالب تقدمي يد املساعدة في مواسم احلصاد املقبلة.
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للبرلمانات المدرسية
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املدرسة:  
 مدرسة بنات قلنديا األساسية األولى

امليدان: 
الضفة الغربية 

أنواع اإلجراءات:
زيادة الوعي حول األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية.	 

الوصف:
عمل أعضاء البرملان املدرسي مع اخملتصني من »مركز إعادة تأهيل ذوي اإلعاقات« إلعداد وتنسيق ورشات عمل في 

املدرسة لتثقيف الطالب حول األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية.

كما نظم أعضاء البرملان املدرسي واخملتصني في هذا املركز عددا من األنشطة التي تتطلب مشاركة الطالب 
الذهنية  اإلعاقات  ذوي  األطفال  عائالت  ولقاء  باملركز  املوجودة  الغرف  تزيني  مثل  الذهنية  اإلعاقات  ذوي  من 

لتحديد سبل تقدمي الدعم لهم في املستقبل.

الممارسة الجيدة رقم ٢:
معا يدا بيد

احملاور: الصالت مع اجملتمع 
واالحترام

الممارسة الجيدة رقم 2



اإلجنازات:
شعر أطفال املركز من ذوي اإلعاقات الذهنية بالسعادة عند اشتراكهم باألنشطة. 	 
الذين 	  الذهنية  اإلعاقات  ذوي  األطفال  عائالت  نفوس  في  إيجابي  املدرسي بشكل  البرملان  أعضاء  أثر 

شعروا بارتياح  في السماح ألطفالهم باللعب مع اآلخرين. 
مت تعزيز العالقة بني املدرسة واجملتمع احمللي. 	 
مت تعزيز احترام الطالب لالختالفات وحقوق األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة.	 
البرملان املدرسي عالقتهم باإلدارة املدرسية وذلك عند التخطيط للقيام بعمل ورشات 	  طور أعضاء 

لزيادة الوعي لدى الطالب.

ملاذا تعتبر هذه املمارسة ممارسة جيدة؟
تعتبر هذه املمارسة جيدة لتأثيرها اإليجابي على العديد من املعنيني:

تعلم الطالب الكثير حول حقوق األطفال ذوي اإلعاقات الذهنية.	 
شعر أطفال املركز من ذوي اإلعاقات الذهنية باالمتنان والتقدير وأنهم جزء من اجملتمع.	 
شعر أهالي األطفال ذوي اإلعاقات الذهنية باالمتنان عند إحساسهم بأن أطفالهم أصبحوا جزء من 	 

اجملتمع. 
قدرت إدارة املركز واإلدارة املدرسية الروح القيادية لدى أعضاء البرملان املدرسي الذين ساهموا من خالل 	 

إجنازاتهم بتقوية الروابط بني املدرسة واجملتمع.

أنشطة هذه املمارسة اجليدة تعزز حقوق اإلنسان حيث أنها تشدد وتبني أن األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة 
لديهم حقوق ويجب أن يتمتعوا بها. تركز هذه األنشطة على دمج األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة في اجملتمع  
كما تركز أيضا على زيادة وعي الطالب حول القضايا املتعلقة باألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة. و يعكس إشراك 
افراد العائلة في هذه العملية اتقان ودقة الطالب الذين عملوا أيضا على توضيح ما يتعلمونه للمجتمع احمللي.

أسئلة وأجوبة:
كيف شعرمت نحو اشراك طفلكم في هذه األنشطة؟  •

قالت إحدى العائالت عن إشراك طفلها من ذوي االحتياجات اخلاصة:  
اهتمام  نرى  ما  نادرا  أننا  حيث  بأطفالنا  تهتم  الناس  بأن  »شعرنا 
أعضاء  البنات  رؤية  ان  اخلاصة.  االحتياجات  ذوي  باألطفال  املدارس 
رائعا  أمرا  أطفالنا  مع  ويرقصون  ويغنون  يلعبون  املدرسي  البرملان 

حيث متكنا من رؤية أطفالنا يضحكون من أعماق قلوبهم.«

»زيارتنا )أعضاء البرملان املدرسي( الى امليتم 
اإلسالمي لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة 
كانت مفيدة جدا. علمتني أن أحترم وأقدر 

اختالفاتنا.«

طالبة من مدرسة بير زيت، لبنان.
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ما هي أهمية تطبيق مثل هذه  األنشطة في اجملتمع؟  •
      قال مدير املدرسة: »إن مراكز إعادة التأهيل ليست كاملؤسسات األخرى ألنها تقوم برعاية األشخاص 
الدعم واالهتمام لدمجها بشكل  الكثير من  ذوي االحتياجات اخلاصة وهي فئة من اجملتمع تتطلب 

أفضل في اجملتمع. تضمن هذه املبادرات تقدير اجملتمع احمللي للمدرسة.«

كيف شعر الطالب نحو هذا النشاط؟  •
      قال مدير املدرسة: »أتاحت هذه املبادرة الفرصة أمام الطالب للعمل كفريق واحترام آراء اآلخرين وحل 
املشكالت وإيجاد احللول البديلة  والتأمل  في مشكالت اجملتمع احمللي وإبداء الرأي في األمور التي تشعر 
الطالب بأنهم جزء من التغيير. كما تفتح هذه املبادرة األبواب أمام الطالب مليدان جديد قد يرغبون 

الحقا باختياره في دراساتهم العليا.«

ما هو تأثير هذا النشاط؟  •
      قال أحد الطالب: »أثرت هذه املبادرة على نفوسنا  وعواطفنا. نحن نادرا ما نتعامل بشكل مباشر مع 
األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة وعائالتهم حيث شعرنا  أن تقدمي الدعم األخالقي ›لألطفال وذويهم‹ 
هي مسؤوليتنا كما ان لقاءنا مع اخلبراء  في املركز زاد من وعينا حول مختلف اإلعاقات الذهنية وطرق 
التعامل معها. ولقد قمنا مبشاركة هذه املعرفة مع زمالئنا الطلبة في املدرسة وسنمضي قدما في 

هذه املبادرة التي أصبحت مكونا أساسيا في اخلطة السنوية للبرملان املدرسي.«

كيف شعر الطالب حول األنشطة؟  •
       قال أحد الطالب : »بصراحة، في البداية شعرت باخلوف من املشاركة في مثل هذه األنشطة ألنني

كان  ولكن  بينهم.  يقبلوني  ولن  عنيفني  اخلاصة(  االحتياجات  ذوي  )من  األطفال  بأن  أعتقد  كنت      
أشعرتهم  بها  قمنا  التي  األشياء  أبسط  أن  حيث  أبرياء  أطفال  كانوا  جدا.  مختلفا  الواقع 
املستقبل.« في  أخرى  مرة  املشاركة  حتما  وأرغب  النشاط  بهذا  جدا  استمتعت  لقد  بالسعادة. 

١١

©2014 احلقوق محفوظة لهينك بوس/ أرشيف األونروا. 
تنظم البرملانات املدرسية نشاط رياضي مع أطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة.
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معلومات إضافية:
حتدد  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة جميع حقوق هذه الفئة في اجملتمع،  مبا  في ذلك احلق في 	 

التعليم.
تقدم سياسة األونروا للدمج معلومات حول حقوق األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة.	 

املتابعة:
بإمكان املعلمني شرح  وتطبيق النشاط 2٨ في رزمة أدوات حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح 	 

›مدرسة واحدة للجميع‹ لتقييم مدى احترام املدرسة حلقوق الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة.
يستطيع أعضاء البرملان املدرسي إدراج  األنشطة املشابهة لهذا  النشاط في خططهم السنوية.	 

 ©2014 احلقوق محفوظة لعبد الناصر السعدي/ أرشيف األونروا. 
يقوم الطالب بتنفيذ نشاط معا في فصل دراسي يشمل جميع فئات الطلبة في مدرسة تابعة لألونروا، لبنان.
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املدرسة:
مدرسة بنات جباليا اإلعدادية “أ”

امليدان:
غزة

أنواع اإلجراءات:
زيادة وعي اجملتمع حول حقوق اإلنسان.	 

الوصف:
اقتراح  املدرسي  البرملان  أعضاء  من  املدرسية  اإلدارة  طلبت 
الطالب  اقترح  اإلنسان.  حقوق  مفهوم  لتعزيز  جيدة  ممارسات 
بتأليفها  قاموا  قصص  على  مبنية  قصيرة  مسرحيات  متثيل 
مبساعدة معلميهم. تعرض هذه القصص حقوق تخص اجملتمع. 
ولقد أتاحت هذه املسرحيات الفرصة أمام الطلبة للتعبير عن 
أفكارهم ومشاعرهم وآرائهم حول حقوق اإلنسان والتعرف على 

طرق مختلفة تساعد على حتقيق هذه احلقوق.

١3

الممارسة رقم 3:
نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان من خالل املسرح

احملاور: حقوق اإلنسان العامة

مالحظة هامة حول هذه املبادرة:
قبل  من  املقدمة  األصلية  املمارسة 
»أ«  اإلعدادية  جباليا  بنات  مدرسة 
املسرحيات  استخدام  حول  تتمحور 
الصعوبات  تعرض  التي  القصيرة 
في  العيش  نتيجة  هي  التي  املعيشية 
أن  حني  في  للصراعات.  معرضة  مناطق 
جتدر  جدا،  مهم  القضية  هذه  معاجلة 
الصراع  موضوع  معاجلة  أن  الى  اإلشارة 
ممكن أن يثير مشاعر جياشة/ شديدة لدى 
املدرسة  إدارة  على  يجب  ولهذا  األطفال. 
كيفية  فائقة  بعناية  تقييم  واملعلمني 
إثارة موضوع الصراع بني األطفال. وعالوة 
الصراع،  موضوع  تناول  مت  اذا  ذلك،  على 
الدعم  تقدمي  في  اخملتصني  إشراك  يجب 
النفسي واالجتماعي في جميع املراحل.

ممارسة  تعديل  مت  يلي،  الذي  الوصف  في 
املدرسة لتصف كيفية استخدام املسرح 
بشكل  اإلنسان  حقوق  مواضيع  ملعاجلة 
هذه  وتعديل  تطبيق  يجعل  والذي  عام، 
املناطق  جميع  ليناسب  ممكن  املمارسة 

واملدارس.

الممارسة الجيدة رقم 3
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اإلجنازات:
أصبح أعضاء البرملان املدرسي الذين شاركوا في متثيل املسرحيات أكثر ثقة عند مناقشة مواضيع 	 

حقوق اإلنسان اخملتلفة كما أنهم ساهموا في تطوير روح القيادة بني الطالب في املدرسة.
اإلنسان 	  مواضيع حقوق  التعبير عن مشاعرهم حول   من  املسرحيات  الذين شاهدوا  الطالب  متكن 

واستكشاف طرق مختلفة لتطبيق هذه احلقوق في مجتمعهم.
مت دعوة أولياء األمور وأعضاء اجملتمع ملشاهدة املسرحيات حيث قدروا الدور الذي لعبته إدارة املدرسة 	 

وأعضاء البرملان املدرسي في مساعدة الطالب في  التعرف على طرق مختلفة لتطبيق هذه احلقوق 
في مجتمعهم.

ملاذا تعتبر هذه املمارسة جيدة؟
تعتبر هذه املمارسة جيدة ألن اإلدارة املدرسية والبرملان املدرسي عملوا معا إليجاد الطريقة األنسب لتعزيز 

قدرة الطالب على معاجلة مواضيع حقوق اإلنسان في مجتمعهم. 

القصيرة ومن ثم طور الطالب هذه املسرحيات  الهيكل األساسي للمسرحيات  املعلمون بكتابة  وقد قام 
وأفراد اجملتمع. ولقد ساعد متكني الطالب  وبدؤوا بكتابة مسرحيات أخرى مت عرضها على الطالب واألهالي 
التي طرحت من خالل  املوضوعات  بأنفسهم، كما عكست  ثقتهم  بناء  في  الطريقة  بهذه  املشاركة  من 

املسرحيات واقع احلياة. بعض مناذج املسرحيات التي تعالج مواضيع حقوق اإلنسان هي:

١4

 ©2014 احلقوق محفوظة لهينك بوس/ أرشيف األونروا. 
ينتظر الطالب استدعاءهم الى املسرح لتقدمي مسرحية أمام الطالب واألهالي وأفراد من  

 اجملتمع احمللي، األردن.
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يقيم الطالب بيئتهم في املسرحية ويكتشفون أنه ميكن القيام بالكثير من األمور خللق واحلفاظ على 	 
بيئة نظيفة تساعد على التعلم. يقو م الطالب بإنشاء حملة مع أفراد من اجملتمع احمللي لتنظيف 

احلي في املسرحية.
يستكشف الطالب األدوار اخملتلفة بني اجلنسني املوجودة بني األوالد والبنات في مجتمعهم. ميكن أن 	 

يقوم  من  املثال،  سبيل  )على  اجلنسني  بني  النمطية  األدوار  عن  اجلمهور  مفاهيم  املسرحية  تتحدى 
باألعمال املنزلية، أو األلعاب التي عادة ما تكون لألوالد أو البنات( وتشجع األطفال وأهاليهم على أن 

يكونوا أكثر انفتاحا على املساواة بني اجلنسني.
تعرض املسرحية قصة طفل لم يتمكن من الذهاب إلى املدرسة ألسباب اقتصادية )على سبيل املثال، 	 

حتتاج األسرة أن يعمل طفلها من أجل املساعدة في املصروف( أو قد يهمش أو يستبعد الطفل من 
املدرسة بسبب اإلعاقة. تعرض املسرحية طرق مختلفة لدمج الطفل في املدرسة من خالل مساعدة 

املعلمني وأولياء األمور والطالب.

أسئلة وأجوبة:
ما هي املوضوعات الرئيسية التي مت عرضها في املسرحيات؟  •

     قال أحد املعلمني:”من أهم املوضوعات التي مت تغطيتها في املسرحيات احلقوق العامة لإلنسان مثل 
احلق في احلياة واحلق في احلصول على العالج الطبي واحلق في التضامن واملساواة وخاصة لألشخاص 

ذوي االحتياجات اخلاصة حيث ترك العدوان العديد من األشخاص يعانون من إعاقات جسدية.”
ما الذي تعلمه أعضاء البرملان املدرسي من خالل متثيلهم في املسرحيات؟  •

       قالت أحد طالبات الصف التاسع: قيادة هذا النشاط جعلتني اشعر بالفخر بنفسي وبأفكاري وقدرتي 
على إيصال الرسائل واألهداف إلى اجلمهور ولقد تعلمت أهمية الدور الذي قمت به في املسرحية من 
خالل تعريف الطالب بحقوقهم.” وقالت احدى الطالبات:” ساعدني التمثيل في املسرحيات على بناء 
أنني  األزمات كما  التي تظهر خالل  والعوائق  الظروف  التأقلم مع  ثقتي بنفسي وتعزيز قدرتي على 
قمت بإيصال رسالة مهمة للطالب حيث ساعدتهم هذه املسرحيات في التفكير بكيفية العيش 

والتأقلم مع األلم واحلزن عن طريق احلديث عنه مع اآلخرين.”

©2014 احلقوق محفوظة لعالء غوشة/ أرشيف األونروا. 
 ينظم أعضاء البرملان املدرسي عرض للدمى لتعزيز مفهوم التسامح والدمج، األردن.
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معلومات إضافية:
إن األزمات مثل تلك التي حصلت في غزة كان لها األثر الكبير في نفوس الطالب: مت إغالق املدارس 	 

وأصبحت العديد من املنازل غير آمنة كما أنه لم يعد من املمكن احلصول على العديد من االحتياجات 
األساسية مثل الغذاء واملاء والرعاية الطبية. تعطلت احلياة اليومية وتوقف العمل وتعرض العديد من 

األطفال لفقدان فرد من عائلتهم أو أحد أصدقاءهم نتيجة للعنف. 
وتعد املسرحية التي تدور حول النزاع طريقة فعالة لكي يعبر األطفال عن عواطفهم حيث ان الطالب 	 

الذين قاموا بتمثيل األدوار في املسرحية قاموا بالتعبير عن أمور قد يواجهون صعوبة في التعبير عنها 
بطريقة اخرى مثل النقاش في املدرسة أو مع عائالتهم.

يجب أن تتم مناقشة املسرحية التي تعالج موضوعا مثل الصراع العنيف أو اي موضوعات حساسة 	 
العنيف،  اخرى مع اجلمهور عند االنتهاء من تقدمي مسرحية تعالج مواضيع حساسة مثل الصراع 
يجب مناقشة املسرحية مع اجلمهور )في هذه احلالة الطلبة وأولياء األمور وأفراد اجملتمع هم اجلمهور(. 
كما يجب اعطاء اجلمهور الوقت الكافي البداء رأيهم في املسرحية والتعبير عن آرائهم ومشاعرهم 

حول املسرحية ومناقشة كيف ساعدتهم املسرحية في بناء فهم أفضل لهذه املواقف.

املتابعة:
بناءا على 	  العرض املسرحي.  في هذه املمارسة اجليدة استفاد الطالب من خبرة املعلمني في مجال 

أخرى  مسرحيات  وكتابة  النشاط  لهذا  الطلبة  استكمال  يعد  للمسرحيات،  األولية  النجاحات 
وتقدميها أمام الطلبة واألهالي وأفراد اجملتمع احمللي إجراء متابعة جيد.

©2014 أرشيف األونروا. 
أعضاء البرملان املدرسي يقدمون أغنية أمام أولياء األمور وأعضاء اجملتمع احمللي لنشر مفاهيم حقوق اإلنسان 

خالل احتفاالت اليوم العاملي حلقوق اإلنسان، الضفة الغربية.
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املدرسة:
هذه املمارسة كانت ملهمة بشكل جزئي من مدرسة جباليا االبتدائية املشتركة »ب« في غزة ومدرسة إناث 

مخيم جرش اإلعدادية الثانية في األردن.

امليدان:
غزة واألردن

أنواع اإلجراءات:
زيادة الوعي حول أهمية احلفاظ على بيئة نظيفة.	 
إشراك اآلخرين في العمل للحفاظ على بيئة نظيفة.	 

الوصف:
تلقى أعضاء البرملان املدرسي أفكارا من غيرهم من الطالب حول األنشطة املتعلقة بحقوق اإلنسان.حيث 
قام  ثم  افكارهم. ومن  الطالب على تقدمي  املدرسة وشجعوا  قاموا بوضع ›صندوق لالقتراحات‹ في ساحة 

أعضاء البرملان املدرسي وجلنة حقوق اإلنسان مبراجعة هذه األفكار.

الممارسة رقم 4:
بيئة نظيفة للجميع

احملاور: حقوق اإلنسان العامة 
واملشاركة 
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وكانت الفكرة اخملتارة هي إنشاء حملة لزيادة الوعي حول أهمية العيش في بيئة نظيفة. وشملت احلملة 
العديد من األنشطة اخملتلفة، من بينها: 

مسابقة رسم للطالب مع عرض شروط الفوز في أنحاء املدرسة.	 
زيارة خبراء زراعة لالستفادة من خبرتهم في أنواع األشجار التي ميكن زراعتها في البيئة املدرسية.	 
عقد اجتماعات مع أولياء األمور وأفراد اجملتمع احمللي إلخبارهم عن احلملة وتشجيعهم للتبرع بالبذور 	 

لزراعتها في املدرسة.
استخدام اإلذاعة املدرسية وورشات العمل لتثقيف الطالب حول أهمية البيئة النظيفة.	 
تشجيع الطالب على وضع بقايا الطعام في صناديق طعامهم والتخلص منها في املنزل أو القاءها 	 

في سلة املهمالت.
استضافة ›معرض إعادة التصنيع‹ حيث يقوم الطالب بأعمال فنية من مواد مت إعادة تصنيعها.	 
املشاركة في مشروع إعادة تصنيع الورق مع مؤسسة محلية تساعد في حماية البيئة.	 
والعلوم 	  العربية  واللغة  اإلسالمية  )الدراسات  الصفوف  في  النظيفة  البيئة  أهمية  مناقشة 

االجتماعية(.

١8
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 صندوق 
اإلقرتاحات



ملاذا تعتبر هذه املمارسة جيدة؟
تعتبر هذه املمارسة جيدة ألنها تعطي جميع الطالب الفرصة في املشاركة بواسطة صندوق االقتراحات. 
وعند اختيار الفكرة، تتضمن جميع األنشطة العديد من األطراف/ املعنيني: الطالب وأولياء األمور وأفراد من 

اجملتمع واخلبراء الذين يقدمون املساعدة في زراعة األشجار.

كما أن جميع الطالب يشاركون في األنشطة مثل جمع بقايا الطعام واستضافة معرض اعادة التصنيع  
وبذلك تزيد من مستوى املشاركة واالهتمام  باحلفاظ على ببيئة نظيفة.

التمتع  البيئة يساعد في  أن وجود هذه  إال  بيئة نظيفة  احلق في  واضح على  وبالرغم من عدم وجود نص 
باحلقوق األخرى. فعلى سبيل املثال تؤثر البيئة النظيفة في صحة األطفال والطعام الذي يتناولونه واملاء 

الذي يشربونه. كما أن زراعة األشجار لها فوائد عديدة مثل:

تنظيف الهواء	 

توفير الظل للطالب عند اللعب	 

توفير األكسجني	 

تبريد منطقة اللعب	 

منع تلوث املاء	 

©2014 أرشيف األونروا. 
أعضاء برملان املدرسة يبادرون لتحسني البيئة املدرسية، غزة.
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معلومات إضافية:
يتم االحتفال باليوم العاملي لألرض في 22 ابريل للتنويه بأهمية حماية البيئة.	 
من املمكن دمج التعليم حول البيئة مبادتي العلوم االجتماعية واجلغرافيا.	 

املتابعة
من املمكن أن تكون هناك جلنة طالب مسؤولة عن االهتمام بالبذور بعد زراعتها.	 

من املمكن أن يقوم الطالب مبساعدة املعلمني واخلبراء اخملتصني بالبيئة بعمل أنشطة توعوية )مثل 	 
املسرحيات واملعارض وورشات العمل( حول أهمية البيئة النظيفة.

©2014 أرشيف األونروا. 
›الرسم التفاعلي على اجلدار‹  مبشاركة فنانني من اجملتمع احمللي كجزء من مبادرة لتحسني البيئة املدرسية، األردن.

القسم األول: الممارسات الجيدة
للبرلمانات المدرسية



املدرسة :
هذه املمارسة كانت ملهمة بشكل جزئي من مدرسة وقاص األساسية للبنات في األردن.

امليدان:
األردن

أنواع اإلجراءات:
زيادة الوعي حول األشخاص ذوي اإلعاقات. 	 
دمج ومشاركة األطفال ذوي اإلعاقات في الغرفة الصفية.	 

الوصف :
اخلاصة لكسر حواجز  االحتياجات  ذوي  الوعي حول حقوق االشخاص  بزيادة  املدرسي  البرملان  أعضاء  يرغب 
أنشطة على  املدرسي  البرملان  أعضاء  يقترح  الطلبة.  بعض  لدى  تكون موجودة  قد  التي  والتجاهل  اخلوف 

اإلدارة املدرسية لتسهيل مهمة زيادة الوعي حول هذه األمور.

األنواع  ملعرفة  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  األشخاص  تأهيل  إعادة  مراكز  بزيارة  املدرسي  البرملان  أعضاء  يقوم 
اخملتلفة من اإلعاقات. وبعد هذه الزيارة يتم االتفاق بني املركز والبرملان املدرسي لترتيب حضور عدد من األطفال 

في املركز حلصص الفن والتربية البدنية وتكنولوجيا املعلومات واملوسيقى في املدرسة.

الممارسة رقم ٥:
أهال بكم في فصلنا الدراسي

احملاور: التنوع واملساواة وعدم التمييز 

الممارسة الجيدة رقم 5
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ومن اجل التحضير لدمج هؤالء الطالب اجلدد يقوم أعضاء البرملان املدرسي باطالق حمالت توعية لتثقيف 
الطالب.

ملاذا تعتبر هذه املمارسة جيدة؟
حيث  املدارس.  في  الطالب  دمج  أهمية  على  املدرسي   البرملان  أعضاء  لتعرف  جيدة  املمارسة  هذه  تعتبر 
يتضمن الدمج االعتراف بحق التعليم للجميع، هذا يعني االعتقاد مبقدرة كل طفل على التعلم وأهمية 
التمييز.  من  نوع  ألي  أحد  يتعرض  ال  حيث  للجميع  والصحية  اآلمنة  البيئة  و  للطفل  الصديقة  املدرسة 
ويدرك أعضاء البرملان املدرسي أن التعلم عن األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة يفيد جميع الطالب  ولهذا  
يشعرون باملسؤولية ويبادرون لتعلم املزيد حول هذا املوضوع بأنفسهم. باإلضافة إلى أن زيارة الطالب ملراكز 
التأهيل تساعدهم على فهم األمور املتعلقة بحقوق اإلنسان وحتفزهم على دمج أطفال املركز في  إعادة 

بعض الصفوف.

وقد يكون دمج بعض الطالب اجلدد في حصة أو حصتني خالل االسبوع أمرا صعبا للطالب املوجودين بالصف.
وهذا األمر  ميكن مالحظته بوضوح خاصة عندما يشعر الطالب باالرتباك حول ما ميكن توقعه من األطفال ذوي 
اإلعاقات. لذا فإن اقامة حملة توعية في املدرسة حول األطفال ذوي اإلعاقات يساعد الطالب في الوصول الى 
فهم أفضل لهذه األمور وكيفية مساعدة األطفال ذوي اإلعاقات بالشعور باالرتياح نحو دخولهم للمدرسة.

معلومات إضافية:
كما ذكر في املمارسة ›معا يدا بيد‹ حددت اتفاقية  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات جميع حقوق هذه 	 

الفئة في اجملتمع والتي تشمل احلق في التعليم.
توضح سياسة األونروا للتعليم اجلامع املعلومات املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقات.	 

املتابعة:
من املمكن عرض عمل فني من إنتاج األطفال ذوي اإلعاقات على شكل معرض في املركز او اي مكان 	 

آخر داخل اجملتمع.
والتسامح 	  النزاعات  وحل  اإلنسان  حقوق  أدوات  رزمة  في   2٨ النشاط  توضيح  املعلمون  يستطيع 

›مدرسة واحدة للجميع‹ لتقييم مدى احترام البيئة املدرسية حلقوق األطفال ذوي اإلعاقات.
يستطيع أعضاء البرملان املدرسي دمج أنشطة مشابهة مع املركز في خططهم السنوية. 	 

قال طالب أجرى نشاط مماثل: »نحن )أعضاء البرملان 
املدرسي( لعبنا دور فاعل ومهم في التوعية عن 
الكثير من مواضيع حقوق اإلنسان في املدرسة.«

طالب من مدرسة الشجرة اإلعدادية للبنني، لبنان.  

القسم األول: الممارسات الجيدة
للبرلمانات المدرسية
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املدرسة:
هذه املمارسة ملهمة من مدرسة غزة األساسية للبنات )B( في غزة ومدرسة نزال االساسية للبنات في 

األردن. 

امليدان:
غزة واألردن 

أنواع اإلجراءات:
تشجيع مشاركة اآلخرين في حتسني أوضاع املدرسة.	 

الوصف:
يعد املقصف املدرسي مكانا مزدحما خالل وقت الغداء والفسحة. يصطف الطالب في طوابير طويلة بانتظار 
شراء الطعام مما قد يؤدي إلى نزاعات أو حوادث بني الطالب. على سبيل املثال قد يأتي احد الطالب ليأخذ دور 
شخص آخر في الصف. عدا عن ذلك يالحظ ببعض األحيان قلة االحترام للبيئة عندما يقوم الطالب بإلقاء 

املهمالت في الساحة بعد انتهاء فترة الغداء والفسحة.

وإلقاء  االصطفاف  في  الطويل  االنتظار  وقت  املوضوعني:  هذين  ملناقشة  املدرسي  البرملان  أعضاء  يجتمع 
املهمالت في ساحة املقصف. وفي النهاية يقوم البرملان املدرسي مبساعدة اإلدارة املدرسية باتخاذ القرار حول 

القيام بحملة لتحسني ظروف املقصف املدرسي. 
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الممارسة رقم 6:
حتسني وضع املقصف املدرسي

احملاور: حل النزاعات واملشاركة

الممارسة الجيدة رقم 6

 نحن جميعا نستحق
أن نتعلم في
بيئة نظيفة 



األنشطة الرئيسية في هذه احلملة هي التالي: 
بأهمية احلفاظ على نظافة 	  الطالب  ولتذكير  الوعي  لزيادة  املدرسية  االذاعة  فقرات معلوماتية عبر 

املقصف املدرسي.
تقوم هذه 	  آخرين(.  البرملان وطالب  أعضاء  )من  الطلبة  تتكّون من مجموعة من  بيئية‹  ›دورية  إنشاء 

الدورية بالتالي: 
تسهيل حركة الطالب في طوابير االصطفاف عند املقصف املدرسي.	 
املساعدة في فض النزاعات بني الطالب عند املقصف املدرسي.	 
تذكير الطالب عند املقصف املدرسي بجمع املهمالت والقائها في املكان اخملصص.	 

بعض األمثلة املقترحة للحد من طول الفترة الزمنية خالل االصطفاف عند املقصف املدرسي: 
املوازنة  بني أوقات االصطفاف للطالب عند املقصف املدرسي. على سبيل املثال يصل طالب الصفوف 	 

أوال وبعد ذلك يستطيع طالب الصفوف األعلى الشراء من املقصف ومن املمكن  األولى للمقصف 
تغيير األدوار كل اسبوع او اسبوعني.

إذا كان هذا 	  الغذائية  للوجبات  املسبق  الطلب  الزمني لالصطفاف هو  الوقت  للتقليل من  آخر  حل 
ممكنا. في هذه احلالة يستطيع الطالب االصطفاف في طوابير منفصلة واحلصول على الوجبات التي 

قاموا بدفع ثمنها مسبقا. 

24

القسم األول: الممارسات الجيدة
للبرلمانات المدرسية
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اإلجنازات :
اكتسب أعضاء البرملان املدرسي مهارات القيادة.	 
تقلص طول طابور االصطفاف عند املقصف املدرسي بشكل ملحوظ منذ أن بدأ عمل »دوريات البيئة«.	 
شعر الطالب بأهمية العناية مبدرستهم وحتسني الوضع العام.	 

ملاذا تعتبر هذه املمارسة جيدة؟
تعتبر هذه املمارسة جيدة ألن أعضاء البرملان املدرسي أدركوا مدى أهمية  احلفاظ على ببيئة نظيفة ومرتبة 
في املقصف املدرسي. كما ان انشاء دوريات احلفاظ على البيئة مكنت الطالب أعضاء الدورية من ادراك اهمية 
النزاعات  تفادي  البيئة وكيفية  الطالب حول أهمية  بتثقيف جميع  الوقت  املوضوع  كما ساهمت بنفس 

واملشاكل في طوابير االصطفاف لشراء الطعام.

املتابعة :
مع مرور الوقت قد تقل احلاجة لدوريات البيئة أو على األقل قد يتعامل أعضاء الدورية مع عدد أقل من 	 

الطالب. وكلما زاد استيعاب الطالب لهذه األمور قلت احلاجة ملثل هذه الدوريات.

الممارسة الجيدة رقم 6



»اذا لم أكن أعرف حقوقي فلن أستطيع التطوّر 
والتقدم في احلياة.« 

طالبة من مهنية وادي السير، األردن.
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القسم الثاني: توجيهات إرشادية لوضع خطة عمل للبرلمان المدرسي

املدرسي في  البرملان  والنماذج ملساعدة  القسم مجموعة من اخلطوات  املوجودة في هذا  اإلرشادية  التوجيهات  توفر 
املشاركة  ضمان  هي  املدرسي  البرملان  خطة  جناح  في  األساسية  العوامل  أحد  العام.  طوال  ألنشطتهم  التخطيط 
على جميع املستويات: يستطيع  مدير املدرسة واملعلمون تقدمي اإلرشاد، ويجب أن يكون أعضاء البرملان املدرسي جزءا 
في اتخاذ القرارات ، كما يجب أن تتاح الفرصة أمام الطالب للمشاركة في اتخاذ القرارات املتعلقة باألنشطة التي 

سيقومون بتنفيذها.

خطة العمل
الخطوة   اإلطار الزمني



يجب أن يقوم أعضاء البرملان املدرسي بالتالي لكي تصبح هذه التوجيهات اإلرشادية مفيدة: 

اتباع جميع اخلطوات في اجلدول أدناه ›إعداد اخلطة‹. من املعتاد أن تقوم معظم البرملانات املدرسية بإعداد خطة . 1
لألنشطة في بداية كل سنة واخلطوات املذكورة في اجلدول ›إعداد اخلطة‹ تساعد في توجيه هذه العملية.

واضح . 2 عمل  إطار  احملاور  هذه  توفر  حيث  والتسامح،  النزاعات  وحل  اإلنسان  حقوق  مبحاور  تتعلق  أنشطة  تطوير 
من  قائمة  اإلنسان‹  حقوق  محاور  على  مبنية  مقترحة  ›أنشطة  اجلدول  يوفر  األونروا.  مدارس  جلميع  وشامل 

األنشطة التي يستطيع البرملان املدرسي تنفيذها.

استخدام النماذج املقترحة للتخطيط لألنشطة. هنالك ثالث مناذج تساعد البرملان املدرسي في تطوير األنشطة:. 3
›منوذج اخلطة السنوية للبرملان املدرسي‹ وهو منوذج للخطة السنوية والذي يشمل عامودا للمصادر وامليزانية • 

املتوقعة.
مالحظة حول امليزانية: تعتمد ميزانية املدارس على مصادر التمويل املتاحة في األونروا. ولهذا السبب يفضل   

التخطيط لألنشطة بأقل كلفة ميكن استيعابها ضمن ميزانية املدرسة .

السنوية. •  اخلطة  ذكره في  مت  لنشاط معني  للتخطيط  وهو منوذج  املدرسي‹  للبرملان  األنشطة  ›منوذج خطة 
فعلى سبيل املثال إذا خطط البرملان املدرسي ألربعة أنشطة خالل السنة يجب عليه تعبئة أربع نسخ من هذا 

النموذج بحيث يكون منوذج واحد لكل نشاط.

تقييم كل نشاط باستخدام ›أسئلة تقييم أنشطة البرملان املدرسي.‹ هناك أسئلة يجب أن تطرح بعد انتهاء . ٤
النشاط لرؤية مدى جناح هذا النشاط وما الذي ميكن عمله لتطوير هذا النشاط في املرات القادمة.
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إعداد الخطة

اقتراحات إضافيةما الذي يجب عملهاخلطوة

يجتمع مدير املدرسة مع البرملان املدرسي ليوضح 1
الستخدامه  متويل  مصدر  ميتلكون  بأنهم  لهم 

في أنشطة البرملان. 

محاور  على  مبنية  األنشطة  تكون  أن  يجب 
حقوق اإلنسان. انظر إلى اجلدول أدناه ›األنشطة 
املقترحة املبنية على محاور حقوق اإلنسان.‹ 

البرملان املدرسي تنفيذ أنشطة أخرى  يستطيع 
تعزز  األنشطة  هذه  أن  املدرسة  مدير  قرر  إذا 

مفاهيم حقوق اإلنسان.

حقوق 2 محاور  مبراجعة  املدرسي  البرملان  يقوم 
مقترحات  جمع  ويتم  األنشطة  ومنوذج  اإلنسان 
املدرسي من خالل عملية  البرملان  حول أنشطة 

تشاورية تضم جميع الطالب.  

آرائهم عن طريق  من املمكن سؤال الطالب عن 
صندوق االقتراحات أو عن طريق تعبئة استبيان. 

بدعم من مدير املدرسة واملعلمني يقوم البرملان 3
الطالب  اقترحها  التي  األنشطة  بأخذ  املدرسي 

في عني االعتبار.

وأهداف  محاور  مع  األنشطة  تتماشى  أن  يجب 
حقوق اإلنسان وتساهم في تعزيز ثقافة حقوق 

اإلنسان في املدرسة واجملتمع.

التي 4 لألنشطة  خطة  املدرسي  البرملان  يطور 
ستنفذ خالل العام. 

للبرملان  السنوية  اخلطة  ›منوذج  استخدم 
املدرسي.‹ 

املوارد  الالزمة/  املواد  السنوية  اخلطة  تشمل 
املتوقعة و )اذا لزم األمر( ميزانية جميع األنشطة.

مع 5 السنوية  اخلطة  املدرسي  البرملان  يشارك 
مدير املدرسة. 

يناقش مدير املدرسة اخلطة السنوية مع البرملان 6
كانت  حال  في  املقترحات  وضع  ويتم  املدرسي 
حقوق  محاور  مع  متماشية  غير  األنشطة 

اإلنسان.

28

القسم الثاني: توجيهات إرشادية 
لوضع خطة عمل للبرلمان المدرسي



إعداد الخطة

اقتراحات إضافيةما الذي يجب عملهاخلطوة

7
من  وتوقيعها  السنوية  اخلطة  استكمال  يتم 

قبل مدير املدرسة وعضو من البرملان املدرسي. 

8
في  السنوية  اخلطة  بوضع  املدرسة  مدير  يقوم 
ملف وإرسالها إلى املوظف املسؤول عن حقوق 

اإلنسان على مستوى املنطقة أو امليدان.

9
املدرسي يقوم البرملان املدرسي بوضع خطة لكل نشاط. للبرملان  األنشطة  ›خطة  استخدم 

)منوذج(.‹

10
يتم التخطيط لكل نشاط بدقة وينفذ من قبل 

البرملان املدرسي وبدعم من مدير املدرسة .

فيما  البداية  من  واضحة  األدوار  تكون  أن  يجب 
أن  يجب  أخرى  بعبارة  النشاط.  بتنفيذ  يتعلق 
يكون أعضاء البرملان املدرسي على علم بأدوارهم 
ومن يستطيعون اللجوء اليه في اإلدارة املدرسية 

من اجل الدعم.

11
يتم تقييم كل نشاط. 

أنشطة  تقييم  ›أسئلة  في  األسئلة  استخدم 
البرملان املدرسي.‹

أن  يجب  غيره  عن  يختلف  نشاط  كل  أن  حيث 
يحدد أعضاء البرملان املدرسي األسئلة املرتبطة 
في  املقترحة  األسئلة  بني  من  النشاط  بهذا 

النموذج املذكور أعاله.

12
يتم كتابة تقرير مختصر حول كل نشاط ويتم 

إرساله إلى مدير املدرسة.

ويشير  ومحددا  موجزا  التقرير  يكون  أن  يجب 
بوضوح إلى ما يهدف النشاط لتحقيقه ومدى 
التمويل  صرف  مت  وكيف  األمر  هذا  في  جناحه 
النشاط في تقوية وتعزيز  ومدى مساهمة هذا 

ثقافة حقوق اإلنسان. 
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أنشطة مقترحة مبنية على محاور حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح 

األنشطة املقترحةمحور حقوق اإلنسان

حقوق  اإلنسان العامة:

يركز هذا احملور على 
زيادة الوعي  عن احلقوق 

األساسية لإلنسان.

تخطيط وإجراء االحتفاالت ملناسبات حقوق اإلنسان. 	 
تنظيم اللقاءات لزيادة الوعي باستضافة منظمات حقوق اإلنسان.	 
استضافة مناظرة حول حقوق اإلنسان ودعوة الطالب للحضور. 	 

املشاركة:

يؤكد هذا احملور على 
مشاركة األطفال في 

عملية التعليم وأن يكونوا 
أعضاء فاعلني في املدرسة 

واجملتمع. 

نشر صحيفة أو منشورات إعالمية حول موضوعات حقوق اإلنسان. 	 
تنظيم االجتماعات مع قادة اجملتمع ملناقشة موضوعات حقوق اإلنسان. 	 
اجراء ورشات تدريب حول مهارات التواصل مع املنظمات الغير حكومية. 	 

 التنوع:

يركز هذا  احملور على أهمية 
تقدير أوجه الشبه التي 
توحدنا واالختالفات التي 

متيزنا. 

اجراء حمالت لتقييم االختالفات بني الطالب. 	 
جعل البيئة املدرسية بيئة مناسبة لذوي االحتياجات اخلاصة. 	 
تعزيز مفهوم مشاركة جميع الطالب في أنشطة برملان املدرسة .	 
تقييم مدى سهولة الوصول الى املدرسة وسبل لتحسني الوضع بالتعاون مع 	 

ادارة املدرسة.

املساواة وعدم التمييز:

يركز هذا  احملور على ضمان  
املساواة بني جميع الطالب 

وعدم التمييز ضدهم.

عمل أنشطة توعوية حول احتياجات األطفال ذوي اإلعاقات.	 
تنظيم أنشطة للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة ملساعدتهم في االندماج في 	 

احلياة املدرسية. 
تنظيم ورشات العمل أو الزيارات املدرسية للحديث مع منظمات حقوق املرأة 	 

واملنظمات الغير حكومية التي تعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقات وكبار السن 
وغيرها من اجملموعات املهمشة في اجملتمع.

سؤال الطالب من خالل املقابالت أو مجموعات النقاش ملشاركة آرائهم حول 	 
العوائق األساسية التي حتول دون املساواة التامة في املدرسة أو اجملتمع وتقدمي 

ملخص نتائج جلسة احلوار.

االحترام:

يركز هذا  احملور على أهمية 
احترام اآلخرين.

اجراء حملة ضد السلوكيات السلبية نحو الطالب واملعلمني.	 
تشجيع الطالب اآلخرين الغير أعضاء في البرملان املدرسي ليصبحوا ›سفراء 	 

لالحترام‹ لضمان بيئة مدرسية صحية.
إطالق مسابقة رسم مفتوحة جلميع الطالب إلعداد ملصقات بعنوان ›كيف 	 

حتترم اآلخرين.‹  

حل النزاعات: 

يركز هذا احملور على حل 
النزاعات بشكل سلمي.

تصميم وطباعة مواد دعائية تتعلق باحلل السلمي للنزاعات.	 
اجراء ورشات تدريبية لبناء االمكانات حول موضوعات تتعلق مبهارات التواصل 	 

واملشاكل اإلدارية ومهارات الوساطة بالشراكة مع املنظمات الغير حكومية.
تقدمي موضوعات تتعلق بحل النزاعات باستخدام املسرح. 	 
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الخطة السنوية للبرلمان المدرسي )نموذج(

أدناه منوذج للخطة السنوية للبرملان املدرسي. يجب تطوير اخلطة السنوية في بداية العام بالتعاون مع مدير املدرسة 
ومبشاركة مقترحات جميع الطلبة. عند كتابة اخلطة السنوية يجب أن يحدد البرملان املدرسي هدفني إلى أربعة أهداف 
واملواد  اإلنسان  أن يكون هناك شرح موجز لكل نشاط  يشمل محاور حقوق  العام. يجب  لتحقيقها خالل  يسعون 

الالزمة مبا فيها امليزانية املتوقعة ووصف للنتائج املتوقعة. 
مالحظة: تعتمد ميزانية املدارس على مصادر التمويل املتاحة في األونروا. ولهذا السبب يفضل التخطيط لألنشطة 

بأقل كلفة ميكن استيعابها ضمن ميزانية املدرسة.

يجب ان يوافق مدير املدرسة وعضو من البرملان املدرسي على اخلطة السنوية النهائية.

امليدان: ___________________________________________________________________________

املنطقة: __________________________________________________________________________

املدرسة: __________________________________________________________________________

أهداف البرملان املدرسي لهذا العام )حدد هدفني إلى أربعة أهداف(:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

املواد الالزمة/ املوارد  احملور/ احملاورالوصفالنشاطالرقم
 )مبا فيها امليزانية 

املتوقعة(

النتائج

1

2
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الخطة السنوية للبرلمان المدرسي )نموذج(

املواد الالزمة/ املوارد  احملور/ احملاورالوصفالنشاطالرقم
 )مبا فيها امليزانية 

املتوقعة(

النتائج

3

4

5

6

اجمالي امليزانية املتوقعة:

املوافقة:

توقيع مدير املدرسة:توقيع ممثل البرملان املدرسي:

التاريخ:التاريخ:
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خطة األنشطة للبرلمان المدرسي )نموذج( 

هذا النموذج لألنشطة الفردية التي تشتمل عليها اخلطة السنوية.

___________________________________________________________________________ امليدان: 

املنطقة: __________________________________________________________________________

املدرسة:_______________________________________________________________________________

عنوان النشاط: _____________________________________________________________________ 

الهدف: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ما مدى مساهمة هذا النشاط في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان؟ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

محاور حقوق اإلنسان املرتبطة بالنشاط: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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خطة األنشطة للبرلمان المدرسي )نموذج(

موقع النشاطاخلطوات

اإلطار الزمني

الشهر الثالثالشهر الثانيالشهر األول

ع 1
بو
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اال

ع 2
بو

س
اال

ع 3
بو

س
اال

ع 4
بو
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ع 4
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ع 1
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ع 4
بو
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أسئلة تقييم أنشطة البرلمان المدرسي

لتقييم أنشطة البرملان املدرسي بشكل فعال من الضروري تقييم كال من العملية )كيف مت تنظيم النشاط( والنتائج 
)دور النشاط في زيادة الوعي حول حقوق اإلنسان(.

ومن الضروري أيضا احلصول على التغذية الراجعة من مختلف األطراف سواء املنظمني أو املشاركني في النشاط. فعلى 
سبيل املثال، إذا تضمنت إحدى األنشطة عمل مسرحي حول حقوق اإلنسان للمجتمع احمللي يجب عندها احلصول على 
التغذية الراجعة من الطالب الذين مثلوا في املسرحية وأعضاء البرملان املدرسي الذين نظموا النشاط ومدير املدرسة 

واملعلمني الذين قدموا املساعدة في هذا العمل وأعضاء اجملتمع الذين شاهدوا املسرحية.

وألن كل نشاط له خاصية مميزة ال يوجد منوذج من األسئلة لتقييم األنشطة، لكن توجد بعض من أسئلة التقييم 
األساسية التي من املمكن استخدامها لتقييم أي نشاط:

مناذج أسئلة نوع التقييم

أسئلة تقييم حول العملية.

طرحها  يتم  األسئلة  من  النوع  هذا 
أعضاء  )مثل  النشاط  منظمي  على 

البرملان املدرسي واملعلمني(

ما مدى جناح عملية التخطيط للنشاط؟ هل حصل اجلميع على فرصة . 1
حال  في  العملية  لتحسني  إجراؤه  ميكن  الذي  ما  بفاعلية؟  املشاركة 

إعادة تنفيذ النشاط؟ 
إذا كانت هناك ميزانية لتنفيذ النشاط هل مت استخدام مصادر التمويل . 2

بشكل مناسب؟
ما مدى جناح النشاط؟ ما الذي جرى بشكل جيد )النجاحات( وما الذي . 3

ميكن حتسينه )التحديات(؟
هل حقق النشاط النتائج املرجوة؟. ٤
وأولياء . 5 الطالب  )مثل  للمشاركني  النشاط  فكرة  وصول  جناح  مدى  ما 

األمور وأعضاء اجملتمع(؟

أسئلة تقييم حول النتائج.

طرحها  يتم  األسئلة  من  النوع  هذا 
)مثل  النشاط  في  املشاركني  على 
الطالب وأولياء األمور وأعضاء اجملتمع(

ما مدى جناح النشاط؟. 1
ما أكثر شيء أعجبك في هذا النشاط؟. 2
هل تعلمت اي شيء حول حقوق اإلنسان؟. 3
هل دفعك النشاط للتفكير بشكل مختلف نحو اجتاهاتك وسلوكياتك . ٤

فيما يتعلق بحقوق اإلنسان؟ إذا كان اجلواب نعم اشرح بالتفصيل.
ما هي مقترحاتك حول تطوير هذا النشاط؟. 5
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القسم الثالث: األفكار واألدوات
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»بعدما بدأت مجموعات الوساطة التابعة للبرملان 
املدرسي بالعمل أصبح العنف أقل انتشارا بكثير 
في مدرستنا. اذا حدثت أي مشكلة، يقوم البرملان 

املدرسي بحّلها.«

طالب من مدرسة الشجرة اإلعدادية للبنني، لبنان.
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إجراء انتخابات البرلمان المدرسي

اختيار  األعضاء. قد تكون لكل مدرسة طريقة خاصة في  اختيار  برملان مدرسي فعال هي  انشاء  األولى في  اخلطوة 
أعضاء البرملان املدرسي، نورد هنا بعض األفكار العامة لضمان جناح سير عملية االنتخابات بشكل سلس:

الفكرةالرقم

1
حتديد عدد أعضاء البرملان املدرسي. على سبيل املثال قد يكون هناك: 

عضو منتخب من كل صف، أو 	 
عدد معني من األعضاء املنتخبني لكل مرحلة دراسية. 	 

2
إبالغ جميع الطالب بعملية االنتخاب: يجب حتديد وقت زمني لهذه العملية مبوافقة مدير املدرسة. على 
سبيل املثال يتم حتديد أسبوع واحد للطالب لتحديد املرشحني واسبوعني للحملة االنتخابية وموعد محدد 

إلجراء عملية االنتخابات.

3
األمر في  وغالبا ما يحصل هذا  املدرسي.  البرملان  أو غيرهم لعضوية  أنفسهم  ترشيح  الطالب  يستطيع 

بداية العام الدراسي.

أي طالب يرغب في ترشيح نفسه لالنتخابات يجب أن يكتب اسمه في القائمة الرسمية ألسماء املرشحني. 4

5

ميتلك جميع املرشحني وقتا زمنيا محددا إلطالق حملتهم االنتخابية ويجب عليهم حتديد   املوضوعات التي 
يرغبون في معاجلتها بشكل واضح واستخدام وسائل مختلفة في احلملة االنتخابية على سبيل املثال:

توزيع منشورات ورقية وكتيبات صغيرة توضح من هم وملاذا يجب على الطالب التصويت من اجلهم. 	 
عقد لقاءات مع املرشحني في حصص الفراغ أو خالل أوفات الراحة ملناقشة املوضوعات املهمة مع الطالب.	 

شرح  املعلمون  يستطيع  االنتخاب،  عملية  قبل  املرشحني  اختيار  حول  القرار  اتخاذ  في  الطالب  ملساعدة 
نشاط رقم33  ›املرشح املثالي‹  في رزمة أدوات حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح. يساعد هذا النشاط 

الطالب في اكتشاف اخلصائص املميزة املطلوبة في عضو البرملان املدرسي.

6

في يوم االنتخابات يجب أن يكون هناك عدد مناسب من املتطوعني للمساعدة في سير هذه العملية كما 
يجب أن تتاح موارد كافية لتنفيذ هذه العملية على سبيل املثال:

عدد كافي من صناديق االقتراع، منوذج لكل طالب. 	 
عدد كافي من  الصناديق لتحزين صناديق االقتراع. 	 

7

يجب أن تتم عملية فرز األصوات بشفافية ووضوح. على سبيل املثال يجب أن يتوفر على األقل شخصان 
لعد األصوات عند كل صندوق انتخابي كما يجب إشراك املعلمني والطالب في العملية. يجب تدوين عدد 
األصوات كما تقع مسؤولية مراقبة العملية االنتخابية على مدير املدرسة حتى يتم انتخاب كامل أعضاء 

البرملان املدرسي بشكل رسمي. 

عندما يعلن مدير املدرسة املرشحني الفائزين يتم تشكيل البرملان املدرسي.8

9

يعقد البرملان املدرسي اجلديد اولى اجتماعاته فور انتهاء العملية االنتخابية ملناقشة املوضوعات التالية:
األدوار واملسؤوليات. 	 
اخلطة السنوية.	 
محتويات كتيب املمارسات اجليدة.	 

القسم الثالث: األفكار واألدوات



أدوار ومسؤوليات أعضاء البرلمان المدرسي

عند االنتهاء من عملية انتخاب أعضاء البرملان املدرسي، يجب أن تكون األدوار واملسؤوليات واضحة جلميع األعضاء. وألن 
كل برملان مدرسي له ميزته اخلاصة، ال توجد الئحة موحدة باألدوار واملسؤوليات. وبأية حال أدناه بعض املقترحات:

منوذج ألدوار البرملان املدرسي

الرئيس: يقوم رئيس البرملان بدور املتحدث الرسمي حللقة التواصل ما بني البرملان املدرسي ومدير املدرسة.• 

السكرتير: يقوم السكرتير بتدوين محاضر االجتماعات.• 

أمني اخلزنة: )في حال وجود ميزانية( وهو مسؤول عن أي مصادر مالية متاحة بدعم من رئيس البرملان ومدير املدرسة. • 

مسؤول االتصاالت: يقوم بإعالم الطالب حول األنشطة واألحداث القادمة التي ينظمها البرملان املدرسي.• 

الوسيط: يساعد الوسيط الطالب بحل النزاعات سواء كانت بني الطالب أو بني الطالب واإلدارة املدرسية. • 
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منوذج مسؤوليات / الصفات الشخصية للبرملان املدرسي

تقع على عاتق أعضاء البرملان املدرسي املسؤوليات التالية و/أو يجب أن يتحلوا بالصفات التالية:

املشاركة في جميع اجتماعات البرملان املدرسي.	 

االهتمام بجميع التساؤالت والتعليقات واآلراء واملشاكل واملوضوعات األخرى لدى الطالب وعند الضرورة كتابة 	 
التقارير ورفعها للبرملان املدرسي لتحديد املوضوعات التي يجب مناقشتها.

احلضور بشخصية قيادية أمام الطالب. 	 

املساهمة في تطوير اخلطة السنوية للبرملان املدرسي واملشاركة الفعالة في أنشطة البرملان.	 

استيعاب مفاهيم  حقوق اإلنسان األساسية وتطبيقها في جميع املداخالت مع الطالب واملعلمني واإلدارة 	 
املدرسية وأي شخص مشارك في األنشطة املدرسية مثل ممثلي املؤسسات الغير حكومية  او الضيوف الذين 

تتم دعوتهم.

معاملة اجلميع مبساواة وبدون متييز.	 

لتصبح عضو فعال في البرلمان المدرسي 

الفكرة / االجراء الرقم

وجود عدد متساوي من ممثلي الطلبة من جميع الصفوف. 1

2
االجتماع مرة واحدة بالشهر أو عند وجود ظروف خاصة تتطلب عقد اجتماع )على سبيل املثال التخطيط 

لالحتفال باليوم العاملي حلقوق اإلنسان(.

االستماع بفاعلية ملا يقوله الطالب حول املدرسة: املوضوعات واملشاكل والتحديات. 3

املساهمة مع اإلدارة املدرسية في حتديد األولويات والتخطيط لألنشطة .4

5
البرملان املدرسي مبعاجلة مشكلة ما يجب فهم اصل املشكلة  القدرة على إيجاد احللول. في حال قيام 

واحلصول على النصيحة من مدير املدرسة واملعلمني والتوصل حلل يسهل تطبيقه.
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حل النزاعات
يوضح اجلدول أدناه املراحل األربعة حلل النزاعات مع األسئلة التي يجب طرحها واإلجراءات التي يجب اتخاذها في كل مرحلة 

للمساعدة في الوصول إلى حل سلمي. هذا اجلدول من رزمة أدوات املعلم حلقوق اإلنسان وحل النزاعات والتسامح.

إجراءات عملية / أسئلة كي يتم طرحها

الصفوف 7-9الصفوف 4-6الصفوف 1-3الخطوة

اهدأ خذ نفسا عميقا، أوجد طريقة 1. 
لتهدأ

خذ نفسا عميقا، أوجد 
طريقة لتهدأ

خذ نفسا عميقا، أوجد طريقة 
لتهدأ

حدد املشكلة   .2
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 صعباً 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؟

استكشف   .3
احللول 

املمكنة

ما الذي تريده أن يحدث؟	 

كم حالًّ بإمكاننا أن جند؟ 	 

ما الذي تريده أن 	 
يحدث؟

كم حالًّ بإمكاننا أن 	 
جند؟

ما الشيء األهم لكل 	 
منا؟

ما الذي تريده أن يحدث؟	 

كم حالًّ بإمكاننا أن جند؟	 

ما الشيء األهم لكل منا؟	 

ما الصالحية/املصادر التي 	 
ميلكها كل منّا لإلسهام في 

حل إيجابي؟

اتفق على أحد   .4
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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الخالصة

املدرسة  برملانات  ملساعدة  الالزمة  األدوات  و  واألفكار  اجليدة  املمارسات  من  مشترك  مورد  هو  الكتيب  هذا 
في تعزيز دورهم كمجموعات نشطة وحيوية داخل مدارسهم ومجتمعاتهم . النهج املشترك لتخطيط 
وتنفيذ عمليات وأنشطة البرملانات املدرسية الواردة في هذا الكتيب ميهد الطريق لعدد أكبر من املمارسات 
ما  في  ويتبادلوها  أنفسهم  تلقاء  من  يطورها  أن  امليادين  في جميع  املدرسية  للبرملانات  التي ميكن  اجليدة 
بينهم. القيام بذلك سيساعد الطالب في جميع مدارس األونروا في تطوير املعرفة واملهارات واملواقف لتعزيز 

ثقافة حقوق اإلنسان داخل مدارسهم ومجتمعاتهم .

4١

»نحن ال نزيد الوعي حول حقوق اإلنسان في 
مدرستنا فقط، بل اننا ننقل ما نتعلمه الى 

مجتمعاتنا أيضا.«

طالب من مدرسة البقعة للبنني، األردن.
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الملحق رقم 1: المعايير لتقديم ممارسة جيدة

استخدمت املعايير التالية لتحديد املمارسات املدرسية اجليدة املذكورة في هذا الكتيب:
تستطيع كل مدرسة تقدمي ممارسة واحدة فقط.. 1
يجب أن تكون املمارسة مطبقة مسبقا من قبل املدرسة وال تكون ممارسة مت التخطيط لها بدون أن تنفذ.. 2
يجب أن تعبر املمارسة عن مبادرة قيادية قوية من أعضاء البرملان املدرسي وتظهر مدى التعاون مع اإلدارة املدرسية . 3

واملعلمني. 
في . ٤ للمساعدة  االجراءات  اتخاذ  او  اإلنسان  حقوق  حول  الوعي  زيادة  في  الواضح  األثر  املمارسة  تظهر  أن  يجب 

استيعاب حقوق اإلنسان سواء في املدرسة او في اجملتمع. 
يجب أن تتم كتابة املمارسة وتوثيقها بشكل واضح. . 5
يجب أن توفر الدروس املستفادة من املمارسة األفكار العملية للبرملانات املدرسية األخرى املهتمة في تطبيق نفس . 6

املمارسة.
يجب على مدير املدرسة واملعلمني املسؤولني وأعضاء البرملان املدرسي امتام النموذج بشكل مشترك.. 7
إذا احتوت املمارسة على صور أو فيديو للطالب يجب أن تكون هناك موافقة مسبقة الستخدام هذه الوسائل. إذا . ٨

احتوت املمارسة على حرف فنية من قبل الطالب )مثل قصيدة او عمل فني( يجب احلصول على موافقة مسبقة 
الستخدامها.

فيما يلي منوذج لتسجيل املمارسات اجليدة ألعضاء البرملان املدرسي.

1. اسم املدرسة: ___________________________________________________________________

2. االسم والوظيفة )مدير املدرسة، املعلم أو عضو البرملان 
املدرسي(:

3. البريد اإللكتروني:

4. عنوان املمارسة: _________________________________________________________________

5. نوع اإلجراء الذي توضحه املمارسة:
بيئة نظيفة، واحلق في  املثال احلق في احلصول على  الناس حول موضوع ما، على سبيل  الوعي: إخبار  زيادة 

التعليم، وظاهرة التنمر في املدارس.

إشراك اآلخرين: تنظيم املسابقات واألنشطة واملناسبات اخلاصة التي تؤيد حقوق اإلنسان سواء من خالل الفن 
أو املسرحيات أو الشعر أو الكتابة أو وسائل االتصال االجتماعي.

البحث / خلق أو إيجاد أداة/ وسيلة وعملية : على سبيل املثال اجراء بحث حول قيم الطالب، أو ايجاد وسائل 
تسوية حلل النزاعات في املدارس.

وكيفية  االنتخابية  احلملة  اجراء  وكيفية  االنتخاب  عملية  تنظيم  كيفية  املدرسية:  البرملانات  انتخابات 
مشاركة  الطالب الخ.

شيء آخر،  يرجى التوضيح: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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 المعايير لتقديم ممارسة جيدة

6. وصف مختصر للممارسة :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

7. عملية التخطيط )التي تشمل األدوات واالتصاالت وامليزانية(. كيف مت التخطيط لهذه املمارسة؟
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

8. أهم محاور حقوق اإلنسان التي متت معاجلتها )اختر جميع احملاور التي مت التطرق لها(:
حقوق اإلنسان العامة )تعلم احلقوق(

املشاركة
التنوع 

االحترام
املساواة وعدم التمييز 

حل النزاعات 
الصالت مع اجملتمع

9. أهم اإلجنازات: ما هي أهم اإلجنازات وكيف مت تقييمها؟ من املمكن ادراج عدد األشخاص الذين مت الوصول اليهم 
والذين استفادوا من النشاط وردات فعل اجملتمع.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

املدرسي؟ ما هي  البرملان  الذي تعلمه أعضاء  للممارسة ما  املدرسي: كنتيجة  البرملان  الذي تعلمه أعضاء  10. ما 
النصيحة التي من املمكن تقدميها للذين يودون القيام بهذه املمارسة؟

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

11. الرجاء إضافة أي وثائق أو صور أو فيديو أو أدلة إضافية أخرى والتي تساعد في وصف القصة.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

الملحق رقم ١
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الملحق رقم 2: تعلم المزيد عن حقوق اإلنسان

ما هي حقوق اإلنسان؟
تعتبر حقوق اإلنسان  من املتطلبات األساسية التي يجب على جميع الناس احلصول عليها بالفطرة البشرية. إن حقوق 

اإلنسان هي ما يحتاجه اي شخص حلياة كرمية . حلقوق اإلنسان عدة صفات:
عاملية  مما يعني أنها من حق اجلميع بغض النظر عن من يكونون ومن أين جاؤوا.• 
أي شخص 	  يتعرض  أن  يجب  ال  بالتساوي.  اجلميع  من حق  أنها  يعني  مما  املساواة  على  مبنية  اإلنسان  حقوق 

أو  االجتماعية  األصول  أو  اآلراء  أو  السياسة  أو  الدين  أو  اللغة  أو  اجلنس  أو  اللون  أو  العرق  املبني على  للتمييز 
القومية أو املمتلكات أو مكان امليالد أو اي حالة أخرى كما ورد في معايير حقوق اإلنسان. ظهرت كلمة »اي حالة 
واألصول  االجتماعي  والنوع  والعمر  اإلعاقات  احلاالت مثل  أن تشمل  االتفاق عليها على  ومت  الوقت  أخرى« مبرور 

العرقية واملنشأ اجليوغرافي.
حقوق اإلنسان  ال ميكن جتزئتها مما يعني أنه ال توجد حقوق تعتبر أكثر أهمية أو أقل اهمية من غيرها.	 
حقوق اإلنسان ال ميكن التفريط في اي جزئية منها مما يعني أنه ال ميكن حرمان أو سلب أي شخص من أحد 	 

هذه احلقوق.
حقوق اإلنسان مرتبطة ببعضها البعض على سبيل املثال إذا لم يجد طفل الغذاء الكافي )احلق في احلصول 	 

على الطعام( سيواجه صعوبة في التعلم في املدرسة )احلق في التعليم(.
ترتبط حقوق اإلنسان بشكل وثيق مع املسؤوليات. لكل إنسان حقوقه ولكن بنفس الوقت تقع عليه مسؤولية 	 

احترام حقوق اآلخرين.

ماذا تعني التربية على حقوق اإلنسان؟
املرتبط  املعرفة واالستيعاب  التي تساعد في تطوير  التعليم  اإلنسان هي أي شكل من أشكال  التربية على حقوق 
االجتاهات  واملساهمة في صقل  احلقوق  واستيعاب  واحترام  لتعزيز  اإلجراءات  املهارات التخاذ  وتطوير  اإلنسان  بحقوق 
والقيم املرتبطة بحقوق اإلنسان. تساعد التربية على حقوق اإلنسان في تقوية ما يسّمى »ثقافة حقوق اإلنسان« حيث 

تكون كرامة اإلنسان محترمة من قبل اجلميع.

ما نوع املعرفة التي يحتاجها الطلبة لفهم حقوق اإلنسان في حياتهم اليومية؟
أمثلة على أنواع املعرفة:

االطالع على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وميثاق حقوق الطفل بلغة مبسطة وهذا يشمل تعلم بعض احلقوق 	 
احملددة وارتباطها بحياة الطالب اليومية. 

صفات ومميزات حقوق اإلنسان )على سبيل املثال أنها من حق اجلميع والميكن حرمان اي شخص منها(.	 
استيعاب سياق حقوق اإلنسان لالجئني الفلسطينيني .	 



ما هي االجتاهات والقيم التي يحتاجها الطلبة لتطوير ثقافة مستدامة حلقوق اإلنسان؟
أمثلة على تطوير االجتاهات والقيم:

كيف يحترم الطالب بعضهم البعض واحترام املعلمني.	 
حس املسؤولية في األفعال التي يقومون بها.	 
التعاطف والتكاتف مع غيرهم ممن مت إنكار حقوقهم.	 
تقبل اآلخرين واالندماج بني الطلبة في األنشطة املدرسية مبا فيهم الطالب ذوي االعاقات. 	 

ما هي املهارات التي يحتاجها الطالب لتطوير ثقافة مستدامة حلقوق اإلنسان؟
أمثلة على تطوير املهارات:

حل النزاعات.	 
التعبير عن النفس بثقة.	 
التحدث حول موضوعات حقوق اإلنسان باستخدام اللغة املناسبة.	 
املشاركة بشكل دميوقراطي في األنشطة مع األطفال اآلخرين. 	 
التصويت واملشاركة الفاعلة في أنشطة البرملان املدرسي.	 
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