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 فرٌق اإلعداد
 

ماستر فً الوساطة دة جامعٌة فً التدبٌر المعلوماتً، ماستر فً التسوٌق العصبً وشها مها الرٌسونً 

، خاصة فً مجال سنة من التجربة 20 ؛هاجرٌن، خبٌرة فً التعاون الدولًالبٌثقافٌة واالشتؽال مع الم

ن ، إنشاء شبكات التقارب ومنصات العمل المشترك بٌوق اإلنسان، وضع مسارات الترافعالنهوض بحق

تراكم الخبرة مكنها من اكتساب معرفة شاملة بمختلؾ مراحل تدبٌر  .المجتمع المدنً ومإسسات الدولة

أضؾ إلى ذلك خبرة  .لتنمٌة السوسٌو اقتصادٌةلنهوض بامبادرات التنمٌة والتقٌٌم وإدارة مإسسات ا

 .ملٌات التشخٌصٌة وعملٌات التقٌٌمواسعة فً تفعٌل الدٌنامٌات التشاركٌة فً تجمٌع المعطٌات الجٌدة للع

، ٌه فً مجبه تذبٍز مشبرٌغ اىتىمٍتىيخبزة ممب تشزف ػيى اىتنى ACETREوهً عضو مإسس لمكتب 

، اىىىع واىتىمٍت ،اىتحيٍو اىسىسٍى اىتغٍزاث فً اىسيىك االقتصبدي ظزٌت اىتغٍٍز فً اىسٍبسبث اىؼبمت،و

، اىتىجٍه اىمهىً وتحيٍو تزبٍت اىمبىٍت، اىتزبٍت اىبٍئٍت، اىصبدٌتاىىسبطت اىسىسٍى اٌقت اقتصبدي ىيىىع،

 اىمؼبهذاث اىذوىٍت حىه حقىق اإلوسبن وتحزٌز اىتقبرٌز اىمىاسٌت.

 

 

 ،، متخصصة فً التتبع اإلكلنٌكًٌن، لؤلطفال الكبار والمراهقعاما 11طبٌبة نفسٌة منذ  عزٌزة زٌوزٌو

فً رعاٌة ؛ عملت بمجموعة من الهٌآت الجمعوٌة خاصة تلك المختصة اإلرشاد األسري والوساطة الفنٌة

الطب ، النساء ضحاٌا العنؾ و المراهقٌن الخاضعٌن لبلستشفاء بمصلحة األشخاص فً وضعٌة إعاقة

جمعٌات ومإسسات حول  قامت بتنشٌط عدة محاضرات وورشات مع .للشباب النفسً والطب النفسً

اصة موضوع ، العنؾ المدرسً كما درست بمجموعة من المإسسات الخفض النزاعات، الوساطة الفنٌة

-ماستر علم نفس اإلعاقة-؛ ألقت دروسا بكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بالمحمدٌة الطب النفسً اإلكلنٌكً

وهً مناضلة جمعوٌة عملت فً جمعٌات عدٌدة  تهدؾ إلى النهوض بالتربٌة  .ندٌابولٌس، وبكلٌة مو

؛ حالٌا، هً عضو فً الجمعٌة المؽربٌة لضحاٌا اإلرهاب تقوم بؤنشطة ة، البهجة واإلبداععلى المواطن

 بالمإسسات التعلٌمٌة حول العنؾ والتطرؾ العنٌؾ.
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 تنوٌه
 

مع خصوصٌات  ،، من حٌث المحتوىمتوافقعداد دلٌل تربوي حول المساواة بٌن الجنسٌن والحد من العنؾ إن فكرة إ     

كثمرة لعملهما الطوٌل بشفشاون للبٌبة والتنمٌة  الدولٌة وجمعٌة تبلسمطان  STEIمنظمة انطلقت من طرؾ  قلٌم شفشاون إ

اواة بٌن الجنسٌن والحد من لنهوض بالمسوألنشطتهما فً مجال اشفشاون   بإقلٌمفً االرتقاء بجودة التعلٌم والتربٌة 

 .العنؾ

بالوسط النوع  عداد دلٌل حول الوقاٌة من العنؾ القابم علىالجمعٌتان الشرٌكتان محاولة إ ارتؤتاعتمادا على تجاربهما 

سري بشمال ألطفال ضحاٌا العنف األشاعة االنصاف بٌن الجنسٌن ودعم النساء واإالمدرسً وذلك فً إطار مشروع "

 .زر البلٌارحكومة جطرؾ "، والممول من المرحلة الثانٌة  –المغرب 

، ولدعمهم د هذا الدلٌل التربويعدالتكلٌفنا بمهمة إ STEI منطمةمسإولً جمعٌة تبلسمطان ولن نتقدم بالشكر نود بداٌة أ

 واقتراحاتهم وتوصٌاتهم التً كانت هامة لنا فً صٌاؼة مختلؾ مصوؼات هذا الدلٌل.

فً إدارات الدولة وؼٌرهم من خارج اإلدارة  على مساهماتهم فً  د ، بالمناسبة ،شكر العدٌد من األطرعداوٌود فرٌق اإل

لٌاء التبلمٌذ ( والذٌن جمعٌات آباء وأوات، تبلمٌذ/ات و/رون/ات، اساتذةعداد هذا الدلٌل خاصة بالوسط المدرسً ) مدٌإ

د دلى بمبلحظاته حول الدلٌل وساعد فً اختبار عد، وكذلك كل من أد محتوٌات الدلٌلولً لتحدٌاألساهموا فً التشخٌص 

 تحق عظٌم التنوٌه.ٌس الرٌادٌةن عملهم الدإوب وانخراطهم فً هذه الخطوة من المشاهد والبطاقات التربوٌة. إ

 

 عدادفرٌق اإل
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                          تقديى

 

ن التصنٌفات أل ،ط المدرسً لٌست بالمهمة السهلةن المقاربة المفاهٌمٌة للحد من العنؾ القابم على النوع بالوسإ      

فاألمر ٌتعلق بنموذج حدٌث فً البحث عن الرفاه  ضوع هً نفسها خبلفٌة وتثٌر الجدل،لتوصٌات ذات الصلة بالمواو

ة ، هٌآت حكومٌة مإسسات الحماٌة االجتماعٌ :ٌتضمن مشاركة ثبلث قطاعات حكومٌةاالجتماعً وعن نموذج اشتؽال 

جل تمع المدنً التً تتوخى العمل من أالخاصة ومنظمات المج، المبادرات التنمٌة االجتماعٌة ،من قطاعات الصحة، التعلٌم

 .وسط المدرسًالوقاٌة من العنؾ بال

منً قادت أٌضا الى انفبلت أل جزءا من التطور الجماعً، ، رؼم كونها تشكفالتحوالت االجتماعٌة، السٌاسٌة والثقافٌة

صور فً التخطٌط الق ،االقتصادٌة  والتفاوتاتن عوامل كالفقر . إالحضرٌة كما بالمناطق القروٌةٌتنامى بالمناطق 

لعنٌفة دت الى تصاعد السلوكٌات اأو تجارة واستهبلك المخدرات  هً من بٌن عوامل كثٌرة  ، البطالةالعمرانً المتقدم

 .وتراجع التعاٌش االجتماعً

 لى ؼٌر ذلك .ً إ: جسدي ، نفسً، جنساال متعددةشكعلى فبة اجتماعٌة بعٌنها وٌتخذ أ ن العنؾ لٌس محصوراإ

االستعداد للعنؾ ولكن خذ بالعوامل البٌولوجٌة والخصابص الفردٌة قد تساعد فً تفسٌر وتشٌر أبحاث حدٌثة إلى أن األ

وٌبٌن االستقراء التارٌخً  .ًء المناخ الخصب النتشار العنؾسرٌة ، الجماعٌة والثقافٌة وؼٌرها هً التً تهالعوامل األ

األشخاص فً الوسط  مر ٌتعلق باألحرى بسلوك مكتسب من خبلل العبلقات بٌنالخطٌرة بؤن األ ذه الظاهرة االجتماعٌةله

عٌة نترنٌت والشبكات االجتماألعاب األ ،ط االجتماعً والمإسسات التعلٌمٌة، إضافة الى وسابل اإلعبلم، المحٌاالسري

 .التً تبث سلوكات خشنة وعنٌفة

إذا عانوا خاصة شخاص ل"حل" المشاكل التً تقوم بٌن األ ن العنؾ وسٌلة فعالةأهكذا ٌتعلم األطفال منذ نعومة أظافرهم 

وضعٌات لى طرٌقة معتادة للتعبٌر عن مختلؾ الوٌتحول العنؾ تدرٌجٌا إ .منه فً حضن األسرة سواء كضحاٌا أو كشهود

بلله على تفاعل كل فرد رخً بظسرة بل سٌهذا الوضع لن ٌنحصر فقط داخل األ :الوجدانٌة كالؽضب والكبت أو الخوؾ

 .من أفراد األسرة مع المجتمع

لقابم على النوع بالوسط المدرسً أولوٌة ؛وكذلك ن الوقاٌة والحد من العنؾ االمؽرب، فً السنوات األخٌرة، ألقد اعتبر 

، آباء ة /اتولقد كانت مشاركة األساتذ تتمخض عنها هذه الظواهر.مر بالنسبة للوضعٌات الفردٌة واالجتماعٌة التً األ

التً تمس باألطفال شكال العنؾ المجتمع والدولة من أجل محو كل أرادة اٍ ساسٌة لتحفٌز وأولٌاء األمور والباحثون أ

 .والمراهقٌن والشباب

من الضروري ف، املة ٌنخرط فٌها المجتمع والدولةن القضاء على العنؾ بالوسط المدرسً والوقاٌة منه ٌقتضٌان خطة شإ

والمإسسات الحكومٌة بالطبع لضمان بمشاركة من األسر والمدرسٌن/ات وجمعٌات المجتمع المدنً  تضافر الجهود

وحٌث المكونات التربوٌة تساهم فً استنبات نسٌج مجتمعً مإسسات تعلٌمٌة ومحٌطها مناطق آمنة وخالٌة من العنؾ 

 .ٌستظل بثقافة المساواة بٌن الجنسٌن

 عبد االله التازي

 ربٌس الجمعٌة
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 دخمي

تبلور خبلل دراسة ضمن مشروع "ٍاشاعة  تربوي حول المساواة بٌن الجنسٌن والحد من العنؾالعداد هذا  الدلٌل إن إ    

، الممول من " شطر الثانًال –االٍنصاؾ بٌن الجنسٌن ودعم النساء واألطفال ضحاٌا العنؾ األسري بشمال المؽرب 

 .بشفشاون جمعٌة تبلسمطان للبٌبة والتنمٌةالدولٌة و  STEIمنظمة باحتضان من حكومة جزر البلٌار و

تتمكن من الوقاٌة واستقبال الحاالت التً  حتىبالمإسسات التعلٌمٌة  هاتنشٌطوهذا المشروع هدفه دعم مراكز االستماع   

المإسسات ٌا االستماع بداة مرجعٌة لخبلنه أن ٌكون أوهذا الدلٌل المنهجً من شؤ .عتتعرض للعنؾ القابم على النو

 .التعلٌمٌة

، وهو مإسسة خدمات تؤسست سنة بإعداد هذا الدلٌل ACERTE consulting)وقد تم تكلٌؾ مكتب الدراسات المؽربً )

ٌمتلك رصٌدا وتجربة مهنٌة ومن طرؾ مجموعة من الخبراء المختصٌن فً االستشارات االجتماعٌة الدولٌة  2007

 .تصادٌة والثقافٌةفً مجال التنمٌة االجتماعٌة، االقمهمٌن 

 هداؾ هذه المهمة فً التالً :تمثل أوت

ٍاحداث وتصنٌؾ عدة دٌداكتٌكٌة موجهة للتحسٌس حول المساواة بٌن الرجال والنساء والوقاٌة من العنؾ  العام :الهدف 

 .التؤهٌلًعدادي و؛ وخاصة بمإسسات الثانوي اإلسط المدرسًالذكوري بالو

 اف النوعٌة : األهد

  عمل إلعداد دلٌل تربوي للتربٌة على المساواة بٌن الرجال والنساءتطوٌر خطة.  

 بخصوص البلمساواة بٌن الرجال والنساء والعنؾ القابم على النوع رابجة ٍانجاز تحلٌل حول مختلؾ المعطٌات ال

 .فً المإسسات التعلٌمٌة ، وباألخصشفشاون بإقلٌم

 نؾ بقطاع ج التربٌة على المساواة بٌن الجنسٌن والوقاٌة من العدمانجاز عدة منهجٌة ودٌداكتٌكٌة لدعم اٍتجمٌع وإ

 .بالمإسسات التعلٌمٌة )التعلٌم الثانوي بشقٌه( سٌما ،التربٌة

 

 :صل فكرة الدلٌلأ .1

بالوسط المدرسً بإقلٌم شفشاون ، كانت وراء فكرة لوقاٌة من العنؾ القابم على النوع للى دلٌل نوعً ٌسعى ن الحاجة اٍ اٍ 

من الوقاٌة والتفاعل ٍازاء العنؾ القابم على النوع  وأعضاء الجماعة والتبلمٌذ/ات /اترسٌنٌمكن المد للتؤهٌلمشروع 

ورفاه  الصحة  وبالوسط المدرسً ؛ فالعنؾ بالمإسسات التعلٌمٌة وخارجها معضلة عالمٌة ذات نتابج وخٌمة على التربٌة 

نها الذكور واإلناث على حد سواء، عانً مٌ دٌة ، النفسٌة والجنسٌة التًعتداءات الجسن االٍ أذلك ، المراهقٌن/ات والشباب 

المدرسة وقد تترك لدٌهم مؽادرة لى /ن إتدفعهم، فً القسم أو من أشخاص آخرٌن /نزمبلبهممن و أ /نهمٍان من أساتذت

 . ندوبا دابمة وؼٌر مربٌة 

سواء على النتابج الدراسٌة أو  ؛المدٌٌن القصٌر والطوٌل الوسط المدرسً لدٌه تداعٌات ، على بالعنؾ القابم على النوع ف

لى عجز المراهقٌن والشباب عن التركٌز فً الفصل ، تراجع مستواهم إ ٌإديفذلك العنؾ  ،على السبلمة الصحٌة 

بج النفسٌة للعنؾ النتاكذلك و . و المؽادرة النهابٌة للتربٌة النظامٌة تمام بالدراسة ، تؽٌٌر مإسساتهم أالدراسً ، فقدان االه

 لى محاولة االنتحار.بدأ من أعراض القلق واالكتباب إٍاذ تفهً بنفس الدرجة من الضرر القابم على النوع 

 ٌبلء اهتمام خاص لمسالةتستدعً معالجة موضوع العنؾ القابم على النوع مقاربة شمولٌة متعددة المستوٌات مع اٍ 

شراك كل الفعالٌات المدرسٌة )مدٌرون/ات، الٍ تسعى المجهودات المبذولة كما نسان المساواة بٌن الجنسٌن  وحقوق اإل

نواع العنؾ القابم على الستهداؾ كل أسر والمجتمع( والمبادرات والسٌاسات الوزارٌة ؛ ومدرسون/ات ، تبلمٌذ/ات ، األ

جل تحصٌن المإسسات أالمعنٌة للعمل الجماعً من طراؾ فالبرامج مدعوة إلى دفع كل األ النوع و كل التجاوزات .

 طفال  والمراهقٌن/ات والشباب (.لمدرسٌة لفابدة التبلمٌذ/ات و األا

شكال قوانٌن والسٌاسات الموجهة ضد كل أتقتضً حماٌة المراهقٌن/ات والشباب من العنؾ القابم على النوع حزمة من ال

، التواطإ ، ممارسات تقلٌدٌة مإذٌةسوء معاملة، عقوبة جسدٌة، معاكسة ،نؾ الجسدي والنفسً والجنسً )جروحالع

 طفال(.ؽاٌة االتجار باألطفال وتشؽٌل األ، االستؽبلل الجنسً  باتوتزوٌج القاصر

لى فاعلٌن ٌنتجون مجموعة ماعات المدرسٌة ٍامكانٌة التحول إ، جاءت فكرة دلٌل منهجً ٌتٌح للجانطبلقا من هذا التحلٌل

 تطبٌق ٌن الجنسٌن والوقاٌة من العنؾ بالوسط المدرسً .هذه الفكرة تقوم علىمن األنشطة ضمن عملٌة متكاملة للمساواة ب

تطوٌر صٌرورة تربوٌة بمساهمة كل قطاعات  وهو المفهوم الذي ٌرتكز على ساسٌة  للتربٌة للجمٌع  المفاهٌم األواحد من 

اؾ المعنٌة  )المدٌرون/ات، طراة ٌحتم االنخراط الكلً لجمٌع األٌعنً أن تحقٌق األهداؾ المتوخ هوماالمجتمع و
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،  كادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة والتكوٌناأل ،قلٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌةالمدٌرٌات اإل األسر،المدرسون/ات ، التبلمٌذ/ات ، 

 .، العدل وجمعٌات المجتمع المدنً (من الوطنً، األالصحة والرعاٌة االجتماعٌة مسإولو

م على النوع بالوسط المدرسً لٌست الشرط الوحٌد الكفٌل بتحسٌن جودة التربٌة وإذا كانت الوقاٌة من العنؾ القاب

و مهنً  متكامل بالنسبة أمسار شخصً   تمكن منفإنها بالمقابل، شرط ضروري الستنهاض تؽٌرات  ،النظامٌة

 للمراهقٌن/ات والشباب.

ر رصد وإدانة أفعال العنؾ داخل وفً محٌط ٍاننا بهذا المنجز نرمً  للوصول ٍالى ٍاحداث تحول فً الممارسة ضمن مسا

 .لمإسسات التعلٌمٌةا

 

  :هداف العامة للدلٌلأل. ا1.1

          عدادٌة والتؤهٌلٌة حول مختلؾ الموضوعات ذات بعدة ومنهجٌة العمل فً أوساط المإسسات اإل . تزوٌد المدرسٌن/ات 1

 الصلة بالعنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً.

 ؾ الدلٌل للرصد والتبلٌػ عن ممارسات العنؾ داخل وحول المإسسات التعلٌمٌة.. توظ2ٌ

 

 :هداف النوعٌة للدلٌلألا. 1.1

   . تطوٌر تقنٌات ومنهجٌات دٌداكتٌكٌة كفٌلة بالمساعدة على الوقاٌة والتعامل مع العنؾ القابم على النوع من خبلل تقوٌة 1

 ؛مً آمن لكل التبلمٌذ /اتالممارسات والمواقؾ التً تشٌد بمحٌط تعلٌ

 القابم على النوع بالوسط المدرسً؛كحماة لؤلطفال وعناصر تؽٌٌر فٌما ٌتعلق بالعنؾ . التعرؾ على دور المدرسٌن/ات 2

عنؾ التلمٌذ/ة ضحٌة ال، ثم طرٌقة التعامل مع وكٌفٌة التعرؾ علٌه والوقاٌة منه. تحدٌد معنى العنؾ القابم على النوع 3

 لمساندة المباشرة وآلٌات التبلٌػ؛لنوع باقابم على اال

آمن لكافة  تعلم جل تقوٌة آلٌة الوقاٌة من العنؾ القابم على النوع وتوفٌر مناخة هٌكلة الممارسات التعلٌمٌة من أعاد. إ4

 .التبلمٌذ/ات

  :. المستهدفون بالدلٌل1.1

 (هٌلًتؤوالعدادي ات التعلٌمٌة ) الثانوي بشقٌه اإلمراهقو/ات وشباب المإسس

 

 . منهجٌة ٍاعداد الدلٌل 1

وهو نتاج عمل ٌجمع بٌن هذا الدلٌل منبثق عن دراسة تشاورٌة بٌن الفاعلٌن فً الوقاٌة من العنؾ القابم على النوع    

ستجوابات ، حلقات النقاش ، المعاٌنات المٌدانٌة ،اإلاسٌٌنساالجتماعات مع الفاعلٌن األ ،راجعالبحث فً الوثابق والم

ات المإسسات التعلٌمٌة ، التبلمٌذ/ات الجماعات المدرسٌة )المدٌرٌة اإلقلٌمٌة للتعلٌم ، مدٌرو/ وعات التفكٌر معومجم

 .وجمعٌات اآلباء واألولٌاء (

ون نقلذٌن ٌال الموظفٌنلى ضرورة القٌام بترصٌد منتظم  فً ظل سٌاق متحرك بحكم حركٌة وتشٌر نتابج هذه الدراسة إ

خاصة فٌما ، لتجارب تظل فً الؽالب ؼٌر موثقة والمصادر التربوٌة فً المجال ؼٌر متاحة لكل الناس ؛ فا معارفهم معهم

 و فً محٌطها.على النوع بالمإسسات التعلٌمٌة أ ٌتعلق  بالوقاٌة ، الرصد والتبلٌػ عن العنؾ القابم

  ،وسط المدرسًربة موضوع العنؾ بالالعراقٌل التً تعترضهم فً مقا /نأٌضا ، أثار المدرسون/ات الذٌن التقٌنا بهم

 ، لهٌآت التكفل والمساعدة  الصحٌة وتوجٌه التبلمٌذ/اتمر برصد عبلمات العنؾ  القابم على النوع وخاصة حٌن ٌتعلق األ

 نجاز مختلؾلة إمسؤ ؛ثناء اللقاءاتا أالنفسٌة ، القانونٌة والرعاٌة االجتماعٌة .ومن بٌن الموضوعات التً تم التداول فٌه

وضرورة المزٌد من ، القابم على النوع بالوسط المدرسًترسٌخا جٌدا لعملٌة الوقاٌة من العنؾ المصوؼات التً تتٌح 

الهٌآت الموجودة نواع عبلمات العنؾ وأ،  /ات حول مقاربة النوع ،المقاربة القابمة على البعد الحقوقًتحسٌس التبلمٌذ

 .لتً تتكفل بضحاٌا العنؾ وتساعدهما

محتوٌاتها ، بؤهدافها وو هً؛ عمل الربٌسٌة على شكل سبع مصوؼات، تم ٍارساء موضوعات النشؽاالته اإلأمام هذ

 الدلٌل التربوي حول المساواة بٌن الجنسٌن والوقاٌة من العنف:تشكل  ،وأنشطتها

 المصوؼة األولى : مدخل

 : مقاربة النوع المصوؼة الثانٌة

 على النوع بالوسط المدرسً العنؾ والعنؾ القابم المصوؼة الثالثة:

 حقوق االنسان وحقوق الطفل المصوؼة الرابعة:

 المهارات الحٌاتٌة للوقاٌة من العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً :  المصوؼة الخامسة
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 الدعم ، التوجٌه والتبلٌػ عن حاالت العنؾ  المصوؼة السادسة:

 خطة العمل وااللتزام. صوؼة السابعة:الم

جل الموابمة بٌن عرض وتحلٌل كل مصوؼة ،عمد معدو الدلٌل اٍلى بلورة خطاطة تٌسر قراءة محتواه ومنهجٌته ومن أ 

البٌداؼوجٌة . وهذه هً خطاطة التعامل مع كل مصوؼة تربوٌة : العنوان ،االهداؾ العامة والنوعٌة،  المفاهٌم االساسٌة  

 والبطاقة الدٌداكتٌكٌة الخاصة بكل مصوؼة .

تسهٌل مهمة المدرسٌن/ات فً الوقاٌة من العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً، بشكل ممنهج  طوة تسعى الىهذه الخ

 ن تسهر على تحسٌس سٌو اقتصادٌة ، كما علٌها أبعاد السٌاقٌة والسوتؤخذ بعٌن االعتبار كل األن مهمة علٌها أ؛ ومعمق 

 .العنؾ داخل وحول المإسسات التعلٌمٌة بممارساتلٌػ حقٌقً للمراهقٌن/ات والشباب  بعملٌة الرصد والتب

 

 

  انًدرسي انىسط في انُىع ىعه انقائى انعُف انى يدخم

 

اٍن مفهوم العنؾ بالوسط المدرسً معقد من مناحً عدٌدة : تعرٌفه ، المعنٌون به ، أنواع العنؾ ، أسبابه      

ه ، اتجاه و التهدٌد بتعمال العمدي للسلطة أو القوة الجسدٌة أالصحة العالمٌة العنؾ بؤنه " اإلس ونتابجه.وتعرؾ منظمة

، تداعٌات نفسٌة،  أعطاب أو  الذات أو ضد شخص آخر أو مجموعة أو جماعة وٌنتج عنه أو قد ٌنتج عنه جروح ، موت

 .1"عجز

و الفتٌان الفتٌات  و نفسٌة و تكون، جسدٌة أٌتمظهر العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً فً شكل ٍاذاٌة جنسٌة 

على  /اتنواع العنؾ أو االٍساءة القابمة على تمثبلت جنسٌة نمطٌة أو التً تستهدؾ التبلمٌذضحاٌا لها ؛ وتشمل كل أ

 اساس النوع.

، ، أخبلقً جسديبالوسط المدرسً : عنؾ  تسودأشكاال متعددة للعنؾ  هناك وتبٌن الكتابات الموجودة حول الموضوع أن

عنصران هناك لى ذلك  المإسسة التعلٌمٌة أٌضا . ٍاضافة اٍ ب اٌة قد تكون التلمٌذ /ة ، المدرس/ة أو موظفنفسً،...والضح

واآلثار آخران ٌبٌنان تعقد المفهوم ؛ ونقصد بهما األسباب المباشرة وؼٌر المباشرة ،الظاهرة والباطنة التً تولد العنؾ 

 . المدٌٌن المتوسط والطوٌللفها على العدٌدة التً ٌخ

ل العنؾ شكاتعرٌؾ التالً : " العنؾ ٌشمل كل أتقترح لجنة حقوق الطفل على الدراسات المهتمة بالعنؾ اتجاه االطفال ، ال

بالمإسسات وٌشمل االٍعتداءات الجنسٌة ، المعاكسات  اإلهمال ؛عتداءات ، التخلً أو الجسدي أو المعنوي ، الجروح واإل

أرٌد له  للعنؾ تم تبنً تعرٌؾ 2005بلل البحث الدولً الذي أنجزته األمم المتحدة سنة خ والتعلٌمٌة والعقوبات الجسدٌة ".

كل عنؾ جسدي ، نفسً ، اجتماعً ، جنسً ارتكب فً حق األطفال وٌشمل االٍعتداء ،  " فهو ن ٌكون أكثر شمولٌة : أ

و الجسدي والذهنً أو والسبلمة وبالنم المرتكب بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة و ٌمس بالكرامة  االٍهمال ، االٍستؽبلل

 ."جتماعٌة للطفل بالوضعٌة اإل

تمثل فً حزمة من التعهدات المحددة والمتماشٌة مع  2 2030 -2015أما بالمؽرب فٍان االصبلح كما ورد فً  رإٌة 

هتمت بالخصوص نها إدعامة ، السبعة األولى م 23الرإٌة على الدستور المؽربً وأهداؾ التنمٌة المستدامة ؛وتقوم تلك 

.وٌهدؾ جزء بالتعلٌم االٍلزامً مع ضمان الجودة وتكافإ الفرص للولوج الى المنظومة التربوٌة بشراكة الفاعلٌن المعنٌٌن 

 نصاؾ وجودة المكتسبات المدرسٌة .من هذا اإلصبلح إلى تحسٌن شروط التربٌة ، فرص اإل

تمثل أرضٌة لبناء وتقوٌة سٌاسة وقابٌة ضد  2030 -2015تٌجٌة ن التوجهات والمشارٌع الواردة فً الرإٌة االستراإ

للوقاٌة والحد من العدٌد من توجٌهاتها نابعة من االستراتٌجٌة المدمجة  ، علما أن العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً

  ؛ وتتمفصل حول ست محاور: 3طفال الممدرسٌنالعنؾ اتجاه األ

  المإسساتً المحور االول : ضمان التعزٌز. 

 المحور الثانً : تعزٌز وتطوٌر مهارات الفاعلٌن. 

 المحور الثالث : تحسٌن وتطوٌر التكفل باألطفال ضحاٌا العنؾ بالوسط المدرسً وتتبعهم. 
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 2030-2015والجودة واالرتقاء.الرإٌة االستراتٌجٌة  مدرسة اإلنصاؾ"من أجل  2015المجلس االعلى للتربٌة والتكوٌن والبحث العلمً  
2
 2030-2015والجودة واالرتقاء.الرإٌة االستراتٌجٌة  مدرسة اإلنصاؾ"من أجل  2015المجلس االعلى للتربٌة والتكوٌن والبحث العلمً  
3
اتٌجٌة المندمجة للوقاٌة ومحاربة العنؾ ضد االطفال الممدرسٌن "بدعم من الٌونٌسٌؾ .انجاز نجاة مجٌد وعبد وزارة التربٌة الوطنٌة ."االستر 

  العزٌز ؼرداؾ )اماسدٌك(
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  المدرسةالمحور الخامس : الوقاٌة من العنؾ داخل وخارج. 

 ؾ بالوسط المدرسًالمحور السادس : ٍارساء نظام معلوماتً ٌتٌح تسجٌل وتتبع حاالت العن. 

وٌعتمد تفعٌل هذه االستراتٌجٌة ، وطنٌا ، على لجنة وطنٌة مختلطة ومتعددة االختصاصات؛تتكون من مختلؾ القطاعات 

الوصٌة على المرصد وزارة التربٌة الوطنٌة  سلطةالحكومٌة المعنٌة  ، من المإسسات الوطنٌة و المجتمع المدنً تحت 

            نؾ بالوسط المدرسً.الوطنً للوقاٌة والحد من الع

 وتتحدد مهام تلك اللجنة فٌما ٌلً :

 ً؛ٍاقامة وحفظ قاعدة معطٌات وطنٌة محٌنة حول العنؾ بالوسط المدرس 

 ؛وضع خرابط لذلك العنؾ 

 رٌر الواردة من اقتراح دراسات ذات طابع وطنً حول العنؾ بالوسط المدرسً واإلشراؾ علٌها واستثمار التقا

 ؛والجهات األقالٌم 

 ؛ٌة للحد من العنؾ بالوسط المدرسًالمساهمة فً تكوٌن أعضاء المراكز الجهو 

 ، وطنٌا ودولٌا التنسٌق مع المإسسات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ومع الهٌآت المختصة. 

التتبع؛  ، جهوٌة  و وطنٌة ومإشراتعلى ٍاعداد قاعدة معطٌات محلٌة  نصور السادس من هذه االستراتٌجٌة ٌٍان المح   

ٍان ما تحقق فً هذا . وعلى اٍعداد تقارٌر حول تطور حاالت العنؾ وخطة لتقٌٌم االستراتٌجٌة الوطنٌة لحماٌة االطفال 

المراكز الجهوٌة واإلقلٌمٌة للحد من العنف بالوسط من الصدد ٌتمثل فً ٍانشاء بوابة تتٌح تسجٌل حاالت العنؾ وعدد 

ها ضمان ٍانجاز ؛ هذه المراكز مهمتقلٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌةهوٌة والمدٌرٌات اإلكادٌمٌات الجالتابعة لؤل المدرسً

القطاعات  شراؾ جهوٌا وإقلٌمٌا والتنسٌق مع ممثلً/اتواستثمار قاعدة البٌانات  ثم اإل ، ٍادارةدراسات حول العنؾ

، وكذلك مع الشركاء الرسمٌٌن لجهوٌةكادٌمٌة اعلى صعٌد األالمعنٌة بالعنؾ  ومع مركز الحماٌة والحد من العنؾ 

 والمجتمع المدنً.

ا من ؛ هذه الخبلٌا لهمإسسات التعلٌمٌةنصات والوساطة بكل الفً تعمٌم خبلٌا اإللقد شرعت وزارة التربٌة الوطنٌة 

 :ساتذة/ات المتطوعون/ات ٌستهدؾ)و(نفاأل .الناحٌة النظرٌة مهام واسعة

 ؛جتماعٌة أو نفسٌةنون من مشاكل مدرسٌة ، إامساعدة ودعم التبلمٌذ/ات الذٌن ٌع -

 نحراؾ ، التؽٌب..(؛)اإلالمساهمة فً الوقاٌة والحد من السلوكات المشٌنة  -

 ؛جهة وتجاوز وضعٌات الفشل المدرسًموامساعدة التبلمٌذ/ات على  -

 ؛ء واألولٌاء والمإسسات التعلٌمٌةضمان التواصل بٌن اآلبا -

 .ندٌة التربوٌة والمجتمع المدنًمدنٌة بالتعاون مع األٍاشاعة قٌم المواطنة والسلوكات ال -

ؼٌر أنه وفً ؛ كل سنة وتكوٌن منشطٌن فً المجال نادٌا تربوٌا 1200ومن جهتها ، فٍان الوزارة تهدؾ ٍالى  تؤسٌس  

من دون استهداؾ خاص لموضوع الحد نسان حول حقوق اإل تدورطار ، فاٍن األنشطة المنجزة فً هذا اإلالوقت الراهن

 العنؾ بالوسط المدرسً.

؛ 2000( سنة 080002511خضرا  )لمرصد الوطنً لحقوق الطفل  مركز إستماع ورقما وطنٌا أومن جهته ،  أحدث ا

الملفات التً تقتضً تدخبل ٍاضافة اٍلى معالجة طفال ضحاٌا المعاملة المسٌبة ٍارشاد األوٌتكلؾ هذا المركز باستقبال و

 جتماعٌا.، نفسٌا أو اقضابٌا، طبٌا

صبلح التعلٌم واإلستراتٌجٌة ة الوطنٌة من أجل تحقٌق نتابج إستراتٌجٌة إوهناك قطاعات أخرى تشترك مع وزارة التربٌ

  ،: الصحةلى وجه الخصوص بالقطاعات التالٌة؛ ٌتعلق األمر عطفال الممدرسٌنمجة للوقاٌة ومحاربة العنؾ ضد األالمد

ٍان  .، االٍعبلم وجمعٌات المجتمع المدنًمن الوطنً، التجهٌز، األات الترابٌة، الجماعالداخلٌة، العدل، الشإون االٍسبلمٌة

 تعدد وتنوع المتدخلٌن ٌبرز بشكل جلً تعقد الظاهرة وضرورة تبنً مقاربة ممنهجة  الٍدراكها.

 

 اندنيم؟ استعًال كيفية

كما ٌتوجه نصات والوساطة بالمإسسات التعلٌمٌة  ن/ات على خبلٌا االٍ ساتذة/ات المشرفٌهذا الدلٌل أعد بؽاٌة مساعدة األ

؛  /نلى المدرسٌن/ات الذٌن ٌتوخون ٍاعداد مصوؼات نوعٌة حول الوقاٌة من العنؾ القابم على النوع بؤقسامهمأٌضا إ

 :صوؼات تختص كل واحدة بموضوع معٌنوٌتوزع الدلٌل على سبع م
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 المدة البطاقة التقنٌة األهداف المصوغة

: 1المصوؼة

 مدخل

 

 

 

 

 

 الهدف العام

تمكن هذه المصوؼة التبلمٌذ/ات والمشرفٌن/ات من 

م حول الؽاٌة واالهداؾ من وراء التعرؾ واالستعبل

الدلٌل التربوي حول المساواة بٌن الجنسٌن والوقاٌة من "

 القابم علة النوع بالوسط المدرسً. العنؾ"

تشخٌص المواهب  .1البطاقة 

  الفردٌة والدعم المتبادل

 دقٌقة 75

 األهداف النوعٌة

  تحدٌد دوافع التبلمٌذ/ات للذهاب ٍالى المدرسة

 وتصورهم لمناخ التعلم اآلمن 

  تملكهم مختلؾ أهداؾ ومصوؼات " الدلٌل

التربوي حول المساواة بٌن الجنسٌن والوقاٌة 

 من العنؾ"

  تشجٌع المراهقٌن/ات والشباب للتعرؾ على

هم/ن خصالهم/ن األصٌلة وللثقة بؤنفس

 وقدراتهم/ن

 

 . 2البطاقة 

تملك أهداؾ ومصوؼات 

 الدلٌل

 

 دقٌقة 40

 

 

 

 . 3البطاقة 

 تحدٌد األهداؾ 

 دقٌقة 60

 دقٌقة 171مجموع التوقٌت: 

  1مجموع األٌام: 

 

  :2المصوؼة 

 مقاربة النوع 

 الهدف العام

هذه المصوؼة تمكن التبلمٌذ/ات من ٍادراك أن 

نٌع اجتماعً وهً قابلة االختبلفات بٌن الجنسٌن ص

للتؽٌٌر ألن ذلك عامل أساسً  من أجل تؽٌراجتماعً 

فً نمط حٌاتنا وضروري للوقاٌة من العنؾ بالوسط 

 المدرسً.

 . 4البطاقة 

 مدخل لمفهوم النوع

 دقٌقة 90

 األهداف النوعٌة

 ٍادراك مفهوم النوع والجنس 

 اختبار وظابؾ النوع فً محٌطهم/ن 

 ر النمطٌة حول النوع ٍادراك تاثٌرات الصو

 على حٌاتهم/ن.

 . 5البطاقة 

الصور النمطٌة المرتبطة 

 بالنوع

 دقٌقة 90

 دقٌقة 181مجموع التوقٌت: 

 1: مجموع األٌام

 :3المصوؼة

العنؾ والعنؾ 

القابم على النوع 

 بالوسط المدرسً

 الهدف العام

تمكن هذه المصوؼة التبلمٌذ/ات من فهم أهم تصورات 

ته واستحضار أمثلة عن العنؾ المعاش العنؾ ورهانا

 فً أوساطهم/ن ثم مناقشة العنؾ بالوسط المدرسً.

 . 6البطاقة 

 تعرٌؾ العنؾ

 دقٌقة 90

 األهداف النوعٌة

  ،ًتعرٌؾ العنؾ وتمٌٌز أنواعه الثبلثة : النفس

 الجنسً والجسدي

 تعرٌؾ العنؾ القابم على النوع وتقدٌم أمثلة 

 ج المحتملة للعنؾ الوقوؾ على اآلثار والنتاب 

 . 7البطاقة 

أنواع العنؾ الذي ٌصٌب 

 الشباب

 دقٌقة 180

 دقٌقة 171مجموع التوقٌت: 

 1مجموع األٌام: 
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  :4المصوؼة

حقوق االٍنسان 

 وحقوق األطفال

 

 

 

 

 الهدف العام

تتٌح هذه المصوؼة للتبلمٌذ/ات : ٍادراك المفاهٌم 

ٌص األساسٌة لحقوق االٍنسان وحقوق الطفل، تشخ

العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً باعتباره خرقا 

لحقوق االٍنسان ودفعهم/ن نحو أجرأة ذلك من خبلل 

 وضع  سٌنارٌوهات لرفض عنؾ محتمل .

 . 8البطاقة 

تعرٌؾ حقوق االٍنسان 

والمٌثاق العالمً لحقوق 

 االٍنسان

 دقٌقة 90

 األهداف النوعٌة

 إولٌة تمثل أسس حقوق االٍنسان وتحمل مس

 أفعالهم/ن

  تعرٌؾ حقوق الطفل فً مستوٌاتها األولٌة

 والعملٌة

  تشخٌص العنؾ القابم على النوع بالوسط

 المدرسً باعتباره انتهاكا لحقوق االٍنسان

 . 9البطاقة 

تعرٌؾ حقوق الطفل واتفاقٌة 

األمم المتحدة الخاصة بحقوق 

 الطفل

 . 10البطاقة 

 حقوق األطفال،مسإولٌة من؟ 

 ةدقٌق 75

 

 

 

 دقٌقة 90

 دقٌقة 111مجموع التوقٌت: 

 1مجموع األٌام: 

 

 :5المصوؼة 

خبرات عملٌة 

للوقاٌة من 

العنؾ القابم 

على النوع 

بالوسط 

 المدرسً

 الهدف العام

هذه المصوؼة تمكن التبلمٌذ/ات من معرفة واكتساب 

تقنٌات التواصل الضرورٌة الٍقدارهم على  الوقاٌة من 

بم على النوع بالوسط المدرسً وضعٌات العنؾ القا

 ومكافحته.

 . 11البطاقة 

 تقنٌات التواصل

 دقٌقة 90

 األهداف النوعٌة

  أن ٌتعلموا/ن مختلؾ أنواع التواصل وخاصة

 التواصل الجازم

  أن ٌتعلموا/ن طرق حل المشاكل، أن

ٌتواصلوا/ن بطرٌقة ناجعة وٌعبروا/ن عن 

وجهة نظرهم/ن سٌما فً لحظات الؽضب او 

 تباكاالر

  أن ٌدبروا/ن مشاعرهم/ن وٌعرضونها بطرٌقة

سلٌمة ثم ٌختبرون/ن التعاطؾ وتفهم الحالة 

 العاطفٌة لآلخر 

 : 12البطاقة 

فض النزاعات و التحكم 

 بالمشاعر

 دقٌقة 120

 دقابق 111مجموع التوقٌت: 

 1مجموع األٌام: 

 

 :6المصوؼة 

دعم ، ٍارشاد 

وفضح حاالت 

 العنؾ

 الهدف العام

هذه المصوؼة التبلمٌذ/ات على تملك ٍاجراءات تمكن 

الدعم ، االٍرشاد وفضح حاالت العنؾ ؛ وتطوٌرردود 

أفعالهم/ن اعتمادا على الموارد المحلٌة لمواجهة  حاالت 

 العنؾ القابم على النوع

 .13البطاقة 

االتبلٌػ عن حالة عنؾ قابم 

 على النوع

 دقٌقة 180

 األهداف النوعٌة

 صود برد الفعل ، فهم كٌفٌة ضبط المعنى المق

التبلٌػ عن حالة العنؾ وإرشادها الى الجهة 

المخول لها ذلك والتمكن من وضع شبكة 

 بردود األفعال وسبل الدعم

 . 14البطاقة 

وضع خطة ٍارشاد الحاالت 

التً تتعرض للعنؾ القابم 

 على النوع بالوسط المدرسً

 دقٌقة 60
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  تعلم كٌفٌة المبادرة عند الكشؾ عن حالة

شخص تعرض للعنؾ القابم على النوع 

 بالوسط المدرسً

  استثمار خلٌة االستماع والوساطة بالمإسسة

 الخصوصٌة وحفظ

  جرد كل مصالح حماٌة ضحاٌا العنؾ القابم

على النوع فً الجماعة او االٍقلٌم واالستعانة 

 بها

 دقٌقة 141مجموع التوقٌت: 

 1: مجموع األٌام

 

  :7المصوؼة 

 خطة العمل

 وااللتزام

 الهدف العام

هذه المصوؼة تمكن التبلمٌذ/ات من استعادة المعارؾ 

والمهارات المكتسبة خبلل التكوٌن كما تمكنهم /ن من 

الوقوؾ على األسبلة التً مرت بهم من خبلل الدلٌل 

وأهمٌتها فً حٌاتهم مستقببل كمراهقٌن/ات وشباب. 

ظفونها أٌضا ٌكون بإمكانهم/ن تحدٌد الوسابل التً سٌو

للمساعدة  فً الوقاٌة والحماٌة من العنؾ القابم على 

النوع بالوسط المدرسً ؛ثم أخٌرا ٌتوقفون عند الفرص 

التً ٌتٌحها العمل الجماعً ، مستقببل ، للتآزر ولضمان 

 وسط مدرسً خال من العنؾ.

 

 .15البطاقة 

 فتح آفاق جدٌدة

 دقٌقة 90

 األهداف النوعٌة

 ٌلمراجعة مصوؼات الدل 

  التفكٌر فً كٌفٌة االلتزام الشخصً للوقاٌة من

 العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً

  الوقوؾ عند الفرص التً ٌتٌحها العمل

الجماعً من أجل وسط مدرسً خال من 

 العنؾ.

 

 . 16البطاقة 

 التقٌٌم النهابً

 دقٌقة 60

 دقٌقة 111مجموع التوقٌت: 

 مجموع األٌام: ٌوم و نصف

 ساعة 11اعات التكوٌن: مجموع س

 أٌام ونصف 6مجموع األٌام: 

 

 بالنسبة لكل مصوؼة تمت االٍشارة الى العناصر التالٌة:

 الهدف العام واألهداف النوعٌة  

 مصوؼة المتوخاة من كلهداؾ االٍعبلن عن اإل

  مفاهٌم أساسٌة 

ؽرض لتنشٌط الورشات  ، وبالنسبة للمفاهٌم ساسٌة الضرورٌة  الموضوعة لهذا العلى المفاهٌم األساتذة /ات ٌعتمد األ

ن االستاذ /ة بإمكانه االطمبنان لما هو متوفر .علما أفٍان االٍحاالت على المراجع وصفحات االنترنٌت مثبتة أٌضا  التكمٌلٌة

 بالدلٌل .
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 البطاقات التقنٌة 

خبلل أنشطة تشاركٌة وكل المعلومات هً مجموعة من البطاقات التقنٌة والبٌداؼوجٌة التً تعرض مراحل التنزٌل من 

 الضرورٌة لتنشٌط الورشات مثبتة بها .

 .المواد المستعملة موجودة وقد تم وضعها بطرٌقة مبسطة 

لٌه من باب االستبناس ٍاذ ٌمكن أن ٌطول أو ٌقصر قلٌبل حسب قدرات التبلمٌذ/ات على توقٌت الورشات تمت االٍشارة اٍ 

 استٌعاب المفاهٌم االساسٌة .

عض البطاقات تقدم اقتراحات تتٌح لؤلستاذ/ة تقرٌر الطرٌقة المثلى الٍنجاز المهمة.وبؽاٌة تشجٌع المشاركٌن/ات على ب

 نشطة المقترحة.ماد المقاربة التشاركٌة فً كل األاالنخراط فً الورشات وامتبلكها تم اعت

بعض  /نأن ٌكتسبواعلى المتعلمٌن /ات البطاقات وفق منطق معٌن ولذلك ٌستحسن تقدٌمها كما هً ألن  معظمتنتظم 

 المفاهٌم االساسٌة المعروضة فً نشاط ما لٌتمكنوا /ن من فهم التالً .

هل كانت ٍاٌجابٌة ؟  نهاٌة النشاط . عندالنتابج المحصلة فٌها الخانة المخصصة ل"تقٌٌم النشاط"خاصة بالمنشط /ة ٌدون 

 و لم تتحقق ؟ هل العدة المستعملة مبلبمة ؟ هل أحب التبلمٌذ/اتبً أأو جزهداؾ المتوخاة منها بشكل كلً تحققت األهل 

 وهل أعجبهم/ن؟ ذلك

ٌستجٌب لمإهبلت  فً تطور دابم  هو لن ٌكون جامدا بلفالدلٌل  ،مكانٌة تجوٌد البطاقات ٍان التقٌٌم مهم وٌتٌح اٍ 

 التبلمٌذ/ات .

 انتكىيٍ يصىغات عدادإ

ومن هذا كوٌن الذي نحن بصدده ، تشاركٌة ولٌست دروسا ٍالقابٌة أو محاضرات ن مصوؼات التأ إننا ننطلق من قناعة 

 :4"ندراؼوجٌا التً تقوم على "التكوٌن عن طرٌق الحوارئ األالمنطلق فإننا سنعتمد مباد

 المبادئ والعملٌات االساسٌة للتعلم

 فٌوصتال المبادئ

 اإلحترام
  إحساس المتعلمٌن/ات باالحترام وبالمعاملة

 ٌة الند

 التقدٌر
  المتعلمون /ات بحاجة الى التقدٌر مهما

 صؽرت مساهماتهم 

 المواءمة

  المتعلمون /ات ٌتعلمون/ن أحسن كلما

 اعتمدوا/ن على معارفهم/ن وتجاربهم/ن

 التعلم ٌستجٌب للحاجات الحقٌقٌة للمتعلمٌن/ات 

 الحوار

  المتعلمون /ات ٌتعلمون/ن أحسن كلما

 نهم/نناقشوا/ن المعلومة فٌما بٌ

  التعلم ٌسٌر فً اتجاهٌن لتمكٌن المتعلم /ات

 من محاورة المدرس/ة

 اإلنخراط
  ، ٌنخرط المتعلمون/ات عن طرٌق النقاش

 تكوٌن مجموعات صؽٌرة والتعلم بالنظٌر

 االستجابة الفورٌة
  على المتعلمٌن ان ٌكونوا/ن قادرٌن/ات على

 تطبٌق ما تعلموه بشكل فوري

 11/41/81قاعدة 

  المتعلمون/ات معلومات أكثر بمساعدة ٌتذكر

دعامات بصرٌة الى جانب عرض شفوي، 

وٌزٌد ترسخ تلك المعلومات إذا مارسوها 

                                                      

4
 ، فزاوسٍسنى سبن ، ببص جىسً ،. ص 224 ، 1995 اىببىغٍه، مغ واىتغٍٍز اىفؼبه اىتؼيم تؼشٌش: اىحىار خاله مه اىتذرٌب ، جٍه ، فٍال 

 .ٍبمبىٍفىرو
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مما  %40مما نقرأ و 20%كمهارة .إننا نتذكر 

مما نقرأ ونبصر  %80نقرأ ونبصر و 

 وننجز.

 بادر ،فكر ، أشعر
 الوجدان ولكن أٌضا ٌستدعً التعلم التفكٌر ،

 الفعل

 األمان

  ٌجب ان ٌحس المتعلمون/ات أن افكارهم/ن

ومساهماتهم/ن تإخذ على محمل الجد بعٌدا 

 عن االستهزاء والتعالً 

 المسؤولٌة

  ٌتؤكد المدرسون/ات من ارتٌاح المتعلمٌن/ات

 للمعارؾ المقدمة لهم/ن وحاجتهم/ن لها

  عند نهاٌة التكوٌن ٌكتسب المتعلمون/ات

قترحها المعارؾ والمهارات والمواقؾ التً ن

 علٌهم/ن

 

 إن الشخص المكلؾ بالتكوٌن ٌلعب دورا محورٌا وبالتالً فعلٌه أن ٌقوم ب :

 تحفٌز المشاركٌن /ات على التعبٌر وتناول الموضوعات؛ 

 إثارة األفكار والنقاش؛ 

 تحفٌز المشاركٌن/ات على عرض تجاربهم/ن؛ 

  والتزامات. تقرارا إلىالوصول 

 ، لكن األفضل اعتماد مجموعات عمل أو جماعٌة تبعا للمحتوي واألهداؾلٌل فهً فردٌة أما األنشطة الواردة فً هذا الد

 صؽٌرة وذلك من أجل الوصول إلى :

 توطٌد التعاون؛ 

 إشاعة جو من الثقة؛ 

 تمكٌن أكبر قدر من المشاركٌن/ات من النقاش والتعبٌر حول الموضوعات ؛ 

 التوظٌؾ الناجع للزمن المخصص؛ 

 كبرط الفردي بدرجة أالتمكٌن من االنخرا. 

 

 . نظرة حول المناهج البٌداغوجٌة :1

  

 مرتبة بطرٌقة  تصاعدٌة  وبحسب درجة التفاعلٌة:مختلؾ المناهج البٌداؼوجٌة الموظفة فً هذا الدلٌل  فٌما ٌلً 

 توجٌهات السلبٌات اإلٌجابٌات المناهج

) باور  دعامات التعلٌم

بوٌنت، رسومات، 

 وغٌرها ( أفالم ..

ح تسلٌط الضوء على الجوانب تتٌ

التعلٌمٌة المعقدة والروابط  التً 

 ؛ٌصعب عرضها شفوٌا 

 تترسخ لدى المتلقً؛

 ؛تؽٌٌر واستثارة حواس أخرى

 تباه المتعلم ؛توقظ ان

 تحفز الحوار؛

بالتالً قٌم تحرك الوجدان و

 ومواقؾ المتعلمٌن/ات؛

 عرٌض.تقدٌمها لجمهور  ٌمكن

 

لى موارد تحتاج إ

 وتٌار كهربابً؛ وتجهٌزات

قد تدفع لنقاشات ؼٌر 

 مرتقبة.

إعداد دعامات التلقٌن قبلٌا ) خاصة 

وأن الدلٌل ال ٌقدم دعامات باور 

بوٌنت جاهزة و على المكلفٌن/ات 

بالتكوٌن إعدادها مسترشدٌن/ات 

لواردة فً البطاقة بالتوجٌهات ا

 البٌداؼوجٌة (؛

زٌة العدة والتدرب التؤكد من جاه

 ا؛على استعماله

عدم استعمال الدعامات دون شرح 

 قشة انطبلقا من اسبلة معدة سلفا ؛ومنا

االستعداد للتعامل مع عواطؾ 

 .المشاركٌن/ات

فً الحوار والمناقشة 

 مجموعات

 تخلق تفاعبل بٌن المتدخلٌن/ات؛

للمتدخلٌن/ات استحضار  تتٌح

صٌاؼة  نواجه بصعوبة قد 

أسبلة االنطبلق وبناء 

لجوانب األكثر إثارة الوقوؾ على ا

 فً الموضوع ؛
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 تجاربهم/ن؛

ارات المتدخلون/ات ٌكتسبون مه

 لٌل ؛الحجاج ، االصؽاء والتح

ٌن/ات تلمس ٌسهل على المرب

 درجة التمثل والتعلم ؛

تترسخ المسإولٌة المشتركة بٌن 

المتعلمٌن/ات فً بناء العملٌات 

 وٌتعلمون من نظرابهم.

 العملٌة 

 قد ٌستؽرق زمنا طوٌبل؛

من منزلق هٌمنة  هاالنتبا

بعض المشاركٌن/ات على 

 قاش. الن

 

 

 إعداد أسبلة واضحة ؛

 االستفادة من تقنٌات السإال؛

 ة؛الوضوح فً وجهة النظر الخاص

 السماح بوجهات النظر األخرى .

البحة التتبع 

 واالستقصاء

 إشراك جمٌع المشاركٌن/ات؛

مباشرة المتعلمون/ات ٌتعاملون 

 ر حوله؛مع المحتوى والتفكٌ

 سهولة التتبع للمشاركٌن/ات.

 

تستؽرق وقتا طوٌبل فً 

 اإلعداد؛

قد ٌكون صارما وٌقلل من 

فرص التفاعل وطرح 

األسبلة من طرؾ 

 .المتعلمٌن/ات

لجوانب األكثر إثارة الوقوؾ على ا

 فً الموضوع ؛

 مساعدة جمٌع المتعلمٌن /ات؛

ٌمكن توظٌفه فً عمل 

 .المجموعات

 

العمل بالمجموعات 

، عصف  )تلخٌص

، عمل  ذهنً

 المجموعات(

 ٌتبلءم مع جمٌع المنهجٌات؛

المتعلمون /ات ٌتعلمون من 

نظرابهم/ن مما ٌدفعهم/ن 

من أجل مهاراتهم/ن  لتحسٌن

التحلٌل الجماعً ،تقدٌم التعاون؛ 

 ، اإلصؽاء والمناقشة ؛ اآلراء

تـ ٌصٌرون شركاء المتعلمون/ا

 فً عملٌة التعلم؛

ومرنة ومنفتحة المنهجٌة تفاعلٌة 

على أسبلة وأفكار 

 المشاركٌن/ات.

قد ٌصعب تفعٌل 

 المجموعات؛

المشاركون علٌهم/ن أن 

 ٌتعلموا/ن العمل باستقبللٌة؛

على المشرؾ أن ٌضع فً 

حسبانه إمكانٌة انفبلت 

 ؛األمور من بٌن ٌدٌه

واذ بعض إمكانٌة استح

 المشاركٌن/ات على النقاش؛

عرض نتابج المجموعات 

ٌع فً الختام قد أمام الجم

ٌكون ممبل بحٌث ٌبطا 

 .إٌقاع الدٌنامٌة

مل المجموعات الصؽٌرة ٌهٌمن ع

 فً الدلٌل ؛

حصر عدد أفراد المجموعات من 

هو العدد المثالً  5راد وأف 7إلى  3

 ؛

؛ استعراض تشكٌلة المجموعات 

التشكٌل جابٌات وسلبٌات  إٌ

 العرضً أو الواعً؛

كٌل مجموعات ننصح بقوة بتش

 طة )إناث وذكور(؛مختل

ذا كان القسم ٌتكون من مستوٌات إ

متماٌزة فٌجب الحرص على 

المستوٌات فً  تمثٌلٌة كل تلك

 المجموعات المصؽرة؛

 عمل المجموعات ؛إعداد طرٌقة 

 تقدٌم واضح وموثق لؤلدوار ؛

 إعطاء الوقت الكافً؛

الوقوؾ ثبلث مرات عند كل 

)إنجاز المهمة ، تفاعل  مجموعة

المساعدة لبلنتهاء فً  المجموعة ،

 .الوقت المحدد(

 دراسة حالة

سرد حدث واقعً أو 

 متخٌل

ات ما اكتسبوه ٌسقط المتعلمون/

 على وضعٌات واقعٌة؛

تقوٌة المهارات بهدؾ التحلٌل ، 

عرض اآلراء ، اإلصؽاء 

 .والمناقشة

الة مبلبمة بلورة وإٌجاد ح

 قد ٌستؽرق وقتا طوٌبل؛

المتعلمون/ات قد ال 

ن من اختبار ٌتمكنون/

عناصر التعلم المستمدة من 

ة الحالة على دراس

 ممارساتهم/ن الخاصة؛

فراد المجموعة قد ال ٌتفق أ

 فً تؤوٌبلتهم/ن؛

على المشاركٌن/ات أن 

 اإلنتهاء بالتفكٌر والمناقشة؛

تبلفً كثرة التكرار أثناء العروض 

 أمام المجموعة الكاملة .
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 ٌتعلموا/ن العمل باستقبللٌة.

ت أن على المشاركٌن/ا دوارلعب األ

 ٌتعلموا/ن العمل باستقبللٌة؛

قدرة المتعلمٌن/ات على 

استشراؾ وضعٌة انطبلقا من 

مختلؾ وجهات النظر ، تفهم 

ات هذا وذاك وتكرٌس خلفٌ

 التضامن؛

من خبلل تقمص األدوار ٌتعلم 

مشاركون /ات التعامل مع ال

 الوضعٌات؛

هذا ٌحفز بقوة وجدان  

التالً قٌمهم/ن المشاركٌن/ات وب

 .و مواقفهم/ن

عب األدوار وبلورة لإعداد 

 قد ٌتطلب وقتا طوٌبل ؛

ذلك مناخا ٌستوجب 

 بٌداؼوجٌا صدٌقا وآمنا؛

ٌقا ٌستدعً تحلٌبل دق

للوصول إلى عناصر 

 التكوٌن؛

ألنه ٌفرض على 

المتعلمٌن/ات التحلٌل 

واللعب فً اآلن نفسه فإنهم 

ملزمون بتعلم االشتؽال 

 انفتاح. باستقبللٌة و

 

لعب ، فإن عبلقة بالمتعلمٌن/ات 

األدوار علٌه أن ٌسلط الضوء على 

عناصر التعلم وٌراعً المبلبمة 

 ؛وأن ٌكون واقعٌا 

ؼوجً آمنا بٌداالمناخ أن ٌكون ال

 ومطمبنا؛

قرٌب المشاركٌن/ات من سٌاق ت

 الدور؛

السماح للمشاركٌن/ات باختٌار 

ركة اآلخرٌن ولكن بمشا أدوارهم/ن

 ظٌن أو مقترحٌن؛كمبلح

ٌه تعلٌمات واضحة ومدة توج

 االستعداد؛

 .االختتام بالتحلٌل والمناقشة

 

 

 

 :. تهٌا قاعة التكوٌن وبناء المجموعة1

 

 تهٌا قاعة التكوٌن: . 1.1 

ٌح نظرا للتؤثٌر الذي تمارسه مساحة القاعة فإنه ٌستحسن اختٌار قاعة بمساحة كبٌرة نسبٌا مرٌحة للمشاركٌن /ات وتت   

 .موعات العملللمكون/ة التحرك بؤرٌحٌة وٌظل قرٌبا من المشاركٌن /ات ومن مج

ي أن تظل جهة من الشكل المختار) مثلثا ، دابرة أو مربعا ( مفتوحة أ Uلذلك نقترح تصفٌؾ الطاوالت على شكل حرؾ 

 ومن خبللها ٌتحرك المكون/ة.

هم/ن داخل بعض جلوسما أمكن نون متقابلٌن وٌتجنب ٌجلس المشاركون/ات فً جهة واحدة من الطاوالت بحٌث ٌكو

( بل وسٌعرقلون flipchartsالمكتوبة على ورق كبٌر ) تلكلعروض الباور بوٌنت أو /نألن ذلك سٌعرقل تتبعهم Uالشكل 

 بٌن الحاضرٌن. ،الذي نسعى إلٌه التقابل

مصؽرة ،بشكل ٌسمح بالتواصل والنقاش عات المشاركٌن/ات إلى مجموٌتم تحرٌك الطاوالت أو سحبها جانبا أثناء تقسٌم 

 الثنابً وبٌن أفراد المجموعة المصؽرة والمجموعة كاملة.

 

 . بناء مجموعة المشاركٌن/ات: 1.1

، ومن أجل نجاح حصة التكوٌن ؛نقترح اتخاذ االحتٌاط فً حجم باعتبار خبرتنا فً مجال تسٌٌر التكوٌنات التشاركٌة     

ل التً قد تضر بالنتابج المحصل علٌها عقب كل حصة .لذا وجب اإلعداد المسبق والدقٌق المجموعة ألنه من العوام

 :لمشاركٌن /ات فً الحصة التكوٌنٌةووضع اآللٌات التً تحدد عدد ا

 .المجموعة ٌجب أن تكون بالعدد الكافً الذي ٌسمح بتعدد األفكار والتجارب 

  ل واحد بالمساهمة بؤرٌحٌةٌسمح لكالمجموعة ٌجب أن تكون بالعدد الكافً الذي. 

  تتٌح مختلؾ وجهات النظر.المجموعة ٌجب أن تكون مختلطة بحٌث 

فإن مجموعة كبٌرة جدا أو مجموعة صؽٌرة جدا تعرقل النقاش ولذا فمن األفضل التفكٌر فً  تكوٌن موجه  ،وباختصار

 زٌعها إلى مجموعات مصؽرة:( مشاركا /ة ٌكون باإلمكان تو24) ( إلى أربعة وعشرٌن20لمجموعة من عشرٌن )

 فردا  20( أفراد إذا كانت المجموعة تتكون من 5( مجموعات مصؽرة من خمسة )4إلى أربع )

 ( فردا.24ربعة وعشرٌن )تتكون من أ( أفراد إذا كانت المجموعة 6إلى أربع مجموعات مصؽرة من ستة )
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 . مدخل خاص بكل مصوغة تكوٌن:1

 

 ن/ات. كلمة ترحٌب بالمشارك1.1ٌ

ٌقدم الدلٌل مصوؼات تكمٌلٌة للمقررات المدرسٌة الجاري بها العمل فً مإسسات الثانوي اإلعدادي والتؤهٌلً ولهذا    

 ننصح المكونٌن /ات القابمون /ات على التكوٌن باعتماد دٌنامٌة مختلفة  ٌضع التبلمٌذ/ات أمام تعلم مختلؾ عن المؤلوؾ

 .وٌشجعهم/ن على المشاركة الفعلٌة

 .لمكون/ة مدعو لتقدٌم نفسه وإلقاء كلمة ترحٌبا

باإلمكان دعوة مدٌر/ة المإسسة إلى إلقاء كلمة ترحٌب وهذا قد ٌجعل التبلمٌذ/ات أكثر مسإولٌة وتحفزا لتلقً اختٌاري: 

 التكوٌن واالنتباه.

 

 . تقدٌم المشاركٌن/ات 1.1

 خرى:ٌظل من حق المكون/ة اختٌار طرق أ ٌة على أنمعمول بها فً التكوٌنات التشاركالطرٌقة النعرض فٌما ٌلً    

به خبلل  /نن ٌنادواالذي ٌفضلون أعابلً الشخصً /ال، ؛ مع ذكر االسمنطلب من المشاركٌن/ات تقدٌم أنفسهم/ن باقتضاب

 .سم العابلً فقط" بالنسبة لمحمد أو باإل؛ مثل "سٌموالتكوٌن

ستوٌات متباٌنة ٌتم تزوٌد كل واحد منهم/ن  بورقة بٌضاء وقلم فً حال قرر المكون /ة المزج بٌن مشاركٌن/ات من م

(marqueur . ٌكتبون علٌها أسماءهم/ن ومستواهم/ن الدراسً ثم ٌثبتونها فوق مبلبسهم بادٌة للعٌان ) 

 

 ستعراض األهداف والبرنامج:. إ1.1

هتداء بمدخل كل مصوؼة من خبلل اإل ثناء حصة التكوٌنهداؾ ومختلؾ األنشطة التً ستنجز أمن المهم استعراض األ   

 وكل بطاقة.

جدول  توقٌت التكوٌن ومدته بؽاٌة إعداد من أجل منهج تشاركً نقترح على المدرسٌن/ات التداول مع التبلمٌذ/ات بشؤن  

 ،عند نهاٌة كل حصة، وتكوٌن بمساهمة الكل ؛كما علٌهم /ن اعتماد خطاب واضح حول المفاهٌم والمحتوى بحٌث زمنً لل

 ٌتم طرح السإال التالً : "ما هً أسبلتكم/ن وتعلٌقاتكم/ن؟".

 

 . عرض قواعد وضوابط التكوٌن التً ٌجب احترامها:4.1

 التكوٌن" ضوابط( معنونة ب " flipchartتعد قببل ورقة )  

 

 ضوابط التكوٌن

 

 

 

 

 

 ورشة التكوٌن.ٌستشٌر المكون/ة المشاركٌن /ات حول الضوابط السلوكٌة التً ٌحبذونها خبلل 

 ؛الضوابط التً ٌتبناها المشاركون/ات ٌتم تثبٌتها على ورقة الضوابط وتثبت على جدار طٌلة فترة التكوٌن

 القواعد األساسٌة المقترحة

 

 : ما ٌتم تداوله هنا ال ٌجب أن ٌتم اإلفشاء به فً أي مكان آخر؛ ذلك ٌجعل الكل مرتاحا ، منفتحا وصادقا.السرٌة. 1

 : المشاركة الفعلٌة فً األنشطة والنقاشات.ةالمشارك. 2

: من الجٌد أن تختلؾ ولكن من ؼٌر المقبول أن تكون حكما مسبقا و تبخس اآلخرٌن التخلً عن األحكام المسبقة. 3

 بسبب عواطفهم/ن ، آرابهم/ن أو تجاربهم/ن.

 رٌد أن ٌعاملك اآلخرون.: اإلصؽاء المتبادل واحترام آراء اآلخرٌن؛ معاملة اآلخرٌن كما تاالحترام. 4

 اإلصؽاء لآلخرٌن بانتباه وال تقاطعهم ؛ فكل واحد سٌنال فرصة المشاركة. اإلنصات من غٌر مقاطعة :. 5
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: رؼم أن الهدؾ من هذا البرنامج التحفٌز على المشاركة الطوعٌة ؛فإن اإلحجام عن نشاط أو عن . الحق فً اإلحجام6

 اإلجابة عن سإال مقبولة.

 .لسإال: كل سإال ٌستحق أن ٌطرح فقد ٌكون هناك من ٌرٌد طرح نفس ااك سؤال غبًلٌس هن. 7

 

 

 

 بالنسبة للذٌن واللواتً ٌرٌدون /ن التعمق أكثر فً تقنٌات ومبادئ األندراؼوجٌا ؛نحٌلهم/ن على الروابط التالٌة: 

 

 http://www.societecivilemali.org/IMG/pdf/Manuel_du_Participant_-

_Andragogie_et_Montage_de_projets_VF.pdf 

 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABG511.pdf 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.societecivilemali.org/IMG/pdf/Manuel_du_Participant_-_Andragogie_et_Montage_de_projets_VF.pdf
http://www.societecivilemali.org/IMG/pdf/Manuel_du_Participant_-_Andragogie_et_Montage_de_projets_VF.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABG511.pdf
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 يدخم األونى: انًصىغة

 الهدف العام.1.1

هذه المصوؼة التقدٌمٌة تمكن التبلمٌذ/ات والمنشطٌن/ات من توطٌد التعارؾ واالستعبلم حول ؼاٌة وأهداؾ " الدلٌل     

 التربوي حول المساواة بٌن الجنسٌن والوقاٌة من العنؾ"

 . األهداف النوعٌة 1.1

 هذه المصوؼة تمكن التبلمٌذ/ات من : 

 .شخٌص دوافعهم/ن وراء ارتٌاد المدرسة وتمثل مفهوم فضاء التمدرس اآلمنت

 تملك مختلؾ أهداؾ ومصوؼات " الدلٌل التربوي حول المساواة بٌن الجنسٌن والوقاٌة من العنؾ"

 /ن الحمٌدة وحملهم/ن على الثقة بذواتهم/ن وقدراتهم/ن.مٌزاتهمتشجٌع المراهقٌن/ات والشباب على رصد 

 ٌم أساسٌة. مفاه1.1

 :5الموهبة -

اب .إنها خاصٌة توجد فٌنا وٌمكن أو صعبة االكتس القدرة على اإلتٌان بؤمر ؛ وهً التكتسب هً ،  هً استعداد الموهبة 

 أن ننمٌها ، وهً لٌست مشروطة بالمهام الوظٌفٌة ألنها قد تظهر وتتكون فً دابرة أخرى لتصٌر إضافة فً حٌاتنا المهنٌة.

  :6المٌزة -

 مٌزة هً االستعداد النفسً والمادي لدى الشخص.ال

  :7المهارات -

اعتمادا على قابمة للمهارات. وتتمظهر وهً قدرات تكتسب بالمراس أو بالتكوٌن .قابلة للقٌاس ، للمبلحظة وٌمكن جردها 

ت مختلفة.المهارات عند إنجازنا للمهام ؛ والمهارات تكتسب فً مجاالت عدة وقد تكون أفقٌة وقابلة للتطبٌق فً سٌاقا

حزمة من المإهبلت الخاصة بشخص ما نتٌجة التجربة والمعرفة ، وهً تتطور وٌجب تحٌٌنها تبعا لتطور المجال أو 

 السٌاق الذي تطبق علٌه .

 :8تقدٌر الذات  -

 تً ٌحملها؛فً عبلقة بالقٌم التقدٌر الذات ،حسب علم النفس، مصطلح ٌشٌر إلى التقٌٌم الذي ٌحمله شخص ما عن ذاته  

كان العمل ٌتعارض مع قٌمه فإنه ٌحس بالحط من تقدٌر الذات  ،أما إذا فحٌن ٌنجز عمبل ٌعتبره صالحا ٌشعر بالقٌمة 

.وٌدعو كثٌر من علماء النفس إلى التمٌٌز بٌن تقدٌر الذات و "الثقة فً النفس " فرؼم ارتباط الثانٌة باألولى إال أن هذه 

 ات ولٌس بالقٌم.األخٌرة لها عبلقة بالمهار

  :التعاون -

ن ٌجعلوا/ن من مإسستهم/ن فبالعمل معا ٌستطٌع التبلمٌذ/ات أالتعاون هو العمل معا من أجل مصلحة الجمٌع ، 

 .الذكور واإلناث ٌستطٌعون العمل معا واقتسام األعباء والتعاون عند الحاجة.وجماعتهم/ مكانا آمنا ومقبوال 

  :طفالل -

مامنا باآلخرٌن وبسعٌنا إلى تحسٌن ظروفهم وهو ما ٌعنً ،التفكٌر فً حاجات الناس والبرهنة على نعبر عن اهت باللطؾ

 المودة اتجاه من ٌعانً أو بحاجة للمساعدة .

  :المراعاة -

لً اعتبار ما ، أي االنتباه إلى أثر أفعالنا على اآلخرٌن وعلى مشاعرهم وبالتاوبمشاعره باآلخرعتناء المراعاة هً اإل

 .بون وما ال ٌحبونٌح

 

 

 
 

                                                      

5 differences/-competences-https://storhy.com/talents 
6
 Le Webmestre de La Différence Entre: المصدر 
7 differences/-competences-com/talentshttps://storhy. 
8 https://fr.wikipedia.org/wiki/Estime_de_soi 

https://storhy.com/talents-competences-differences/
https://storhy.com/talents-competences-differences/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Estime_de_soi
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 . أنشطة التكوٌن4.1

 تعاضد. .تشخٌص المواهب الفردٌة وال1البطاقة   

 الغاٌات 

 تشخٌص المواهب الخاصة بكل تلمٌذ/ة 

 التعرؾ على مبادئ التعاضد بٌن التبلمٌذ/ات 

 األهداف

 عند نهاٌة النشاط ٌكون بمقدور التبلمٌذ/ات أن : 

 مهارات الممٌزة التً ٌمتلكونها وعبلقتها بالهدؾ الخاص .التعرؾ على المواهب والمزاٌا وال 

 التعرؾ على المواهب والمزاٌا والمهارات الممٌزة ألصدقابهم 

  تعرٌؾ المعنى المقصود بتقدٌر الذات 

 .التحاور عن كٌفٌة االستفادة من مواهبهم/ن ومزاٌاهم/ن ومهاراتهم/ن فً التعاضد بٌنهم/ن 

 اإلعداد /العدة

 وٌنت لبلستعمال فً المراحل التالٌة: عرض بالباور ب

 ولى: المواهب والمزاٌا والمهارات الممٌزة للتبلمٌذ/اتالمرحلة األ                  

 تعرٌؾ المواهب والمزاٌا والمهارات ) انظر مفاهٌم أساسٌة( -                                

 ت: تقوٌة تقدٌر الذاالمرحلة الثانٌة                 

 تعرٌؾ تقدٌر الذات )انظر مفاهٌم أساسٌة( -                              

 : التعاضدالمرحلة الثالثة                

 تعرٌؾ اللطؾ ، التعاون والمراعاة )انظر مفاهٌم أساسٌة( -                              

 للطبع 

 والمهارات الممٌزة للتبلمٌذ/اتولى : المواهب والمزاٌا المرحلة األ                

 : مزاٌا الشخصٌة1ملحق  -                            

 سبورة سوداء أو ورقٌة 

 طبشورة أو قلم 

  أقبلم 

 لصاق 

 أوراق 

 دقٌقة 71المدة : 

 المراحل

  دقٌقة 30 –المواهب والمزاٌا والمهارات الممٌزة للتبلمٌذ/ات 

  دقٌقة 15 -تقوٌة تقدٌر الذات 

  دقٌقة 30 -التعاضد 

 

 

 المراحل 

 دقٌقة   11 –المواهب والمزاٌا والمهارات الممٌزة للتالمٌذ/ات . 1

 : ماٌلًنقول للمشاركٌن/ات   

والتعرؾ على ممٌزاتنا الشخصٌة وباألخص مواهبنا نرٌد الوقوؾ بضع دقابق من أجل افتحاص أهمٌة اكتشاؾ الذات 

 ومزاٌانا ومهاراتنا.

 قٌام بما ٌلً : نطلب من المشاركٌن/ات ال

آخر ثم ٌلصق  كل واحد ن ٌترك فراؼا وافٌا بٌن كل رقم وعلى أ 3و  1،2لٌؤخذ كل واحد ورقة وٌكتب علٌها األرقام 

 ورقته على ظهره، بالتعاون مع اآلخرٌن.
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ٌه أو كل واحد بالسٌر فً القاعة وٌختار شخصا ٌعرفه فٌكتب فً الورقة التً على ظهر ذلك الشخص شٌبا ٌقدره ف لٌقم

 الخ .ولٌكن دقٌقا ما أمكن . لزمبلبه وأصدقابه ،ا فً القسمل مساهماته التً قدمهٌسج

عناصر المكتوبة ، ال تتجاوز الم بالكتابة على الورقة الخاصة بكشخاص على أن ٌقوموا بدورهأكتب على ورقات ثبلثة أ

 وكل كتابة ٌجب أن تكون مجهولة. .على الورقة ثبلثة

 علق بهذا النشاط ؟ هل لدٌكم أسبلة تت

 طبلع على ما كتبه اإلو بعد حوالً خمس دقابق ٌطلب من المشاركٌن/ات إزاحة الورقة من على ظهورهم/ن              

 :بضع دقابق. نطلب من متطوعٌن وصؾ ما ٌلًفً  ،اآلخرون

 ما هو إحساسكم عند قراءة التعلٌقات ؟ 

لنحاول تقدٌم كل  .ة بؤمثلة توضٌحٌة، مرفقوهبة ومٌزة ومهارةوصفٌة لمصطلح ما نصوصنعرض على المشاركٌن /ات 

 الشروحات الضرورٌة لتمكٌن التبلمٌذ،ات من التمٌٌز بٌن المفاهٌم الثبلثة. 

على وندعوهم/ن لملبه فً ضوء نتابج النشاط السابق " ممٌزات الشخصٌة كما وردت  1نقدم لهم/ن جدول الملحق 

 "ظهورهم/ن

 : نقول للمشاركٌن/ات

، ثم قوموا/ن بإتمام الجدول ٌز بٌن الموهبة والمٌزة والمهارةمن بٌن التقدٌرات التً وردت من أصدقابكم/ن حاولوا/ن التمٌ

 أصدقابكم/ن . فً تعلٌقاتبمواهب ومٌزات ومهارات أخرى تتوفرون/ن علٌها ولم ترد 

 الجدول. لشخصٌة  األخرى والستكمالاهب والمزاٌا والمهارات ادقابق للتفكٌر فً المو 10منحوا المشاركٌن/ات إ

من حٌث اطلبوا من متطوعٌن/ات عرض نتابجهم/ن مع التصحٌح رفقة المجموعة كلما تعلق األمر بتصنٌؾ الكلمات ؛ 

 على موهبة أم مٌزة أم مهارة. إحالتها

 الخاصة بالممٌزات الشخصٌة. امنحوا اآلخرٌن/ات بضع دقابق لتصحٌح جداولهم/ن

 ركٌن/ات األسبلة التالٌة : اطرحوا على المشا

، المٌزات والمهارات المذكورة من طرؾ الذكور وتلك المذكورة من طرؾ اإلناث ؟ هل توجد اختبلفات بٌن المواهب

 وماهً ؟

 ؟  )ة(ما أهمٌة التعرؾ على مواهب ومٌزات ومهارات كل واحد

 ما أهمٌة التعرؾ على مواهب ومٌزات ومهارات اآلخرٌن ؟

 منا موهبة ؟ لم ال ولم نعم ؟ )ة(لكل واحدهل تعتقدون أن 

 عتراؾ بمٌزة ذاتٌة ؟ لم ال ولم نعم ؟ هل من الجرأة اإل

 .حاسٌسهم/ن بعد هذا النشاطلمرحلة تسؤلون المشاركٌن/ات حول أنتهاء  من هذه اعند اإل                   

 

 دقٌقة 11 –. تقوٌة تقدٌر الذات 1

 :نقول للمشاركٌن/ات

 عرضا كتابٌا حول ذواتكم/ن من خبلل إتمام الجمل التالٌة:  /دن، أعدواجز فً التمرٌن السابقً ضوء ما أنف

 أنا جٌد فً ...................               

 أحب ..................الخاص بً              

 أصدقابً ٌحبوننً ألننً ...................             

 ...........نجحت .......            

بعد عشر دقابق ٌطلب من المشاركٌن/ات عرض بطاقاتهم/ن على الجدار وٌتم استعراضها من طرؾ اآلخرٌن لئلطبلع 

 ؛ما كتبه زمبلإهم/نعلى 

القسم كلما سنحت الفرصة  نقوم بتشجٌعهم/ن على توظٌؾ المعلومات المثبتة على البطاقات من أجل تهنبة زمبلبهم/ن فً

 ؛ٌعٌدوا/ن نفس الممارسة األسبوع القادم لٌقفوا/ن على الشعور الذي ٌخلفه ذلكطلب منهم/ن أن ون

؛ فمثبل ، نجد فً بعض المجتمعات أن تخلؾ لدٌهم إحساسا بالضٌققد بؤن الناس قد ٌتفوهون بؤمور  /ندعهم/ن ٌبلحظون

ه أن  ٌقلل هذا من شؤن الرجال  لهن لكل ما ٌملٌه علٌهن من ٌردد كبلما حول دونٌتهن وعن ضرورة امتثاالفتٌات ٌسمعن 

 من تقدٌر الذات لدٌهن؛

إعرض التوصٌؾ الخاص بتقدٌر الذات مكتوبا فً الجزء الخاص بالمفاهٌم األساسٌة ونبه التبلمٌذ/ات إلى أن التحلً 

هم/ن م/ن أن ٌحبوا ذوات؛ فعلٌهن تقدٌر الذات ٌعنً التصالح معها، وبؤٌدة من شؤنه أن ٌقوي تقدٌر الذاتبممٌزات ج

إن تقدٌر الذات ال ٌعنً  .خرٌن االحترام والمعاملة الحسنة، أن ٌنتظروا/ن من اآلهم/ن، فً اآلن نفسهثم علٌ؛ وٌقدروها

 كوننا أفضل من اآلخر ولكنه قد ٌساعدنا فً الخٌبات واإلحباطات التً قد تحل بنا.
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 دقٌقة  11 –. التعاضد 3

 : قول لهم/نإذا أمكن ذلك ( ثم ن) فتاة و ولد  أزواجنوزع المشاركٌن/ات إلى 

فٌه  ، أكتبوا/ن موضوعا تبٌنونوانطبلقا من الحدٌث الثنابً ./ نها، المواهب والمهارات التً تمتلكونهافكروا فً المزاٌا

ت من مساعدة شخص آخر فً م/ن تلك المإهبل/ن وكٌؾ مكنتكمالشخصٌة فً فرص التعاون فٌما بٌنكدور هذه المإهبلت 

 .المراعاةو طؾ؟ المٌزة التً نحن بصددها هً اللشًء معٌن على حمل امسن اشخص ل كٌؾ ساعدتم/نثا؛ كمالماضً

 .تقاسم النتابج التً توصلوا/ن إلٌهااطلب من متطوعٌن/ات 

 نظر مفاهٌم أساسٌة( ثم قل لهم/ن:والمراعاة ) أ طؾ، اللعلى المشاركٌن/ات تعرٌؾ التعاون أعرض

 والمراعاة. طؾ، اللعن مواقؾ برهنتم/ن فٌها عن التعاوناستخرجوا/ن من قصصكم/ن أمثلة 

 إلٌها . /ناطلب من متطوعٌن/ات تقاسم النتابج التً توصلوا

كٌؾ ٌكون بإمكانهم/ن التعاضد بدل التنافر  /ن، اللباقة والمراعاة. اطلب من التبلمٌذ/ات أن ٌبٌنواسلط الضوء على التعاون

 البعض. /نوالتشاجر والتحرش ببعضهم

، ممٌزاتهم/ن ا به لحد اآلن هو حصر مواهبهم/نإلى أن ما قمن /ات، نقوم بإثارة انتباه التبلمٌذد االنتهاء من هذه المرحلةبع

هذه المبادئ هً أساس مختلؾ مصوؼات ومراحل  .دٌر الذات والتعاضد فٌما بٌنهم/نومهاراتهم/ن ودورها فً دعم تق

 ،ولهذا سنتوقؾ فً الحصة القادمة عند األهداؾ .والوقاٌة من العنؾ""الدلٌل التربوي حول المساواة بٌن الجنسٌن 

 المصوؼات وبرنامج هذا الدلٌل.

 

 التعرف على المواهب الشخصٌة والتعاضد :1تقٌٌم البطاقة 

 تمؤل من طرؾ المكون/ة

 

 

 

  

 تملك أهداؾ ومصوؼات الدلٌل  :2البطاقة 

 اتالغاٌ

 بوي حول المساواة بٌن الجنسٌن والوقاٌة من العنؾ"تملك مختلؾ أهداؾ ومصوؼات الدلٌل "التر 

 تشخٌص انتظارات المشاركٌن/ات 

 األهداف 

 عند نهاٌة النشاط ٌكون المشاركون/ات قد تمكنوا/ن من:  

 "شرح ؼاٌة وأهداؾ "الدلٌل التربوي حول المساواة بٌن الجنسٌن والوقاٌة من العنؾ 

 مقارنة انتظاراتهم/ن بؤهداؾ الدلٌل  

  / العدة اإلعداد

 :تعد سلفا flipchartورقة 

 : تقدٌم أهداؾ الدلٌل 1المرحلة                           

 انظر مقدمة الدلٌل : األهداؾ -                                    

 : انتظارات المشاركٌن/ات فً هذا التكوٌن 2المرحلة                          

  : المصوؼاتأنظر مقدمة الدلٌل -                                  

 سبورة سوداء أو ورقٌة 

 طبشورة أو قلم  

 أقبلم  

 لصاق  

 األوراق  

  دقٌقة 41المدة : 

  المراحل

 1. دقابق  10-تقدٌم أهداؾ الدلٌل  
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 2.دقٌقة 30 -المشاركٌن/ات فً هذا التكوٌن انتظارات 

 

 

 المراحل

 دقابق 11 –. تقدٌم أهداف الدلٌل 1

 للمشاركٌن:  تقول

 .القابم على النوع بالوسط المدرسًرفنا ومهارتنا فً مجال العنؾ اٌد معنحن مجتمعون/ات هنا الٌوم لتجو

 إشهار أهداؾ الورشة )انظر مقدمة الدلٌل : األهداؾ (

 عن أهداؾ هذا التكوٌن مستفٌضتقدٌم شرح مفصل و

 هل لدٌكم/ن سإال أو تعقٌب ؟ 

 

 دقٌقة  11 –من هذا التكوٌن  . انتظارات المشاركٌن/ات1

 ٌطلب من المشاركٌن/ات أن ٌرسموا أكفهم/ن على ورقة ثم ٌقومون/ن بتخصٌص كل أصبع لواحد من البنود التالٌة :

 : كتابة مزٌة ، مهارة وموهبة بناءا على نتابج التمرٌن السابق المزاٌا / المهارات والمواهب -

 تكوٌن.االنتظارات : انتظاراتهم /ن من هذا ال -

 التحدٌات : تحدٌاتهم/ن لتملك هذا التكوٌن. -

/ن نقطة تبٌن مدى أهمٌة الحد من العنؾ النوع : بحسب اقتناعهم /ن ٌمنحوندرجة أولوٌة العنؾ القابم على  -

 القابم على النوع.

القابم على النوع  ي االستراتٌجٌة التً ٌجب اتباعها إلشاعة جٌدة لمفاهٌم الوقاٌة من العنؾ: أٌجٌة العملاسترات -

 بالوسط المدرسً.

 

 

 نشرح للمشاركٌن/ات بؤن العملٌة شخصٌة تعكس وجهة نظر خاصة.

 ٌمنح المشاركون/ات عشر دقابق إلنجاز المهمة ثم ٌطلب منهم/ن تعلٌق الورقة على الجدار بعد ملبها بالمفاهٌم السابقة .

 .ن بعرض وجهة نظرهم/ن أمام الجمٌعٌقوم بعض المتطوعٌ

 لدٌكم/ن أسبلة أو تعقٌبات ؟ هل

 نظر مدخل الدلٌل ( ك ٌتم تعلٌق مصوؼات الدلٌل ) أعقب ذل

 :نسؤل المشاركٌن/ات

خبلل هذا النشاط أنتم/ن مدعوون/ات إلى قراءة متمعنة النتظاراتكم/ن للوقوؾ على مدى حضورها فً كل مصوؼة من 

 مصوؼات الدلٌل.

 .ٌل التكوٌنبٌن انتظاراتهم/ن وأهداؾ مصوؼات دل ٌمنح المشاركون /ات بضع دقابق لربط الصلة

حاولوا تحقٌق  لن ٌتم إرضاإها ) مثل الرؼبة فً وجود ملعب بالمإسسة التعلٌمٌة(. هم/ن نتظاراتنوضح لهم/ن بؤن بعض ا

 ؼاٌة وأهداؾ الورشة على أن نقوم بتقٌٌم لمدى تحقق االهداؾ من عدمه ، عند االنتهاء من البرنامج.

 أسبلة أو تعقٌبات ؟ هل لدٌكم/ن 

 

 .تملك أهداف ومصوغات الدلٌل  1تقٌٌم البطاقة 

 تمؤل من طرؾ المكون/ة

 

 

 

 

 . تعٌٌن األهداؾ3البطاقة 

 الغاٌات

 القٌام بتشخٌص مخطط  لؤلهداؾ الخاصة  
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 تقوٌة النجاعة الذاتٌة وتنمٌة تقدٌر الذات لدى التبلمٌذ/ات 

 األهداف

 : ات قدهاٌة النشاط ٌكون التبلمٌذ/عند ن

 حددوا/ن هدفهم/ن الشخصً للمستقبل بما فً ذلك خطة عمل لتحقٌق ذلك الهدؾ 

  التداول حول االستراتٌجٌة الواجب اتباعها لمواجهة التحدٌات التً ستعترضهم/ن فً طرٌقهم/ن إلى تحقٌق ذلك

 الهدؾ

 اإلعداد / العدة 

 نقدم عرضا بالباور بوٌنت بالنسبة للمراحل التالٌة:

 المرحلة االولى : األهداؾ                          

 (2نظر الملحق تعرٌؾ مصطلح الهدؾ )أ -                                            

 للطبع:

 المرحلة االولى : األهداؾ                         

 (3دلٌل األهداؾ )انظر الملحق  -                                           

 المرحلة الثانٌة : تحقٌق األهداؾ                          

 (4قصة نورا وقصة أحمد ) انظر الملحق  -                                         

 سبورة سوداء أو ورقٌة 

 طبشورة أو قلم  

 أقبلم  

 لصاق  

 األوراق 

 دقٌقة 61المدة : 

 : المراحل

  دقٌقة 30 –األهداؾ 

  دقٌقة 30 –تحقٌق األهداؾ 

 

 

 المراحل

 دقٌقة 11-األهداف 

 نقول للمشاركٌن/ات :

خبلل هذه المصوؼة ستختبرون/ن آمالكم/ن وأحبلمكم/ن فً و بالمستقبل ، كما ستصفون/ن األهداؾ التً ستساعدكم/ن 

ون سارٌة السعً نحو أهداؾ واقعٌة وقابلة للتحقق .واألهداؾ التً ستحددونها ستكعلى تحقٌق ذلك .وهو ما  ٌتٌح لكم/ن 

 بالنسبة لباقً المصوؼات .

على أن ٌستحضروا/ن اثناء اإلجابة ؛نطلب من التبلمٌذ/ات التفكٌر فً السإال " ما هو أملكم وحلمكم بالنسبة للمستقبل ؟ "

 ثناءٌذ/ات لٌسوا /ن بحاجة إلى تسجٌل شًء أأن ٌتخٌلوا/ن أنفسهم/ن فً المستقبل .التبلمنشاطا قادما حٌث سٌطلب منهم/ن 

 النشاط إذ ستتاح لهم/ن فرصة فعل ذلك عند النهاٌة.

 سنة. 15أو   10،  5وتخٌل أنفسهم/ن فً المستقبل ، بعد   نطلب من التبلمٌذ/ات  إؼماض العٌن

 سٌساعدهم /ن على التخٌل : ، ذلكأثناء طرحهم/ن لؤلسبلة التالٌة ٌظل التبلمٌذ/ات مؽمضً العٌون

 ٌرة أم قرٌة؟ أٌن توجدون ؟ هل تسكنون مدٌنة كب 

  ما هً مهنتكم/ن ؟ 

 ماذا تفعلون/ن ؟ 

 ؟ألمر الذي تعتزون به أكثرما 

 بها فً حٌاتكم/ن ؟ /نما هً التؽٌٌرات التً قمتم 

،على من األشٌاء التً حلموا/ن بها خبلل النشاط  اٌقوموا/ن برسم أو كتابة بعضلتمنح للتبلمٌذ/ات خمس دقابق 

 كراسهم/ن. 
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 عرض ما رسموه أو كتبوه على الجمٌع.ٌقوم بعض المتطوعٌن/ات ب

 استعملوا األسبلة التالٌة لتوجٌه النقاش:

 مالذي عرفته عن  مستقبلك ؟ 

  هل من المناسب تخٌل المستقبل بعد خمس أو عشر سنوات ؟ لماذا؟ 

 . تعرٌؾ المصطلح(2نظر الملحق )أ تعرٌؾ مصطلح هدؾ قدم

 لمة هدؾ .ٌطلب من التبلمٌذ/ات تقدٌم آراءهم/ن حول تعرٌؾ ك

 تكتب إجاباتهم/ن على السبورة .

أن القٌام بتحدٌد األهداؾ ٌساعدهم/ن فً أن ٌصبحوا/ن الشخص الذي تخٌلوه/ن فً المستقبل خبلل النشاط إفهامهم/ن 

 السابق.

طوٌل المدى ؛ فالهدؾ القصٌر المدى قد ٌتمثل فً " سؤنجح فً الهدؾ القصٌر المدى والهدؾ الهم/ن الفرق بٌن نفهم

 متحانات نهاٌة السنة" أما الهدؾ الطوٌل المدي فقد ٌتمثل فً " سؤلتحق بالجامعة بعد حصولً على الباكالورٌا" .ا

شرح لهم/ن أن تحقٌق أحبلمهم/ن وآمالهم/ن بالمستقبل رهٌن برسم أهداؾ  واقعٌة ؛ وتنبٌههم/ن إلى أن تحقٌق كل هدؾ ن

 هم/ن على بلوغ األهداؾ.ٌساعدٌتطلب تضحٌات ، كما أن وضع خطة عمل دقٌقة 

 ( :SMARTأهدافهم/ن كلما كانت تلك األهداؾ" ذكٌة ") ن بؤنهم/ن سٌتمكنون/ن من تحقٌقشرح لهم/ن

 

 Spécifiques –S  نوعٌة 

 Mesurables –M   للقٌاس قابلة 

 Atteignables -A   إلٌها الوصول ٌمكن 

 Réalistes –R   واقعٌة 

 Temporels -T الزمان فً محددة 

 أن نحدد أهدافا صؽرى لتحقٌق األهداؾ األهم ؛ سٌتمكن التبلمٌذ/ات فً إفهامهم/ن أنه من الضروري ،أحٌانا،       

 الحصة الموالٌة من الوصول إلى تحقٌق األهداؾ "الذكٌة".

 دقابق لصٌاؼة هدؾ قصٌر المدى وآخر طوٌل المدى وٌحتفظون بذلك فً كراساتهم/ن. 5ٌمنح التبلمٌذ /ات 

 سإال أو تعقٌب ؟  هل لدٌكم/ن 

لتسلح لتحقٌق تلك األهداؾ ، فالوصول إلى على أهداؾ هو بقدر األهمٌة التً ٌكتسٌها انشرح للتبلمٌذ/ات أن التوفر 

 تحقٌقها ٌتطلب المثابرة و اإلصرار.

 نذكر التبلمٌذ/ات بؤنهم/ن قد سبق لهم/ن فً حٌاتهم/ن أن واجهوا تحدٌات وأنهم/ن استطاعوا/ن تجاوزها.

تلك ب من التبلمٌذ/ات الوقوؾ عند أهدافهم/ن والقٌام بصقلها وإعداد خطة عمل تساعدهم/ن فً الوصول إلى طلن

 .األهداؾ

 ( على أال ٌكتبوا شٌبا فً اللحظة الراهنة.5نقوم بتوزٌع دلٌل األهداؾ ) ملحق 

 ٌح لهم/ن بلورة خطة العمل ؛األسبلة تتف " ، الذكٌة التبلمٌذ/ات على تحقٌق األهداؾ " نستؤنس بالتالً لمساعدة

 وهذه بعض األمثلة عن األهداؾ قصٌرة المدى.

  : حتفظ بهدؾ واحد قصٌر المدى وآخر طوٌل المدى : " النجاح فً االمتحان " ، هدؾ قصٌر إتحدٌد الهدؾ

 المدى .

 إذا نجحت فً امتحانً سؤنتقل للمستوى التالً ". لذي أجنٌه من تحقٌق هدفً ؟ مثبلا ما " : 

  إذا قضٌت وقتا طوٌبل فً اللعب ، لن ٌها للوصول إلى أهدافً ؟ مثبلهً العراقٌل التً سٌكون علً تخطما :

 ٌكون لدي الوقت الكافً للدراسة " .

 وأستوعبها"،: " علً أن أراجع دروسً كفاٌة  مثبل ؟ ماذا ٌتوجب علً أن اتعلم أو أفعل 

 وجه لهم أسبلة إذن سؤ ؛ى حصولً على نتابج جٌدةعل من سٌساعدنً ؟ مثبل : " أعرؾ أن أساتذتً ٌعولون

 ".جٌدا دقٌقة ألفهم دروسً 

 ." ما هً خطة عملً؟ مثبل : "سؤحتاج إلى المراجعة ساعتٌن كل ٌوم 

 ماي ". 15نتهاء ٌوم حان بعد ثبلثة أشهر ؛ إذن علً اإلمتى أحقق هذا الهدؾ ؟ مثبل : " موعد االمت 

 ستٌعابهم/ن للحصة والتمرٌن.تؤكدوا بمعٌة التبلمٌذ/ات من مدى ا



 

 

27 

 

عهم/ن ومساعدتهم/ن فً م بتتبوقناتركوا للتبلمٌذ/ات  برهة من الوقت للتفكٌر فً أهدافهم/ن بالرجوع إلى الدلٌل ؛ ثم 

 األسبلة . اإلجابة عن

 .تقاسم أهدافهم/ن الخاصة جلوس زوجٌن ، زوجٌن لطلب منهم/ن الالتبلمٌذ/ات من كتابة الموضوع ، نعقب انتهاء 

بعد التقاسم الثنابً ٌتم جمع كل التبلمٌذ/ات لٌتقاسموا/ن األهداؾ فٌما بٌنهم ؛ ونظرا لضؽط الوقت ٌمكن االكتفاء ببعض 

 العٌنات دون التوقؾ عند كل حالة .

  هل لدٌكم/ن سإال أو تعقٌب ؟ 

 دقٌقة 11 –. تسطٌر األهداف 1

 ار أهدافهم/ن خبلل القراءة والتؽٌرات الحاصلة.استحض لحصة سنقرأ قصة شابٌن وعلى التبلمٌذ/اتا خبلل هذه

 ٌتم توزٌع القسم إلى أربع مجموعات وكل مجموعة ٌجب أن تضم أوالدا وفتٌات .

 .( 4)انظر الملحق نوزع قصة نورا على مجموعتٌن وقصة أحمد على المجموعتٌن المتبقٌتٌن 

 ة بدقة عن األسبلة المثبتة فً نهاٌة كل قصة.ثم اإلجابنهاٌة لقصة نورا وقصة أحمد ندعو كل مجموعة إلى تخٌل 

 .ته للقصة وإجاباتهم/ن عن األسبلةكل مجموعة لٌقدم تؤوٌل مجموع عن، ندعو واحدا عقب االنتهاء

 فتح نقاش جماعً حول النتابج المحصل علٌها وحث الجمٌع على المشاركة.

  هل لدٌكم/ن سإال أو تعقٌب ؟ 

الصعوبات والتحدٌات التً قد تعترضهم أمام   فكٌر فً هدؾ طوٌل المدى ،و" طبٌعةبعد ذلك ندعو التبلمٌذ/ات إلى الت

 تحقٌق هدفهم/ن".

 تثبت األجوبة على السبورة

 : ومن بٌن اإلجابات الممكنة

 التثبٌط 

 تؤثٌر القرٌن 

 أن تكون امرأة 

  أن تكون رجبل 

  ضعؾ الفرص 

 ضعؾ الموارد 

 الضؽوط الثقافٌة والعابلٌة 

 قاموا/ به وٌدعوهم/ ن للفخر. عملمهاراتهم/ن ثم استحضار هبهم/ن ، مٌزاتهم/ن وا/ات استرجاع مونطلب من التبلمٌذ

 /ن إن كان قد اعترضهم/ن عابق أمام تحقٌق ذلك الهدفؾ.نسؤلهم

 الذي هم/ن فخورون/ات به.نسؤلهم/ن عما ساعدهم/ن فً تجاوز التحدٌات التً واجهوها اثناء سعٌهم/ن لتحقٌق الهدؾ 

 إلجابات على السبورة.نسجل ا

 إذا أمكن نستعٌن باألمثلة التالٌة :

 أن نثق بذواتنا 

 االستعانة باألصدقاء 

 االستعانة باألهل 

  ًوجود أستاذ جٌد ٌثق ب 

 اإللمام بموارد الجماعة من أجل الدعم 

؛ ومن المإكد أنهم/ن نوضح للتبلمٌذ/ات أن كل الناس ٌواجهون مشاكل ولكن طرٌقة التعامل معها هً التً تحدد المستقبل 

ن بداخلهم/ن مزاٌا ا/ن على قدراتهم/ن فً التصدي ، ألفً حٌاتهم/ن وبرهنو ق وتجاوزوا/ن العدٌد من المشاكلسب

أشكال دعم تساعدهم/ن على بقدر ما توجد صعوبات ، بقدر ما توجد فمرامٌهم/ن. لبلوغتمكنهم/ن من تجاوز الصعوبات 

 لجٌد التوفر على دعم األصدقاء واألسرة والجماعة بل وطلب العون عند الحاجة إلٌه.بلوغ أهدافهم/ن ؛ ولهذا ٌؽدو من ا

ساعد على بلوغ األهداؾ واتخاذ القرارات التً تخدم مصالحهم/ن ؛ ومهما /ات أن التقدٌر الجٌد لذواتهم/ن ٌنوضح للتبلمٌذ

 . ٌحصل لهم/ن فً الحٌاة فإن كل واحد منا متفرد وله مٌزاته ومواهبه الخاصة

، ٌكون التبلمٌذ /ات قد تسلحوا /ن بمهارات تساعدهم/ن على تطوٌر قدرات المقاومة فً طرٌق  فً نهاٌة هذا البرنامج

 حتً لو اعترضتهم/ن الصعوبات .بلوغ أهدافهم/ن 

  هل لدٌكم/ن سإال أو تعقٌب ؟ 

 نشكر التبلمٌذ على انخراطهم فً إنجاز هذه المصوؼة.



 

 

28 

 

 هداف: تحدٌد األ1تقٌٌم المصوغة 

 تمؤل من طرؾ المكون/ة

 

 

 

 

 

 . ملحقات المصوغة1.1

 

 : مٌزات الشخصٌة 1الملحق 

 المهارات المٌزات المواهب

   

   

   

 

 : تعرٌف مصطلح الهدف 1الملحق

 تعرٌف : 

 والهدؾ ٌكون قصٌر المدى هو تطلع ، نٌة أو نتٌجة نصبو إلٌها .وهو شًء نركز علٌه ونعمل من أجل تحققه ؛ الهدف

 مثل " سؤنجح فً االمتحان" أو ٌكون طوٌل المدى مثل "سؤلتحق بالجامعة" .

 خصابص الهدف 

 Spécifique –S  ًنوع 

 Mesurable –M   قابل للقٌاس 

 Atteignable  -A  ٌمكن الوصول إلٌه 

 Réaliste –R   ًواقع 

 Temporel -T محدد فً الزمان 

 بلورة األهداف علىأسبلة تساعد 

 متحان هدؾ قصٌر المدىوآخر طوٌل المدى .فالنجاح فً اإل دد هدفا قصٌر المدىتحدٌد الهدؾ : نح 

 ." ًما الذي أجنٌه من تحقٌق هدفً ؟ مثبل : " إذا نجحت فً امتحانً سؤنتقل للمستوى التال 

  ما هً العراقٌل التً سٌكون علً تخطٌها للوصول إلى أهدافً ؟ مثبل : إذا قضٌت وقتا طوٌبل فً اللعب ، لن

 ن لدي الوقت الكافً للدراسة " .ٌكو

 "ماذا ٌتوجب علً أن اتعلم أو أفعل ؟ مثبل : " علً أن أراجع دروسً كفاٌة ،وأستوعبها 

 وجه لهم أسبلة دقٌقة على حصولً على نتابج جٌدة ؛إذن سؤ من سٌساعدنً ؟ مثبل : " أعرؾ أن أساتذتً ٌعولون

 ألفهم جٌدا دروسً ".

 تاج إلى المراجعة ساعتٌن كل ٌوم ".ما هً خطة عملً؟ مثبل : "سؤح 

  ماي ". 15متى أحقق هذا الهدؾ ؟ مثبل : " موعد االمتحان بعد ثبلثة أشهر ؛ إذن علً االنتهاء ٌوم 

 

 

 :دلٌل األهداف 1الملحق 

 

 هدؾ قصٌر المدى :

 

 هدؾ طوٌل المدى:

 المكسب من وراء تحقٌق هدفً:

 

 المكسب من وراء تحقٌق هدفً:

 ما الذي ٌمكن أن ٌعٌقنً: أن ٌعٌقنً: ما الذي ٌمكن 
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 ما الذي ٌتوجب علً تعلم القٌام به : 

 

 

 ما الذي ٌتوجب علً تعلم القٌام به :

 من سٌساعدنً :

 

 

 من سٌساعدنً :

 خطة العمل ومراحل اإلنجاز : 

 

 

 خطة العمل ومراحل اإلنجاز :

 متى أحقق هدفً : 

 

 

 

 متى أحقق هدفً :

 

 قصة أحمدورا : قصة نو4الملحق 

 

 قصة نورا

 تعٌش نورا فً قرٌة صؽٌرة مع أمها و ثبلثة إخوة وثبلث أخوات ؛ تقضً ٌومها فً مساعدة أمها بؤشؽال البٌت وتتمرس

 على أن تكون زوجة صالحة وأما صالحة .

رٌبا ستبلػ سن الزواج دادي ، و قالمدرسة لم تكن أولوٌة إن بالنسبة لها وإن بالنسبة ألسرتها ، فهً فً مستوى الثالثة إع

ولم ٌتبادر إلى ذهنها أن تعٌش على ؼٌر ما هً علٌه لوال أن خالتها فتٌحة بدأت تشجعها على متابعة دراستها .وهكذا 

وضعت نورا هدفا نصب عٌنٌها ؛ أن تلتحق بالثانوي التؤهٌلً فً السنة القادمة الستكمال دراستها وتصٌر،ٌوما ما ، 

تسكن بالقسم لذهاب إلى مدرسة تبعد عن القرٌة لس. لكن أمها ال ترٌد لها متابعة الدراسة وال اطبٌبة لتقدٌم العون للنا

  الداخلً أو بدار الطالبة ، طٌلة أٌام األسبوع . ما الذي صارت إلٌه فٌما بعد ؟

 

 

  أجب عن األسبلة التالٌة:

 ما هً أهداؾ نورا على المدى القصٌر والمدى الطوٌل ؟  

 الضرورٌة لبلوغ تلك األهداؾ ؟ ما هً المراحل  

 ما هً العراقٌل التً قد تعترض نورا ؟  

 الدعم لبلوغ أهدافها ؟ نإلى أي حد ٌمكن لنورا أن تستفٌد م 

 

                                

 

 قصة أحمد

المدرسة  أحمد هو اإلبن األكبر ألسرة من أربعة أبناء ، وهو الولد الوحٌد ؛ ٌعٌش مع أمه وأبٌه . أحمد ٌحب

 .أمه وأبوه ٌطلبان منه مؽادرة المدرسة لمساعدة والده فً متجر العقاقٌر ورعاٌة األسرةوٌحلم أن ٌصٌر مهندسا 

 خصوصا فً ضوء مرض أبٌه الذي صار ٌجد صعوبة فً االلتحاق بالعمل كل ٌوم.

 أحمد ٌحصل دابما على نتابج جٌدة بالمدرسة وبخاصة فً مادتً علوم الحٌاة واألرض والرٌاضٌات هو ٌرٌد

سة وأساتذته ٌشجعونه على االلتحاق بعد الباكالورٌا بالمدرسة الوطنٌة للمهندسٌن بالرباط ؛ وهً متابعة الدرا

حبها وٌرٌد مساعدتها .  إن هدفه إكمال بعٌدة عن مدٌنته بحٌث سٌضطر إلى الرحٌل تاركا خلفه أسرته التً ٌ

                                  فٌما بعد  ؟لتحاق بالجامعة لٌصبح مهندسا .  ما الذي صار إلٌه دراسته الثانوٌة واإل
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 أجب عن األسبلة التالٌة :

 ما هً أهداؾ أحمد على المدى القصٌر والمدى الطوٌل ؟  

 ما هً المراحل الضرورٌة لبلوغ تلك األهداؾ ؟  

 ما هً العراقٌل التً قد تعترض أحمد ؟  

  ؟أن ٌستفٌد من الدعم لبلوغ أهدافه إلى أي حد ٌمكن ألحمد 

 

 اىىىع مقبربت : اىثبوٍت اىمصىغت

 الهدف العام  .1.1

 هذه المصوؼة من شؤنها أن تبٌن للتبلمٌذ/ات أن الفروق بٌن الجنسٌن هً من تكرٌس المجتمع وبؤنها قابلة للتؽٌٌر ؛ هذا  

 العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً .سم فً تؽٌٌر نمط حٌاتنا وضروري من أجل الحد من االتؽٌٌر عامل ح

 

 . األهداف النوعٌة 1.1

 

 هذه المصوؼة تمكن التبلمٌذ/ات من :  

 فهم مفهوم النوع والجنس 

 التعرؾ على أدوار النوع فً محٌطهم/ن  

 الوقوؾ على تؤثٌر الصور النمطٌة حول النوع على حٌاتهم/ن  

 . مفاهٌم أساسٌة 1.1

 

 : مفهوم النوع 

 ه.بومن نساالتً ٌنتظرها المجتمع من رجاله  مفهوم النوع على مجموعة من الخصابص والسلوكات ٌحٌل  

 خرى وتتطور عبر الزمن.؛وهً تتؽٌر من ثقافة أل وتتؤثر بعوامل أخرى كالتربٌة واالقتصادأدوار النوع تتحدد اجتماعٌا  

de-role-stress/genre-le-sur-impact-et-genre-de-sexe-de-stress/difference-https://www.stresshumain.ca/le-  لمزٌد من االطبلع

genre/-de-identite-et-genre  

 

 أدوار النوع :

مناسبا لجنس أي ما ٌعتبر ،  نساء على أساس التماٌزر التً ٌسندها المجتمع للرجال وللعلى األدواالمفهوم  هذاوٌحٌل   

والنفوذ االجتماعً ؛ وألن  معٌن على مستوى العبلقات ، السمات الشخصٌة ، المواقؾ ، التصرفات  ، القٌم ، السلط 

العبلقات بٌن  تتحدد من خبللة به ال وجود لها فً سٌاق معزول  ألنها فاألدوار والسمات الملصق ،النوع مفهوم عبلبقً

 الرجال والنساء وبٌن الذكور واإلناث.

 

  هوٌة النوع :

 وهً تمتح من التجربة الخاصة ، من تمثل وتصور فرد ما لهوٌته دوار النوعأل هوٌة النوع هً المٌل الشخصً والفردي

 ،بشكل ، فً الطفولة المبكرة وٌصمد أمام التؽٌرات ،ؼالباشكل تصور عن الذات ٌتالخاصة باعتباره رجبل أو امرأة .إنه 

 هوٌة نوع ال تتطابق مع الجنس البٌولوجً. تكون لدٌهاعام. ولكن هناك قلة من الناس 

 تبطٌنلقد اثبتت الدراسات أن مفهومً النوع وهوٌة النوع رؼم تبلزمهما اللصٌق ٌختلفان مفاهٌمٌا ولٌسا ،بالضرورة ، مر

 وهكذا ، قد نجد  رجبل ال ٌخضع للصور النمطٌة لدور النوع الذكوري كؤن ٌكون "صلبا " ومتحكما فًببعضهما .

 رجبل . هعواطفه،  دون أن ٌمس ذلك بهوٌة النوع لدٌه أي بتمثله لنفسه باعتبار

 

  مساواة النوع :

. ، فً مجتمع ماالموارد والولوج لمختلؾ الخدمات عواة النوع على واقع ال ٌكون فٌه مٌز بسبب الجنس فً توزٌاتحٌل مس

الرجل والمرأة على قدم المساواة وٌعامبلن بمساواة فً  الوصول إلى الموارد وتدبٌرها ، وفً  إخذوبمعنى آخر عندما ٌ

 تلك هً مساواة النوع.؛ بصرؾ النظر عن اختبلفهما ؛ ازاتاإلمكانٌات واالمتٌ

 

https://www.stresshumain.ca/le-stress/difference-de-sexe-de-genre-et-impact-sur-le-stress/genre-role-de-genre-et-identite-de-genre/
https://www.stresshumain.ca/le-stress/difference-de-sexe-de-genre-et-impact-sur-le-stress/genre-role-de-genre-et-identite-de-genre/
https://www.stresshumain.ca/le-stress/difference-de-sexe-de-genre-et-impact-sur-le-stress/genre-role-de-genre-et-identite-de-genre/


 

 

31 

 

  نصاف النوع :إ

المتبعة للوصول إلى مساواة النوع ؛ وٌندرج ضمنها التمثٌلٌة ، المشاركة تراتٌجٌات والصٌرورات وٌتمثل فً االس

ضرورة تلقً الذكور واإلناث نفس المعاملة ألن االختبلفات الفردٌة بالواالمتٌازات المخولة للرجال وللنساء .هذا ال ٌعنً 

توجب تعامبل تفضٌلٌا .الذكور كما اإلناث ٌجب أن ٌحظوا/ن تستدعً التدخبلت المؽاٌرة ، كما ال ٌعنً أن مجموعة ما تس

ٌة .اإلنصاؾ وسٌلة ناتهم/ن باعتبارهم/ن كابنات إنسانبتلبٌة حاجاتهم/ن وأن تتهٌؤ لهم/ن نفس الفرص الستثمار إمكا

 والمساواة نتٌجة .

  معاٌٌر النوع :

إن معاٌٌر النوع .وتعتبر عادٌة فً مجتمع ما نساء للبالنسبة للرجال و، لسلوك ثابتة من اعلى نماذج هذا المفهوم حٌل ٌ

التً ٌتم تعرٌفها بشكل مقتضب ٌترتب عنها الحد من حقوق ، إمكانٌات وقدرات النساء والفتٌات مما ٌقود إلى التمٌٌز ، 

تٌارات واالخ اتالقراربعض ن ٌتعرضون بدورهم لنوع من الحجر فً اتخاذ ل أو البلمساواة .الذكور والمراهقواالستؽبل

 بسبب طرٌقة المجتمع فً تصور األمور.

 

  الجنس :

والمقصود به  مختلؾ الفروقات البٌولوجٌة بٌن الرجال والنساء ؛ أي الفروقات الفٌزٌولوجٌة  بٌنهما ، وهً ثابتة عبر 

 الثقافات والعصور.الجنس ٌبٌن لنا فروقات التشكٌل بٌن الرجال والنساء .

 : 9النمطٌة لصورا

المتعدد ثقافٌا توجد الكثٌر من الصور النمطٌة واألحكام المسبقة ، وٌتعلق األمر بمفهومٌن متقاربٌن ٌصعب  فً مجتمعنا

ثنٌن ، من أٌن تم استٌقاإهما ، هل بإمكاننا الحد عتبران مترادفٌن فً اللؽة العامٌة .ولكن مالفرق بٌن اإلٌالتمٌٌز بٌنهما و

 ؟ . ز األحكام المسبقةومن الصور النمطٌة وتجا

 ( فإن الصور النمطٌة هً al ) ( و آل leyensالٌنس )  بداٌة هناك تعرٌفات كثٌرة لوصؾ نفس الظاهرة ؛فحسب

من  التً تخص جماعة؛ أي سمات الشخصٌة عامة ، وبالسلوكات أٌضا ،معتقدات مشتركة تتعلق بالممٌزات الشخصٌة "

خرى أهم  فهو :" الصورة النمطٌة هً الصورة التً نكونها األشخاص " .أما التعرٌؾ الثانً الذي ٌحتوي على تفاصٌل أ

،  عن اآلخرٌن ؛ مجموعة من المعتقدات التً تمثل صورة مبسطة لممٌزات مجموعة ما " .فالصور النمطٌة هً ، إذن

لصاق سمات خاصة صور ثابتة و مبسطة تتولد عن طرٌق  تعمٌم سلوك بعض األفراد على المجموعة كلها .هذا ٌعنً إ

؛ إن الفرد ، والحالة هذه ، لٌست له أهمٌة .وبعبارة أخرى فإن الصورة النمطٌة هً لثقافة خاصةه برد معٌن لمجرد انتمافب

، واقعٌة كانت أو مفترضة .وإذا كان مفهوم أو ثقافة عبر تعمٌم سمات الشخصٌةفكرة كارٌكاتورٌة نكونها عن شخص 

. ففً الوقت الذي تبدو إٌجابٌا ، أحٌانا إٌحاءقد ٌكرس فإن منحاه التعمٌمً  سلبٌا ،  الصورة النمطٌة ٌحمل فً طٌاته إٌحاءا

 صورة األمرٌكً السطحً  قدحٌة ، فإن صورة األلمانً المنضبط للوقت والفرنسً العاطفً تؽدو تعمٌمات إٌجابٌة .

  : 10الصور النمطٌة عن النوع

إنها أفكار قبلٌة  النوع . ل والنساء وتشجع التمٌٌز القابم على الصور النمطٌة تمثل عابقا حقٌقٌا بوجه المساواة بٌن الرجا

 أدوارا محددة ومحدودة للنساء  و للرجال بسبب الجنس .بشكل عشوابً ، و تخصص ،

الصور النمطٌة الجنسٌة  ٌمكن أن تعٌق تطور المواهب والقدرات الطبٌعٌة للفتٌات وللذكور  كما للنساء وللرجال ؛ وتعٌق 

ً الوسط المدرسً أو المهنً وفرصهم/ن فً الحٌاة بشكل عام .إن الصور النمطٌة عن النساء هً ، فً اآلن تجاربهم/ن ف

نفسه ، حصٌلة وسبب المواقؾ ، القٌم ، المعاٌٌر واألحكام المسبقة المتجذرة عمٌقا اتجاه النساء ؛ وتوظؾ من أجل تبرٌر 

  لممارسات الجنسانٌة التً تعٌق تقدم النساء.وتثبٌت الهٌمنة التارٌخٌة للرجال على النساء وكذلك ا

 

 . أنشطة التكوٌن:4.1

 

 مدخل لمفهوم النوع :4البطاقة 

 الغاٌة

 التعرؾ على مفهوم النوع 

 ألهدافا

                                                      

9 pesstereoty-introduction/G1-giessen.de/fbz/fb05/romanistik/sprx/frz/pers/moureaux/proj/seminar/g1-https://www.uni 
10 sexism-and-stereotypes-https://www.coe.int/fr/web/genderequality/gender 

https://www.coe.int/fr/web/genderequality/gender-stereotypes-and-sexism
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 عند نهاٌة النشاط ٌكون المشاركون/ن قد تمكنوا/ن من :

 توصٌؾ الفرق بٌن النوع والجنس 

 س ، لمجتمعهم/نفحصوا/ن المعتقدات الثقافٌة ذات العبلقة بالجن  

 توصٌؾ دور النوع بالنسبة للذكور ولئلناث 

 اإلعداد / العدة

  عرض بالباور بوٌنت فً المراحل التالٌة :

  . الفرق بٌن النوع والجنس1المرحلة  -                            

  (1ظر الملحق البحة الفروقات بٌن النوع والجنس ) ان -                                          

  للطبع :

 : الفرق بٌن النوع والجنس1المرحلة  -                          

 : البحة التصرٌحات 2الملحق  -                                       

  : الوقوؾ على أدوار النوع2المرحلة  -                         

 : وجه رجل و وجه امرأة 3الملحق    -                                        

 : البحة األشٌاء ، األنشطة واألدوار 4الملحق      -                                        

 :  على شكل بطاقات 

 : الفرق بٌن النوع والجنس1المرحلة  -                      

  " وبطاقة علٌها كلمة " نوع "جنسبطاقة علٌها كلمة " -                                    

  )استعمال الفٌدٌو ) اختٌاري : 

  : الفرق بٌن النوع والجنس1المرحلة  -                    

  https://youtu.be/xtbDynD7DE8 تفسٌر النوع  :   -                                   

 داء أو ورقٌةسبورة سو 

 طبشورة أو قلم  

 أقبلم  

 لصاق  

 األوراق 

 دقٌقة 91المدة : 

 المراحل

  دقٌقة 30 –الفرق بٌن النوع والجنس 

  دقٌقة 30 –الوقوؾ على أدوار النوع 

  دقٌقة 30 –السلوكات المرتبطة بالنوع ونتابجها. 

 

 المراحل

 دقٌقة 11 –. الفرق بٌن النوع والجنس 1

 نقول للمشاركٌن/ات  :

فً هذه المصوؼة سنتوقؾ عند مفهوم النوع الذي ٌصؾ مختلؾ السلوكات الصادرة عن الشاب/ة والمراهق/ة سواء فً 

 الملبس ، العمل ، طرٌقة التعبٌر وفً الهٌبة ؛ أما اآلن فلنقترب من فهم الفرق بٌن النوع والجنس. 

  .1نعرض جدول الملحق 

 نقدم أمثلة عن كل مفهوم  ، مثبل :

 (حدد بٌولوجٌا ) المرأة بإمكانها وضع طفل الجنس : م 

 ) النوع : محدد اجتماعٌا ) من األفضل للمرأة أن تظل بالبٌت  

 )الجنس : مشترك بٌن كل الناس ) مظهر الجسمً للمرأة وللرجل واضح فً العالم أجمع 

  ولٌس الرجالالنوع : ٌعبر عن نفسه بمظاهر متعددة ) فً أؼلب الثقافات تستطٌع المرأة ارتداء تنورة  

 )الجنس : ال ٌتؽٌر ) ٌتحدد جنسنا منذ الوالدة  

https://youtu.be/xtbDynD7DE8
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  النوع : حٌوي ، وممتد عبر الزمان ) فً السابق كانت كثٌر من العاببلت تحرم بناتها من التمدرس ولكن مع

 مرور الزمن ، فهم المجتمع أنه من الضروري تسجٌل األوالد كما البنات بالمدرسة (

  اختٌاري :

 https://youtu.be/xtbDynD7DE8مال الفٌدٌو التالً لتوضٌح النوع  : من الممكن استع

 

/ات الفرق بٌن الجنس والنوع  ، نكتب كلمة "جنس" على بطاقة ونعلقها على الجانب األٌمن ستوعب التبلمٌذمن أجل أن ٌ

 ى ونعلقها على الجانب األٌسر من القسم .اقة أخر"على بط من القسم ، ثم كلمة "نوع

  نقول للمشاركٌن/ات :

على أن ٌنظر سنلعب لعبة نختبر من خبللها معارفنا حول الفرق بٌن النوع والجنس؛ شكلوا/ن صفا واحدا وراء اآلخر 

 .الجمٌع لنفس االتجاه

 " أم على "الجنس"؛تحٌل على "النوعإن كانت الجملة  دون التحدث مع أحد، بتحدٌد ،سؤقرأ علٌكم/ن جملة فتقوموا/ن

جاه سؤقرأ الجملة مرة ثانٌة  وحٌن أعطٌكم/ن إشارة بخفض ٌدي وأقول " تحركوا/ن " ، تتقدمون/ن حٌنها خطوة واحدة بات

" ، إن جاه  الٌسار حٌث علقت بطاقة "نوع؛ أو باتإن كانت الجملة تحٌل على "الجنس" "،الٌمٌن حٌث علقت بطاقة "جنس

 التحرك ٌكون جماعٌا. مة تحٌل على "النوع".كانت الكل

الذٌن  /ات. إذا أثارت جملة ما خبلفا فً اآلراء حول اإلجابة عنها ، أطلب واحدا من بٌن التبلمٌذ10إلى  1أقرأ الجمل من 

نناقش  " لٌفعل نفس الشًء.حدا من بٌن الذٌن انحازوا لجهة "نوع" لشرح وجهة نظره وواانحازوا/ن لجهة "جنس

نفس الخطوات بالنسبة لكل جملة  نعٌد  .إن بقٌت أسبلة أخرى أجٌب عنها .نقرر اإلجابة الصحٌحة ومبرراتها ابات ثماإلج

 ( 2نظر الملحق )أ

 .أشكر المشاركٌن /ات وأدعوهم/ن للجلوس

  هل لدٌكم/ن سإال أو تعقٌب ؟ 

 دقٌقة 11 –. دراسة أدوار النوع 1

  .(3نظر الملحق فً الطرؾ المقابل .)أ القاعة ووجه  امرأة ضع وجه رجل فً أقصى

أعلن بصوت عال اسم كل شًء ، الدور والنشاط  كما ورد فً البلبحة ثم أطلب من المشاركٌن /ات تقرٌر إن كان ٌعود 

 على رجل أم على امرأة .

الرجل أو حول وجه وبالموازاة مع توارد أفكار التبلمٌذ/ات أقوم بتحرٌك البطاقة التً تحمل اإلجابة الصحٌحة حول وجه 

 . (4المرأة  )انظر الملحق 

 حالما ٌنتهً التبلمٌذ نفتح النقاش التالً :

  لماذا نسند بعض األشٌاء واألنشطة واألدوار للنساء وبعضها اآلخر للرجال ؟ 

 ً؟ من بٌن األنشطة التً ذكرناها ، ما هً تلك التً لها أساس بٌولوج 

 وجً وتمارس من طرؾ الرجال فقط أو من طرؾ النساء فقط ؟أساس بٌول ما هً األنشطة التً لٌس لها 

  ً؟حٌن ٌوجد رجال مشهورون بالطبخلماذا ٌعتقد الناس أن مهارة الطبخ هً فطرٌة لدى النساء ف. 

 القرار السٌاسً ؟ علما أن هناك لماذا ٌعتقد الناس أن الرجال هم "بالطبٌعة " مهٌؤون أكثر لمناصب السلطة و

 ات دول ؟اء وزٌرات وربٌسنس

 ... هل تتجاوب األدوار مع المحٌط العام ؟ هل هناك تراتبٌة فً األدوار ؟ 

  ماذا ٌحدث عندما ترتبط قٌمة اقتصادٌة بنشاط / دور ؟ 

 

  هل لدٌكم/ن سإال أو تعقٌب ؟   

 دقٌقة 11 –. السلوكات المرتبطة بالنوع ونتابجها 1

كل واحدة من المجموعتٌن الوضعٌات التالٌة ) أي أن تستعرض ٌتم تقسٌم المشاركٌن/ات إلى مجموعتٌن على أن تلعب 

 مجموعة وضعٌة رجل ، واألخرى وضعٌة امرأة(

 مجًء اللٌل ؟ صرؾ رجل / امرأة فً سوق مزدحم بعدكٌؾ ٌت 

 كٌؾ ٌضحك شاب /شابة فً تجمع ما ؟ 

 كٌؾ ٌعبر رجل / امرأة عن ؼضبه/ها ؟ 

  كٌؾ ٌعبر رجل/امرأة عن حزنه/ها ؟ 

https://youtu.be/xtbDynD7DE8
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 :االنتهاء من ذلك ٌفتح نقاش موسع دقابق للتفكٌر فً تلك الوضعٌات وحالما 10جموعة إمنح لكل م

  هل تعتقدون/ن بؤن الرجال والنساء ٌتصرفون بشكل مختلؾ فً هذه الوضعٌات ؟ لماذا ؟ 

 كٌؾ و أٌن نتعلم تلك التصرفات ؟ 

 فً أي مرحلة من حٌاتنا نتعلم تلك التصرفات ؟ 

 لى حٌاة الرجال والنساء ؟ما هو تؤثٌر تلك المعاٌٌر ع 

  هل لدٌكم/ن سإال أو تعقٌب ؟  

  أشكر المشاركٌن/ات على مساهمتهم/ن

 مدخل لمفهوم النوع  :4تقٌٌم البطاقة 

 ٌعبؤ من طرؾ المنشط/ة 

  

 الصور النمطٌة المرتبطة بالنوع  :5البطاقة 

 الغاٌة

  ًمجتمعنا وعلى الحٌاة الفردٌة لكل واحد منا التعرؾ والوقوؾ على تؤثٌر الصور النمطٌة المرتبطة بالنوع ف 

 األهداف

 عند نهاٌة النشاط ٌستطٌع المشاركون/ات أن :

  فهم الصور النمطٌة المرتبطة بخصابص الرجال والنساء واألحكام القبلٌة ضد النساء والرجال 

  فهم تداعٌات الصور النمطٌة المرتبطة بالنوع 

 ت عن دورهم/ن باعتبار الجنس التعبٌر عن بعض مشاعرهم/ن حول الفرضٌا 

 اإلعداد /العدة 

 تقدٌم عرض بالباور بوٌنت فً المراحل التالٌة:  

 . استعمال الزمن الٌومً للرجال وللنساء3المرحلة                              

 : نموذج الساعة الٌومٌة  6الملحق   -                                       

 تعرٌؾ العمل المنتج، اإلنجابً واالجتماعً :7الملحق   -                                     

 للطبع

 المرتبطة بالنوع : خصابص الرجال والنساء   . الصور النمطٌة1المرحلة                           

 : قصة السلحفاتٌن 5الملحق  -                                     

 لإلعداد 

 . الكشؾ الذاتً عن أدوار الرجال / النساء 2المرحلة                            

 صندوق بمختلؾ المهن   -                                    

 سبورة سوداء أو ورقٌة 

  طبشورة أو قلم 

  أقبلم 

  لصاق 

 األوراق 

  صندوق 

 دقٌقة  91المدة :

 المراحل 

 دقٌقة  30 –جولٌة ونسابٌة الصور النمطٌة المرتبطة بالنوع : خصابص ر 

 دقٌقة  30 –/ النساء الكشؾ الذاتً عن أدوار الرجال 

  دقٌقة. 30 -الجدول الٌومً للرجال والنساء 

           

 



 

 

35 

 

 المراحل

 دقٌقة 11 -. الصور النمطٌة المرتبطة بالنوع :خصابص رجولٌة ونسابٌة 1 

 قل للتبلمٌذ/ات :

؛ والمقصود ق للصور النمطٌة المرتبطة بالنوعالصور سٌكون من المهم التطربعد فهمكم/ن لمعنى النوع بفضل بعض   

، وبذلك فإن هذه األخٌرة تمٌل إلى تحدٌد ما ستكون علٌه سلوكاتهم/ن فً مختلؾ ل والنساءبذلك الصفات الملصقة بالرجا

 السٌاقات والعبلقات التً تجمع بٌنهم .

 : دقٌقة المقبلة 30لات اآلتٌة فً اتابع النشاط على أن توضح الخطو

 

ٌتم التوقؾ عند مفهوم الصور النمطٌة المرتبطة بالنوع ونتابجها على تصرفاتنا وعلى العبلقات التً نإسسها مع الناس    

، سنحاول أن نفهم السبب الذي ٌجعل من تلك الصور وفً اآلن نفسهبشكل ٌجعلنا فً مستوى تلك الصور.  ،من حولنا

 ن تفاعلنا فً سٌاق اجتماعً.مظهرا هاما من تصرفنا وم

 ( 5نظر الملحق حفاتٌن )أالسل رتٌن ونمكن كل واحدة منهما من قصةنقسم المجموعة إلى مجموعتٌن مصؽ

 :دقابق من أجل 10كٌن/ات أن لدٌهم/ن خبر المشارن

 التعرؾ على أي من السلحفاتٌن ذكر وأٌهما أنثى 

نثى والسٌاق الذي حدد الترابطٌة اللصٌقة بالذكر وتلك اللصٌقة باأل االستدالل على االختٌار بؤمثلة ملموسة عن الخصابص

 .اختٌارهم/ن

واحدة بخصابص الذكر واألخرى بخصابص األنثى كما عبرت  ؛أو سبورة نضع البحتٌن منفصلتٌن flipchartعلى ورق 

 ونها بالرجال وبالنساء .؛ نشجع التبلمٌذ على استخراج كل الخصابص التً ٌلصقها المجموعتان خبلل النقاش العامعن

 :أمثلة عن الخصابص

 الرجال النساء

 الضعؾ

 الخجل

 اللطؾ

 التبعٌة

 التسامح

 رقة اإلحساس

 الؽٌرة

 العاطفٌة

 المؽامرة

 الشراسة

 القوة

 الخشونة

 ضٌق الصدر

 العقبلنٌة

 اللطؾ ، األنانٌة

 الرضى

 التسلط

 

النساء ثم الخصابص هً فطرٌة لدى الرجال ولدى  ندعو المشاركٌن/ات إلى استعراض البلبحة وتحدٌد أي من هذه

 .ٌحٌطونها بدابرة حمراء

ولكنها من تلقٌن المجتمع مما ٌجعل منها ، بؤن كل تلك الخصابص لٌست فطرٌة فً النهاٌة ،سٌستنتج المشاركون/ات

 صورا نمطٌة.

، سلحفاتٌن هو الذكر وأٌهما األنثىلبلنتهاء من هذا التمرٌن  نقول للمشاركٌن/ات بؤن ال أحد ٌستطٌع الجزم أي من ال

ولكن وبسبب الصور النمطٌة  .ً الذكر كما قد تكون هً األنثىفالسلحفاة التً تهرول نحو الباب مسلحة بهراوة قد تكون ه

، منصاعة وال ر ونمٌل إلى اعتبار األنثى ضعٌفةالعنؾ ، الشجاعة و القوة " بالذكوة بالنوع فإننا تعلمنا أن نربط "المرتبط

لناس إن القٌم التً ٌتم تمثلها من خبلل التنشبة االجتماعٌة هً متجذرة فً نفوس ا .تطٌع التعامل مع الوضعٌات الصعبةتس

هذه الخصابص  .بحٌث تمس كل مظاهر حٌاتهم/ن: الشخصٌة، المواقؾ، هوٌة الذات، األدوار، المسإولٌات والتصرفات

؛ ولهذا فإن الوعً بؤن كل تلك الخصابص المعتبرة ر التمٌٌز بٌنهمامل كؤرضٌة لتبرٌالملصقة بالرجال وبالنساء تستع

 .مهم فً السعً لخلق مجتمع اإلنصاؾ؛ أمر اعٌة وبالتالً فهً قابلة للتؽٌٌر"طبٌعٌة " هً فً الحقٌقة ذات مرجعٌة اجتم

 

 دقٌقة 11 –. الكشف الذاتً ألدوار الرجال /النساء 1

 :قل للمشاركٌن/ات
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ٌجابٌات كما  السلبٌات وهذه فرصة لئلفصاح عن مشاعرنا حول هوٌتنا كرجال أو كنساء اإلة توجد فً كل وضعٌات الحٌا

 .ولتفنٌد هذه الفرضٌات /التخمٌنات 

 نوزع قطعا ورقٌة وأقبلما على كل المشاركٌن/ات 

 :الجمل التالٌة على أوراق مختلفة نطلب من كل واحد منهم/ن أن ٌقوم بشكل فردي بإتمام

 ن أكون رجبل / امرأة ألن ..............................................."" ٌسعدنً أ

 " أحٌانا أرٌد أن أكون رجبل /امرأة ألن ........................" 

 .ٌرصدون/ن أوجه االختبلؾ والتشابهإجاباتهم/ن فً مجموعات ثبلثٌة و /ناطلب منهم /ن أن ٌناقشوا

 :مشاركٌن/اتقط التالٌة مع كامل الناقش الن

 أي من التصرٌحٌن بدا لكم/ن إتمامه أصعب ؟ 

 أي تؤثٌر ٌتركه علٌكم/ن سماع تصرٌحات حول جنسكم/ن من طرؾ الجنس اآلخر ؟ 

 هل تبادر إلً أذهانكم/ن عدم اإلجابة عن واحد من التصرٌحٌن ؟ إذا كان الجواب بنعم فؤٌهما ؟ 

  هل ٌوجد من بٌن التصرٌحٌن من هو خال من التنمٌط ؟ 

 :ش المفتوح نشرح للمشاركٌن ما ٌلًبعد النقا

نقوم بتلك  ،اننا فً حٌاتنا الٌومٌة ال نفتؤ، عن وعً أو من دونه راضٌن عن األدوار المسندة لجنسنا إال دابما، ،قد ال نكون

بل وفً ٌرون منا قد  نجح فً  تفنٌد كان الكث نوإ؛ من ندعم ونكرس تلك الصور النمطٌةنحن  .األدوار والمسإولٌات

بشكل صارم وأي تؽٌٌر مهم  ةففً سٌاق المجتمع العرٌض نجد األدوار والمسإولٌات موزع .تؽٌٌر بعض من تلك األدوار

 .وارنا بمعزل عن كل الصور النمطٌةال ٌمكن الشروع فٌه إال عبر إثارة تفكٌر حول الفرضٌات المتعلقة بؤد

 ، من طرؾ الرجال وأٌضا من طرؾ النساء.، تقلٌدٌاالتً تنجزتلك  وضمنها، صندوقا ٌحتوي على مختلؾ الوظابؾ نؤخذ

 :التالٌة أو نقترح أخرى نعتمد الوظابؾ

 الفبلح

 العالم

 الخٌاط

 طبٌب النساء

 بابع الخضراوات 

 طباخ

 نادلة

 عامل بناء

 معماري

 محاسب

 مهندس

 بناء

 سباك

 بابع بالسوق

 مٌكانٌكً

 مصمم أزٌاء

 ممرضة

 رجل أعمال

 مدرس

 صحافً

 

ام بالمهنة المثبتة على الورقة؛ م نسؤله إن كان بإمكان امرأة القٌث، ورقة من الصندوق لب من تلمٌذ/ة أن ٌؤخذ، عشوابٌانط  

نطلب من المشاركٌن/ات  ونسجل مجموع كل فرٌق. ،بعد االستماع إلجابته نطلب من الجمٌع إن كانوا موافقٌن/ات أم ال

 . نسبة لجمٌع المهننفس الخطوات بالنقوم ب؛ تعلٌل إجاباتهم/ن

  إسناد بعض المهن للنساء؟  علٌها  بناء ما هً األسباب التً تم 

 هل تلك األسباب مقبولة؟ 

 هل تعتقدون أن تلك األسباب تم اعتمادها بسبب الجنس أم بسبب المجتمع ؟ 

 تلك الظروؾ؟هل ٌمكن أن تتؽٌر  ما هً الظروؾ التً تمنع النساء والرجال من القٌام ببعض األعمال ؟ لماذا؟ 

 الطبخ مثبل (. هل تلك المهن االعتٌادي للمرأة  هل تعتقدون أن المهن األقرب للنساء تندرج أكثر ضمن العمل(

 ترتبط باألجر والمستوى التعلٌمً المنخفضٌن ؟ 

  هل تعتقدون أن المهن األقرب للرجال لها عبلقة بالقوة الجسمانٌة )البستنة مثبل ( . هل تلك المهن ترتبط

 لوضعٌة االجتماعٌة واستعمال التقنٌات الحدٌثة ؟ با

وظؾ اإلجابة لنبٌن أن ن ولم تكن تزاولها بالماضً  ؟ ) ناطلب من التبلمٌذ أمثلة عن مهن تزاولها النساء فً الوقت الراه

 .(أدوار النوع تتؽٌر بمرور الزمن 

 اختٌاري

من تؽٌٌر مسار  نارسة الحكم فً عالم ذكوري وكٌؾ تمكنكٌؾ أمكن للنساء مم لنبٌن باإلمكان استعمال الفٌدٌو التالً
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ٌتعلق األمر بوثابقً حول حٌاة السٌدة الحرة المزدادة بشفشاون  .ً الدفاع عن الحرٌةفالبلد وتسطٌر الدور الفعلً للنساء 

  Lwh4-https://youtu.be/NIctU9وحاكمة تطوان 

 

 

 :الشرٌط نطلب من المشاركٌن ما ٌلًد عرض بع

  ما هً األدوار التً كانت مسندة للنساء فً ذلك العصر ؟ و تلك المسندة للرجال ؟ 

 كٌؾ توصلت تلك المرأة إلى قلب أدوار النوع السابدة فً ذلك العصر ؟ 

 مجتمع المؽربً إبان ، على أدوار النوع فً الهل تعتقدون أن تلك المرأة أثرت، بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر

 عصرها وفً العصور البلحقة ؟

 دقٌقة  11 –. الجدول الٌومً للنساء والرجال 1

 نوزع التبلمٌذ إلى مجموعات مختلطة على أن تمثل مجموعة الجدول الٌومً المرأة واألخرى لرجل .  

 قدم اإلضاءة  التالٌة :

األنشطة التً ٌقومان بها ووقت ب فً عبلقةلرجال والنساء الجدول الٌومً لؤلنشطة ٌهدؾ إلى إبراز االختبلفات بٌن ا

 حر.الوقت الالعمل / 

جبل من الوسط ، وررأة من الوسط الحضري أو القروينقدم للتبلمٌذ نموذجا للجدول الٌومً ثم نطلب منهم تخٌل جدول ام

 . الحضري أو القروي

 ( 6نظر الملحق الٌومٌة المرأة ولرجل ) أنشؽاالت نطلب من كل مجموعة أن توزع على جدول متدرج مختلؾ اال

 المشاركون/ات أحرار فً تتبع جدول امرأة تعمل أو ربة بٌت ورجل بعمل بالحقل أو موظؾ .

 (. 7الملحق نظر أبعد ذلك التمرٌن نشرح للمشاركٌن/ات الفرق بٌن العمل المنتج ، اإلنجابً واالجتماعً )

( والعمل اإلنجابً )باللون األخضر( دٌد العمل المنتج )باللون األحمر، تح اطلب من المجموعتٌن ، وانطبلقا من الجدول

 والعمل االجتماعً )باللون األسود( ثم القٌام باحتساب عدد الساعات التً  ٌستؽرقها  كل عمل ، من الرجال والنساء.

 نقول للمشاركٌن/ات : 

ساعات التً  ٌمنحها الرجال والنساء للعمل المنتج ، نتابج هذا التمرٌن تعطٌنا فكرة واضحة عن االختبلؾ فً  عدد ال

اإلنجابً واالجتماعً ؛ فً بعض المجتمعات نجد أن المشاركة النسابٌة فً العمل االجتماعً تقارب الصفر ألن الوقت 

 المخصص للعمل اإلنجابً واالهتمام بؤقربابها ٌسبق ما عداه .

 الً :نختم المصوؼة بالتوجه إلى المشاركٌن بالقول الت

، شخصٌاتنا وٌحد من حرٌة التعبٌر حٌاتنا، تصرفاتنا، أدوارناتعلمنا فً التمارٌن السابقة بؤن النوع ٌمس كل جوانب 

واالختٌار لدٌنا . إنه لمن المهم أن نعاٌن كٌؾ صادفنا فً حٌاتنا حاالت تمٌٌز بسبب هذه األدوار المقٌدة على مستوى 

 النوع .

ل والنساء هامة كون فعاال لفهم كٌفٌة اشتؽال النظام وٌستدٌم. وإذا كانت االختبلفات بٌن الرجافالتفكٌر الشخصً كثٌرا ما ٌ

 فإنها عندما توظؾ كؤداة للتمٌٌز ٌنبؽً االعتراض علٌها. ،وجدٌرة باالحترام

  هل لدٌكم/ن سإال أو تعقٌب ؟ 

 فً هذه المصوؼة /نهمتنهنا المشاركٌن/ات على مساهم

 ور النمطٌة المرتبطة بالنوعالص :1تقٌٌم البطاقة 

  ٌعبؤ من طرؾ المنشط/ة

 

 ملحقات المصوغة .1.1

 

 : جدول باالختالفات بٌن النوع والجنس1الملحق 

 النوع الجنس

 ٌتحدد بٌولوجٌا  ٌتحدد من طرؾ المجتمع 

  الكابنات البشرٌةلكل عالمً بالنسبة  ٌختلؾ بٌن الثقافات وفً له مظاهر متعددة :

احدة وعبر الجؽرافٌات حضن الثقافة الو

https://youtu.be/NIctU9-Lwh4
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 والمناخات ..الخ.

 ال ٌتؽٌر  حٌوي وٌتؽٌر بتؽٌر الزمان 

 

 

 

 .: البحة التصرٌحات1الملحق 

 ؛النساء ٌلدن أطفاال ، الرجال ال ٌلدون 

 ؛النساء ٌتكلفن برعاٌة األطفال ألنهن ٌرضعنهم  

 ؛الرجال لدٌهم شوارب 

  ؛النساء ال ٌقدرن على حمل األثقال 

 ؛عمل خارج البٌت ،لٌبل النساء ٌخشٌن ال 

  ؛اصوات الرجال تصٌر خشنة عند البلوغ ، أما اصوات النساء فبل 

  ً؛النساء عاطفٌات والرجال عقبلنٌون / العاطفة نسابٌة فً حٌن العقل رجال 

 ؛أؼلب النساء لدٌهن شعر طوٌل بٌنما الرجال شعرهم قصٌر  

  ؛أؼلب العلماء رجال 

 بالطبٌعة عمل المطبخ ٌعود للنساء. 

 

 : وجه رجل و وجه امرأة 1الملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، األنشطة واألدوار: البحة األشٌاء 4الملحق 

 دواراأل األنشطة األشٌاء

 مكنسة

 مفاتٌح السٌارة

 مرقاق العجٌن

 مفك البراؼً

 مطرقة

 فرن المطبخ

 ربطة العنق

 أحمر الشفاه

 حافظة األوراق

 الخٌاطة

 الطبخ

 ؼسل المبلبس

 قراءة مجلة

 اعة االطفال رض

 تحمٌم االطفال 

 تثبٌت مصباح كهربابً

 الكهرباء

 حٌاكة

 سٌاقة سٌارة

 كنس

 ربٌس مطبخ

 خٌاط

 فبلح

 ربة بٌت

 رعاٌة األسرة

 ممرضة

 أم

 حبلق السٌاسٌٌن

 رب أسرة
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 : قصة السلحفاتٌن1ملحق 

 قصة السلحفاتٌن

، من السلحفاتٌن اختبؤت تحت السرٌرحدة ؛ واجؤة صدر ضجٌج عن الجوار فؤٌقظهماسلحفاتان تنامان على السرٌر وف

 .رى أخذت عصا وهرولت باتجاه الباببٌنما األخ

 

 

 

 

 

 

 : نموذج للجدول الٌومً 6الملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 :تعرٌف العمل المنتج ، اإلنجابً واالجتماعً 7الملحق 

 

 تجارة ، فبلحة ، الصٌد ( ٌتمثل فً إنتاج المواد والخدمات )عمل مؤجور،  :العمل المنتج. 

 ًاألهل. إنجاب األطفال ورعاٌتهم ، إعداد الطعام ، أشؽال البٌت ، خدمة :العمل اإلنجاب 

 ًٌة والسٌاسٌة، العضوٌة فً : التنظٌم الجماعً ، المشاركة فً التظاهرات االجتماعالعمل الجماعً واالجتماع

 .أنشطة تحسٌن ظروؾ العٌش للساكنة ، المشاركة فًجمعٌة

  
 
 

 

 

 

 النوم

 وقت
 حر

 وجبة 
أعمال  العشاء

 المطبخ

االعتناء 
 باألطفال

 البستنة

 راحة
وجبة 
 الؽذاء

أعمال 
 منزلٌة

جمع 
 الحطب

أعمال 
أعمال  منزلٌة

 المطبخ
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 انًدرسي بانىسط انُىع عهى انقائى وانعُف ُفانع : انثانثة انًصىغة

 . الهدف العام 1.1

سٌتمكن التبلمٌذ بفضل هذه المصوؼة من تمثل المفاهٌم األساسٌة للعنؾ ورهاناته ، واستخبلص نماذج  معاشة من     

 ط المدرسً.العنؾ فً جماعتهم/ن والتداول حول العنؾ القابم على النوع بالوس

 . األهداف النوعٌة 1.1

 تمكن المصوؼة التبلمٌذ من : 

 ، الجنسً والجسديلعنؾ والتعرؾ على أنواعه الثبلثة:   النفسًتعرٌؾ ا

 تعرٌؾ العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً مع استعراض األمثلة 

 الوقوؾ عند التداعٌات والتؤثٌرات الممكنة للعنؾ

 . مفاهٌم أساسٌة1.1

 العنف :  

حاق ٌحٌل العنؾ على استعمال القوة أو السلطة ، جسدٌا أو نفسٌا ، من أجل اإلجبار ، السٌطرة ، القتل ، التحطٌم أو إل  

 ، الجروح ، التسبب فً ألم وأٌضا إتبلؾ ممتلكات بشرٌة أو طبٌعٌة .الضرر. وٌندرج ضمن ذلك اللكم

ة : فردي أو مإسساتً ، واقعً أو رمزي ، سواء كان حضوره مجازٌا إن العنؾ مفهوم ٌمكن تقسٌمه لعدة تصنٌفات بنٌوٌ

 أو مخادعا فً العبلقات اإلنسانٌة .

 ما هو العنف القابم على النوع ؟   

العنؾ القابم على النوع أو نوع الجنس هو العنؾ الموجه بشكل خاص المرأة أو رجل بسبب جنسه وٌإذي النساء 

ات رجل / امرأة بحكم كونها تنبنً فً الؽالب على سلطوٌة ال متساوٌة حٌث الرجال لهم والرجال بطرق متفاوتة . فالعبلق

 .دور اجتماعً مهٌمن ، تجعل من النساء ، فً األؼلب األعم ، ضحاٌا هذا النوع من العنؾ 

ا ،  فً عبلقة القوة شكل عام ، فإن هذه الظاهرة  تجد تفسٌرها فً البلمساواة الجلٌة بٌن الرجال والنساء و تتمظهر، ؼالبوب

تفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز . لهذا عرفت ا الحاضرة دابما والتً تفتح المجال لمظاهر العنؾ اتجاه النساء 

" كل شكل من أشكال العنف بسبب االنتماء لجنس النساء والذي ٌنتج عنه ، أو ٌمكن أن  العنؾ باعتباره، ضد المرأة

ناة جسدٌة أو نفسٌة ؛ وٌندرج ضمن ذلك التهدٌد بتلك األفعال  ، التقٌٌد أو الحرمان من ٌنتج عنه، إصابات أو معا

 الحرٌة ، سواء فً الحٌاة العامة أو الحٌاة الخاصة ".

  :العنف القابم على النوع بالوسط المدرسً

أو نفسٌة التً ٌكون ضحاٌاها  ٌتجلى العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً فً المعاملة الجنسٌة السٌبة ، جسدٌة كانت

الفتٌات واألوالد .وٌضم كل أشكال العنؾ أو المعاملة السٌبة القابمٌن على الصور النمطٌة الجنسٌة أو التً تستهدؾ 

على التبلمٌذ بناءا على جنسهم/ن .فالعنؾ الجنسً ؼاٌته تقوٌة أدوار النوع وإدامة البلمساواة بٌن األنواع ؛ وٌتضمن ، 

الجسدٌة ،  اكسات الجنسٌة باإلكراه ، العقوباتاالؼتصاب ، المداعبات الجنسٌة بالقوة ، المع ل ال الحصر؛سبٌل المثا

اإلذاٌة والتحرش اللفظً.  إن مٌزان القوى البلمتكافا بٌن الشباب واألطفال وبٌن الرجال والنساء ٌساهم فً العنؾ 

ً الممرات أو فً المراقد ؛ وقد ٌصدر عن المدرسٌن/ات، الجنسً وهو عنؾ ٌظهر فً المدرسة ، فً ساحة المدرسة ، ف

 .و عن أعضاء الجماعةالتبلمٌذ /ات أ

 فكٌؾ ٌتمظهر ؟

 :  العنف الجسدي

ٌتعرض األطفال والفتٌات للعنؾ أو االعتداءات الجسدٌة من طرؾ الكبار أو من أقرانهم/ن ،على شكل عقوبة جسدٌة ، 

. والعقاب الجسدي هو عقوبة تستعمل فٌها القوة البدنٌة إلحداث نسبة ، مهما  اإلجبار على العمل ، الشجار أو التهدٌد

خفت،  من األلم أو االنزعاج ؛ هذا النوع من العنؾ ٌضم ضرب األطفال بالكؾ أو بآلة ما ) مثل السوط ،العصا ، 

 الحذاء، الملعقة الخشبٌة (.  ،الحزام

  العنف الجنسً :

ؾ أو االعتداء الجنسً من طرؾ بالػ أو من طرؾ قرٌن وذلك عبر كل أشكال النشاط هم ضحاٌا العن فتٌانالفتٌات وال

أو كلما كانت القوة أو التهدٌد  انعدمت اإلمكانٌةقبول أو ال انتفىكلما  ذلكالجنسً المفروض عنوة وؼٌر المرؼوب فٌه ؛ و

شمل االحتكاك الجسدي المباشر كاللمس إرؼام شخص على الممارسة الجنسٌة . العنؾ أو االستؽبلل الجنسً ٌ ًهما وسٌلت
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 القاصرٌن.، الذي ٌمارس على األطفال االعار"، المعروؾ أٌضا تحت مسمى " تصابعنوة أٌا كانت طبٌعته أو االؼ

؛ فالعبلقة التً ٌمكن أن تكون بٌن مدرس وتلمٌذه تعتبر انتهاكا باعتبار السن وبؽض النظر عن سن الرشد من عدمه

  .وة بٌن الطرفٌنباعتبار عبلقة القو

 

  العنف النفسً :

والفتٌان هم ضحاٌا العنؾ واالنتهاكات النفسٌة من طرؾ األقران والمدرسٌن/ات من خبلل التحرش اللفظً ،  الفتٌات

التهدٌد ، المضاٌقات ، والممارسات القاسٌة أو المهٌنة .المدرسون/ات ٌستطٌعون اللجوء إلى عقوبات ؼٌر بدنٌة لكنها 

، فاالنتقادات الدابمة من ؼٌر داع ، تؽٌٌب اإلطراء،ترهب أو تستهزئ بالطفل. روع، تنتقص ، تضحً ، ت تهٌن، تحقر

ضبابٌة الحدود و التصرفات المفاجبة تترك وقعها على الشباب .أما العنؾ النفسً واالنتهاكات لدى التبلمٌذ فتتخذ شكل 

 ة المجتمعٌة لما هو " مذكر " أو ال ٌطابق سلوكهم/ن الصور السخرٌة الشفوٌة الموجهة للذكور ولئلناث الذٌن واللواتً

.وقد ٌمتد التروٌع من السخرٌة إلى العنؾ الجسدي المرتكب من مإنث" ؛ وذلك بؽرض دفعهم/ن لبلنضباط لتلك الصورة "

اإلشاعات ، طرؾ التبلمٌذ/ات والمدرسٌن/ات.وهناك أشكال أخرى من التروٌع تتمثل فً التهدٌدات ، الشتم ، التهكم ، 

 اإلقصاء من المجموعة ، اإلهانات وعبارات القذؾ .إن التروٌع هو نموذج سلوك قبل أن ٌكون ظاهرة معزولة .

للوصول إلى فصلها عن إن أنواع العنؾ الثبلثة ؛ الجنسً ،الجسدي والنفسً تتداخل فٌما بٌنها بل ٌصعب أحٌانا تمٌٌزها 

ن الذكور واإلناث الذٌن واللواتً ٌنسلخون/ن ٌكون شفوٌا أو مادٌا . وهكذا فإ دبعضها ؛ فالتروٌع ،على سبٌل المثال ، ق

، وتتعرض الفتٌات للعنؾ من طرؾ  ةعن األدوار التقلٌدٌة المرتبطة بجنسهم/ن ٌكونون عرضة ألنواع العنؾ الثبلث

 نتهاك نفسً(.المدرسٌن/ات بسبب  مظهرهن الخارجً ) عنؾ وانتهاك جنسً ( أو بسبب قدراتهن الفكرٌة ) ا

  أٌن ٌحدث ذلك العنف ؟

، فً الساحة ، فً الطرٌق إلى المدرسة أو فً المراقد ؛ وقد ٌصدر عن المدرسٌن/ات ، عن المدرسة قد ٌحدث العنؾ فً 

 التبلمٌذ/ات  أو عن أعضاء الجماعة ، فالتبلمٌذ/ات قد ٌكونون/ن ضحاٌا للعنؾ أو مسإولٌن/ات عنه.

  من العنف ؟ما هً تداعٌات هذا النوع 

باإلضافة إلى   الخسابر االجتماعٌة ، العاطفٌة والنفسٌة ؛ إذ  آثار مدمرة ومستدامة على األطفال تترتب عن العنؾ المادي

نجد مخاطر  استهبلك المخدرات ، المخاطر على  الصحة النفسٌة واالجتماعٌة ، اضطرابات الذاكرة و السلوكات 

 العدوانٌة.

بالنسبة للفتٌات  وى الجنسً ، المادي والنفسً تع بالوسط المدرسً له نتابج فادحة على المسالعنؾ القابم على النو

مع التبلمٌذ على  التعاملندرج ضمنه كل أشكال العنؾ أو سوء المعاملة القابمٌن على الصور النمطٌة للنوع أو .وتوللذكور

ذات ، التعلٌقات باإلكراه، المداعبات الجنسٌة بأساس جنسهم/ن. وٌندرج ضمنه، على سبٌل المثال ال الحصر، االؼتصا

فانعدام المساواة فً مٌزان القوة  بٌن  . ؼٌر المرؼوب بها، العقوبات البدنٌة، المعاكسات والتحرش اللفظًاإلٌحاء الجنسً 

على األطفال ار سلبٌة إن العقوبات البدنٌة لها آث .ٌإدي إلى العنؾ القابم على النوعالبالؽٌن واألطفال وبٌن النساء والرجال 

 .وضعؾ تقدٌر الذات القلق  ، العجز،لجرح ، اإلهانة ، اإلحساس بالذنبوخاصة ما تعلق باأللم ، ا ؛ مادٌا ونفسٌا

لً ونقص ، التخر الفشل المدرسً بسبب التؽٌب/ن بمخاطٌهددهم وهذا العنؾ ٌمكن أن ٌإذي الراحة النفسٌة لؤلطفال 

 أٌضا تداعٌات على الصحة النفسٌة والجسدٌة. ؛ ولهالتحفٌز للتحصٌل الدراسً

ضرار االجتماعٌة ، العاطفٌة والنفسٌة ة على التبلمٌذ/ات بما فً ذلك األمستدام والعنؾ النفسً قد تنتج عنه آثار مدمرة 

 ومشاكل الصحة النفسٌة كالقلق و االكتباب التً تإثر سلبا على تمدرس التبلمٌذ/ات.

 

 . أنشطة التكوٌن4.1

 تعرٌؾ العنؾ  :6قة البطا

 الغاٌة

  مفهوم العنؾ القابم على النوععلى التعرؾ والوقوؾ 

 األهداف

 عند نهاٌة النشاط ٌستطٌع المشاركون/ات أن :

 النفسً ، الجنسً والماديلعنؾ والتعرؾ على أنواعه الثبلثةتعرٌؾ ا : . 

 . تعرٌؾ العنؾ القابم على النوع مع تقدٌم أمثلة 

 لنتابج المحتملة للعنؾ التعرؾ على اآلثار وا . 

 اإلعداد /العدة 
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 تقدٌم عرض بالباور بوٌنت فً المراحل التالٌة:

 العنؾ. 1المرحلة                   

  تعرٌؾ العنؾ : )انظر مفاهٌم أساسٌة(  -                            

 : األصناؾ الثبلثة للعنؾ 2المرحلة                 

 نظر مفاهٌم أساسٌة (ً ) أتعرٌفات للعنؾ المادي، النفسً والجنس  -                            

 للطبع

  فهم العنؾ القابم على النوع :3المرحلة                

 حوار بٌن أحمد ورشٌد وحوار بٌن رشٌدة ورحمة:  1الملحق  -                           

 " مسامٌر فً السٌاج"  : قصة 4الملحق  -                          

 لإلعداد 

  فهم العنؾ القابم على النوع :3المرحلة              

  .: جدول بالعنؾ الممارس على النساء و العنؾ الممارس على الرجال 2الملحق  -                         

 : آثار العنؾ على حٌاة ماهر وفاطمة. 3الملحق  -                        

 سوداء أو ورقٌة سبورة 

  طبشورة أو قلم 

  أقبلم 

  لصاق 

 األوراق 

 

 دقٌقة  90:المدة 

 المراحل 

 دقٌقة  30 – العنؾ 

 دقٌقة  30 – األنواع الثبلثة للعنؾ 

 دقٌقة. 30 - فهم العنؾ القابم على النوع 

     

    

 

  المراحل

 دقٌقة 30- العنف. 1

 ثة أو أربعة أفراد مع مراعاة االختبلط )ذكور /إناث( .نطلب من المشاركٌن/ات تشكٌل مجموعات صؽٌرة من ثبل

 .لكتابة كلمة " عنؾ" فً أعلى الورقة  كل مجموعة وندعو   flipchartنمكن كل مجموعة من ورقة 

 " ثم القٌام برسم صور أو كتابة كلمات مما ٌتبادر إلى أذهانهم/ن . عنؾ ندعو كل مجموعة للتفكٌر فً كلمة "

 د/ة عن كل مجموعة لٌقدم ما رسموه أو ما كتبوه.نطلب أن ٌتقدم واح

 نعرض بعد ذلك تعرٌؾ كلمة " عنؾ " )انظر : مفاهٌم أساسٌة ( ثم نفتح نقاشا جماعٌا :

 ؟ من بٌن الرسومات والكلمات التً قدمتم/ن ، أي منها نجد لها صدى فً تعرٌؾ كلمة " عنؾ " 

 " ؟ لماذا ؟ " عنؾ ما هً اإلضافات التً قدمتموها لتعرٌؾ كلمة  

 برأٌكم/ن فً أي سن نتعلم أن نكون عنٌفٌن/ات أو نكون شاهدٌن/ات على العنؾ ؟ 

 : نقول للمشاركٌن/ات 

، ٌولد عنٌفا ومن هنا فإن العنؾ ٌكتسب بمرور السنوات ؛ قد ان السٌاق ) ولو فً سٌاق الحرب (لٌس هناك طفل، مهما ك

فً حالة طفل ٌحٌا فً سٌاق عنٌؾ نسان ٌمٌل إلى التعلم من محٌطه فن اإلأو الثبلث األولى أل السنتٌنٌبدأ ، أحٌانا ، فً 

"  العنؾ ٌتعلق " بعبلقات القوة فإنه سٌعٌد إنتاج العنؾ فً مٌادٌن أخرى من مٌادٌن الحٌاة ) المدرسة ، المحٌط الخ( .

 .وهو متجذر عمٌقا فً السٌاق الثقافً والتارٌخً لكل كابن بشري

 ثة :. أنواع العنف الثال1
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ٌمكن االستعانة  ، العنؾ المادي والعنؾ الجنسً(.ة أنواع )العنؾ النفسًٌنقسم إلى ثبلث نشرح للتبلمٌذ/ات أن العنؾ

 بالتعرٌفات الواردة فً المفاهٌم األساسٌة .

 و كتبوه نوع العنؾ الذي رسموه أ نطلب من المجموعات إعادة النظر فً البطاقات التً أنجزوها فً النشاط السابق وتحدٌد

نطلب من المجموعات وضع نقطة حمراء أمام حاالت العنؾ الجنسً التً وردت عندهم/ن ونقطة خضراء أمام حاالت 

 العنؾ المادي ثم نقطة سوداء أمام حاالت العنؾ النفسً.

االستدالل علٌه . قل بروزا من بٌن أنواع العنؾ وقد ال ٌستطٌع التبلمٌذ/ات شارة إلى أن العنؾ النفسً هو األال تنسوا اإل

 بادر إلى تقدٌم أمثلة عن العنؾ النفسً .

 :باألسبلة التالٌة لتوجٌه النقاش استعن

 مثبل : قد تتعرض فتاة لئلهانة من ة لنوعٌن أو أكثر من أشكال العنؾأمثلة تكون حالة العنؾ فٌها مستبطن /يقدم .

  (ٌة ) اعتداء نفسًربب قدراتها الفكعنؾ جنسً أو تحرش( وكذلك بسرؾ مدرسها بسبب مظهرها الخارجً )ط

 . ما هً أنواع العنؾ األكثر ترددا فً مإسستكم/ن ؟ وفً جماعتكم/ن ؟ 

 هل لدٌكم/ن سإال أو تعقٌب ؟ 

  

  قةدقٌ 11 -. فهم العنف القابم على النوع :1

 قٌام بالتمرٌن التالً ) فتاتان وولدان(.لنستدعً أربعة متطوعٌن من المجموعات ل

 . 1فً الملحق  ابً واحدا من الحوارٌن الواردٌنثن نقدم لكل

 بعد تشخٌص الحوارٌن ، نشكر المتطوعٌن/ات ونفتح النقاش التالً :

 ما هً أنواع العنؾ الممارس على النساء واألنواع التً تمارس على الرجال ؟ باإلمكان االعتماد على القصتٌن.  

  فاطمة ضحٌة عنؾ مادي )قصة أحمد ورشٌد( وٌصٌر هل تعتقدون أنه بإمكاننا عكس الحوارٌن أي أن تصبح

 ماهر ضحٌة قصة رشٌدة ورحمة ؟ لماذا ؟ .

نسجل إجابات المشاركٌن/ات على السبورة المعدة سلفا ، عن العنؾ الممارس على النساء والعنؾ الممارس على الرجال 

 .( .2)انظر الملحق 

جمٌع أنواع العنؾ الممارس على النساء والعنؾ الممارس  نطلب من المشاركٌن/ات ذكركل ما ٌتبادر ألذهانهم/ن حول

 على الرجال دون تكرار ما اطلعوا/ن علٌه ،سابقا ، فً القصتٌن .

 نفتح حدٌثا حول ما ٌلً : شاملة،بعد إنجاز البحة 

  ما الفروقات التً تبلحظونها بٌن العنؾ ضد الرجال والعنؾ ضد النساء ؟ 

 نواع العنؾ ضد النساء ؟ فً رأٌكم/ن بماذا ٌرتبط هذا النموذج ؟هل تبلحظون أي نموذج فً مختلؾ أ 

 نشرح للمشاركٌن/ات : 

ناتج مباشرة عن البطرٌركٌة  بم على النوع وهذا التمٌٌز إن العنؾ القابم على النوع هو الشكل األكثر قساوة فً التمٌٌز القا

؛ إن العنؾ الممارس ضد النساء ٌجد تبرٌره قافً والتارٌخً كما أنه متجذر عمٌقا فً السٌاق الث؛ وٌتعلق " بمٌزان القوة " 

لن التبعٌة لدى النساء أساس كل أشكال التمٌٌز المسلطة علٌهن بحٌث ٌعام ؼه فً الثقافة والدٌن فتصٌر وضعٌةومسو

ن . وٌعمل هإالء على أن تظل النساء تحت الحجر وتحافظن على أدوارهن ومواقعهباعتبارهن " أدنى " من الرجال

 التقلٌدٌة .

. نسلم للمجموعة األولى حوار أحمد و رشٌد وللمجموعة الثانٌة حوار رشٌدة و سم المشاركٌن/ات إلى مجموعتً عملنق

 رحمة .

 على كل مجموعة أن تستخرج من كل قصة تداعٌات العنؾ على حٌاة ماهر وفاطمة .

 نمكن المجموعتٌن من عشر دقابق الستخبلص تداعٌات العنؾ .

 . 2دول الملحق نعرض ج

 .قاش الستخبلص تداعٌات أخرى للعنؾالجدول بمساهمات المجموعتٌن وفتح ن لء، نحاول مجماعٌا

 :اعٌات العنؾ ، نقول للمشاركٌن/اتبعد استرجاع لتد

لتمس تد تلك التداعٌات مإن أي عنؾ مهما كان بسٌطا له تداعٌات وآثار وخٌمة على الصحة المادٌة والنفسٌة كما ت

التً نسعى لتحقٌقها . ونستحضر ما قمنا به فً المصوؼة األولى من تحدٌد ألهدافنا وأحبلمنا نا للمستقبل وأهدافنامشارٌع

 .األحبلم قد تتؽٌر لمجرد فعل عنؾ فً المستقبل القرٌب لكن تلك األهداؾ وتلك

. بعد الفقرة الرابعة نتوقؾ 4ولفهم أعمق لتداعٌات العنؾ نحكً للمشاركٌن/ات قصة " المسمار والسٌاج " من الملحق 

 ونطلب من المشاركٌن/ات تخمٌن النهاٌة .
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 ( 4بعد ذلك نتابع القراءة إلى النهاٌة )الملحق 

 هل لدٌكم/ن سإال أو تعقٌب ؟ 

 نشكر المشاركٌن/ات على مساهماتهم/ن .

 

 تعرٌف العنف :6تقٌٌم البطاقة 

 ٌعبؤ من طرؾ المنشط/ة 

 

 

 

 ً تمس الشباب أنواع العنؾ الت :7البطاقة 

 الغاٌة

 التعرؾ والوقوؾ على مفهوم العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً

 األهداف

 عند نهاٌة النشاط ٌستطٌع المشاركون/ات أن :

 على مختلؾ أنواع العنؾ التً تمس الشباب .التعرؾ 

 تعرٌؾ العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً مع تقدٌم أمثلة .

 بج العنؾ على الشباب  .التعرؾ على نتا

 اإلعداد /العدة 

 تقدٌم عرض بالباور بوٌنت فً المراحل التالٌة:

 . العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرس2ًالمرحلة                            

 هٌم األساسٌة (تعرٌؾ العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً ) انظر المفا  -                                      

 تمرٌن

 . أنواع العنؾ التً تمس الشباب 1المرحلة                           

 : السٌنارٌوهات الثبلث  5الملحق  -                                     

 :لإلعداد القبلً

 . العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرس2ًالمرحلة                          

 : جدول حاالت العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً 6الملحق  -                                  

 . نداعٌات العنؾ على الشباب 3المرحلة                         

 : جدول األدوار  7الملحق  -                                  

 سبورة سوداء أو ورقٌة 

  طبشورة أو قلم 

  أقبلم 

 ق لصا 

 أوراق 

 

 دقٌقة  180:المدة 

 المراحل 

  دقٌقة  60 –أنواع العنؾ الذي ٌمس الشباب 

 ًدقٌقة  60 – العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرس 

  دقٌقة. 60 -تداعٌات العنؾ على الشباب 
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  المراحل

 دقٌقة 61 –أنواع العنف الذي ٌمس الشباب 

 .صؽٌرة ونسلم لكل مجموعة سٌنارٌو وعاتندعو المشاركٌن/ات إلى تشكٌل ثبلث مجم

 .ا من بٌنها لٌقرأ السٌنارٌو جهراكل مجموعة تختار واحد

 تحدد كل مجموعة األسبلة المثارة انطبلقا من كل سٌنارٌو .

، تعرض كل مجموعة ملخص السٌنارٌو التابع لها أخذا بعٌن االعتبار عدم تكرار قراءة السٌنارٌو وتوظٌؾ فً النهاٌة

 .مثارة كؤرضٌة للنقاش عند الضرورةة الاألسبل

 :ولكن نعمل على االستبناس بالتالً، فً عرض التداعٌات الممكنة للعنؾ ٌفترض أال ٌجد المشاركون/ات أدنى صعوبة

 بالمدرسة أو فً حٌاتهم/ن الٌومٌة .فً التركٌز   مشاكلكون لدى التبلمٌذ/ات تمن الوارد أن 

 أو مسإول/ة عن العنؾ الذي كان/ت  ضحٌة له.التلمٌذ/ة قد ٌحس بؤنه  مذنب/ة 

 باألرق. /ٌصبنمن الممكن أن ٌمتنع التبلمٌذ/ات عن األكل وٌصابون

 .تبلمٌذ/ات عن الذهاب إلى المدرسةقد ٌمتنع ال

ر بمدرس/ة ٌصاب التبلمٌذ/ات باالضطراب والتورط حٌن ٌكونون/ن ضحٌة األذى من طرؾ راشد خاصة إذا تعلق األم

 .ع الثقةأو بشخص موض

 .ن البقاء وحٌدٌن مع بعض الراشدٌنقد ٌخاؾ التبلمٌذ/ات م

 

 باإلمكان استبدال هذٌن السٌنارٌوهٌن بشرٌط فٌدٌو حول العنؾ المدرسً بالمؽرباختٌاري : 

 https://youtu.be/g7xj392zgyQ. أوقفىا اىؼىف اىمذرسً   1اىسٍىبرٌى 

 

 دقٌقة 60 - . العنف القابم على النوع بالوسط المدرس1ً

درسً " بالرجوع إلى تعرٌؾ (  عبارة " العنؾ القابم على النوع فً عبلقته بالوسط المFLIPCHARTنكتب على سبورة ) 

الجنس ؛ ذكرا  نقاشاتهم/ن حول مفهوم النوع والسلوكات التً ٌلصقها الناس به حسب عادةنطلب من التبلمٌذ/ات  استالنوع 

. وبواسطة الباور ((FLIPCHARTنسجل اإلجابات على السبورة  وأو أنثى. نسؤلهم/ن حول مفهوم العنؾ القابم على النوع 

 بوٌنت نعرض لهم/ن تعرٌؾ العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً وشرح ما ٌلً :

، جنسٌة أو نفسٌة  لدى شخص ما أو أضرارا مادٌة ه أن ٌحدث آالماالعنؾ المرتبط بالنوع هو كل فعل ٌحدث أو من شؤن

 .ا من صور نمطٌة وأدوار نوع مسبقة)ذكر أو أنثى ( ، انطبلق

من البطاقة السابقة )الرسوم والكلمات المنجزة لتعرٌؾ العنؾ ( ثم  1ٌتم الرجوع إلى الرسوم والكلمات الواردة فً النشاط 

 .القابم على النوع بالوسط المدرسًن إدراجها فً خانة العنؾ نطلب من التبلمٌذ/ات تحدٌد الحاالت التً ٌمك

 . 6نطلع المشاركٌن/ات على الجدول 

 .ل السرد نقوم بملء خانات الجدول، وخبلالتً سمعوا/ن عنها أو عاٌشوها/نها نطلب منهم/ن تقدٌم حاالت العنؾ

 نقول لهم/ن :

 .بلمٌذ/ات  وعلى راحتهم/ن النفسٌةك وقعا على التتوجد أنواع مختلفة للعنؾ القابم على النوع وهً كلها تتر

التخوٌؾ والعقاب عتقد التبلمٌذ/ات أن وفً بعض الحاالت قد ٌ؛ ع بالوسط المدرسً ٌوجد منذ القدمالعنؾ القابم علة النو

 .سوى تقبل هذا النوع من المعاملة البدنً ال مفر منهما ولٌس علٌهم/ن

 

  دقٌقة 61 – . تداعٌات العنف على الشباب1

 نخبر المشاركٌن/ات بؤننا سنلعب لعبة أدوار اسمها " لعبة الثبلثً " :

، ؾ المختلفة ألبطال فً وضعٌة نزاعالمواقلعبة األوجه الثبلثة هً لعبة تجعل المراهقٌن/ات والشباب ٌتقمصون/ن 

هذه اللعبة تتٌح  .دونها/نالمإطرة بالصور التً ٌشاه، والتمثبلت التبسٌطٌة فعهم/ن للتفكٌر فً الصور النمطٌةوتد

 .والتحرش المدرسٌٌن وتعزز التعاطؾاستشراؾ العنؾ 

وبناء الحوارات بناء القصة )السٌنارٌو(  اللعبة،تتكون اللعبة من سبع لحظات ٌستحسن احترامها من خبلل فهم قواعد 

 واألحداث.

جبر الضرركما أن السٌنارٌو المعتمد علٌه : الضحٌة ، المعتدي و مبلثة  وجوهالسٌنارٌو المقترح ٌجب أن ٌحتوي على ث

 .ن تلك التً كان المراهق بطبل لهاأن ٌرتكز على الصور ) من مشاهدات التلفزة مثبل ( دون أن تكون المشاهد م

https://youtu.be/g7xj392zgyQ
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  : 1اللحظة 

  وضع قواعد اللعبة

 :   2اللحظة 

 وقوؾ علٌها  فً النشاط السابق .نطلب من المشاركٌن/ات اختٌار حالة من حاالت العنؾ بالوسط المدرسً التً تم ال

  : 3اللحظة 

محاولة بناء قصة قصٌرة حول الحالة التً تم اختٌارها أخذا بعٌن االعتبار األسبلة التالٌة " أٌن ؟ متى ؟ كٌؾ ؟ لماذا ؟ " . 

 السٌنارٌو .المنشط ال ٌتدخل فً توجٌه 

 على سبٌل المثال :

  أٌن : فً ملعب التربٌة البدنٌة

  ء حصة الكرة الطابرةمتى : أثنا

 كٌؾ : ولد ٌقوم بدفع فتاة بقوة من أجل انتزاع الكرة منها .

 لماذا : ألنها األفضل فً الكرة الطابرة وبفضلها كان فرٌقها ٌصنع االنتصار .

  : 4اللحظة 

 وارات كل طرؾ من أطراؾ اللعبة : الضحٌة ، المعتدي ومجبر الضرر .محاولة وضع أحداث وح

 :  5اللحظة 

لتشخٌص األدوار ونوزع على كل واحد/ة منهم/ن دوره/ها ) على أن ٌتناوب كل متطوع  /اتنستدعً ثبلثة متطوعٌن

 على األدوار الثبلثة( مع التذكٌر بالقواعد .

 :  6اللحظة 

 ثبلث مرات ، أي :وعون المشهد طٌلعب المت

 ٌلعب دور مجبر الضرر . 3والمتطوع  ٌلعب دور الضحٌة 2ٌلعب دور المعتدي ، المتطوع  1. المتطوع 1المرة 

 المعتدي.ٌلعب دور  3ٌلعب دور مجبر الضرر والمتطوع  2المتطوع  الضحٌة،ٌلعب دور  1المتطوع .  2المرة 

 الضحٌة.ٌلعب دور  3ٌلعب دور المعتدي والمتطوع  2المتطوع  الضرر،ٌلعب دور مجبر  1. المتطوع  3المرة 

 ت آخرون/ات  فً تقدٌم المشهد.إضافة : ٌمكن أن ٌشارك تبلمٌذ/ا

 :  7اللحظة 

 .7م/ن أثناء تؤدٌة األدوار الثبلثة؛ نسجل ردودهم/ن وفق الجدول نشكر المتطوعٌن/ات ونسبر أحاسٌسه

 .المشاركٌن/ات الستطبلع آرابهم/ن، ونسجل آرابهم/ن فً الجدول نتوجه لباقً

 : ن/اتنقول للمشاركٌ

م ، فإن هذا التمرٌن أتاح لنا فرصة فهالعنؾ ونتابجه على حٌاة األشخاص عند آثارإذا كنا قد توقفنا فً هذه المصوؼة 

عٌة وفً الحد ؛ فالتعاطؾ ٌلعب دورا أساسٌا فً الحٌاة االجتماالتعاطؾ الذي ٌمكننا من الحلول، ولو جزبٌا، محل اآلخر

 .من المواقؾ العنٌفة

 .إنجاز هذه المصوؼةمن مساهمة فً  نقدم الشكر للمشاركٌن/ات على ما قدموه/ن

 

 أنواع العنف التً تمس الشباب  :7تقٌٌم البطاقة 

 ٌعبؤ من طرؾ المنشط/ة 
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 . ملحقات المصوغة 1.1

 

 رحمة: الحوار بٌن أحمد ورشٌد والحوار بٌن رشٌدة و1لملحق ا

 

 الحوار بٌن أحمد و رشٌد

 

 : أترٌنه ، إنه ماهر مرة أخرى ؟ أحمد

 : نعم رشٌد

  ! سنشعر اإلدارة ، لست أدري ولكن ال ٌمكن أن نتركه !! ٌجب فعل شًء : أحمد

 : ولكن .. رشٌد

  ! ال أحد ؼٌرنا بمقدوره مساعدتهو ! إنه وحٌد وخابؾ !! : إنه ٌتعرض للضرب ، اللعنة أحمد

 ونحن من سٌتعرض للضرب  ! : ولكنهم سٌنتقمون منا بعد ذلك رشٌد

موسع ضربا وجروحا ، عٌناه لم تعودا قادرتٌن على البكاء ومبلبسه متسخة و ممزقة   إنه ٌعود كل ٌوم إلى بٌته:  أحمد

. هل تعلم لماذا ال أحد ٌفعل شٌبا ؟ ألنه ال ٌتحدث عن األمر ، ٌترك األمر ٌحدث ألنه مسكون ولم ٌعد قادرا على األكل 

قد تكون  ! صدقابً عرضة للضرب ؟تطلب منً أن أترك واحدا من أ! بالخوؾ ؛ ثم تطلب منً أن أترك هذا ٌحدث ؟

 أنت  مكانه وقد أكون أنا  . ال ، ال أستطٌع .

 : أعلم ، أنت محق ..فؤنا ال أرٌد أن أعٌش نفس الموقؾ .. رشٌد

 : لن نعٌش ذلك ، ألننا لسنا وحدنا . أحمد

 

 الحوار بٌن رشٌدة و رحمة

 هل سمعت بقصة فاطمة ؟ رشٌدة:

 وترك الدراسة نعم ..آه ..ترٌد الزواج رحمة: 

 ال ، أهلها فرضوا علٌها الزواج بابن عمها رشٌدة: 

 هل هو ابن عمها ؟ كنت أظنه شخصا تعرفت علٌه من خبلل الفاٌسبوك رحمة: 

 ال لٌس كذلك، فؤهلها علموا بعبلقتها مع ذلك الشخص، إن عمره ٌتجاوز األربعٌن رشٌدة: 

 ذلك الشخص ولم ال أحد أخبر أسرتها  كنت أتساءل ٌومٌا عن السبب الذي ٌبقٌها معرحمة: 

صحٌح أن العبلقة بدأت عبر الفاٌسبوك ولكنه شرع بعد ذلك صار ٌتربص بها  فً كل مكان ؛ لقد ضاٌقها رشٌدة : 

 ..المسكٌنة .

 إنه حتما سٌستمر فً فعل نفس األمر مع  فتٌات أخرٌات بٌنما هً اآلن حبٌسة البٌت دون أي مستقبل دراسً .رحمة : 

 

 : جدول بالعنف ضد النساء والعنف ضد الرجال 1لملحق ا

 العنف ضد الرجال العنف ضد النساء

 

 

 

 

 

 

 : تداعٌات العنف على حٌاة ماهر وفاطمة 1الملحق 

 

 تداعٌات العنف على حٌاة فاطمة تداعٌات العنف على حٌاة ماهر

 مثال : الحرمان من التمدرس مثال : تدهور الحالة النفسٌة 
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 مسامٌر فً السٌاج:  4ملحق ال

 مسامٌر فً السٌاج

 

طبع مندفع ، وكان والده ٌناوله مطرقة ومسامٌر وٌبعثه لٌطرق مسمارا فً السٌاج  ذاذات مرة كان هناك طفل صؽٌر 

 الخلفً للبٌت ؛ فً كل مرة ٌخرج عن هدوءه.

ى نفسه أكثر ، أصبح عدد المسامٌر مسمارا  ثم بعد ذلك ، وألنه صار ٌسٌطر عل 17فً المرة األولى طرق الطفل  

 المثبتة ٌقل تدرٌجٌا .

 التحكم  استطاعوحل ٌوم لم ٌفقد فٌه الطفل هدوءه فؤخبر والده الذي دعاه إلى إزالة مسمار واحد من السٌاج فً كل مرة 

 بنفسه ، ٌوما كامبل .

إزالة جمٌع المسامٌر من السٌاج .فؤخذ إلى  إلى والده لٌخبره بتوصله، وفً لحظة ذهب الطفل مزهوا بنفسه مضت األٌام

 األب ولده إلى السٌاج 

 نوقف القراءة...

هنؤه على إرادته القوٌة ولكن لفت انتباهه إلى الثقوب التً خلفتها المسامٌر المقتلعة شارحا  له  بؤن السٌاج لن ٌكون أبدا 

 .كما كان من قبل ، وبؤن الكلمات الجارحة ، كما المسامٌر ، تترك آثارا 

 ، فإن الجراح تبقى دابما .لنظر عن المرات التً ستعتذر فٌهاوبؽض ا

 

 

 

 : السٌنارٌوهات الثالث 4الملحق 

 :  1السٌنارٌو 

 كنت ضحٌة التحرش باإلعدادي فً المستوى الثالث 

 تلمٌذات القسم ٌهمشننً ، ٌشتمننً ، ٌضعن أشٌاء مقرفة على شعري .

وهكذا اكتشؾ والداي أن فً األمر شًء ما .عند   مدرسةالذهاب إلى البلم أعد راؼبة المدرسون والمدٌر لم ٌفعلوا شٌبا ، 

نهاٌة السنة ؼٌرت المإسسة ومع التحاقً بالثانوٌة عشت نفس المعاناة فؤجبرت على التخلً عن الدراسة منتصؾ الموسم 

فمن المستحٌل بالنسبة لً العودة  الدراسً .حالٌا ، أتابع دروس التكوٌن المهنً تخصص الحلوٌات بإحدى الجمعٌات ؛

 إلى حضن المدرسة .

 

 :  2السٌنارٌو 

لم أكن مجتهدة وكلما أخطؤت ٌتهكمون منً فلم اعد قادرة  .مٌشً والسخرٌة منً ألدنى األسبابتم تهكان ٌفً المدرسة 

. عل وزنً ٌزداد قلٌبلتخلى عن حصص التربٌة البدنٌة ألسباب صحٌة مما جررت أن أاضط !!! على الكبلم أثناء الدرس

 لم أعد راؼبة فً الذهاب إلى المدرسة ، كنت أبكً فً صمت باللٌل ، وأنا بفراش النوم. فً وقت ما

تظاهرت بالمرض كً ال  !! فً أوقات االستراحة كنت وحدي وكلما أردت االنضمام لمجموعة من قسمً ٌتم إقصابً

إلى  ،أحدثأنا لم  !! أسقط سقطة كبٌرة ألظل بالبٌت عدة أٌامأذهب للمدرسة  بل خطر على ذهنً أن أإذي نفسً كؤن 

عاما ولم أتمكن من  23عمري  أنا الٌوم سنوات، 10، أحدا بهذا األمر ) بما فً ذلك أسرتً (. كان ذلك قبل  حدود الٌوم

 .إتمام دراستً

 

 :  3السٌنارٌو 

.لم أكن مساٌرة ألعراؾ الوقت ثقتً بنفسً  انعدام منذ اإلعدادي بسبب خجلً ، قلقً و لقد كنت موضع السخرٌة

)الموضة( وبالتالً لم أضبط شفرة الثانوٌة الجدٌدة التً تبعد عن قرٌتً مما ٌفرض علً أخد النقل المدرسً ٌومٌا وفً 

 كل ٌوم ٌسخر التبلمٌذ منً .

؛ نٌت وأنا فً حالة مإسفةلم ٌكن لدي هاتؾ ولكن فً ٌوم ما أطلعنً زمٌل بالمدرسة على صورة لً تتداول عبر االنتر

نسون هذه الحماقات ستاذي ؼٌر أنه لم ٌفعل شٌبا وشرع ٌتهكم وٌقول لً بؤن األمر ؼٌر مهم ألن الناس ٌتحدثت إلى أ

 .مرور الوقتالصبٌانٌة مع 

 هذه الثانوٌة واالنتقال ألخرى ألقٌم كنت باستمرار أخجل من نفسً وال أجد مخرجا فقد كان الحل هو التخلً عن 

 .نتحاراالتلك السخرٌة قادتنً إلى محاولة  .بالداخلً ؼٌر أن أهلً رفضوا ذلك



 

 

49 

 

 أسبلة للنقاش : 

 ضحٌة ؟نت شخصٌة السٌنارٌو الذي ٌخصكم/نألي نوع من العنؾ كا ، 

  هل تعتقدون/ن أن الشخصٌة تتعرض للعنؾ بسبب جنسها ؟ ما هً سمات النوع التً ٌمكن تسجٌلها فً حالة

 العنؾ هاته؟ 

  هً تداعٌات العنؾ على التلمٌذ/ة فً السٌنارٌو ما هً النتابج إذا لم تتم مراقبة هذه الحالة من العنؾ ؟ ما 

 كٌؾ ؟ هل حدث ذلك مع ، فمدرستكم/ن ؟ إذا كان الجواب بنعمهل حدث نوع من العنؾ مشابه لهذه الحالة ب

 ؟  )ا(ما كان رد فعله؟ /ٌنهشخص تعرفه

 للشخصٌة فً السٌنارٌو لو تعلق األمر بصدٌق لك ؟  شكل ٌمكنك تقدٌم المساعدة بؤي 

 

 

 : جدول بحاالت العنف القابم على النوع بالوسط المدرسً 6الملحق 

 

 

 

 : جدول األدوار 7الملحق 

 دور مجبر الضرر دور الضحٌة دور المعتدي

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العنف القابم على النوع فً الوسط المدرسً

 حاالت العنف الجنسً حاالت العنف النفسً حاالت العنف المادي

    فً حضن المإسسة 

    فً الطرٌق إلى المإسسة

    داخل األسرة

    فً الجماعة



 

 

51 

 

 فمانط وحقىق ٌاإلَسا حقىق :4 انًصىغة

 .الهدف العام 1.4

النوع على العنؾ القابم مكن هذه المصوؼة التبلمٌذ/ات من فهم مبادئ حقوق اإلنسان وحقوق الطفل ، التعرؾ على ست

ال " بالوسط المدرسً باعتباره انتهاكا لحقوق اإلنسان وتفعٌل مهاراتهم/ن بالتعامل مع سٌنارٌوهات تتمحور حول قول " 

 .لمرتكبً العنؾ المحتملٌن

 . األهداف النوعٌة 1.4

 :لتبلمٌذ/ات منتمكن هذه المصوؼة اس

 م/ن فهم مبادئ حقوق اإلنسان وتحمل مسإولٌة أفعاله 

  ًتعرٌؾ واختبار حقوق الطفل فً حدها األساسً والعمل 

 تحدٌد العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً  باعتباره انتهاكا لحقوق اإلنسان 

 . مفاهٌم أساسٌة1.4

 الحقوق اإلنسانٌة :  

إلى حماٌة األشخاص الهادفة و الضمانات  األساسٌة مجموعة من الحقوق هً  11الحقوق اإلنسانٌة )أو حقوق اإلنسان(

 ؛كل بنً البشر؛ وهً متؤصلة فً   والمجموعات ضد األفعال و اإلؼفال الذي ٌمس بالحقوق األساسٌة والكرامة اإلنسانٌة 

وهو ما ٌعنً أال ٌحرم أي كابن بشري من تلك الحقوق حٌثما وجد وتحت أٌة ذرٌعة .إن النضال من أجل حقوق اإلنسان 

 أجل الحرٌة والمساواة بالعالم أجمع .ٌمتح جذوره من المعركة من 

 بصفتهإن الحقوق اإلنسانٌة ال ٌجب أن تكون منحة ،  باالستحقاق ، مكتسبة أو متوارثة ؛ إنها تسري على كل إنسان 

 إنسانا. 

 مترابطة "." و " ؼٌر قابلة للتجزيء" و " " ؼٌر قابلة للتصرؾوؼالبا ما توصؾ حقوق اإلنسان بكونها 

  "الطوارئ  تتحت أي طابلة ولو فً حاال الحقوق اإلنسانٌة  انتزاع جوازم ػذ ذىل" ووؼىً بيتصزفغٍز قببيت ى

 .، فتلك الحقوق ؼٌر قابلة للتصرؾ وثابتةأو الحرب

 " والمقصود به أن كل الحقوق اإلنسانٌة تتمتع بنفس األهمٌة وال ٌحق ألحد تقرٌر تفضٌل  " ؼٌر قابلة للتجزيء

 حق على آخر.

  " وقٌاسا   .نعكاسات سلبٌة على الحقوق األخرى" وهو ما ٌعنً أن المس بحق من الحقوق تكون له امترابطة

  تطبٌق حق ٌساهم فً ممارسة الحقوق األخرى. علٌه ، فإن

 وإذا كانت  .ة فً السهر على حماٌة تلك الحقوق، فإن الدول تقبل بتحمل المسإولٌاجها لحقوق اإلنسان فً تشرٌعاتهابإدر

، فإنها تنص ام به لصالح شعوبها وعلى أراضٌهاالمرتبطة بحقوق اإلنسان تنص على ما ٌتوجب على الدول القٌ المعاٌٌر

ا ٌجعل ، هو مقانون الوطنً وفً القانون الدولً، فً الإن هذا التقنٌن لحقوق اإلنسان .ا على ما ال ٌجب علٌها القٌام بهأٌض

دولٌا ت دولة ما على احترام حقوق اإلنسان كما هً منصوص علٌها ؛ فحٌن ال تعمل سلطاالدول مسإولة عن احترامها

، وحٌن ٌكون ذلك الخرق للمعاٌٌر المشار إلٌها  صادرا عن جماعات سٌاسٌة مسلحة أو تكون قد انتهكت تلك الحقوق

 .األمر باعتداء على حقوق اإلنسان جهات ؼٌر حكومٌة ٌتعلق

 لمزٌد من المعلومات:                                            rights/-depth/human-https://www.un.org/fr/sections/issues 

 اآللٌات الدولٌة لحقوق اإلنسان

لمنظمات  الجهوٌة والدولٌة والتً تضم تتمثل اآللٌات الدولٌة لحقوق اإلنسان فً االتفاقٌات المبرمة بٌن الدول أو ا

قانونٌا كاتفاقٌات وهً معاهدات ملزمة  .والحرٌات األساسٌة، والنهوض بهااإلجراءات الهادفة لحماٌة الحقوق اإلنسانٌة 

، هناك معاٌٌر ً لحقوق اإلنسان (. وإلى جانب ذلك؛ أضؾ إلى ذلك آلٌات أخرى كاإلعبلنات )اإلعبلن العالماألمم المتحدة

اإها من طرؾ منظمات دولٌة ، توجٌهات وقواعد تم إرسلحقوق اإلنسانٌة تحتوي على مبادئدولٌة أخرى ذات العبلقة با

 .وخبراء

 ىمشٌذ مه اىمؼيىمبث:                                     www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1fr.pdfhttp:// 

https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx 

                                                      

11
عبارة " الحقوق اإلنسانٌة " للحدٌث عن " واخترنا استعمال  لٌة تستعمل عبارة " حقوق اإلنسانٌتعلق األمر بنفس الحقوق ؛ فالهٌآت الدو 

 اإلنسانٌة جمعاء وألنها تشمل كل البشر

https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/human-rights/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1fr.pdf
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
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 اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان 

دٌسمبر  10 ٌومقد تم تبنٌه دولٌا و  اإلنسان،ٌعتبر اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان النص المإسس لمسؤلة حقوق      

؛ فعقب الحرب العالمٌة الثانٌة وإنشاء منظمة األمم المتحدة أجمع المجتمع من طرؾ الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة  1948

ت خبلل الحرب واتفق حكام العالم أجمع على تبنً خارطة طرٌق تضمن الدولً على منع تكرار البشاعات التً ارتكب

اإلنسانٌة وضعت ألول مرة فً اإلعبلن العامً لحقوق اإلنسان  األساسٌة للحقوقحقوق كل فرد حٌثما وجد . إن المبادئ 

ٌنص اإلعبلن  لك،ذ، المساواة وعدم التمٌٌز. عبلوة على بلٌة للتجزيءا، عدم القومنها بالخصوص الكونٌة، الترابط

وعلى التزامات الدول وهو المفهوم الذي تمت العالمً لحقوق اإلنسان على أن الحقوق اإلنسانٌة تقوم على الحقوق الفردٌة 

 العودة إلٌه فً اتفاقٌات وإعبلنات وقرارات دولٌة أخرى فً مجال الحقوق اإلنسانٌة.

 http://www.un.org/fr/documents/udhr/history.shtml                                                                 :ىمشٌذ مه اىمؼيىمبث
/issues/education/training/dudh.htmhttp://www2.ohchr.org/french 

 

  :الحقوق المدنٌة والسٌاسات

الحقوق المدنٌة ، إلى مجموعتٌن: أوال؛ اإلنسان، عادةً اإلعبلن العالمً لحقوق تقسٌم الحقوق اإلنسانٌة الواردة فٌتم     

 ق المدنٌةونذكر من بٌن الحقو .انظر أسفله (الثقافٌة ) بالنسبة لهذه األخٌرة ؛ االقتصادٌة، االجتماعٌة ووثانٌاوالسٌاسٌة 

، حرٌة التجمع والجمعٌات ، الحق فً المحاكمة العادلة، فً حرٌة التعبٌر ، حرٌة التنقلالحق فً المساواة ؛والسٌاسٌة

هذه الحقوق لها قٌمة قانونٌة ملزمة بحكم إدراجها فً الكثٌر من اآللٌات  والحق فً المشاركة فً تدبٌر الشؤن العام للبلد .

وقد أحدثت  .(1966الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة )بما فٌها المعاهدة الدولٌة الخاصة بة الدولٌة المتصلة بالحقوق اإلنسانٌ

جنة الدولٌة لحقوق اإلنسان التابعة لؤلمم المتحدة خصٌصا لمراقبة مدى تطبٌق المعاهدة من طرؾ الدول التً صادقت لال

 .ل التً تتهم بانتهاك تلك الحقوقعلٌها ولمعاقبة الدو

et-civils-droits-aux-relatif-international-lhomme/pacte-de-droits-des-https://www.cndh.org.ma/fr/comite-       : ىمشٌذ مه اىمؼيىمبث

de-etat-iquespolit  

 :، االجتماعٌة والثقافٌةالحقوق االقتصادٌة

؛ إن هذه البلبحة لٌست جدوال التعلٌم، فً السكن، فً التؽذٌة والماء والتطهٌر، فً وتشمل الحق فً الشؽل، فً الصحة

وفق معاٌٌر  بشكل إجباري من طرؾ الدولعلى الدول بل هً جرد بالحقوق الواجب تنفٌذها  ةبالنواٌا الحسنة المقترح

دولٌة تتصل بالحقوق اإلنسانٌة .تلك المعاٌٌر تستند على المعاهدة الدولٌة الخاصة بالحقوق االقتصادٌة ، االجتماعٌة 

( والمعاٌٌر المقررة من طرؾ الهٌآت الدولٌة المختصة مثل المنظمة الدولٌة للعمل ، منظمة األمم المتحدة 1966والثقافٌة )

ت لتتبع تطبٌق المعاهدة ، االجتماعٌة والثقافٌة التً أنشب فة ، لجنة األمم المتحدة للحقوق االقتصادٌةللتربٌة والعلوم والثقا

الدولٌة للحقوق االقتصادٌة ،االجتماعٌة والثقافٌة من طرؾ الدول التً صادقت علٌها ولمساءلة الدول التً تخرق تلك 

 الحقوق .

  https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/MAR/INT_CESCR_CSS_MAR_21229_F.pdf : اىمؼيىمبث مه ىمشٌذ

 : اتفاقٌة حقوق الطفل

، بعدما كانت المعاٌٌر الدولٌة السابقة  الطفل بتخصٌص ووضوح تختص بحقوق وهً أول آلٌة دولٌة ملزمة قانونٌا   

ضرورة تبنً اتفاقٌة خاصة ارتؤى مسإولو العالم  1989ففً سنة  .سانٌة تنطبق على الكبار واألطفالالمتصلة بالحقوق اإلن

ولو العالم التؤكٌد وبذلك أراد مسإ .نة ٌحتاجون اهتماما ورعاٌة خاصٌنس 18باألطفال ألن األشخاص الذٌن هم أقل من 

على أن األطفال لدٌهم هم كذلك حقوق أساسٌة . و بمصادقتها وانضمامها إلى االتفاقٌة، فإن الدول تلتزم بحماٌة وضمان 

 حقوق األطفال وتوافق على تقدٌم التقارٌر للمجتمع الدولً بهذا الصدد.

  /http://www.unicef.org/french/crc                                                                           لمزٌد من المعلومات :

 :  المقاربة المعتمدة على الحقوق اإلنسانٌة

ن القواعد الدولٌة ٌتكون م أساسها المعٌاريالبشرٌة المقاربة التً تتؤسس على الحقوق اإلنسانٌة هً إطار مفاهٌمً للتنمٌة 

أوجه البلمساراة الكامنة فً المعتمدة فً المجال ؛ وٌهدؾ إلى إشاعة وحماٌة تلك الحقوق من خبلل االنخراط فً تحلٌل 

معوقات التنمٌة وتقوٌم الممارسات التمٌٌزٌة  والتوزٌع ؼٌر العادل للسلطة المعٌقٌن لمسار التنمٌة .إن المبادئ األساسٌة 

، تقوٌة قدرات العمل ، عدم التمٌٌز، اإلدماج قانونً متعلق بالحقوق اإلنسانٌة، الشفافٌة، المشاركة : أطارلهذه المقاربة هً

 والمسإولٌة .

 http://www.ohchr.org/documents/publications/faqfr.pdf                                                       لمزٌد من المعلومات :

 

 

http://www.un.org/fr/documents/udhr/history.shtml
http://www2.ohchr.org/french/issues/education/training/dudh.htm
https://www.cndh.org.ma/fr/comite-des-droits-de-lhomme/pacte-international-relatif-aux-droits-civils-et-politiques-etat-de
https://www.cndh.org.ma/fr/comite-des-droits-de-lhomme/pacte-international-relatif-aux-droits-civils-et-politiques-etat-de
https://www.cndh.org.ma/fr/comite-des-droits-de-lhomme/pacte-international-relatif-aux-droits-civils-et-politiques-etat-de
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/MAR/INT_CESCR_CSS_MAR_21229_F.pdf
http://www.unicef.org/french/crc/
http://www.ohchr.org/documents/publications/faqfr.pdf
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 :  12التربٌة على حقوق اإلنسان

عبر دعمهم فً المبادرة  والسكان من وسابل التربٌة على الحقوق اإلنسانٌة عمل تشاركً ٌهدؾ إلى تمكٌن األشخاص

قوقهم وإعمالها ومن أجل احترامها ودفع اكتساب معارؾ ، مواقؾ ، قٌم و مهارات هم بحاجة إلٌها من أجل التمتع بح

 ى الحقوق اإلنسانٌة تعمل بؽاٌة :اآلخرٌن الحترامها .التربٌة عل

 .اإلنسانٌة والقٌم المترتبة عنها معرفة وفهم معاٌٌر، مبادئ ووسابل الحقوق اإلنسانٌة؛التربٌة على الحقوق 

، المشاركة والصٌرورة الدٌمقراطٌة ؛ وذلك باحترام إلدماجتعلم بمساعدة مناهج تشجع ا؛ هً الوق اإلنسانٌةالتربٌة بالحق

 حقوق المدرسٌن كما حقوق المتعلمٌن .

التربٌة من أجل الحقوق اإلنسانٌة ؛ مناهج تعلٌمٌة وتعلمٌة تشجع على احترام الحقوق اإلنسانٌة فً الحٌاة الٌومٌة من خبلل 

 .احترام حقوق الؽٌر والدفاع عنها در نفسه العمل علىتمكٌن كل واحد من وسابل التمتع بحقوقه وممارستها وبالق

 

 : إعالن األمم المتحدة بشأن التثقٌف والتدرٌب فً مجال حقوق اإلنسان

ة للتربٌة والتدرٌب فً مجال الحقوق اإلنسانٌة على كل المستوٌات هذا اإلعبلن هو وسٌلة ربٌسٌة  لدعم المبادرات الهادف

وٌشجع الدول األعضاء لبلنخراط بشكل واضح فً البرامج الممنهجة والشاملة للتربٌة على الحقوق اإلنسانٌة ، فً جمٌع 

ة بدون تصوٌت المتحد الجمعٌة العامة لؤلمم. وقد تم اعتماد هذا اإلعبلن من طرؾ -الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة  –القطاعات 

 .2011دٌسمبر  19ٌوم 

لكـل فـرد حـق االطـبلع علـى المعلومـات المتعلقـة بجمٌـع حقـوق اإلنـسان ٌنص اإلعبلن فً مادته األولى على أن " 

وق والحرٌـات األساسـٌة وطلـب هـذه المعلومـات وتلقٌهـا وٌنبؽـً أن تتـاح لـه فرصـة التثقٌـؾ والتـدرٌب فً مٌدان حق

 ". اإلنسان

 المعاٌٌر الدولٌة المتعلقة بالحقوق اإلنسانٌة : 

المعاٌٌر الدولٌة المتعلقة بالحقوق اإلنسانٌة هً خارطة الطرٌق لحكومات العالم أجمع وفق اآللٌات الدولٌة للحقوق 

 اإلنسانٌة.

       https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training5Add3fr.pdf                                             ىمشٌذ مه اىمؼيىمبث   

 منظمة األمم المتحدة : 

على  ولة مصممةد 51بمبادرة من  العالمٌة الثانٌةبعد الحرب  1945منظمة األمم المتحدة هً منظمة دولٌة تؤسسن عام 

، النهوض بالتقدم االجتماعً ، وضع أسس شروط نسج عبلقات صداقة بٌن األمم ، الحفاظ على السلم واألمن الدولٌٌن 

عٌش أحسن ، و توسٌع احترام الحقوق اإلنسانٌة . قوٌة بوضعها الفرٌد فً العالم وبالسلطات التً ٌخولها لها مٌثاقها 

للتعبٌر عن آرابهم   193منتدى ٌلتبم فٌه األعضاء ال  ة فً عدة مجاالت ؛ كما أنها لمتحدالتؤسٌسً ، تتدخل منظمة األمم ا

 أثناء الجمعٌة العامة ، مجلس األمن ، المجلس االقتصادي واالجتماعً وهٌآت ولجان أخرى .

 www.un.org/fr/aboutun/index.shtml://http                                                                             :لمزٌد من المعلومات

  المواثٌق، االتفاقٌات والعهود :

االتفاقٌات و المواثٌق هً عهود ،  وٌتعلق األمر فً كل األحوال باتفاقات دولٌة مكتوبة تعقد بٌن الدول محكومة بالحق 

 هً ملزمة قانونا.الدولً ؛ و

 eip.org/SNC/ameip/fiches_peda/espacepeda.htm-http://portail                                                             لمزٌد من المعلومات :

 

  . أنشطة التكوٌن :4.4 

 

  . تعرٌؾ الحقوق اإلنسانٌة واإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان 8البطاقة 

 الغاٌة 

 التعرؾ والوقوؾ على مفهوم الحقوق اإلنسانٌة واإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان 

 األهداف

 عند نهاٌة النشاط ٌستطٌع المشاركون/ات أن :

  جنس أو االنتماء العرقً ، الحقوق إنسانٌة بصرؾ النظر عن السناإلقرار بؤن لكل فرد 

                                                      

 2010. منظمة العفو الدولٌة .سبتمبر   2ص:  –مدرسة صدٌقة لحقوق اإلنسان  12

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training5Add3fr.pdf
http://www.un.org/fr/aboutun/index.shtml
http://portail-eip.org/SNC/ameip/fiches_peda/espacepeda.htm
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  وال ٌمكن انتزاعهاؼٌر قابلة للتصرؾ التؤكٌد على أن الحقوق 

  تبٌان المسإولٌات  فً مجال الدفاع عن الحقوق اإلنسانٌة.   

 اإلعداد /العدة 

 تقدٌم عرض بالباور بوٌنت فً المراحل التالٌة:

 اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان :2المرحلة                   

 تعرٌؾ اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان 

 تعرٌؾ الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة 

 تعرٌؾ الحقوق االقتصادٌة ، االجتماعٌة والثقافٌة 

 المس بالحقوق اإلنسانٌة  على لوقوؾ: دراسة حالة ل 2الملحق                               

 للطبع :

 وق اإلنسان: اإلعبلن العالمً لحق 2المرحلة                

 . ملخص لئلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان1الملحق  -                            

 الحقوق اإلنسانٌة  بانوراما:  3المرحلة               

 لحقوق اإلنسانٌة بانوراما ا: 3الملحق  -                          

 لإلعداد :

 الواجب: الحاجٌات ، الحق و 1المرحلة              

 تعرٌؾ الحقوق اإلنسانٌة  -                          

 

 

 سبورة سوداء أو ورقٌة 

  طبشورة أو قلم 

  أقبلم 

  لصاق 

 أوراق 

  أوراق الصقة 

 

 دقٌقة  91المدة :

 المراحل 

 دقٌقة  30 – ، الحق والواجبالحاجٌات 

 دقٌقة  30 – اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان 

 دقٌقة. 30 -ٌة الحقوق اإلنسان بانوراما 

     

 

 

 المراحل 

 قةدقٌ 11 –الحاجٌات ، الحق والواجب .1

من قبل  لم توجدتسلم لكل مشارك/ة ورقة ثم نشرح للجمٌع أن علٌهم/ن العمل من خبلل مجموعات على تخٌل دولة 

 ووضع معاٌٌر ، قٌم وقواعد تتٌح لكل فرد أن ٌزدهر وٌعٌش جٌدا .

أو فً شكل قواعد ) مثل  أفكار )مثل : "األكل " (فً شكل جٌاتهم/ن وٌكتبونها على ورقة نطلب من التبلمٌذ/ات تحدٌد حا

 " كل فرد ٌستطٌع / ٌجب/ لدٌه الحق .." ( 

 نقسم المجموعة إلى مجموعات صؽٌرة من خمسة أفراد وٌقومون/ن معا بمناقشة مسؤلة القٌم والمعاٌٌر التً ٌختارونها .

  هل توجد كلمات مفاتٌح ؟ 

 ن الممكن تصنٌؾ الحاجٌات والقواعد ؟ هل م 

  هل من الممكن بلورة قاعدة انطبلقا من الحاجات المعبر عنها ؟ 
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 هل التبلمٌذ/ات متفقون/ات على القواعد والحاجٌات التً تم توصٌفها ؟ 

جم الكبٌر؛ ثم لحبعد االنتهاء من النقاش ، تقوم المجموعة بكتابة القواعد التً اتفق علٌها كل األفراد فوق ورقة من ا

خرجة من تعرض المجموعات نتابجها على بعضها بإٌجاز وأثناء ذلك  ٌقوم المنشط/ة بتسجٌل القواعد والحاجٌات المست

 طرؾ التبلمٌذ/ات على السبورة .

 نعرض تعرٌؾ الحقوق اإلنسانٌة على ورقة كبٌرة :

 

صرؾ النظر عن مواطنتهم/ن ، جنسٌتهم/ن ، الحقوق اإلنسانٌة هً " الحقوق التً تحق للناس باعتبارهم/ن بشرا ب

مقننة فً شكل عرقهم/ن ، لؽتهم/ن ، جنسهم/ن و قدراتهم/ن ؛ وتصبح الحقوق اإلنسانٌة قابلة للتطبٌق عندما تكون 

 التزام شكلً أو معاهدة أي عندما تصٌر حقوقا معترؾ بها دولٌا " . اتفاقٌة، 

 

 

 ".نكتب على ورقة /سبورة " الحقوق اإلنسانٌة 

الحدٌث حول حقوق اإلنسان ، فٌها بالنسبة لتبلمٌذ/ات الثانوي اإلعدادي قد تكون المرة األولى التً ٌسمعون/ن  :لالنتباه

ولهذا فؤثناء الشرح نستعمل لؽة قرٌبة من مستواهم ؛ فمثبل : كل الناس لدٌهم حقوق ، حقوق اإلنسان تتعلق باحترام حق 

ل شخص له الحق فً تلبٌة حاجاته ، فً أن ٌكون كرجبل أو امرأة ، ولدا أو بنتا ؛  كل شخص ؛ سواء كان شابا أو شٌخا ،

 آمنا ولدٌه الحق فً  اإلدالء برأٌه فٌما ٌتعلق بشإون حٌاته .

بعد ذلك ندعو التبلمٌذ/ات إلعطاء أمثلة حول الحقوق اإلنسانٌة بالرجوع إلى الحاجٌات والقواعد التً أثاروها/ن سابقا ؛ 

 ابات على الورقة / السبورة . ٌقوم التبلمٌذ/ات بتسجٌل األمثلة التالٌة ؛ نسجل اإلج

 لكل شخص الحق فً : 

 التعلٌم 

  الشؽل 

 التنقل 

 السكن 

 الماء الشروب 

 الخدمات العمومٌة 

 المعلومة 

 التصوٌت 

 ًالحماٌة من االستؽبلل االقتصادي والجنس 

 حٌاة بدون عنؾ 

  الخدمات الصحٌة 

 ناك عدة حقوق وهً تنقسم إلى ثبلثة  أصناؾ ربٌسٌة : تبلمٌذ/ات بؤن هنلمح لل

 العناٌة الصحٌة والتعلٌم،  الحق فً الوصول إلى أشٌاء هم/ن بحاجة إلٌها ؛ كالبٌت ، الؽذاء 

 . الحق فً ضمان سبلمتهم/ن من أي خطر 

 ة فً القرارات التً تمس حٌاتهم/نالحق فً المشارك. 

ٌمٌزون فٌها " الحق فً الوصول إلى أشٌاء هم/ن بحاجة إلٌها " باللون األحمر نطلب منهم/ن الرجوع إلى البحة الحقوق و

و " الحق فً ضمان سبلمتهم/ن من أي خطر " باللون األزرق، و " الحق فً المشاركة فً القرارات التً تمس حٌاتهم/ن 

 ." باللون األخضر.

لى عالم أكثر عدالة و إنصافا فً الدولة الجدٌدة. إ لالواجبات الملقاة على عاتق كل واحد للوصونسؤل التبلمٌذ عما هً 

 :ض األمثلةنعرض بع

 ا كانت حاجتنا هً المعاملة بالمساواة فإذن ٌجب عدم التمٌٌز بٌن الناس أٌا كانت فبتهم.إذ 

  إذا كانت حاجتنا هً التكن من قول ما نفكر فٌه عن رأٌنا فإذن ٌجب احترام رأي اآلخر وحرٌة التعبٌر

 لؤلشخاص.

 تكمل الجدول باألمثلة التً ٌسوقها التبلمٌذ/ات .نس

 هل لدٌكم أسبلة أو تعقٌبات ؟    
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 دقٌقة 11 –. اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان 1

 .ات الواردة فً المفاهٌم األساسٌةنقدم مدخبل موجزا عن اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان مع االسترشاد بالتعرٌف

 .1عالمً لحقوق اإلنسان فً الملحق عبلن النوزع على كل مشارك/ة ملخص اإل

بتشكٌل مجموعات وفق الرقم فٌقوم التبلمٌذ  5إلى  2التجول فً القسم ثم ٌنطقون رقما من  /نمهنشرح للتبلمٌذ/ات أن علٌ

 .المعلن

 الرتباط لك اجموعات المصؽرة نذكر كلمة ذات ارتباط باإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان دون اإلشارة إلى ذبعد تكوٌن الم

 تلك الكلمة لدٌهم/ن . تستدعٌهنطلب من التبلمٌذ/ات أن ٌناقشوا مع مجموعتهم/ن األثر الذي 

بعد االنتهاء من النقاش نبٌن للتبلمٌذ/ات الحق الذي تحٌل علٌه تلك الكلمة فً اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان ، ونطلب 

 ٌة أٌضا تم فٌها احترام ذلك الحق .عق وأخرى واقمنهم تقدٌم وضعٌة واقعٌة تم فٌها انتهاك ذلك الح

 نعٌد نفس التمرٌن بكلمات أخرى .

 :أمثلة للكلمات التً نوظفها

(، الشؤن 27( ، الثقافة ) المادة 18( ، العقٌدة ) المادة  13( ، التنقل )المادة  2و  1( ، المساواة ) المادة 3الحرٌة ) المادة 

( ، التعبٌر عن الرأي ) المادة 26( ،  التعلٌم ) المادة 12(، الحٌاة الخاصة ) المادة 3لمادة (، الحٌاة ) ا21العام ) المادة 

 ( .25(، الفقر ) المادة 10( ، المحاكمة العادلة ) المادة 25و  22( ، الصحة ) المادة 24( ، الترفٌه ) المادة 19

نلفت  .م إثارتها أثناء العمل والمناقشةن و لم تترض الحقوق الواردة فً اإلعبلً ختام عمل المجموعات المصؽرة نعوف

انتباه المشاركٌن/ات إلى أن الحقوق اإلنسانٌة لٌست مفاهٌم نظرٌة ولكنها تندرج فً صلب الحٌاة الٌومٌة  لتستجٌب 

 للحاجات األساسٌة لئلنسان وتضمن الكرامة ، الحرٌة واألمن للجمٌع .

إنها متصلة بعضها ببعض ( فإذا لم ٌتم احترام واحد منها فإن ذلك ٌمتد لٌشمل  نسجل أن هذه الحقوق مترابطة فٌما بٌنها )

وق تمسنا بشكل قرٌب فٌجب التؤكٌد على أهمٌة كل قحقا آخر باالنتهاك ، وهكذا دوالٌك .ولذلك فإذا كانت بعض الح

 ؼٌر قابلة للتجزيء(. الحقوق ألنها تحمل نفس األهمٌة ولٌس ألحد أن ٌقرر أي الحقوق أهم من الباقً ) الحقوق

نقدم نبذة عن الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ثم عن الحقوق االقتصادٌة ، االجتماعٌة والثقافٌة  باالرتكاز على التعرٌفات 

 الواردة فً المفاهٌم األساسٌة 

 اختٌاري :

، االجتماعٌة والثقافٌة و الحقوق االقتصادٌة   ٌمكن أن نطلب من المشاركٌن/ات إنجاز فرز للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة

 بؽاٌة عرض ذلك فً الحصص التكوٌنٌة المقبلة .

 

 .علق بانتهاك لحق من حقوق اإلنساننمر بعد ذلك إلى دراسة حالة لمعرفة إن كانت تت

 " ثم نقسم الورقة 1حالة  قبل البدء فً النشاط ، نعد ثبلث ورقات من الحجم الكبٌر ونسجل على رأس واحدة من بٌنها " ال 

 3و  2ن . نفس اإلجراء نقوم به بالنسبة للحالتٌألولى ل "نعم" والثانٌة ل " ال "، نخصص الخانة اإلى خانتٌن بخط عمودي

 .ثم نعلق األوراق الثبلثة

 

 

 1الحالة   1الحالة   1الحالة 

 نعم ال  نعم ال  نعم ال

        

 

 

، وننبه  ٌهالٌكتب الحروؾ األولى من اسمه ونسبه علىورقات الصقة   3نوزع على كل واحد من المشاركٌن/ات     

لفت انتباههم/ن إلى أن المجموعات إلى ضرورة تطبٌق الحقوق اإلنسانٌة  من خبلل أمثلة واقعٌة على الحاالت الثبلث ؛ ن

، إلنسانٌةرة إلى انتهاك للحقوق انسانٌة لها مظاهر مختلفة ولكن لٌس كل سًء ٌحدث فً العالم مرده بالضروالحقوق اإل

 فقد ٌتعلق األمر بجرابم عادٌة أو بمشاكل اجتماعٌة .

وضع أوراقهم/ن البلصقة فوق الورقات الكبٌرة نخبر المشاركٌن/ات إلى أننا سنعرض حالة بعد حالة وسٌكون علٌهم/ن    

 المعلقة بناءا على رأٌهم/ن حول كل حالة : هل ٌتعلق األمر بانتهاك للحقوق اإلنسانٌة ؟ 

 عبر الباور بوٌنت ، الحالة فقط أما الحل فهو لبلستبناس. 2حالة الملحق  نستعرض
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 .ى التقدم لوضع أوراقهم/ن البلصقةعقب عرض الحاالت الثبلث ندعو المشاركٌن/ات إل

إن كان من  نسؤلندعو المشاركٌن/ات للوقوؾ فً شكل نصؾ دابري أمام األوراق المعلقة لتحلٌل حالة بحالة وقبلها 

. نوضح للمشاركٌن/ات أن األمر ً خانة " نعم " أو فً خانة "ال "من ٌرٌد تقدٌم سبب وضعه الورقة البلصقة فبٌنهم/ن 

 صعب ولٌس من السهل ، دابما ، اإلحاطة بالحقوق اإلنسانٌة .

ال التالً : ٌكمن فً وضع السإنإكد لهم/ن أن العنصر األساس فً تحدٌد ما إذا كان األمر ٌتعلق بانتهاك للحقوق اإلنسانٌة 

 هل االنتهاك صادر عن الدولة أم ال ؟ 

صقة ، نتركه ٌؽٌر ورقته البلركٌن/ات من ٌرؼب فً تؽٌٌر إجابته؛ فً حالة " نعم "نستفسر حول ما إذا كان من بٌن المشا

 من خانة ألخرى .

 المناسبة.مع تقدٌم التوضٌحات  2الملحق  فقثم نقدم اإلجابات عن الحاالت و

 أسبلة أو تعقٌبات ؟هل لدٌكم     

 

 دقٌقة 11 -. بانوراما الحقوق اإلنسانٌة  1

 

مع  م إلى ثنابٌات أو مجموعات مصؽرة كً ٌتم التعامل، نقسم القسالمكونة من ثبلث مشاهد موضوعاتٌةنعرض البانوراما 

 كل مشهد من طرؾ مجموعتٌن مختلفتٌن .

( وٌجٌبون على األسبلة ثم  تسجل  3ثة ) انظر الملحق ٌطلع المشاركون/ات على القصص المعروضة فً المشاهد الثبل

 .flipchartsالخبلصات على أوراق 

: " مالذي ٌمكننً فعله لضمان احترام هذا الحق ؟ " واإلجابات عن السإالفً القسم خبلصاتهم/ن استٌقدم التبلمٌذ/ات 

 ن التدخبلت ٌكون تحت تصرؾ الجمٌع .قابلة للتوسٌع من طرؾ التبلمٌذ/ات والمدرس/ة وهو ما سٌتٌح بناء جدول م

 نقدم الشكر للتبلمٌذ/ات على مساهماتهم/ن فً هذه الحصة حول الحقوق اإلنسانٌة .

 هل لدٌكم أسبلة أو تعقٌبات ؟ 

 

 تعرٌف الحقوق اإلنسانٌة واإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان :8تقٌٌم البطاقة 

 

 تعبؤ من طرؾ المنشط/ة 

 

 

  لحقوق الطفل و االتفاقٌة الدولٌة لاألطفا تعرٌؾ حقوق :9البطاقة 
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 الغاٌة

  لحقوق الطفو االتفاقٌة الدولٌة لالتعرؾ والوقوؾ على تعرٌؾ األطفال 

 األهداف

 عند نهاٌة النشاط ٌستطٌع المشاركون/ات أن :

  ذات الصلة بالمدرسة والتعلٌم  . االتفاقٌة الدولٌة لحقوق الطفلالتعرؾ  على مواد 

 ولٌات األطفال إلى جانب واجباتهم .التعرؾ على مسإ 

 .   شرح العبلقة بٌن حقوق و واجبات األطفال و الراشدٌن 

 اإلعداد /العدة 

 :للطبع

 االتفاقٌة الدولٌة لحقوق الطفل. 1اىمزحيت                           

 االتفاقٌة الدولٌة لحقوق الطفل:  4الملحق   -                                  

 إلعدادل

 .  تربٌةحقوق و واجبات األطفال فً عبلقة با.  3المرحلة                      

 .  بالتربٌةحقوق و واجبات األطفال فً عبلقة :  5الملحق  -                                 

 سبورة سوداء أو ورقٌة 

  طبشورة أو قلم 

  أقبلم 

  لصاق 

 أوراق 

 دقٌقة  71المدة :

 المراحل 

 دقٍقت  30 – فاقٌة الدولٌة لحقوق الطفلاالت 

  دقٌقة  15 –   -األطفال و الراشدٌن  -الحقوق و الواجبات 

 دقٌقة. 30 -ة.  التربٌحقوق و واجبات األطفال فً عبلقة ب 

 

 المراحل

 

 دقيقة 03 – االتفاقٌة الدولٌة لحقوق الطفل. 1

، اطلب منهم/ن إن كانت  8حقوق اإلنسانٌة  فً البطاقة طلب من التبلمٌذ/ات أن ٌلقوا/ن نظرة سرٌعة على البحة الن

 البلبحة  تدرج  حقوق الطفل بطرٌقة مخصوصة .

 ةوق الطفل  الواردنطلب منهم/ن تكوٌن ست مجموعات مصؽرة ونسلم لكل مجموعة ملخصا لبلتفاقٌة الدولٌة حول حق

لعالم بحاجة الطفل لرعاٌة وحماٌة خاصتٌن عكس مع اإلشارة إلى أن وجود االتفاقٌة راجع إلحساس حكام ا،  4بالملحق 

 الراشدٌن ؛ كما أرادوا من العالم اإلقرار بحاجة الطفل لحقوق ، هو أٌضا.

 نطلب من المشاركٌن/ات من كل مجموعة استخراج المواد ذات الصلة ب : 

  مسإولٌات المدرس/ة والمإسسة التعلٌمٌة  1المجموعة : 

  بالتربٌة: الحقوق المتعلقة  2المجموعة 

  الحقوق المتعلقة بالمساواة بٌن الجنسٌن 3المجموعة : 

  تعلقة بالعنؾ القابم على النوع : الحقوق الم 4المجموعة 

  واجبات التبلمٌذ/ات :  5المجموعة 

 فً جلسة موسعة نكتب على السبورة المواد التً قدمها التبلمٌذ/ات مع التصحٌح ، ونتوقؾ لنقاش كل موضوع.

 بالمنشط/ةمالحظة خاصة 

 المواد التالٌة تتعلق بالمدرسٌن/ات، المدرسة والعنؾ القابم على النوع 

سنة( والذٌن  18)أقل من القاصرٌن حكم اشتؽالهم/ن مع التبلمٌذ/ات بالمدرسٌن/ات بهذه المادة  تعلق: ت 1المادة 



 

 

58 

 

 ؛ٌتمتعون/ن بكل الحقوق 

البون/ات بالتعامل مع جمٌع التبلمٌذ/ات على قدم المساواة دون : تتعلق هذه المادة بالمدرسٌن/ات ألنهم/ن مط 2المادة 

 ؛تمٌٌز بٌن الذكر واألنثى 

 ؛: باعتبارهم/ن راشدٌن/ات ومدرسٌن/ات فمن واجبهم/ن اتخاذ القرارات التً تخدم مصلحة التلمٌذ/ة 3المادة 

 ؛لى محمل الجد : األطفال لهم الحق فً التعبٌر عن أفكارهم وعلى الراشدٌن أخذهم ع 12المادة 

 ؛: على المدرسٌن/ات احترام الحٌاة الخاصة للتبلمٌذ/ات وٌضمنون لهم/ن السرٌة فً كل حٌن  16المادة 

وتتحمل المدرسة  : على المدرسٌن/ات أال ٌسببوا/ن ألما أو سوء معاملة ، سواء من الناحٌة المادٌة أو النفسٌة  19المادة 

 ؛كال المعاملة السٌبة مسإولٌة حماٌة التبلمٌذ/ات من كل أش

مستوى ممكن . االنضباط  لذهاب إلى المدرسة ألعلىجٌعهم/ن على ا: لؤلطفال الحق فً تعلٌم جٌد وٌجب تش 28المادة 

فً المدرسة ٌجب أن ٌراعً الكرامة اإلنسانٌة لؤلطفال وعلى المدارس أن تراجع سٌاساتها فً موضوع االنضباط  و 

 عسؾ ، اإلهمال المادي أو النفسً ؛لعنؾ المادي أو النفسً ، التالتخلً عن كل ممارسة تستدعً ا

: لؤلطفال الحق فً الترفٌه ، اللعب والمشاركة فً األنشطة الثقافٌة والفنٌة وعلى المدرسٌن/ات التؤكد من إتاحة  31المادة 

  ؛نفس فرص اللعب بٌن الذكور واإلناث دون أن ٌكون أي منهما ضحٌة تمٌٌز

حق األطفال أال ٌعانوا من االعتداءات الجنسٌة . وحٌث أن  المدرسٌن/ات ٌشتؽلون/ن مع األطفال ومع  من:  34المادة 

  الدولة فإلٌهم/ن تعود مسإولٌة  حماٌة األطفال كً ال ٌسقطوا ضحٌة االعتداءات الجنسٌة .

 

 أسبلة أو تعقٌبات ؟ هل لدٌكم/ن

 

 دقٌقة  11 –الراشدٌن األطفال و -الواجبات . الحقوق و 1

نشرح للتبلمٌذ/ات أن الحقوق والواجبات وجهان لعملة واحدة فالحق فً المعاملة بالمساواة ،مثبل، ٌقتضً بالضرورة 

 واجب التعامل مع اآلخرٌن بالمساواة .

قٌة االتفانطلب منهم/ن تبٌان واجبات األطفال اتجاه األطفال أآلخرٌن والراشدٌن، بعد نقاش وجٌز نلفت انتباههم/ن لمواد 

من المعاهدة نجد: على  29ثبل إلى المادة فبالرجوع م األطفال؛تتحدث بشكل خاص عن واجبات  التً الدولٌة لحقوق الطفل

 األطفال احترام حقوق آباءهم/ن ، وعلى التربٌة  أن تضع نصب عٌنٌها تلقٌن احترام  قٌم و ثقافة اآلباء .

على األطفال اتجاه آباءهم/ن واألوصٌاء علٌهم/ن وكٌؾ  دافعت  نطلب من التبلمٌذ/ات استعراض بعض الحقوق الواجبة

 عن حقوق الراشدٌن ؟ عند الضرورة ٌمكن االستعانة باألمثلة التالٌة : االتفاقٌة الدولٌة لحقوق الطفل

  جتماعٌة العامة أو طفال، سواء قامت بها مإسسات الرعاٌة ااالألجراءات التً تتعلق باإلفً جمٌع ا:  3اىمبدة

 .ول لمصالح الطفل الفضلىاألعتبار دارٌة أو الهٌبات التشرٌعٌة، ٌولى االاإلخاصة، أو المحاكم أو السلطات ال

  سرة األقتضاء، أعضاء االطراؾ مسإولٌات وحقوق وواجبات الوالدٌن أو، عند األتحترم الدول :  5المادة

شخاص المسإولٌن األؼٌرهم من  وصٌاء أواألالموسعة أو الجماعة حسبما ٌنص علٌه العرؾ المحلً، أو 

بمٌن عند بلرشاد الماإلقانونا عن الطفل، فً أن ٌوفروا بطرٌقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجٌه و

 .تفاقٌةاإلممارسة الطفل الحقوق المعترؾ بها فً هذه ا

  ٌاء القانونٌٌن علٌه، وصاألطراؾ حقوق وواجبات الوالدٌن وكذلك، تبعا للحالة، األتحترم الدول :  14المادة

 .فً توجٌه الطفل فً ممارسة حقه بطرٌقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة

 

 هل لدٌكم/ن أسبلة أو تعقٌبات ؟ 

 

 دقٌقة -11 –. حقوق و واجبات األطفال فً عالقة بالمدرسة 1

 

محٌط للتعلم لمدرسة ولساسٌة لقسم ، انطبلقا من االتفاقٌة الدولٌة لحقوق الطفل ٌحاول التبلمٌذ/ات جرد البحة بالحقوق األ

حا للتعلم ؟ " ثم نقوم بعصؾ ذهنً بدون أخطار .نكتب على ورقة السإال التالً : " مالذي ٌجعل فضاءا ما صال

 للمجموعة ونكتب الحقوق على ورقة كبٌرة ؛ وإذا اقتضت الضرورة نستعٌن باألفكار التالٌة الستثارة ردود الفعل : 

 لحق فً تلقً االحترام من طرؾ المدرسٌن/ات كما من طرؾ التبلمٌذ/ات ) الحق فً تلقً الحق فً االحترام ا

 معاملة متساوٌة وفً عدم التعرض النتهاكات نفسٌة مثل االعتداء ، التحرش أو االعتداء الجنسً (
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  الحق فً االستقبللٌة و المسإولٌة 

  ًلٌمٌة ، الخ..(، توافر العدة التعً و محفز)قسم نظٌؾتعلٌمً ؼن وسطالحق ف 

نوزع المشاركٌن/ات إلى مجموعات مصؽرة من ثبلثة إلى خمسة أفراد ونخص كل  مجموعة  بحقوق معٌنة على أن تقوم  

 المجموعة بربط   تلك الحقوق بالواجبات المقابلة لها .

ألمثلة الواردة فً با نستعٌن .كل حق بالواجب المقابل له بعد ذلك ٌتم ربط المجموعات فٌما بٌنها بحٌث نقوم بربط

 إذا دعت الضرورة لذلك.، 5الملحق

ننبه التبلمٌذ/ات إلى إمكانٌة توظٌؾ الحقوق و الواجبات من أجل إرساء القواعد الداخلٌة لوسط تعلٌمً جٌد والمطالبة 

 .بحقهم/ن فً التربٌة 

 هل لدٌكم/ن أسبلة أو تعقٌبات ؟    

 

 من المسإول ؟  –حقوق الطفل  : 10البطاقة 

 

 لغاٌاتا

  التعرؾ والوقوؾ المسإولٌات المتعلقة بإعمال حقوق األطفال 

 األهداف

 عند نهاٌة النشاط ٌستطٌع المشاركون/ات أن :

 .  التعرؾ  على انتهاكات حقوق األطفال المرتبطة بالمدرسة والتربٌة 

  انتهاكا لحقوق الطفلالتعرؾ على العنؾ القابم على النوع باعتباره . 

  إعمال حقوق األطفال ومسإولٌات التبلمٌذ/ات واآلخرٌن فً تطبٌق تبٌان أدوار و 

 للطبع :  .  

 

 اإلعداد /العدة 

 انتهاكات حقوق األطفال . 1المرحلة                        

 حقوقوالبحة ال هاتسٌنارٌو:  6الملحق  -                                  

  تحمل مسإولٌة الدفاع عن هذا الحق من ٌ. 2المرحلة                       

  قصة سامٌة:  7الملحق  -                                  

 لإلعداد القبلً :

 أفكار حول العنؾ ، النوع، السلطة ، الحقوق و الواجبات .  3المرحلة                     

 : عنؾ ، نوع ، سلطة ، حقوق و واجبات كلمات علٌهانكتب  flipchartأربعة أوراق  -                                 

 

 سبورة سوداء أو ورقٌة 

  طبشورة أو قلم 

  أقبلم 

  لصاق 

 أوراق 

 

 دقٌقة  91المدة :

 المراحل 

  دقٌقة 30 – انتهاك حقوق األطفال 

 دقٌقة  30 – من المسإول عن الدفاع عن هذا الحق 

 دقٌقة. 30 -ات أفكار حول العنؾ ، النوع، السلطة ، الحقوق و الواجب 
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 المراحل 

 

 دقٌقة 11 –. انتهاك حقوق األطفال  1

( ثم ٌقرأون بطابقهم/ن 6ست مجموعات ونسلم لكل مجموعة بطاقة الدور )انظر الملحق   تكوٌننطلب من المشاركٌن/ات 

 ونطلب من واحد من كل مجموعة تحدٌد الشخصٌة الموصوفة بالبطاقة .

 من بٌنها للعب الدور .تقوم كل مجموعة بتعٌٌن واحد 

ٌقؾ المشاركون/ات المعٌنون/ات فً صؾ واحد قبالة المنشط/ة على أن تقوم بقٌة المجموعة إلى جانب المشارك لتمده 

 بالمعلومات خبلل تؤدٌته للدور .

امة الذي أمامهم/ن ٌرمز لكون األطفال ٌولدون أحرارا ومتساوٌن فً الكرنثٌر انتباه المشاركٌن/ات إلى أن الصؾ 

 والحقوق.

وإذا ارتؤى المشارك/ة بمساعدة فرٌق مجموعته أن الحق المذكور ٌنطبق على  6نقرأ حقا من الحقوق الواردة فً الملحق 

الشخصٌة الموصوفة بالبطاقة ، ٌتقدم خطوة إلى األمام ؛ و عكس ذلك ٌظل فً مكانه  .نتابع قراءة الحقوق مع الحرص 

، بعد االنتهاء سنبلحظ أن بعض المشاركٌن/ات تقدموا/ن عدة خطوات بٌنما مشاركٌن/ات توفٌر المساحة المبلبمة لحركة ال

  البعض منهم/ن لم ٌتحركوا/ن سوى خطوة واحدة .

 ندعو المشاركٌن/ات إلى البقاء بؤماكنهم/ن ونفتح نقاشا جماعٌا مهتدٌن بالخطوات التالٌة :

  بطاقاتهم/ن وتبرٌر سبب وجودهم/ن بالمقدمة .  قراءة محتوىنطلب من المشاركٌن الذٌن فً طلٌعة الصؾ

 نسجل ردودهم/ن على سبورة  ورقٌة

  نطلب من المشاركٌن خلؾ الصؾ قراءة بطاقاتهم/ن ووصؾ أحاسٌسهم/ن وهم/ن ٌرون اآلخرٌن ٌتقدمون/ن

 علٌهم/ن .نسجل ردودهم/ن على سبورة ورقٌة 

 أحاسٌسهم/ن وهم/ن ٌرون اآلخرٌن  نطلب من المشاركٌن فً مإخرة الصؾ قراءة بطاقاتهم/ن ووصؾ

 ٌتقدمون/ن علٌهم/ن .نسجل ردودهم/ن على سبورة ورقٌة

  نذكر المشاركٌن/ات بمبادئ اتفاقٌة حقوق الطفل و اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان )المساواة فً الكرامة

ٌن ظلوا بالخلؾ أم والحقوق ( ونستشٌر المجموعة حول البلزم فعله ؛ هل نشتؽل مع الذٌن تقدموا أم مع الذ

هل ٌجب ترك الذٌن بالخلؾ ؟ الرسالة التً نرٌد إٌصالها هً : إذا كان من الواجب عدم إعاقة معهما جمٌعا ؟ 

تقدم البعض ، فإنه من ؼٌر المقبول أال ٌتمتع أشخاص بالحد األدنى من الضمانات المكفولة بالحقوق اإلنسانٌة ؛ 

 .هً " الحقوق الدنٌا" ،تلك ، بالنهاٌة 

  أن نقوم بمجهودات واعٌة لمد الٌد  مهممن ال وندعو المشاركٌن/ات لطرح أفكار لمساعدة األشخاص بالمإخرة

 لؤلشخاص المهمشٌن ، وخاصة الشباب .

 كٌؾ ٌمكن للحقوق أن تساهم فً التخفٌؾ من التماٌزات ؟ 

ستثمارها ة  على أن نحتفظ باإلجابات الندعو المشاركٌن/ات للجلوس ثم نفتح نقاشا جماعٌا اعتمادا على األسبلة التالٌ

  :الحقا

 مالذي تعلمناه من هذا النشاط ؟ 

   عادلة فً المكانٌة اإلعلى نفس  من أجل المساواة للجمٌع  والتوفربالنظر لنتابج النشاط ، كٌؾ ٌمكننا التخطٌط

 ؟.الوصول إلى حقوقنا 

 

 هل لدٌكم/ن أسبلة أو تعقٌبات ؟ 

 

 دقٌقة -11 -ذه الحق ؟ . من المسؤول عن حماٌة ه1

 

 . 7الملحق –نوزع المجموعة إلى مجموعات مصؽرة ونطلب منهم/ن قراءة قصة سامٌة 

( 5ن الرجوع إلى ملخص اتفاقٌة حقوق الطفل )الملحق بة عن أسبلة المناقشة كما ٌمكنهم/نطلب من التبلمٌذ/ات اإلجا

 لمعرفة مدى تعرض حقوق سامٌة لبلنتهاك.

 تبلمٌذ/ات من مدى مطابقة أجوبتهم/ن باألسبلة المطروحة .جماعٌا  ، ٌتؤكد ال

 هل لدٌكم/ن أسبلة أو تعقٌبات ؟ 
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 دقٌقة. 11 -، النوع، السلطة ، الحقوق و الواجبات . أفكار حول العنف1

 

ة و حقوق األطفال ، لذا فهو ٌحٌل على األنشطة السابقالمصوؼة حول الحقوق اإلنسانٌة  وهذا النشاط هو تركٌب لمجموع 

 خاصة النقاش حول األدوار والمسإولٌات .

مختلؾ المفاهٌم التً اطلعوا/ن  ، و علٌهم/ن استرجاععلق بنشاط  للتفكٌر حول ذواتهم/ننشرح للمشاركٌن/ات أن األمر ٌت

 العنف ، النوع، السلطة ، الحقوق و الواجبات.علٌها خبلل التكوٌن : 

 ( الحقوق و الواجبات.4( السلطة ، )3(  النوع، )2، )( العنؾ1ا ٌخص: )عما تعلموه فٌمندعوهم/ن إلى التعبٌر كتابة 

، لٌكتبوا/ن أسماءهم/ن على األوراقتصرٌحات التبلمٌذ/ات ٌكتبونها على أربع ورقات ، واحدة لكل مفهوم  وال داعً 

الجدٌدة ، تملكهم/ن لفهم  وٌمكن أن تحتوي أوراقهم/ن على أشٌاء جدٌدة تعلموها/ن ؛ مفاجؤة  تتعلق بمفهوم من المفاهٌم

..إلى ؼٌر ذلك .نطلب منهم/ن أال ٌعٌدوا/ن األحداث بل التركٌز على ما لفت انتباههم/ن بالنسبة ر فً الرأي ٌجدٌد، تؽٌ

 لتكوٌن.ٌة الكبرى فً برنامج اللمفاهٌم الموضوعات

العنف ، النوع، السلطة ، الحقوق و قاعة ؛ أثناء  كتابة التبلمٌذ/ات ، نكتب المفاهٌم األربعة على ورٌقات ونلصقها حول ال

 الواجبات.

دورة حول القاعة لئلطبلع على ب للقٌامثم ندعو الجمٌع وضع تصرٌحه تحت المفهوم المبلبم ندعو كل مشارك/ة إلى 

 تصرحاتهم/ن  الملصقة .

الموالٌة ؛ ٌستحسن ، إذا حصل سوء فهم للمحتوى نرجا توضٌح األمر للحصة بعد ذلك ، نؤخذ التصرٌحات ونصححها 

 ترك التصرٌحات مثبتة على الحابط طٌلة المدة المتبقٌة من التكوٌن .

 هل لدٌكم/ن أسبلة أو تعقٌبات ؟     

 نشكر المشاركٌن/ات على مساهمتهم/ن فً المصوؼة 

 

 من المسؤولون ؟ –. حقوق األطفال 11تقٌٌم البطاقة 

 

 ٌعبؤ من طرؾ المنشط/ة 

 

 

 

 

 

 وغة ملحقات المص .1.4

 

 : ملخص اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان 1الملحق 

 

 :إن الجمعٌة العامة تقر

  بما لجمٌع أعضاء األسرة البشرٌة من كرامة أصٌلة فٌهم، ومن حقوق متساوٌة وثابتة، ٌشكل أساس الحرٌة

 والعدل والسبلم فً العالم،

 ًأن تتمتع حقوق اإلنسان بحماٌة النظام القانون، 

 مل على تنمٌة عبلقات ودٌة بٌن األمم،من الجوهري الع 

  : إن الدول األعضاء بمنظمة األمم المتحدة تإكد 

  ،إٌمانها بحقوق اإلنسان األساسٌة 

  ،بكرامة اإلنسان وقدره 

  ،بتساوي الرجال والنساء فً الحقوق 

 ،النهوض بالتقدم االجتماعً وبتحسٌن مستوٌات الحٌاة فً جو من الحرٌة أفسح 

 والمراعاة العالمٌٌن لحقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة تعزٌز االحترام. 
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 ملخص اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان

 .ٌولد جمٌع الناس أحراراً ومتساوٌن فً الكرامة والحقوق. وعلٌهم أن ٌعاملوا بعضهم بعضاً بروح اإلخاء: 1المادة       

ٌات المذكورة فً هذا اإلعبلن، دونما تمٌٌز من أيِّ نوع، وال  لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجمٌع الحقوق: 1المادة        والحرِّ

 .ةسٌما التمٌٌز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللؽ

ٌة وفً األمان على شخصه: 1المادة   .لكلِّ فرد الحقُّ فً الحٌاة والحرِّ

ٌُحظر الرق واالتجار : 4المادة   .بالرقٌق بجمٌع صورهماال ٌجوز استرقاُق أحد أو استعباُده، و

ة بالكرامة:1المادة   .ال ٌجوز إخضاُع أحد للتعذٌب وال للمعاملة أو العقوبة القاسٌة أو البلإنسانٌة أو الحاطَّ

ٌُعتَرؾ له بالشخصٌة القانونٌة: 6المادة   .لكلِّ إنسان، فً كلِّ مكان، الحقُّ بؤن 

 .ساوون فً حقِّ التمتُّع بحماٌة القانون دونما تمٌٌزالناُس جمًٌعا سواٌء أمام القانون، وهم ٌت :7المادة 

ٌَّة أعمال َتنتهك الحقوَق : 8المادة  ة إلنصافه الفعلً من أ لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنٌة المختصَّ

 .األساسٌةَ 

ًفا: 9المادة  ٌُه تعسُّ  .ال ٌجوز اعتقاُل أيِّ إنسان أو حجُزه أو نف

 .ٌَته محكمٌة مستقلٌَّة ومحاٌدةٌ ، على قدم المساواة التامة مع اآلخرٌن، الحقُّ فً أن َتنظر قضلكلِّ إنسان: 11المادة 

ٌُعتَبر برًٌبا إلى أن ٌثبت ارتكاُبه لها قانوًنا : 11المادة   .كلُّ شخص متَّهم بجرٌمة 

فً فً حٌاته الخاصة أو فً شإون أسرته أ:  11المادة  ل تعسُّ و مسكنه أو مراسبلته، وال ال ٌجوز تعرٌُض أحد لتدخُّ

ل أو تلك الحمبلت  .لحمبلت تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ فً أن ٌحمٌه القانوُن من مثل ذلك التدخُّ

ٌة التنقُّل وفً اختٌار محلِّ إقامتهاللكلِّ فرد  : 11المادة   .حقٌّ فً حرِّ

 .ع به خبلًصا من االضطهادحقُّ التماس ملجؤ فً بلدان أخرى والتمتُّ  لكلِّ فرد :14المادة 

ًفا، حرماُن أيِّ شخص من جنسٌته وال من حقِّه فً تؽٌٌر .لكل فرد حق التمتع بجنسٌة ما: 11المادة  ال ٌجوز، تعسُّ

 .جنسٌته

ج وتؤسٌس أسرة : 16المادة   .للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّ

 .حقٌّ فً التملُّكاللكلِّ فرد : 17المادة 

ٌته فً تؽٌٌر دٌنه أو معتقده، اللكلِّ شخص : 18المادة  ٌن، وٌشمل هذا الحقُّ حرِّ ٌة الفكر والوجدان والدِّ حقٌّ فً حرِّ

ٌته فً إظهار دٌنه أو معتقده   .وحرِّ

ٌته فً اعتناق اآلراء دون م: 19المادة  ٌة الرأي والتعبٌر، وٌشمل هذا الحقُّ حرِّ ضاٌقة، لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّ

ٌَّة وسٌلة ودونما اعتبار للحدود  .وفً التماس األنباء واألفكار وتلقٌِّها ونقلها إلى اآلخرٌن، بؤ

ٌة االشتراك فً االجتماعات والجمعٌات السلمٌةاللكلِّ شخص  : 11المادة   .حقٌّ فً حرِّ

ا مباش: 11المادة  ٌُختارون فً لكلِّ شخص حقُّ المشاركة فً إدارة الشإون العامة لبلده، إمَّ لٌن  ا بواسطة ممثِّ رًة وإمَّ

ٌة  .حرِّ

حقٌّ فً الضمان االجتماعً، ومن حقِّه أن ُتوفَّر له الحقوُق اللكلِّ شخص، بوصفه عضًوا فً المجتمع، : 11المادة 

ٌة  .االقتصادٌُة واالجتماعٌُة والثقافٌُة التً ال ؼنى عنها لكرامته ولتنامً شخصٌته فً حرِّ

وفً شروط عمل عادلة وُمرضٌة،  ،الحقُّ فً أٍجر متساٍو على العمل المتساوي و حقُّ العمل شخص لكلِّ  : 11المادة 

 .نقابات مع آخرٌن واالنضمام إلٌهاحقُّ إنشاء الو 

 حقٌّ فً الراحة وأوقات الفراغ، اللكلِّ شخص :  14لمادة ا

 .رفاهةحقٌّ فً مستوى معٌشة ٌكفً لضمان الصحة والاللكلِّ شخص :  11المادة 

  حقٌّ فً التعلٌم.اللكلِّ شخص  : 16المادة 

ة فً حٌاة المجتمع الثقافٌة : 17المادة   .لكلِّ شخص حقُّ المشاركة الحرَّ

لكلِّ فرد حقُّ التمتُّع بنظام اجتماعً ودولً ٌمكن أن تتحقَّق فً ظلِّه الحقوق والحرٌات المنصوص علٌها : 18المادة 

 .افً هذا اإلعبلن تحقًُّقا تاًم  

ٌات اآلخرٌن احترام  واجب على كلِّ فرد : 19المادة   و الممتلكات العامة. الجماعة وحقوق وحرِّ

ٌَّة دولة أو جماعة، أو أيِّ : 11المادة       لٌس فً هذا اإلعبلن أيُّ نصٍّ ٌجوز تؤوٌله على نحو ٌفٌد انطواءه على تخوٌل أ

ٌات المنصوص علٌها فٌهفرد، أيَّ حقٍّ فً القٌام بؤيِّ نشاط أو بؤيِّ   .فعل ٌهدؾ إلى هدم أيٍّ من الحقوق والحرِّ
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 : دراسة حالة لمعرفة إن كان األمر ٌتعلق بانتهاك حق إنسانً 1الملحق 

 

 حل على سبٌل اإلستبناس الحالة

: ٌحس مالك متجر باإلحباط من كثرة الجرابم 1الحالة 

ة بالمدٌنة وقد حلوا مرات عدٌدالتً ٌرتكبها الشباب 

بمتجره من أجل ابتزازه .وذات مساء كتب رسالة لجرٌدة 

محلٌة ٌنتقد فٌها الجرٌمة المنظمة بمدٌنته ؛ بعدها تلقى 

تهدٌدات مجهولة وفً الٌوم الموالً وجد مقتوال بالشارع 

. 

 هل ٌتعلق األمر بانتهاك لحقوق اإلنسان ، أم ال ؟ 

تل رجل ؛ ال ٌتعلق األمر بنتهاك لحقوق اإلنسان ، أن ٌق ال

ولٌس بالضرورة انتهاكا .ٌمكن التعلل بمسإولٌة  فذلك جرٌمة

الدولة فً حماٌة المواطنٌن ؼٌر أنه وفً ظل وجود نظام 

للوقاٌة ، التحقٌق والمحاكمة ، تكون الدولة قد قامت بواجبها 

كون حرٌة الرأي ب؛ بعض المشاركٌن/ات قد ٌجادلون/ن  

كذلك ما دام ال أحد  .األمر لٌسلدى التاجر تم الدوس علٌها 

 منعه من الكتابة للجرٌدة .

بعة عشرة من عمرها إلى ر فتاة فً الرا: تضط1الحالة 

دة إلى بٌتها بعد الحصص ، للعوٌومٌا ،عبور ؼابة

. ذات مساء بٌنما هً فً طرٌق العودة إلى المدرسٌة

فً  .عٌنً فً الؽابة وقام باؼتصابهاالبٌت، تبعها رجل أرب

قامت أسرة الفتاة باالتصال بالشرطة للتقدم الٌوم الموالً 

دم بحجة ع ىبشكوى لكن الشرطة رفضت استقبال الشكو

 الرجل.وجود األدلة الكافٌة لمتابعة 

 هل ٌتعلق األمر بانتهاك لحقوق اإلنسان ، أم ال ؟

؛ ٌتعلق األمر بانتهاك للحقوق اإلنسانٌة فاالؼتصاب لٌس نعم

وحٌن ترفض الشرطة فقط انتهاكا للحقوق ولكنه جرٌمة 

الشكاٌة تؽفل أن ؼٌاب توفٌر األمن للفتاة من طرؾ الدولة 

ٌعتبر مسا بحقوق اإلنسان ولذلك فمن حق األسرة المطالبة 

 بتتبع حالتها .

و فً ؼٌاب  أبوٌه فً حادثة سٌر؛ طفل : ٌفقد1الحالة 

وال مسكن أسرة تتكفل به وجد نفسه فً الشارع ببل أكل 

للمدرسة ألنه ٌمضً وقته فً البحث وال ٌمكنه الذهاب 

 عن األكل ومكان ٌؤوٌه.

 هل ٌتعلق األمر بانتهاك لحقوق اإلنسان ، أم ال ؟

؛ هذه الحالة مستعصٌة أكثر فهً تعكس صعوبة تعرٌؾ نعم

 ه األولٌننتهاك.فبما أن الطفل ٌتٌم وأوصٌاإاال

، تصبح الدولة هً المسإولة وعلٌها واجب ن(ؼاببوناألبوا)

مر بما ٌكفل حقه فً المؤكل والمسكن والتمدرس واألته ٌحما

، االجتماعٌة والثقافٌة والدولة هنا ٌتعلق بالحقوق االقتصادٌة

ٌجب علٌها العمل تدرٌجٌا على إعمال حقوقه كما ٌنص على 

ذلك العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة ، االجتماعٌة 

.. بؤقصى ما تخاذ خطوات ."  اب: والثقافٌة  تلتزم الدولة 

تسمح به مواردها المتاحة بهدؾ التوصل بشكل تدرٌجً إلى 

اإلعمال الكامل للحقوق المعترؾ بها فً هذا العهد بكل 

 ".الوسابل المناسبة وخصوصا سبٌل اعتماد تدابٌر تشرٌعٌة

  

 : بانوراما الحقوق اإلنسانٌة 1الملحق 

 

 : الحق فً المجال الخاص1قصة 

مجموعة فاٌسبوكٌة لفرقة  ن منتعرفت فاطمة على أمٌ

عجبٌن إلى جانب مألٌغرٌا  ؛ التقٌا أثناء تظاهرة"فناٌر"

م تكن تعلم أن فاطمة ل وتبادال أرقام الهاتؾ. لفرقةآخرٌن با

، وبسرعة سعى إلى اللقاء بها وطلب عاما 22أمٌن عمره 

(الحمٌمٌة  لكنها  selfiesمنها أن تبعث له صورها )

؛ ودون  تردد قامت فاطمة وعدهات مما جعل أمٌن ٌترفض

بوك وأزاحت رقم هاتفه ٌقاؾ التواصل بٌنهما على الفاٌسبإ

 .من أجندتها

أمٌن ، فقد أجبرها دة من صدٌقاتها لم تكن بنفس الحظواح

أمٌن  .على إقامة عبلقات جنسٌة معه، فلجؤت إلى الشرطة

 مهدد بخمس سنوات سجنا .

 : أسبلة

  عالمً لحقوق من اإلعبلن ال 12إقرأ المادة        

 بؤسلوبك ااإلنسان و أعد صٌاؼته

 أن مجالك الخاص ٌتم احترامه؟ هل  هل تعتقد

 اضظررت سابقا إلى الدفاع عنه ضد المتطفلٌن؟

 حقوق اإلنسانٌة؟ ما عبلقة قصة فاطمة بال 

 ذا أراد أحد االقتراب منك كثٌرا أو ما ذا تفعل إ

 لمسك دون موافقة منك؟  ...أو طلب منك أحد

صورة حمٌمٌة لك؟ ....أو صدٌق/ة ال ٌتوقؾ عن 

 شتمك عبر الفاٌسبوك أو أنستؽرام؟
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 : شروط العمل المنصفة1القصة 

؟ الكتابة على الجدران، ما أحب فعله خبلل أوقات فراؼً"

 واللعب مع األطفال " ٌقول البشٌري .الراب ، ..موسٌقى 

ي بمإسسة استقبال ، ٌشتؽل البشٌرعلى عكس أصدقابه

، وأؼلب زمبلبه نساء بل إن أؼلب لؤلطفال الصؽار

العاملٌن فً هذا المجال هن كذلك؛ ولهذا ٌعتقد جل الناس 

 أن هذا العمل هو "حصر على النساء ".

لٌست هناك مهن مخصصة للرجال أو للنساء فقط ، فالنساء 

والرجال ٌجب أن ٌكون بإمكانهم/ن اختٌار المهنة التً 

فً  ،ستها بحرٌة لكنرها ومماٌحبونها وتلقً تكوٌن فٌ

الواقع، األمور مختلفة إذ  " أعتقد أن الكثٌرٌن ال ٌتجراون 

 .نة التً تعجبهم/ن " ٌقول البشٌريعلى اختٌار المه

 

 : أسبلة

  من اإلعبلن العالمً لحقوق  23إقرأ المادة

 اإلنسان وأعد صٌاؼته بؤسلوبك

  هل بإمكانك اختٌار المهنة التً تعجبك ؟ هل

أن كل الناس بالمؽرب لدٌهم/ن نفس تعتقد 

 الفرصة ؟ للنقاش الجماعً

  من عبارة " شروط العمل المنصفة ماذي تفهمه

وماذا ٌعنً بالنسبة لك " أجر مرضً "؟ ما هً "

  شروط العمل التً لن تقبلها تحت أي ظرؾ؟

  هل تعرؾ أشخاصا من ذوي األجر المنخفض

وٌشتؽلون فً ظروؾ قاسٌة ؟ لماذا برأٌك ؟ 

 .وا جماعٌا بعض األمثلة فً المؽربقشنا

   مالذي ٌمكنك فعله كً ٌشتؽل الناس فً ظروؾ

 أحسن؟ 

  كٌؾ ٌمكنك الدفاع عن نفسك إذا ما فرضت علٌك

مإسسة طروؾ عمل سٌبة خبلل دورة تكوٌنٌة 

 أو تدرٌبٌة؟

 

 : الحق فً التعلٌم 1القصة 

عاما ،  25ٌتعلق األمر بقصة حقٌقٌة ؛ نورا فتاة عمرها 

لت تذهب إلى مدرسة للمكفوفٌن )طه حسٌن بتطوان ( ظ

حتى السابعة عصرة من عمرها ،" هناك الجمٌع فً نفس 

سٌر فً المدٌنة مثبل " الوضعٌة وكنا نتعلم أشٌاء عملٌة كال

لٌها كان األمر واضحا ، فهً ترٌد االلتحاق .بالنسبة إ

فً كلٌة الحقوق بالجامعة ؛ بعد النجاح كان األمر صعبا 

رباط : " علٌك أن تتخذ ترتٌبات كثٌرة ، البحث عن بال

على الحاسوب أو  هاالكتب والوثابق الرقمٌة كً تستمع ل

 تحوٌلها لصٌؽة براٌل "

إن دور المدرس/ة حاسم فً الكثٌر من األحٌان ؛ فؤٌهما 

أفضل ، المدرسة العمومٌة أم مدرسة المكفوفٌن ؟ تجٌب 

فضل واألهم هو نورا: " أرى أن المزج بٌنهما سٌكون أ

قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة على عٌش حٌاة مستقلة وٌتم 

 ."سإالهم حول ما هو األصلح لهم 

 : أسبلة

  من اإلعبلن العالمً لحقوق  26إقرأ المادة

 اإلنسان وأعد صٌاؼته بؤسلوبك

  برأٌك ، مالذي ٌجب على المدرسة أن تلقنه ؟ ما

 هً مواصفات المدرسة المثالٌة؟ 

 ضوع جماعٌا .ناقشوا المو 

  هل تعتقد أن األطفال بالمؽرب ٌتمتعون بنفس

الفرص للذهاب إلى المدرسة وتلقً تكوٌن ؟هل 

هناك أشخاص أو فبات من الناس تجد صعوبة 

 فً ذلك ؟ لماذا ؟ 

 كل األطفال أن ٌجعل مكانه تؽٌٌر ذلك ومن بإ

 نفس فرص التكوٌن؟ب ٌحضونوالشباب بالمؽرب 

 بالنسبة  راذ القراهل بوسعك المشاركة فً اتخ

للشعب التً تدرسها أو فً تنظٌم الحٌاة 

المدرسٌة؟  خذ أفكارك حول ما ٌمكنك فعله من 

 عمل المجموعة .

  لمن تتوجه حٌن تكون لدٌك مشاكل بالمدرسة أو

 .عندما تحس بؤنك مؽبون

 

 االتفاقٌة الدولٌة لحقوق الطفل: 4الملحق 

 

طفال متساوون فً كل األفبؽً أن ٌحوز علٌها الطفل أو ٌمكن أن ٌحوزها .ونعنً بحقوق الطفل كل الحقوق التً ٌن  

فً االتفاقٌة الدولٌة لحقوق الطفل وهً مصادق علٌها من كل دول العالم ، تقرٌبا .كل الحقوق تترابط فٌما  الحقوق كما ورد

 األهمٌة .بٌنها وهً كلها على نفس الدرجة من 
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ألساسٌات الحٌاة والحماٌة من األضرار. إن مسإولٌة معٌنة وطفال فً وضعٌة تعتبر هذه الحقوق األفضل بالنسبة لؤل

 األطفال فً اختٌاراتهم فٌما ٌتعلق بالقرارت ذات الصلة بممارسة هذه الحقوق تتوسع كلما زاد عمر الطفل .

  

 المسؤولٌات .. 

؛ طرؾ الراشدٌن أو من طرؾ الدولة تتمٌز حقوق الطفل بمٌزة خاصة لكون االتفاقٌة الدولٌة لحقوق الطفل صٌؽت من 

المادة ) .حقوق اآلخرٌن والوالدٌن باألخصورؼم ذلك فإن االتفاقٌة استهدفت ، أٌضا، الواجبات الملزمة لؤلطفال كاحترام 

29.) 

 .للحقوق.نجد أسفله مقترحات ببعض الواجبات المالزمة  

الجنسٌة أو  اللؽة، االجتماعٌة،العرق، المكانة  نس،الجتنطبق هذه الحقوق على كل األطفال دون أي تمٌٌز قابم على 

 .جمٌعها إنسانٌا،الدٌن.وٌجب احترامها 

عتداء المتبادل االستؽبلل واإلهمال كما أن علٌهم االلتزام بعدم اال القسوة،من حق األطفال حماٌتهم خبلل النزاعات من 

 .فٌما بٌنهم

 ، العمل على الحفاظ على بٌبتهم بما ٌتوفر لدٌهم من إمكانات.المقابلالعٌش فً بٌبة سلٌمة ومن واجبهم، ب من حق األطفال

 مواد االتفاقٌة الدولٌة لحقوق الطفل..  

 .ألؼراض هذه االتفاقٌة, ٌعنً الطفل كل إنسان لم ٌتجاوز الثامنة عشرة  : 1المــادة 

ا لكل طفل دون أي نوع من أنواع تحترم الدول األطراؾ الحقوق الموضحة فً هذه االتفاقٌة وتضمنه  : 1المــادة 

التمٌٌز بؽض النظر عن عنصر الطفل أو والدٌه أو الوصً القانونً علٌه أو لونهم أو جنسهم أو لؽتهم أو دٌنهم أو 

  رأو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع آخرأٌهم السٌاسً أو ؼٌره أو أصلهم القومً أو اإلثنً واالجتماعً أو ثروتهم 

 .ؾ جمٌع التدابٌر المناسبة لتكفل للطفل الحماٌة من جمٌع أشكال التمٌٌز تتخذ الدول األطرا و

  . ٌولى االعتبار األول لمصالح الطفل الفضلى اإلجراءات التً تتعلق باألطفال فً جمٌع  :1 المــادة

ٌتعلق بالحقوق  عمال الحقوق المعترؾ بها فً هذه االتفاقٌة, وفٌماإلتتخذ الدول األطراؾ كل التدابٌر  : 4المــادة 

االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة, تتخذ الدول األطراؾ هذه التدابٌر إلى أقصى حدود مواردها المتاحة, وحٌثما ٌلزم 

   .فً إطار التعاون الدولً

فً أن ٌوفروا بطرٌقة تتفق مع قدرات الطفل  تحترم الدول األطراؾ مسبولٌات وحقوق وواجبات الوالدٌن : 1المــادة 

   .المعترؾ بها فً هذه االتفاقٌة هلحقوقشاد المبلبمٌن عند ممارسة الطفل التوجٌه واإلر ،لمتطورةا

  . فً الحٌاة لكل طفل حق أصٌل :  6المــادة 

 .ٌسجل الطفل بعد والدته فوراً وٌكون له الحق منذ والدته فً اسم والحق فً اكتساب جنسٌة   :  7المــادة 

. ولٌس ألحد الحق فً حرمانه من هذا الدول األطراؾ باحترام حق الطفل فً الحفاظ على هوٌتهتتعهد    :  8 المــادة

   .الحق

تضمن الدول األطراؾ عدم فصل الطفل عن والدٌه على كره منهما, إال عندما تقرر السلطات المختصة   :  9المــادة 

 ٌش داخل عابلة تعتنً به.. من حق الطفل العأن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى 

: إذا كان الطفل ٌعٌش فً بلد ؼٌر البلد الذي ٌعٌش فٌه أبواه فمن حقهم ، األطفال كما األبوٌن ، اإلقامة  11المــادة 

  سوٌا فً مكان واحد.

  . موعدم عودتهبصورة ؼٌر مشروعة تتخذ الدول األطراؾ تدابٌر لمكافحة نقل األطفال إلى الخارج    :  11المــادة 

تكفل الدول األطراؾ فً هذه االتفاقٌة للطفل القادر على تكوٌن آرابه الخاصة حق التعبٌر عن تلك    :  11المــادة 

   .اآلراء بحرٌة فً جمٌع المسابل التً تمس الطفل وتولى آراء الطفل االعتبار الواجب

أو بؤٌة وسٌلة أخرى أو الطباعة, أو الفن,  سواء بالقول, أو الكتابة للطفل الحق فً حرٌة التعبٌر:  11المــادة 

 .حقوق الؽٌر أو سمعتهمباحترام إذا مس  ٌجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القٌود  و لٌختارها الطف

األوصٌاء القانونٌٌن و على  ، تحترم الدول األطراؾ حق الطفل فً حرٌة الفكر والوجدان والدٌن   :  14المــادة 

   .ً ممارسة حقهعلٌه توجٌه الطفل ف

تكوٌن الجمعٌات وفً حرٌة اختٌار أصدقابه و تعترؾ الدول األطراؾ بحقوق الطفل فً حرٌة     :  11المــادة 

 طالما أن ذلك ال ٌمس باآلخرٌن. ،االجتماع السلمً

 ة.خاص ةفً حٌا الحق للطفل  :  16المــادة 



 

 

66 

 

وسابل اإلعبلم كالرادٌو والجرابد المكتوبة ،  من  لمواد حصول على المعلومات واللطفل الحق فً ال  :  17المــادة 

وعلى الراشدٌن التؤكد من خلو شتى المصادر الوطنٌة والدولٌة التً تستهدؾ تعزٌز رفاهٌته من الكتب ، االنترنٌت و 

 ومساعدة الطفل فً العثور على تلك المعلومات وفهمها .تلك المواد من كل ماٌمكن أن ٌإذي الطفل 

   : من حق الطفل أن ٌتلقى تربٌة من طرؾ والدٌه : كلما أمكن ذلك . 18ة المــاد

 .  لحماٌة من كافة أشكال العنؾ أو الضرر أو اإلساءة البدنٌة أو العقلٌةا : من حق الطفل  19المــادة 

   .خاصتٌن ال مساعدةالحماٌة واللطفل المحروم بصفة مإقتة أو دابمة من بٌبته العابلٌة ا من حق  :  11المــادة 

   .و إذا كان ٌعٌش مع أسرة حاضنةمن حق الطفل أن ٌحظى بالرعاٌة و الحماٌة فً حالة التبنً أ:  11المــادة 

إذا كان الجبا )أو أجبر على مؽادرة بٌته  تلقً الحماٌة والمساعدة اإلنسانٌة المناسبتٌن: من حق الطفل  11المــادة 

  .وق المنطبقة الموضحة فً هذه االتفاقٌةالتمتع بالحق للعٌش فً بلد آخر( و

 .بالحقوق المنطبقة الموضحة فً هذه االتفاقٌةو  رعاٌة خاصةبتربٌة وحق الطفل المعوق  التمتع من   :  11المــادة 

، فً الماء الشروب ، المواد الؽذابٌة ، بٌبة  حق الطفل التمتع بؤعلى مستوى صحً ٌمكن بلوؼهمن   :  14المــادة 

 و آمنة ، المعلومات من أجل رفاهه . نظٌفة

إن الطفل الذي ٌعٌش فً أسرة حاضنة أو بعٌدا عن بٌته له الحق فً مراجعة دورٌة للتؤكد من مبلبمة :  11المــادة 

   تلك الظروؾ .

 .  : من حق الطفل تلقً دعم الدولة إذا كان فقٌرا أو ذي حاجة 16المــادة 

مستوى معٌشً مبلبم لنموه البدنً والعقلً أن ٌتمتع بحق كل طفل من  طراؾتعترؾ الدول األ   :  17المــادة 

برامج الدعم وال ب التدابٌر المبلبمة من أجل مساعدة الوالدٌن تتخذ الدول األطراؾ  و والروحً والمعنوي واالجتماعً

    .سٌما فٌما ٌتعلق بالتؽذٌة والكساء واإلسكان

 متاحاً للجمٌع على أساس القدرات جعل التعلٌم العالًو  ؾ بحق الطفل فً التعلٌمول األطراتعترؾ الد   : 18المــادة 

وتسهر الدول على حث اإلدارة التربوٌة لتؽٌٌر    .ٌتوافق مع هذه االتفاقٌةبما  شى مع كرامة الطفل اإلنسانٌةاٌتمو 

أو النفسً ، اإلساءة لعنؾ البدنً سٌاساتعا فٌما ٌخص االنظباط بحٌث تبعد كل الممارسات العقابٌة المعتمدة على ا

 واإلهمال .

تنمٌة شخصٌة الطفل ومواهبه   : توافق الدول األطراؾ على أن ٌكون تعلٌم الطفل موجهاً نحو  :  19المــادة 

تنمٌة احترام حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة والمبادئ المكرسة فً  ، وقدراته العقلٌة والبدنٌة إلى أقصى إمكاناتها

إعداد الطفل لحٌاة تستشعر و   ٌته الثقافٌة ولؽته وقٌمه الخاصةتنمٌة احترام ذوي الطفل وهو ،اق األمم المتحدةمٌث

و  لجنسٌن والصداقة بٌن جمٌع الشعوبالمسبولٌة فً مجتمع حر, بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بٌن ا

   .مه الخاصةتنمٌة احترام ذوي الطفل وهوٌته الثقافٌة ولؽته وقٌ

ٌنطبق ذلك و .اإلجهار بدٌنه وممارسة شعابره, أو استعمال لؽته و بثقافته ٌتمتع الطفل أن حق من   : 11 المــادة

 .فً الدول التً توجد فٌها أقلٌات إثنٌة أو دٌنٌة أو لؽوٌة أو أشخاص من السكان األصلٌٌن صوص بالخ

 .فً الراحة ووقت الفراغ بحق الطفلتعترؾ الدول األطراؾ   :  11المــادة 

تعترؾ الدول األطراؾ بحق الطفل فً حماٌته من االستؽبلل االقتصادي ومن أداء أي عمل ٌرجح أن   :  11المــادة 

وضع نظام ؛ و فً حالة العمل ٌجب ٌكون خطٌراً أو أن ٌمثل إعاقة لتعلٌم الطفل أو أن ٌكون ضاراً بصحة الطفل 

أجره . إن عمل الطفل ٌجب أال ٌعوق أٌا من حقوقه األخرى كالحق فً التمدرس و  مناسب لساعات العمل وظروفه

 أو فً الترفٌه.

تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر المناسبة, بما فً ذلك التدابٌر التشرٌعٌة واإلدارٌة واالجتماعٌة   :  11المــادة 

 مخدرة والمواد المإثرة على العقل,والتربوٌة, لوقاٌة األطفال من االستخدام ؼٌر المشروع للمواد ال

 حماٌة من جمٌع أشكال االستؽبلل الجنسً واالنتهاك الجنسً, من حق الطفل ال  : 14المــادة 

تتخذ الدول جمٌع التدابٌر المبلبمة الوطنٌة والثنابٌة والمتعددة األطراؾ لمنع اختطاؾ األطفال أو بٌعهم :  11المــادة 

   .األؼراض أو بؤي شكل من األشكال أو االتجار بهم ألي ؼرض من

 .  : من حق الطفل الحماٌة من كل أنواع االستؽبلل ) جنً األرباح من األطفال ( 16المــادة 

 .طفل للتعذٌب أو لؽٌره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسٌة أو البلإنسانٌة أو المهنٌةالال ٌعرض   : 17المــادة 

ال ٌشترك األشخاص الذٌن لم تبلػ سنهم و النزاعات من حقهم أن ٌتلقوا الحماٌة والعناٌة : األطفال ضحاٌا 18المــادة 

   .خمس عشرة سنة فً الحرب
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ٌقع ضحٌة أي شكل من أشكال  حٌن التؤهٌل البدنً والنفسً وإعادة االندماج االجتماعً : من حق الطفل  19المــادة 

 . اإلهمال أو االستؽبلل أو اإلساءة

   : من حق الطفل المساعدة القضابٌة ومعاملة منصفة فً نظام للعدالة ٌحترم حقوق الطفل 14المــادة 

: األسبقٌة تعطى لتطبٌق قوانٌن الذولة التً ٌنتمً إلٌها الطفل إذا كانت تضمن الحماٌة وفق ما ورد فً  41المــادة 

   هذه االتفاقٌة .

دئ االتفاقٌة وأحكامها على نطاق واسع بالوسابل المبلبمة والفعالة تتعهد الدول األطراؾ بؤن تنشر مبا  : 41المــادة 

   .بٌن الكبار واألطفال على السواء

 : تشرح  الوسابل واآللٌات التً ستعتمدها الدول إلعمال هذه الحقوق و حماٌتها . 41 إلى  41 واد من المــ

 

 : حقوق و واجبات األطفال فٌما ٌتعلق بالتعلٌم 1الملحق 

 

 االحترام أن أحظى بً من حق

 الحق فً أن أعامل باحترام من طرؾ المدرسٌن/ات ومن طرؾ التبلمٌذ اآلخرٌن() الحق فً االحترام 

  الحق فً معاملة متساوٌة 

 أو المضاٌقات الجنسٌة. ، التحرش،التعرض إلساءة نفسٌة  كاالعتداء الحق فً عدم 

 نفسًبالمقابل علً أن أحترم  -1

 : كل ٌوم

 علً احترام قواعد النظافة البدنٌة : 1الواجب 

 : هندامً ٌجب أن ٌكون البقا ، بسٌطا ، محترما ، منضبطا.1الواجب 

 اآلخرٌنومن ثم علً أن أحترم  -2

 ...إذن كل ٌوم

 لؽة البقة حٌن أخاطب شخصا آخر ) زمبلء/ت، حراس عامون، مدرسون/ات ...( أستعمل: 1الواجب 

 أخاطب شخصا آخر ) زمبلء/ت، حراس عامون، مدرسون/ات ...(تخذ سلوكا البقا حٌن : أ4الواجب 

 لكم، سخرٌة ..( أتجنب العنؾ المادي والنفسً سواء بالساحة  كما بالمدرسة ) شجار، إذاٌة، :1الواجب 

 المسؤولٌة لدي الحق فً االستقاللٌة و

  الحق فً االستقبللٌة والمسإولٌة 

 ؛ون الصانع الحقٌقً لنجاحً المدرسً ، علً أن أدبر وضعٌتً كتلمٌذ/ة ألك. ولذلك1

 .بدقة  فٌجب احترام مواعٌدهاأنا منضبط ؛ ألن الدروس كلها إجبارٌة  :6الواجب 

، تحت وأسجل فٌه كل الواجبات المنزلٌة ،ٌجب أن أتوفر على دفتري الٌومً بالمدرسة ، فً كل األحوال : 7الواجب 

 .مراقبة أساتذتً 

  .كل األنشطة بما فً ذلك حصص التربٌة البدنٌة ، دروس الفلسفة و اللؽة الثانٌة  أشارك بإٌجابٌة فً :8الواجب 

 .ٌجب أن أتوفر على كل الوثابق والعدة الضرورٌة  الخاصتٌن بكل نشاط :9الواجب 

 .و أقدمها بعناٌة و دقة منًٌجب أن أنجز األعمال المطلوبة  :11الواجب 

 ؛مدرستً .  وعلٌه فإن علً أن أتحمل المسإولٌة ب2

 إذن... كل ٌوم

 .أترك بالبٌت كل األشٌاء الثمٌنة و الخطٌرة واللعب التً من شؤنها إثارة النزاع كالهاتؾ الخلوي  :11الواجب 

 .أو تدافع هرولةأثناء تواجدي بالمدرسة أسٌر بشكل عادي دون  :11الواجب 

 .ال أرفع صوتً وال أصرخ : أثناء تواجدي بالمدرسة 11الواجب 

 .ال أتحرك وحٌدا بالمدرسة إال ألسباب وجٌهة ودون أن أزعج باقً زمبلبً الذٌن ٌتابعون دروسهم باألقسام :14ب الواج

 

 لدي الحق فً محٌط سلٌم ومحفز 

 الخ (م نظٌفة، العدة التعلٌمٌةالحق فً محٌط تعلٌمً ؼنً و محفز)أقسا ، 

 ولهذا ٌكون علً أن أراعً كل الممتلكات التً تحٌط بً 

 إذن... مكل ٌو
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 .أحافظ على التجهٌزات والعدة التً توضع رهن إشارتً :11الواجب 

 .اآلخرٌن  أدوات أحافظ على :16الواجب 

 .أحافظ على النظافة والبٌبة :17الواجب 

 .وراق والبقاٌا فً سلة المهمبلتألتزم برمً األ :18الواجب 

 ت والبٌبة ؛ و أمتنع عن الكتابة على الجدران.أبتعد عن كل فعل تدمٌري للكتب ، للعدة ،للبناءا :19الواجب 

 : سٌنارٌوهات والبحة التصرٌحات 6الملحق 

 

نه لٌس جٌدا فً تلمٌذ ٌتابع دراسته بالسنة الثانٌة من التعلٌم اإلعدادي ورؼم كونه ٌحب المدرسة إال أ أنس   . 1السٌنارٌو 

ٌلعب التبلمٌذ بالساحة ، لهذا فحٌن مدرس أنه لٌس ذكٌالقسم وٌعتقد الا مإخرة، هو هادئ وٌجلس فً الكثٌر من المواد

؛ وفً بعض المرات ٌكون الجو حارا بالخارج دون أن ٌتوفر أنس بؤعمال البستنةالمدرس  كلفه، خبلل الدرس ٌأو،أحٌانا

 ه إلى إرسال أنس خارجحٌن ٌسؤل أحدهم المدرس عن السبب الذي ٌدفع .واق من الشمس وال على ماء للشرب على أي

 .رض أال ٌذهب للمدرسة بكل األحوال: إنه ؼبً وٌفتالقسم ٌجٌب

؛ فً اآلونة األخٌرة وجدت بعض الصعوبة فً الرٌاضٌات عاما وتحب المدرسة جدا 12عمرها  إكرام . 1السٌنارٌو 

لها بؤنها علنا ، فقام المدرس بمداعبة نهدها مبعد انتهاء الحصة بالقسم ذات ٌوم بقٌت .ا المدرس دعما إضافٌاهفاقترح علٌ

كانت إكرام بحالة سٌبة ولكنها لم تستطع االعتراض على المدرس وقررت أن ترسب فً . بدأت تصٌر امرأة جمٌلة

 .أو من ؼٌره الرٌاضٌات على أن تطلب الدعم من المدرس

فً أن ٌظل أحدهما  ، أمهما كانت مرٌضة وترؼبسٌلتحقان بالثانوي العام المقبلأٌمن وأخوها التوأم  إٌمان . 1السٌنارٌو 

لٌتابع دراسته على  أٌمن، وكان على األسرة أن تختار واحدا من بٌنهما فقررت ترك المنزل لمساعدتها فً أشؽال البٌتب

الحة ألن ذلك ؛ لقد ارتؤت األسرة ترك إٌمان كً تتعلم تدبٌر شإون البٌت وتصبح أما وربة بٌت صبالبٌت إٌمانأن تبقى 

 .هو دورها فً الحٌاة

الواحدة أو الثانٌة  إلى وقت متؤخر كل لٌلة قد تصل إلى؛ فهو ٌشتؽل إلى دروسه متؤخرا، دابما هاشمٌصل   . 4سٌنارٌو ال

. بعد العودة من العمل ٌكون هاشم متعبا جدا فبل رته والتكلؾ بمصارٌؾ دراستهٌصنع اآلجور من أجل مساعدة أسصباحا 

من الدروس ٌذهب إلى العمل ولم تتح له الفرصة أبدا لٌمارس الرٌاضة مع  ٌستطٌع إنجاز واجباته. مباشرة بعد االنتهاء

أطفال قرٌته  وأحٌانا ٌرفض الذهاب إلى المدرسة حتى ال ٌتعرض للعقوبة القاسٌة من طرؾ الحارس العام إذ ٌطلب منه 

 .سٌجعل منهم رجاال  ذلك العام ٌفعل ذلك بالذكور مدعٌا أن ؛ الحارسالساحة وٌقرص أذنٌه لدرجة البكاءالوقوؾ ب

/ أصدقاإهالمحترم و إلى المدرسة فً الوقت، دابما؛ وهو ٌحافظ على هندامه الحسن و  عبد الهاديٌؤتً   . 1السٌنارٌو 

، أما ٌوم الجمعة بها ٌومً الثبلثاء والخمٌس مساء . بعد المدرسة ٌلتحق بدروس المسرح التً تسجله كثٌراٌحبون صدٌقاته

بٌنما خصص ٌومً اإلثنٌن والسبت لمتابعة دروس إضافٌة فً اللؽة االنجلٌزٌة ج مع أصحابه فٌخصصه للعب الشطرن

 .خاله محمد أستاذا جامعٌا لؤلدب االنجلٌزي مثل بحأن ٌص عبد الهادي.حلم 

، دابما، وهً تحافظ على هندامها الحسن والكل ٌحترمها ،إلى المدرسة فً الوقت ناهدتؤتً   . 6السٌنارٌو 

أما  ، بعد االنتهاء من الدروس.ثاء والخمٌس مساء  تمارس الرٌاضة. ٌومً الثبلكثٌرا/أصدقاإها  ٌحبونها صدٌقاتها

أن تصبح  ناهدحلم  .والسبت لمتابعة دروس المعلومٌات الجمعة فتلعب كرة القدم مع األصدقاء بٌنما خصصت اإلثنٌن

 مهندسة الروبوتات .

 :  البحة التصرٌحات

  ( 28المادة الحق فً التربٌة )من اتفاقٌة حقوق الطفل 

  من اتفاقٌة حقوق الطفل( 31الحق فً اللعب ) المادة 

  من اتفاقٌة حقوق الطفل( 32الحق فً عدم القٌام بالعمال الشاقة ) المادة 

  من اتفاقٌة حقوق الطفل( 19الحق فً الحماٌة من العنؾ والمعاملة السٌبة بدنٌا و نفسٌا ) المادة 

 ٌمن اتفاقٌة حقوق الطفل( 34ة من االنتهاكات الجنسٌة ) المادة الحق فً الحما 

 من اتفاقٌة حقوق الطفل( 2نس وفً تكافإ الفرص ) المادة لحماٌة من التمٌٌز القابم على الجالحق فً ا 

  من اتفاقٌة حقوق الطفل(  28الحق فً الوصول إلى إبراز األمكانٌات بالمدرسة )المادة 
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 : قصة سامٌة 7الملحق 

 

) ابنته( عندما كانت تلمٌذة ملٌبة بالحٌوٌة وموهوبة، المعة ورٌاضٌة كبٌرة. جدها ٌحبها كثٌرا ألنها تذكره بؤمها  سامٌة  

(  الذي لم ٌسبق  ) أم سامٌة ( تعٌش خارج الببلد فهً مطلقة بعد أن هجرها زوجها ) والد سامٌةه ابنت .فً مثل سنها

 .ا بباب تازة  وأمها تعٌش بالخارجع جدٌه؛ وهكذا فهً تعٌش ملسامٌة أن رأته

تسلم على  ، لم تكن تقفز وهً تسٌر وعلى ؼٌر عادتها لمالمدرسة تسٌر ببطء ومطؤطؤة الرأسباألمس عادت سامٌة من 

للضرب بسبب الحدٌث قً القسم  ، شرحت لها سامٌة  بؤنها تعرضتما سؤلتها جارتها خدٌجة عن األمر، و عندالجٌران

هم/ن كانوا/ن ٌتحدثون/ن عنها باعتبارها طفلة نالكؾ عن إزعاجها أل /زمٌبلتهانت تطلب من بعض زمبلبهاعلما أنها كا

من أم عازبة. وقد ال حظت السٌدة خدٌجة أن سامٌة تلقت عدة لكمات على وجهها فؤحست باأللم من أجلها وتذكرت العقوبة 

 .لقتها أٌام كانت تلمٌذة بالمدرسةالتً ت

. لقد كانت تطلب من زمبلبها الكؾ تها كرٌمة  وحكت لها القصة كاملةبالبٌت توجهت سامٌة إلى خال  بعد ذلك، وهً   

فً ضربها  معتقدا أنها كانت تتحدث خبلل الحصة وهو ما اعتبره إخبلال  ،عن إزعاجها  فشرع المدرس دون سابق إنذار

 .لجمٌع استمر فً السخرٌة منها بعد مؽادرة المدرسة؛ وقد ترتب عن ذلك أن اام الواجب اتجاه مدرسها وزمبلبهاباالحتر

، فً ر معهم/نولكن المدرسٌن/ات ٌعرفون/ن  ما ٌفعلون/ن ولٌس من شؤنها أن تناقش األمها لالخالة كرٌمة تؤسفت لحا

 .صتها أن تتجاهل ما ٌقوله زمبلإهاحٌن أو

عن الموضوع حاول التصرؾ لكنه أحس بؤن  فً المساء أصٌبت سامٌة بالحمى ولم تستطع العشاء وعندما استفسر جدها

أن تنهً  لسامٌةهو ٌرٌد  .مدٌر قد تتعرض سامٌة لعقوبة أخرىففً حال تحدث إلى ال ؛المدرسة أهم من أي شًء آخر

 .ر إلى خارج الببلد مع والد سامٌةدراستها على عكس ابنته والدة سامٌة التً تركت المدرسة لتساف

  اكها ؟ من حقوق سامٌة تم انتهحق أي 

  ما مسإولٌة كل شخص فً الدفاع عن الحقوق المنتهكة ؟ مالذي قاموا/ن به لحماٌة تلك الحقوق ؟ مالذي لم

 ٌقوموا/ن به لحماٌة تلك الحقوق ؟ 

 رؼم أن المدرس اعتبر حدٌث سامٌة تقلٌبل من احترامه ومن احترام زمبلبها فإن العقوبة ا مسإولٌة سامٌة ؟ )م

 كانت متطرفة ومسٌبة (

  ما هً مسإولٌة الدولة فً حماٌة حقوق سامٌة ؟ 2إضافة لؤلسماء المومإ إلٌهم فً السإال ، 

 ما هً المعوقات التً تحول دون مطالبة التبلمٌذ/ات بحقوقهم/ن ؟ 

 ما هً الحلول التً تمكن التبلمٌذ/ات من المظالبة بحقوقهم/ن ؟ 

  األطفال ؟كٌؾ ٌمكن دفع األشخاص لتحمل مسإولٌاتهم فً حماٌة حقوق 
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 انُىع. عهى انقائى انعُف يٍ نهىقاية حياتية يهارات :5 انًصىغة

 . الهدف العام1.1

تتٌح هذه المصوؼة للتبلمٌذ/ات تحدٌد وتعلم مهارات التواصل  الضرورٌة التً تإهلهم/ن للوقاٌة والحد من وضعٌات  

 العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً.

 هداف النوعٌة . األ1.1

 تمكن هذه المصوؼة التبلمٌذ/ات من : 

  اإلثباتًوخاصة تجرٌب التواصل تعلم مختلؾ أصناؾ التواصل. 

 رهم/ن فً حالة الؽضب وكذلك اختبار وجهات نظ ،ل الناجعتعلم المقاربات المعتمدة فً عبلج المشاكل والتواص

 ، على وجه الخصوص .أو االضطراب

  ًمن اختبار التعاطؾ و تفهم وكذلك سٌتمكنون/ن فٌة التعبٌر عنها بطرٌقة سلٌمة هم/ن وكٌمشاعرالتحكم ف

 .اآلخرٌن مشاعر

 . مفاهٌم أساسٌة 1.1

 تعرٌف التواصل بٌن األشخاص : 

ٌشمل التفاعبلت بٌن األفراد لتبادل المعلومات، األفكار، العواطؾ... وبذلك فهو بناء عبلقة مع التواصل بٌن األشخاص   

 .وعة من األشخاص وتمرٌر شًء لآلخرو مجمشخص آخر أ

  support.pdf-http://www.maires90.asso.fr/ADMF/fichiers1/formations/2018/Communication : اىمزجى سٌبرة اىزابطىيمشٌذ 

 لوب التواصل : أس

أن تكون إثباتٌا ٌعنً تمرٌر رسالة والتعبٌر  بطرٌقة  صادقة عن األفكار والمشاعر؛ أن تكون واضحا ودقٌقا من ؼٌر   

 .االحترام المتبادل تظهرمساس بحقوق اآلخرٌن وأن 

 .وء إلى الصمت أحٌاناو ٌكون باللجأالحقٌقٌة  مشاعرك؛ تمرٌر رسالة دون التعبٌر عن أفكارك ومعناه محاٌداأن تكون 

 .ا،  قد تتؽاضى عن  مشاعر اآلخرٌنأن تكون هجومٌا ٌعنً تمرٌر رسالة بحماسة و بطرٌقة صدامٌة ،أحٌان

  .strategiesdesantementale.com/mmhm/pdf/Articles/Surveiller_votre_style.pdfhttps://www: اىمزجى سٌبرة اىزابطللمزٌد 

 تعرٌف النزاع : 

 .المشاعر وبٌنجهات النظر بٌن و، العناصر متعددة هً تعرٌفات النزاع ؛ ففً تعرٌؾ أول ٌعتبر النزاع هو تعارض بٌن 

ٌة )العٌش فً ننا سنتطرق للنزاع فً إطار الحٌاة الجماعألسنحتفظ بالمعنى األول  كما ٌعنً خبلفا أو حربا بٌن الدول.

 ، الحً ..المجموعة ( كاألسرة، المدرسة

 أسباب النزاع :

؛ فالفارق فً السن بٌن الفاعلٌن، أصولهم االجتماعٌة، مستواهم ؟ إن كل تجمع بشري ٌولد النزاعاتلماذا نقع فً النزاعات

مصدرا للنزاع  هذه األسباب كلها كفٌلة بؤن تكون ؛والمزاجٌة لكل فردلسمات الشخصٌة ، ااالقتصادي، محٌطهم األسري

، فالدراسة ى نفس التعلٌمإننا لسنا على نفس المستوى من التربٌة ولم نعش نفس التجارب كما لم نتلق .داخل النظام العام

تختلؾ من شخص آلخر ، فإن خطاطة تفكٌرنا .وألن تلك الدراسات وتلك التجارب  والتجارب السابقة تساهمان فً هٌكلة 

 .، ستكون مختلفة رورةبالضتمثبلتنا ،

، أما فً المدرسة .نزاع؛ ؼالبا ما تكون سببا فً النقص التواصل بٌن الناس، الطمع، الصراع من أجل السلطة، البلتسامح

 .ٌكون سبباقد فإن ضعؾ خاصٌة القٌادة لدى المدرس/ة 

 أصناف النزاع :

ة ، نزاعات بناءة ، نزاعات حول األهداؾ المنشودة ،نزاعات بٌن األشخاص أو نزاعات تصنؾ النزاعات إلى تجرٌبٌ

 حول المعتقدات .

 تداعٌات النزاع : 

لبا ما تتعارض دون أن وإذا كانت أفكارنا ؼا، ؼالبا، أمام واقع مبهم ه وتجعلناال محٌد عن اإذا كانت النزاعات أمر

كثٌرا ما تإدي إلى العنؾ منا أو علٌنا .إن األشخاص فً وضعٌة تنازع  عتراؾ بؤن النزاعات؛ فإنه ٌجب اإلتتصارع

. أشخاص آخرون ٌعم التوتر، وبذلك ابسبب التفاعل المشحون بٌنهمتصدر عنهم تهدٌدات من هذا الطرؾ أو من ذاك 

، ٌن من الناسٌن مواجهة بٌن مجموعتٌتدخلون فً النزاع وٌنحازون لهذه الجهة أو تلك فٌصبح ما كان خبلفا بٌن شخص

هجمون على تبلمٌذ /ات وهذا ما ٌحدث بالمدارس فً أؼلب المرات .وهكذا تنطلق المعارك بل قد نجد تبلمٌذ/ات مدرسة ٌ

ال ٌقتصر فقط على التبلمٌذ  هذا العنؾ .إلى ؼٌر ذلكمن سباب وتبادل اللكمات وتكسٌر نه شبلل العنؾ إ؛ مدرسة أخرى

http://www.maires90.asso.fr/ADMF/fichiers1/formations/2018/Communication-support.pdf
https://www.strategiesdesantementale.com/mmhm/pdf/Articles/Surveiller_votre_style.pdf
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 ٌما بٌنهم/ن أو بٌن المدرسٌن/ات والتبلمٌذ/ات وهذا األخٌر ٌكون ضحٌته التبلمٌذ، فًبل ٌمتد إلى أوساط المدرسٌن/ات ف

شتم ، تعلٌقات مهٌنة ، سخرٌة جارحة ، أو أحكام تبخٌسٌة بل ٌصل األمر إلى عقوبات  على شكل طرد ، أؼلب الحاالت ؛ 

مٌذ/ات تشكل صدمة لهإالء األخٌرٌن/ات ردود الفعل هاته من طرؾ المدرسٌن/ات فً مواجهة النزاعات مع التبل .بدنٌة 

 وتتسبب فً التوقؾ عن الدراسة ، فً اضطرابات سلوكٌة ، فً مشاكل تعلمٌة ،فً كبت عقدة النقص ، وؼٌر ذلك 

 versailles.fr/IMG/pdf/la_gestion_des_conflits_dans_les_organisations.pdf-https://creg.ac      :اىمزجى سٌبرة اىزابطٍهىيمشٌذ 

scolaire.pdf-milieu-conflit-gestion-es/default/files/CPPB_MANUEL_Haiti_Formationhttp://www.mdgfund.org/sit 

 

 . أنشطة المصوغة4.1

 تقنٌات التواصل  :11البطاقة 

 الغاٌة

 تعلم مختلؾ أنواع التواصل واختبار التواصل اإلثباتً على وجه الخصوص 

 األهداف

 عند نهاٌة النشاط ٌستطٌع المشاركون/ات أن :

 الهجومً و الصرٌح السلبً التواصل:مختلؾ وسابل  رؾ علىالتع ، 

 ًممارسة التواصل اإلثبات 

  توصٌؾ الكٌفٌة التً ٌإثر بها مفهوم النوع على أسلوب التواصل لدى الفتٌان والفتٌات 

 اإلعداد /العدة 

 تقدٌم عرض بالباور بوٌنت فً المراحل التالٌة:

 التواصل اإلثباتً. 1 المرحلة                               

 اإلجابات عن قصة سارة  مختلؾ :  2الملحق  -                                          

  تقدٌم خطاب إثباتً. 3المرحلة                               

  المراحل الخمس لتقدٌم خطاب إثباتً :  4الملحق  -                                         

 طبعلل

 التواصل اإلثباتً. 1المرحلة                              

 سٌنارٌو قصة سارة:  1الملحق  -                                        

  تعلم كٌفٌة إثبات الذات.  2المرحلة                             

 ات لتعلم كٌفٌة إثبات الذات سٌنارٌوه:  3الملحق  -                                        

  تقدٌم خطاب إثباتً :  3المرحلة                             

 : سٌنارٌوهات لتعلم كٌفٌة إثبات الذات:  3الملحق  -                                        

 سبورة سوداء أو ورقٌة 

  طبشورة أو قلم 

  أقبلم 

  لصاق 

 أوراق 

 دقٌقة  91المدة :

 ل المراح

 ًدقٌقة  30 –التواصل اإلثبات 

 دقٌقة  30 – لتعلم كٌفٌة إثبات الذات 

   ًدقٌقة. 30 -تقدٌم خطاب إثبات 

 

 المراحل

 دقٌقة 11 -. الخطاب اإلثباتً  1

 على التبلمٌذ/ات  1نقرأ السٌنارٌو 

 ٌتوزع التبلمٌذ/ات إلى مجموعات بحسب الحلول المقترحة  على سارة .

https://creg.ac-versailles.fr/IMG/pdf/la_gestion_des_conflits_dans_les_organisations.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/CPPB_MANUEL_Haiti_Formation-gestion-conflit-milieu-scolaire.pdf
http://www.mdgfund.org/sites/default/files/CPPB_MANUEL_Haiti_Formation-gestion-conflit-milieu-scolaire.pdf
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  سارة فعل شًء: لٌس على 1المحموعة 

  على سارة التعبٌر عن مشاعرها للفتاة الصؽٌرة ، و إن كانت فً حالة ؼضب.2المجموعة : 

  على سارة أن تتحدث بهدوء مع الفتاة الصؽٌرة لتبٌن لها أن الدور علٌها لدخول مستودع المبلبس.3المجموعة : 

  شخص راشد . : على سارة أن تطلب المساعدة من أحد المدرسٌن/ات أو من4المجموعة 

 التالٌة  فً دابرة مجموعاتهم/ات:نطلب من التبلمٌذ/ات  التداول جول إجابات األسبلة 

 كٌؾ سٌكون إحساس سارة تبعا لئلجابة التً اقترحتم/ن علٌها ؟ 

 ؟ؽٌرة على الجواب الصادر عن سارة كٌؾ سٌكون رد فعل الفتاة الص 

 ؟قترحتموها على سارة ما هو أسوأ شًء ٌمكن أن ٌحدث جراء اإلجابة التً ا 

 ما هو أحسن شًء ٌمكن أن ٌحدث جراء اإلجابة التً اقترحتموها على سارة ؟ 

  فً أٌة لحظة ٌكون من المفٌد طلب المساعدة بالنسبة لوضعبة كهذه ؟ 

 .2بالمقترحات الواردة فً الملحق  فً جلسة جماعٌة نعٌد النظر فً اختٌارات سارة مع االستعانة

فضل لمواجهة الكثٌر من لكن التواصل اإلثباتً هو األبؤن التواصل المحاٌد قد ٌكون االختٌار األمثل  نخبر التبلمٌذ/ات

فبالنظر للصورة المجتمعٌة عن   ؛ ، علما أن التبلمٌذ/ات ٌجب أن تكون لدٌهم/ن فكرة واضحة عن سبلمتهم/نالوضعٌات

 .هن الحٌاد والقبول باألمر الواقعمطلوب منكٌفٌة تصرؾ الفتٌات ، ٌصبح من الصعب علٌهن تؤكٌد ذواتهن فال

 هل هناك أسبلة أو تعقٌبات ؟       

 

 دقٌقة . 11 –. نتعلم إثبات الذات 1

 ( 3نقسم المجموعة إلى أربع مجموعات مصؽرة ونناول كل مجموعة سٌنارٌو )انظر الملحق   

 تقوم بدورالتواصل المحاٌد واألخرى ة بدور تقوم فٌها الشخصٌنطلب منهم/ن إعداد لعبتً أدوارلكل سٌنارٌو ، واحدة 

 التواصل الصرٌح.

 رواٌتها ، نتوجه باألسبلة التالٌة : عد أن تعرض كل مجموعة ب

 ما هً أفضل إجابة بالنسبة لكل سٌنارٌو ؟ 

  هل إثبات الذات أمر صعب ؟ لماذا ؟ 

 هل تعتقدون/ن أن الفتٌات ٌواجهن صعوبات خاصة حٌن ٌسعٌن إلثبات الذات ؟ 

 ما هً سبل تجاوز تلك الصعوبات ؟ 

 هل ٌتعرض األوالد للتحدٌات وهم ٌحاولون إثبات الذات بطرٌقة ؼٌر عنٌفة ؟ 

 مالفرق بٌن هذٌن التصرفٌن؟ 

  ؟كٌؾ ٌمكن أن ٌتعاضد األوالد والفتٌات أمام سلوكات مرتبطة بالنوع والتواصل 

  كٌؾ ٌمكن أن ٌكون التواصل المحاٌد مصدر خطر علٌكم/ن ؟ 

كما نإكد للتبلمٌذ ضرورة أن ٌكون إثبات الذات صادرا ، إلى أن السبلمة واألمن ٌرتبطان بإثبات الذات  نشٌراما خت  

ؤلمراض النفسٌة أو البدنٌة ؛ فً السٌاق نفسه نذكر التبلمٌذ/ات تعرٌض النفس لبعٌدا عن وعنهم/ن حفاظا على سبلمتهم/ن 

تتسبب لهم/ن فً أمراض جنسٌة أو اإلصابة بالسٌدا واألمر ذاته ٌحصل مع بكون العبلقات الجنسٌة ؼٌر المحمٌة ٌمكن أن 

عن الفكرة السابدة رسخه لها .إن الفتٌات ، وعلى عكس ما ت تعاطً المخدرات والتدخٌن ، فقد نصاب بؤمراض ال عبلج

لمقابل ، فإذا كان المجتمع ، علٌهن التعبٌر الصرٌح بدل الحٌاد كلما تعرضن لخطر ما ؛ وباأدوار النوع والتواصل الحٌادي

.إن إثبات الذات ٌتطلب احترام حقوق اآلخرٌن  حال أن الشراسة  تختلؾ عن إثبات الذاتٌكرس صورة الولد الشرس فال

 وحماٌة حقوقنا فً اآلن ذاته.

 هل هناك أسبلة أو تعقٌبات ؟    

 

 دقٌقٌة   11 -. تقدٌم خطاب إثباتً 1

 (4إثباتً ) انظر الملحق نقدم الخطوات الخمس لتقدٌم خطاب 

( و نوزع المجموعة إلى زوجٌن ٌقوم كل منهم بلعب دور. و ال ) انظر الملحق  2نحٌل على لعب األدوار فً المرحلة 

الخمس أثناء تقدٌمه لخطاب كل العب دور علٌه أن ٌتبع الخطوات  .ورمانع من أن تلعب بعض المجموعات نفس الد

 .إثباتً

 .دوار المقدمة واألجوبة المقترحةعض األزواج للمقدمة من أجل مناقشة األبعد االنتهاء نستدعً ب
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نوضح لهم/ن أن طرٌقة التواصل هاته ضرورٌة ألنها التحرج وال تلقً اللوم على  اآلخرٌن فبالتعبٌر عن مشاعرهم/ن 

 .تواصلهم/ن بٌن االنفتاح و الصدق وتجاربهم/ن ٌجمعون فً

 .ن لهما ارتباط وثٌق بإثبات الذاتحتهم/نذكر التبلمٌذ بكون سبلمتهم/ن وص

و ألطفال با لصقه، كما ٌمع بالمرأة باعتباره أمرا طبٌعٌانقوم بتذكٌرهم/ن بؤدوار النوع والحٌاد السلبً الذي ٌلصقه المجت

لهذا فإن ، دابما. الراشدٌن واحترامهم ألنهم على حقبوجه  ،ال؛ لقد علمنا مجتمعنا أال نقول ن ) ذكورا و إناثا(المراهقٌ

 .ت عندما ٌكونون/ن  فً وضعٌة الخطعلٌهم/ن أن ٌتعلموا/ن التعبٌر بطرٌقة مؽاٌرة و أال ٌلتزموا/ن الصم

لى ضرورة الوعً إن مقاربات التواصل تنظبط بحسب الحاالت ولكن المقاربة الصرٌحة تظل هً األفضل مع التؤكٌد ع

 .بسبلمتنا الشخصٌة

 هل هناك أسبلة أو تعقٌبات ؟    

 . تقنٌات التواصل  11قٌٌم البطاقة ت

 تعبؤ من طرؾ المنشط/ة 

 

 

 

 

 

 فض النزاعات والتحكم فً المشاعر  :12البطاقة 

 الغاٌة

 بالعنؾ القابم على النوع بالوسط  المتعلقةق لفض النزاعات والتحكم بالمشاعررتعلم مختلؾ الط

 المدرسً .

 ألهدافا

 : عند نهاٌة النشاط ٌستطٌع المشاركون/ات أن

  تطبٌق تقنٌات مقاربة فض النزاعات 

 تقدٌم حلول للنزاعات انطبلقا من سٌنارٌوهات تتناول الواقع المعٌش 

 . تشخٌص طرق و وسابل فض النزاعات بالتعاون مع اآلخرٌن 

  من مشاعرهم/ن و التعبٌر عنها بطرٌقة سلٌمة . جوانبالتعرؾ على 

 .تفهم مشاعر اآلخرٌن 

 اإلعداد /العدة 

 بالباور بوٌنت فً المراحل التالٌة: تقدٌم عرض

 فض النزاعات :1المرحلة                            

 فض النزاعات  : تقنٌات مقاربة  5الملحق  -                                      

 لعب أدوار من أجل الحلول وخطة العمل : 2المرحلة                           

 . : توجٌهات إلعداد خطة العمل  6الملحق  -                                      

 : التحكم فً المشاعر 3المرحلة                           

 : المشاعر 7الملحق  -                                     

 للطبع

 لعب أدوار من أجل الحلول وخطة العمل :2المرحلة                      

 توجٌهات إلعداد خطة العمل  .: 6الملحق  -                                

 سبورة سوداء أو ورقٌة 

  طبشورة أو قلم 

  أقبلم 

  لصاق 

 األوراق 
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 دقٌقة  91المدة :

 المراحل 

 دقٌقة  30 – فض النزاعات 

  دقٌقة 30 –العمل لعب أدوار من أجل الحلول وخطة  

  دقٌقة. 30 -التحكم فً المشاعر 

 

 

 حل المرا

 دقٌقة 11 –. فض النزاعات  1

ندعو التبلمٌذ/ات إلى استحضار خبلؾ أو مشكلة حدثت ألشخاص آخرٌن وٌودون معالجتها ؛هذه المشكلة قد تتعلق 

 بصدٌق/ة ، مدرس/ة ،قرٌب/ة ، أخ/ت أو أي شخص آخر .

 .أثناء وصؾ الشخوصمكن، ، ما أٌعتمدوا/ن صٌؽة التعمٌمعلى الورقة وأن  هم/ننطلب منهم/ن أال ٌكتبوا/ن أسماء

، أما األمثلة االخرى القابم على النوع بالوسط المدرسًنجمع األوراق ونتلو األمثلة على أن نختار نماذج من العنؾ 

 :عاتٌةفنصنفها ضمن مجموعات موضو

 .بم، تحرش ،مضاٌقات لفظٌة ، سخرٌة: شتانفسٌة -

 : لكمات، أعمال إجبارٌة، جلد ، الخ.بدنٌة -

 .ؼٌر مرؼوب فٌه من طرؾ شخص آخررب : تقجنسٌة -

 .أخرى: إشاعات ، حرمان من اللعب ، الخ -

وذلك من ، بلت وحلها فً مجملها( كطرٌقة  للنظر إلى المشك5نقدم مدخبل لتقنٌات مقاربة فض النزاعات ) انظر الملحق 

 نطبق علٌه المراحل األربعة لتقنٌة المقاربة .خبلل االعتماد على مثال 

ة : العنؾ لى أربع مجموعات مصؽرة ونوزع على كل واحدة منها واحدة من المشاكل الموضوعاتٌنوزع المجموعة إ

 ، العنؾ الجنسً وآخر .النفسً، العنؾ المادي

القابلة للتطبٌق لحل ندعو التبلمٌذ/ات إلى التفكٌر فً الحلول الممكنة للمشكلة ونحثهم/ن على إٌجاد السبل والوسابل 

 :ثلة التالٌة إذا اقتضى الحال ذلكٌحجموا/ن عن البحث عن الحلول مع االسترشاد باألم؛ وعلٌهم/ن أال المشكلة

 التوجه إلى راشدالمضاٌقات اللفظٌة: االبتعاد عن الشخص، مواجهته ،. 

 اللكم : االبتعاد عن الشخص، التوجه إلى راشد. 

 التوجه إلى راشدالتقرب ؼٌر المرؼوب فٌه: االبتعاد عن الشخص ،. 

 ستراتٌجٌات التواصل ، مواجهة الفاعل باالعتماد على ابه شعركتابة رسالة إلى الفاعل لنشرح له ما ن: اإلقصاء

 .كما تعلمناها

 

 ، بعد ذلك، إجاباتهم/ن على السبورة الورقٌة وٌتم اختٌار واحد من بٌنهم/ن لعرضها أمام القسم ٌكتب التبلمٌذ/ات

 .الكبار فً حالة المشكبلت العوٌصةولهذا فعلٌهم/ن التوجه إلى دابما نذكر التبلمٌذ/ات بإن األولوٌة هً سبلمتهم/ن 

 

 دقٌقة -61 –. لعب أدوار إلٌجاد الحلول وخطة العمل 1

، تقوم كل مجموعة واحد المجموعة التً سٌنضم إلٌها نوزع التبلمٌذ إلى أربع مجموعات مصؽرة على أن ٌختار كل

 .همٌتها وألهمٌة معالجتها جماعٌاإل بانتقاء مشكلة على مستوى مدرستهم/ن بالنظر

 .وضع البحة بؤسباب وحلول كل مشكلةنكتب المشاكل على السبورة وندعو التبلمٌذ إلى 

فً  ٌستعدون/ن للعب أدوار باالستناد إلى مهاراتهم/ن التواصلٌة ، تقنٌات مقاربة فض النزاعات و ؼٌرها من اإلمكانات

 .حل المشكبلت التً تم تجرٌبها

 .كل مجموعة السٌنارٌو الخاص بها قدمى أن تنعمل عل

 : بلقا من األسبلة التالٌةنقوم بفتح نقاش جماعً انط

 ؟ مالذي جرى طوال السٌنارٌو 

 ؟ ؤدٌة الدور؟ ولماذا هذا اإلحساسما هو إحساسكم/ن أثناء ت 

 ؟ كلة من خبلل هذا السٌنارٌو؟ كٌؾهل تم حل المش 



 

 

75 

 

 ؟ترٌدون تؽٌٌره فً هذا السٌنارٌو مالذي 

 ً؟توجهونها لشخصٌة هذا السٌنارٌو ما هً النصابح الت 

  ؟ ٌمكن أن ٌعٌنك فً وضعٌة مماثلةمما ماذا استفدت 

( تقوم كل مجموعة بإعداد خطة عمل دقٌقة تتضمن جدوال 6من خبلل تطبٌق التوجٌهات الخاصة بخطة العمل ) الملحق 

 .ن مسإوال عن الخطةلمشكلة المنتقاة من طرؾ المجموعة، وتعٌزمنٌا لتقدٌم حل ل

 نذكر التبلمٌذ/ات بؤن:بعد االنتهاء من النشاط 

 طورة األمر أو إذا واجهوا/ن مشكلة، التوجه إلى الراشدٌن إذا أحسوا/ن بخ/نسبلمتهم/ن هً أالولوٌة األولى وعلٌهم

 .ٌصعب علٌهم/ن حلها لوحدهم/ن

هذا فإن تعلم كٌفٌة فض النزاعات والتواصل بشكل ناجع ، االختبلؾ والحجاج هً جزء من الحٌاة ولإن المشاكل، النزاعات

 .ٌل من تلك النزاعات وتبلفً العنؾقد ٌساعد فً التقل

 .أسهل إذا تم بتلك الطرٌقة فاألمر ٌؽدوومن األجدر حل بعض المشاكل بشكل جماعً 

 

 دقٌقة  11 –. التحكم فً المشاعر 1

أخرى إلى التً  ؛ باإلمكان إضافة مشاعرلٌه أن ٌمثل ذلك الشعورعور ما وعشنمكن كل تلمٌذ/ة من ورقة  مكتوب علٌها 

 :فً الجدول التالً

متضاٌق، منهك، مضطرب، مذنب، ؼاضب، حزٌن، واثق، سعٌد، خابؾ ، حانق، مخجل، حذر، مكتبب، وحٌد، ؼٌور، 

 متفاجا، قلق، مصدوم، وجل.

؛  أثناء اء ) اإلشارة( دون أن ٌنبس بكلمةبطرٌقة اإلٌمالمثبت على ورقته  الشعورٌتقدم كل تلمٌذ/ة أمام الجمٌع لٌعرض 

 .المشار إلٌه الشعورذلك ٌحاول اآلخرون تخٌل 

، وكثٌرا ما  نفهم ن طرٌق حركة الجسد وتعابٌر الوجهعمشاعرهم اس ٌلجؤون إلى التعبٌر عن ننشرح لهم/ن كٌؾ أن ال

إذا  .فً التعبٌر عن األحاسٌس من الكلمات ون أحٌانا أبلػمشاعر اآلخرٌن من خبلل لؽة أجسادهم ، بل إن لؽة الجسد قد تك

 .للفظٌة والجسدٌة أن تكون متطابقةكان التبلمٌذ/ات ٌرؼبون/ن فً تفهم اآلخرٌن لهم/ن فعلى تعابٌرهم/ن ا

/ن صدقابهمولذا ٌستحسن فهمها بل وبإمكان التبلمٌذ/ات مساعدة زمبلبهم/ن وأ فالتعاطؾ ٌؤتً نتٌجة فهم مشاعر اآلخرٌن

، فعندما ٌقوم شخص ؤثٌر تصرفاتنا على مشاعر اآلخرٌن. إضافة إلى ذلك ، ٌجب أن نعً كٌفٌة تعلى تدبٌر تلك المشاعر

 .إن ذلك قد ٌدفع اآلخر إلى الفرار، الدفاع أو المجابهة، فلصراخ وٌبدي رؼبة فً الشجار مثبلبا

 .، فً كراساتهم/ن7ردة فً الملحق ٌقوم التبلمٌذ/ات فردٌا بإكمال التوكٌدات الوا

باالستناد  نوزع التبلمٌذ/ات إلى مجموعات ثنابٌة لٌسردوا مواقؾ  لهم/ن عاشوا/ن فٌها مشاعر الحزن، الؽضب أو الفرحة

؛ ونسؤلهم/ن إن كان بإمكانهم/ن أحاسٌهم/ن وكٌفٌة تعبٌرهم/ن عنهاثم ٌقومون/ن بوصؾ ( 7الملحق إلى التمرٌن السابق )

 ر بطرٌقة أفضل وإٌجاد طرٌقة أخرى لمواجهة ذلك الشعور.التعبٌر عن تلك المشاع

اإلٌجابٌة  عن بعض الوسابللٌس ضرورٌا أن ٌتقاسم كل التبلمٌذ/ات إجاباتهم/ن ولكن نطلب من المجموعة كلها التعبٌر 

 .للتعامل مع مشاعرهم/ن

 

 اختٌاري :

 .شعورا أو إحساسا قد ٌعاٌشونه ٌهانطلب من التبلمٌذ إنجاز واجب منزلً فً صٌؽة قصة أوقصٌدة ٌصفون ف

 

؛ فالمشاعر الجٌدة والسٌبة هً مظاهر السبلمة والعافٌةنشرح للتبلمٌذ كٌؾ أن فهم المشاعر والتعبٌر عنها هو مظهر من 

جزء من الحٌاة ، تنتاب الذكور واإلناث ومن الطبٌعً أن نرى ولدا ٌبكً وفتاة ؼاضبة . أن تنتابنا مشاعر قوٌة أمر 

 .كم فٌها بطرٌقة سلٌمة وؼٌر عنٌفةن األهم هو أن نتعلم كٌفٌة التحطبٌعً ولك

، وعدم التعبٌر عن سبب حدث  فً الماضً ) فقدان األب، األم أو قرٌب ( أو مستجدبعض المشاعر تبدو قوٌة ومإلمة ب

 تلك المشاعر ٌدفع الشخص إلى نوبات من الؽضب واالكتباب.

 ، الحزن أو الخوؾ .براشد لمجابهة مشاعر الؽضبتعانة نذكر التبلمٌذ بؤن علٌهم/ن االس

 هل هناك أسبلة أو تعقٌبات ؟    

 .ساهماتهم/ن فً هذه المصوؼةنشكرهم/ن على م
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 . فض النزاعات والتحكم فً المشاعر  11تقٌٌم البطاقة 

 

 تعبؤ من طرؾ المنشط/ة 

 

 

 

 . ملحقات المصوغة 1.1

 

 قصة سارة –: سٌنارٌو  1الملحق 

بع ؛ انتطرت طٌلة  رؽٌٌر مبلبسها، بعد حصة التربٌة البدنٌةوتواقفة بالصؾ لبللتحاق بمستودع المبلبس  رةساكانت 

كانت سارة  .سنا بدفعها والدخول إلى المستودع، وحٌن همت بالدخول قامت فتاة تكبرها ساعة ألن المستودع كان مملوءا

 . مالذي ٌتعٌن علٌها فعله؟ فً حالة ؼضب شدٌد

 

 : األجوبة الممكنة عن قصة سارة 1الملحق 

التعبٌر المحاٌد ٌعنً عدم التعبٌر عن الحاجات والمشاعر أو بطرٌقة  .. هذه إجابة محاٌدة )سلبٌة(1عة المجمو -

تسمع فبل تإخد بعٌن االعتبار .إن التزام الصمت لٌس هو االختٌار األفضل ، فإذا اختارت سارة ال ضعٌفة تكاد 

 .نقها على الفتاة وعلى نفسها أٌضاوؾ دون النطق بشًء فإن ذلك قد ٌإدي إلى حالطرٌقة الحٌادٌة والوق

، وهذا النوع من اإلجابة بطرٌقة تهدٌدٌة وهجومٌة التواصل بطرٌقة شرسة ٌعنً .شرسة. هذه إجابة 2المجموعة  -

ن ذلك قد ٌجعل اإلجابات قد ٌجر إلى نتابج ال تحمد عقباها ؛ فلو أن سارة شتمت الفتاة ألحست بشعور قوي لك

 .فعل قوي كالعنؾ البدنً أو اللفظًالفتاة وصدٌقاتها ٌقمن برد 

ٌر ٌاؼة طلب صادق و محترم كً ال نستثالتواصل بطرٌقة إثباتٌة تعنً ص .. هذه إجابة صرٌحة3المجموعة  -

ظرت مدة قد تبٌن أن هذه الطرٌقة  هً أفضل طرق التواصل .فلو أن سارة شرحت للفتاة  كٌؾ أنها انتو ،اآلخر

، والحالة هذه، ال تشتم ولكن تصؾ واقع الحال مما سٌدفع ها لتدخل المستودع فهًال باس بها  وأن الدور علٌ

 .رة هً أن تعتمد التواصل اإلثباتًإن أفضل وضعٌة بالنسبة لسا .تبعون المشهد إلى التدخل لصالحهاالذٌن ٌت

فقد ٌكون  طلب المساعدة  هو االختٌار األسلم لحفظ  فً ظل الوضعٌة الراهنة .. هذه إجابة صرٌحة4المجموعة  -

 .للتهدٌد  إذا كان معرضاسبلمة الشخص 

 

 : سٌنارٌو كٌفٌة إثبات الذات 1الملحق 

تحمل له كتبه إلى ، ذات ٌوم طلب منها أن بٌن المدرسٌن المفضلٌن لدى بثٌنة. األستاذ حٌون هو من 1سٌنارٌو  -

 ، بعد انتهاء الحصة.بٌته

فٌها مع أصدقابه   كونوفً كل مرة ت ؛تؽٌرات تبدو على جسدهاما وبدأت عا 12. نجبلء عمرها 2سٌنارٌو  -

 .ٌوجه لها كلمات ساخره حول مظهرها، الفرصة لٌؽتنم نبٌل، زمٌلها بالمدرسة

. ، بعد ثبلثة شهوران عند بلوغ هند سن الثامنة عشرة. عبد السبلم وهند جاران وقرٌبا سٌتزوج3سٌنارٌو  -

؛ بدأ عبد السبلم فً الضؽط على هند بمنعها من الخروج مع صدٌقاتها نا على علم طالما أنهما مخطوباتاهمأسر

 .ه مقدما حتى لو تعلق األمر بؤمهاو مراقبة هاتفها المحمول كما منعها من الخروج من البٌت دون إشعار

ومنذ عام تعرؾ هشام  علٌم االبتدابً.. هشام و بهٌة صدٌقان وزمٌبلن فً القسم منذ أن كانا طفلٌن بالت4سٌنارٌو  -

على مجموعة من الشباب فشرع فً التدخٌن وهو اآلن ٌتعاطى المخدرات وٌحاول إقناع بهٌة بالتعاطً بحجة أن 

 .ح وتساعد على التركٌز فً الدراسةالمخدرات ترٌ

 

 : المراحل الخمس لتقدٌم خطاب إثباتً 4الملحق 

 لماذا رابك وعبر عن مشاعرك وعن سبب اضط. 1

  ُقمتَ ................عندما لقد أحسست........ 

  مثال : لقد انتابنً شعور سًء عنذما أفشٌَت سري لرشٌدة 

 .بك. قل بصراحة مالذي تنتطر حدوثه. تقدم بمطل2
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 .................. أرٌد منَك.....................أو أرجو منك 

  مثال : أرجو أال تقتسم أسراري مع اآلخرٌن 

 .ك على شعوره اتجاه مطلبكطلب من اآلخر أن ٌطلع. ت3

  بالنسبة لمطلبك اطلب من اآلخر إطبلعك على شعوره و رأٌه 

 كٌؾ تشعر حٌال هذا الموضوع ؟ أو  ما رأٌك ؟ 

 .. امنحه فرصة لئلجابة4

 شاعره و آراءه حول مطلبك ومشاعركاتركه ٌتقاسم معك م. 

 . القبول و االمتنان 5

  ًشكرا" لوضع حد للنقاشبالقولمطلبك فعبر له عن امتنانك إذا وافقك اآلخر ف " :. 

 

 : تقنٌات مقاربة فض النزاعات 1الملحق 

 ما هً حالة الوضعٌة ولماذا هً إشكالٌة ؟ –  اإلشارة إلى حالة الوضعٌة. 1

 نستقرئ األسباب والنتابج الممكنة . ما هً أسباب ونتابج النزاع ؟ –  طرح فرضٌة. 2

 استعرض الحلول الممكنة للتجرٌب  - التجربة. 3

 سجل الحلول النهابٌة للنزاع . –  الخالصة. 4

 

 عداد خطة عمل: توجٌهات إل 6الملحق 

 ًالمشكلة التً اختارتها مجموعتنا هذه ه : 

 قمنا باختٌارها ألن : 

 هذه المشكلة تتعلق ب : 

 هذا ما نرٌد تحقٌقه : 

 لنا عندما سعٌنا فً تحقٌق هدفنا هذا ما حدث : 

 لتً سنعتمد علٌها لتحقٌق أهدافناهذه هً االستراتٌجٌات والخطوات الممكنة ا : 

 ه هً االستراتٌجٌة التً ننحو لهاهذ : 

  الذٌن نعرفهم وبإمكانهم مساعدتناهإالء هم األشخاص : 

 الوسابل والموارد التً بحوزتناهذه ه ً: 

 لة الضرورٌة األولى التً نعتمدهاهذه هً المرح: 

 خرى للخوضحل األهذه هً المرا: 

 هذه هً المراحل األخٌرة للخوض: 

 ٌات التً على خطتنا اإلجابة عنهاهذه هً التحد: 

 عض األفكار لمواجهة تلك التحدٌاتهذه ب: 

 لمإشرات التً تنبا عن نجاح خطتناهذه ا: 

 

 : المشاعر 7الملحق 

   عندما.................أكون حزٌنا جدا عندما.أكون سعٌدا جدا..................... 

   عندما.أكرهه.............. 

   أن.تخوفً الكبٌر هو..................... 

 ،أنا. عندما أكون سعٌدا.................... 

 أناعندما أكون حزٌنا ،................ 

 .............عندما أكون ؼاضبا، أنا 

 ..............عندما أكون خابفا، أنا 

 ......... أحٌانا أشعر..... 

 ...............وعندما أتصرؾ ) هكذا( أنا 
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 انعُف حاالت وفضح انتىجيه ، اندعى : 6 انًصىغة

 . الهدف العام 1.6

تملك التبلمٌذ/ات إلجراءات الدعم ، التوجٌه وفضح حاالت العنؾ  ولتطوٌر شبكة من المبادرات  تهدؾ هذه المصوؼة إلى

 .ن فً رصد العنؾ القابم على النوعمحلٌة التً تساعدهم/من خبلل تشخٌص الموارد ال؛ الخاصة بهم/ن 

 

 . األهداف النوعٌة 1.6

 : تمكن هذه المصوؼة للتبلمٌذ/ات من

  فهم المعنى المقصود برد الفعل الذي ٌتضمن التصرٌح بحاالت العنؾ وتوجٌهها للجهات المخولة ، وإنشاء شبكة

 للمبادرة والدعم .

 القابم على النوع بالوسط المدرسًلة رصد شخص تعرض للعنؾ اإلطبلع على وسابل التحرك فً حا. 

 . توظٌؾ خلٌة اإلستماع والوساطة الموجودة بالمإسسة التعلٌمٌة والحفاظ على السرٌة 

 ابم على النوع بالجماعة واإلقلٌمجرد واستثمار جمٌع مصالح حماٌة ضحاٌا العنؾ الق. 

                                                                                                       . مفاهٌم أساسٌة                           1.6

 

 ضد العنف اتجاه النساء : ةالمؤسساتٌ ةالمعلوماتٌ منظومةال

إحصاءات لتوحٌد منهجٌة جمع معطٌات و ا، وقد تم وضعهتتبع لظاهرة العنؾ القابم على النوع الللٌقظة و هً منظومة

، األمن لمحاكم، المستشفٌاتحاالت العنؾ ضد النساء والفتٌات على مستوى خبلٌا االستقبال المإسساتً الموجودة با

 نً والدرك الملكً ؛ جهوٌا و وطنٌا.الوط

" المتعلقة 2016 -2012مة ضمن مإشرات المحور الثانً من الخطة الحكومٌة للمساواة " إكرام ووتندرج هذه المنظ

 .أشكال التمٌٌز والعنؾ ضد النساء كلبوقؾ 

بالرباط ضم  2014أكتوبر  11فً هذا اإلطار تم التوقٌع على  بروتوكول حول التبادل المعلوماتً للمعطٌات ، ٌوم 

ألمن الوطنً و وزارة رة الصحة ، الدرك الملكً والخمس ) وزارة العدل والحرٌات، وزاالشركاء المإسساتٌٌن ا

 األسرة والتنمٌة االجتماعٌة (.المرأة ،  ، التضامن

 http://www.social.gov.ma                        : ٌمكن زٌارة الرابطللمزٌد 

 المرصد الوطنً للعنف ضد النساء :

زارٌة المعنٌة بموضوع العنؾ ، المرصد الوطنً للعنؾ ضد النساء هو ألٌة وطنٌة مكونة من ثبلثة أطراؾ ، األقسام الو

لترسٌخ القواعد  2005المجتمع المدنً و مراكز البحث الجامعً . وقد جاءت هذه المبادرة تتوٌجا لمسار طوٌل انطلق منذ 

 : ت من أجل مكافحة العنؾ ضد النساء؛ وطنٌا و جهوٌا. ومن مهام المرصدوالمبادرا

 ءرصد، توثٌق وفهم ظاهرة العنؾ ضد النسا. 

 ٌفً مجال مكافحة العنؾ ضد النساء ه السٌاسات العمةتوج. 

  Violence.pdfhttp://www.social.gov.ma/sites/default/files/FicheTechnique_Observ._National_: ٌمكن زٌارة الرابطللمزٌد 

 وحدة حماٌة الطفولة :

 ؛ أما هدفها األول فهو العناٌة  بالطفل اجتماعٌا،نؾ ضد طفل، أٌا كانت تلك الحالةتتدخل هذه الوحدة فً كل حالة ع

، الجنسً أو نؾ  أو الضرر أو االعتداء البدنًتربوٌا، ،صحٌا و تطبٌق كل الوسابل والتدابٌر الهادفة لحماٌته من الع

 .ج عنه سوء المعاملة أو االستؽبلللً واإلهمال الذي ٌنتالتخ

  Alianza.pdf-Nationale-Entraide-UPE-content/uploads/2017/03/Guide-http://www.pnpm.ma/wp: ٌمكن زٌارة الرابطللمزٌد 

 

 . أنشطة التكوٌن 4.6

 .لتصرٌح بقضٌة عنؾ قابم على النوع. ا 13البطاقة 

 الغاٌة

  التمكن من كٌفٌة التصرٌح بمشكلة تتعلق بالعنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً ؛ 

  أمام العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً . التدخلاالطبلع على أنواع 

http://www.social.gov.ma/
http://www.social.gov.ma/sites/default/files/FicheTechnique_Observ._National_Violence.pdf
http://www.pnpm.ma/wp-content/uploads/2017/03/Guide-UPE-Entraide-Nationale-Alianza.pdf
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 األهداف

 النشاط ٌستطٌع المشاركون/ات أن :عند نهاٌة 

  أمام العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً : الدعم المباشر ، التوجٌه ،  للتدخلالتمٌٌز بٌن األنواع الثبلثة

 .التصرٌح 

 . التعرؾ على شبكة التدخل بالجماعة المدرسٌة و المحٌط 

 الوسط المدرسً.تبٌٌن وسابل التدخل بالطرق المبلبمة لعنؾ قابم على النوع ب 

  ًتبٌٌن وسابل اإلشعار بحادث ٌندرج ضمن العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرس. 

 عن حالة عنؾ قابم على النوع بالوسط  للتبلٌػ إرساء استراتٌجٌة للحصول  على الدعم والتشجٌع الضرورٌٌن

 .المدرسً

 اإلعداد /العدة 

 تقدٌم عرض بالباور بوٌنت فً المراحل التالٌة:

 التحدث عن مشكلة .  1المرحلة                    

 العنكبوت  –رسم بٌانً :   1الملحق  -                               

 ؟ لمن ٌتوجه التبلمٌذ/ات:  2المرحلة                   

 .  خطة الدعم:  2الملحق  -                               

 للطبع

 لمن ٌتوجه التبلمٌذ/ات ؟ . 2لة المرح                   

 : توجٌهات للتبلمٌذ/ات لئلشعار بحالة عنؾ  3الملحق  -                               

 توجٌهات للتبلمٌذ/ات لئلشعار بحالة عنؾ    :  4الملحق  -                               

 : تنوع أشكال  التدخل  6المرحلة                 

 عاما . 12: سٌنارٌو مرافقة الفتاة ذات  8الملحق  -                             

 لإلعداد : 

 : أنواع التدخل الثبلثة  3المرحلة                

 : أنواع التدخل الثبلثة 5الملحق  -                            

 : التصرٌح 4المرحلة               

 : شبكة التصرٌح  6ملحق ال -                          

 : تنوع أشكال التدخل  6المرحلة              

 ( 13ملصق الشخصٌات/ الفاعلون الثبلثة عشر )  -                         

 سبورة سوداء أو ورقٌة 

  طبشورة أو قلم 

  أقبلم 

  لصاق 

 األوراق 

 لفٌفة حبل 

  دقٌقة  181المدة :

  المراحل

  قة دقٌ 30 –التحدث عن مشكلة 

 دقٌقة -   30لمن ٌتوجه التبلمٌذ/ات ؟  

  دقٌقة. 30 -أنواع التدخل الثبلثة 

  دقٌقة  30 –التصرٌح 

  دقٌقة  30 –التوجٌه 

  دقٌقة  30 –تنوع أشكال التدخل 
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 المراحل 

 

  دقٌقة 11 –. التحدث عن مشكلة 1

الذي ٌبٌن األشحاص الذٌن ٌمكنهم/ن التوجه  1ق مماثل للوارد فً  الملحندعو التبلمٌذ/ات إلى رسم مبٌان فً كراساتهم/ن 

إلٌهم عندما ٌواجهون/ن مشكلة ما ؛ كما نطلب منهم/ن تحدٌد نوع المشكلة التً دفعتهم/ن للتوجه إلى أولبك األشخاص و 

 الوثوق بهم.

هاتهم بصدد المشكلة العنكبوت بؤسماء األشخاص الذٌن ٌمكن االستماع إلى توجٌ –نطلب من التبلمٌذ/ات أن ٌمؤلوا المبٌان 

األسبلة التً ٌودون توجٌهها للمدرس/ة مقارنة بتلك التً ٌودون إطبلع التً ٌواجهونها/ن .نطلب منهم/ن تحدٌد نوع 

 أقرانهم/ن علٌها ؛ وإبراز االختبلفات الموجودة بٌن النصابح الصادرة عن الطرفٌن .

لثقة الذي سٌتقاسمون/ن معه مشاعرهم/ن ، مستحضرٌن على التبلمٌذ تقدٌم كٌفٌة تشخٌص مواصفات الشخص الجدٌر با

 لوابح الراشدٌن الموثوق بهم .

 بما أنه ال ٌمكن تقاسم هذا النشاط فً جلسة عامة ، نختمه كالتالً: 

وٌمكنان الشباب من النمو بصحة جٌدة و أمان ؛ فؤهمٌة إن إنشاء عبلقة صداقة والحفاظ علٌها أمران مفٌدان كثٌرا 

 ٌدة تكمن فً التعاضد المتبادل الذي ٌظهره الواحد اتجاه اآلخر ، عند االقتضاء .الصداقات الج

أحٌانا ، ٌحتاج التبلمٌذ/ات للحدٌث إلى شخص ما عن مشاكلهم/ن ، فمن الضروري أن ٌكونوا/ن على علم مسبق بمن 

، فإن مشاكل أخرى مع أصدقابهم/ن هناك مشاكل ٌحتاج  التبلمٌذ/ات إلى تقاسمها ؛ فإذا كانت ٌتوجهو/ن إلٌه لطلب العون 

 ٌتطلب الحدٌث عنها وجود راشد موثوق به .

 دقٌقة –  11. لمن ٌتوجه التالمٌذ/ات ؟1

ٌنقسم التبلمٌذ/ات إلى مجموعات مصؽرة وٌقومون باعتماد السٌنارٌوهات التً اطلعوا/ن علٌها فً المصوؼة السابقة أو 

 لعنؾ القابم على النوع بوسطهم/ن المدرسً أو فً محٌطه .ٌعمدون/ن إلى صٌاؼة سٌنارٌوهات جدٌدة حول ا

 ( .2تقوم المجموعات بإعداد خطة العمل المناسبة للسٌنارٌو الذي اقترحوه )الملحق 

ٌقوم التبلمٌذ/ات بتقدٌم خطة عملهم/ن من خبلل لعب أدوار وٌشرحون كٌفٌة الحدٌث مع راشد لعرض ما حصل مع 

 .شخصٌة السٌنارٌو  -التلمٌذ/ة 

تلك  لتجاوز /اٌستحضر التبلمٌذ/ات مجموع العراقٌل التً ٌمكن أن تعترض ذلك التلمٌذ/ة واالقتراحات التً تساعده

 فمثبل،إذا كان التلمٌذ/ة فً السٌنارٌو قد تحدث إلى مدرس/ة لكن األخٌر لم ٌقدم حبل للمشكلة فعلى التلمٌذ/ة أن العراقٌل؛

 وهكذا حتً ٌعثر على من ٌساعده . ؛ ٌلجؤ إلى مدرس/ة آخر أو راشد موثوق

نعمل على أن تعرض كل المجموعات السٌنارٌو الخاص بها من خبلل لعب أدوار ونحرص على وضع األسبلة التالٌة 

 عقب كل عرض:  

  ممن طلب التلمٌذ/ ة المساعدة ؟ هل أفاده ذلك الشخص ؟ نعم أو ال ؟ 

  هل رافق أحدهم التلمٌذ/ة ؟ 

 ن شجاعة وهم/ن ٌحكون ما حدث لهم/ن ؟هل أبان التبلمٌذ/ات ع 

( والتوجٌهات الخاصة بدعم صدٌق/ة ضحٌة 3التوجٌهات الخاصة بالتبلٌػ عن حالة عنؾ ) الملحق على نطلع التبلمٌذ/ات 

 ( .4عنؾ ) الملحق 

 ندعو التبلمٌذ/ات لقراءة التوجٌهات بتركٌز قبل اإلجابة عن األسبلة التالٌة :

 ؟لمساعدة شخص ضحٌة العنؾ أو متردد فً سرد ما حدث له ذي ٌمكننا القٌام به لما. 

  هل حدث أن ترددت فً اإلفصاح ألحد اعتقادا منك أن ذلك سٌفاقم الوضع ؟ مالعمل ؟ 

 

 دقٌقة.  11 –.  أنواع التدخل الثالثة 1

 الخاص بؤنواع التدخل الثبلثة( 5نرسم دوابر كبٌرة )انظر الرسم بالملحق 

، نطلب من التبلمٌذ/ات تحدٌد معنى التدخل فً سٌاق العنؾ ة على السبورة نكتب " التدخبلت" بؤعلى الدابرة المرسوم

القابم على النوع بالوسط المدرسً علما أن التبلمٌذ/ات الذٌن ٌتعرضون/ن للعنؾ ٌحتاجون أشكاال متنوعة من الدعم 

اٌا العنؾ القابم على النوع بالوسط ة وشبكة للتدخل بؽاٌة دعم األشخاص ضحسٌكون على المشاركٌن/ات إعداد خط

 المدرسً.
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الدعم المباشر الذي تحدٌد معنى بنكتب عبارة " الدعم المباشر " على أن ٌقوم التبلمٌذ/ات  األولى الصؽٌرة بؤعلى الدابرة 

ٌشمل سٌقدمونه/ن لضحاٌا العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً ، أخذا بعٌن االعتبار أن هذا النوع من الدعم 

المهارات التالٌة : اإلنصات ، استعمال األسبلة المفتوحة ، إبداء التعاطؾ ، توجٌه ومصاحبة الضحٌة لمصالح الدعم 

 والمساعدة االجتماعٌة ، الى ؼٌر ذلك .

أن أهمٌة " .تحدٌد المقصود من كلمة  " التبلٌػ" ؛ ندعو التبلمٌذ/ات إلى بلٌػأما فً الدابرة الصؽٌرة الثانٌة ، فنكتب " الت

على أفعاله من خبلل المتابعة الجنابٌة ، التحقٌق العمومً ، برامج تكمن فً توفٌر الؽطاء من أجل محاسبة الفاعل  بلٌػالت

من شؤنه أن ٌلجم الفاعل عن  عبر المنظومة القانونٌة .فالتبلٌػتوافقات داخل الجماعة أو الالتعوٌض ، الخدمة االجتماعٌة ، 

 تبلمٌذ/ات والجماعة .العودة إلى إٌذاء ال

رة الصؽٌرة الثالثة نكتب كلمة "توجٌه" ؛وٌقوم التبلمٌذ/ات بتحدٌد معناها .ٌستدعً التوجٌه ضرورة إرشاد فً الداب

ومصاحبة ضحٌة العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً نحو المصلحة التً تستدعٌها حالته ،مثل الدعم و المساعدة 

ألن التبلمٌذ/ات ضحاٌا العنؾ الخدمات الطبٌة أو المساعدة القانونٌة للضحاٌا وأقربابهم/ن  االجتماعٌة ، مصالح تقدٌم

إقامة شبكة من التدخبلت لمساعدة ضحاٌا العنؾ القابم على  إلى ٌحتاجون/ن دعما متنوعا ؛ لذا سٌحتاج المشاركون/ات

للضحٌة وتحمٌل المسإولٌة للجانً عبر  النوع بالوسط المدرسً .إن التحرك ضد العنؾ القابم على النوع هو عون

المتابعة الجنابٌة ، التحقٌق العمومً ، برامج التعوٌض ، الخدمة االجتماعٌة ، التوافقات داخل الجماعة أو عبر المنظومة 

 القانونٌة.

مثلة الدوابر الثبلثة باأل ن " التدخبلت " وندعوهم/ن إلى ملءنإكد للمشاركٌن/ات على أهمٌة الحلقات الثبلث م

 مسترشدٌن/ات باألمثلة التالٌة فً النقاش :

  دابرة الدعم المباشر: اإلنصات، استعمال األسبلة المفتوحة، إبداء التعاطؾ، توجٌه ومصاحبة الضحٌة لمصالح

 الدعم والمساعدة االجتماعٌة.

 ة القانونٌة .ح العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً ، الفاعل المتهم، المتابعوضو: بلٌػدابرة الت 

  دابرة التوجٌه : مدٌر/ة المإسسة المدرسٌة، المدرسون/ات ، قابد المقاطعة ، الدرك ، األمن، المستشفى ، الخ. 

 ننتقل للمرحلة الموالٌة للوقوؾ عند التصرٌح والتوجٌه .

 

 دقٌقة  11 – بلٌغ. الت4

سهما  15و  10( ونرسم ما بٌن 6ظر الرسم بالملحق نقوم برسم دابرة فً وسط السبورة ونكتب بداخلها كلمة " تلمٌذ" )ان

 تنطلق من الدابرة .

 .بلٌػقابم على النوع ٌستوجب تحدٌد مكان التبلٌػ بحالة العنؾ البحٌث أن الت بلٌػٌركز التبلمٌذ/ات على موضوع الت

على النوع  ندعو المشاركٌن /ات إلى التوزع على أربع مجموعات مصؽرة وكل مجموعة تستحضر حالة عنؾ قابم

بحالة لدٌها ) من داخل أو من خارج الجماعة المدرسٌة (  بلٌػبالوسط المدرسً وتحدٌد جمٌع األطراؾ التً ٌمكن الت

 العنؾ القابم على النوع .

به لدٌها ،  ونوع االنتهاك الذي ٌمكن التبلٌػ تقوم المجموعة بإثبات صفة كل شخص من أعضاء الشبكة ومكان تواجدها

 مات ٌكتبونها عند نهاٌة السهم المناسب ؛مثل : هذه المعلو

 األمن الوطنً   

 ضابط الشرطة 

  مركز الشرطة 

  حالة عنؾ قابم على النوع بالوسط المدرسً مخالفة للقانون 

 تقوم المجموعة بتحدٌد كل عضو من أعضاء الشبكة مع تشخٌص نقاط القوة والضعؾ التً تشوبه ؛ مثل : 

 األمن الوطنً   

 رطة مركز الش 

  حالة عنؾ قابم على النوع بالوسط المدرسً تنتهك القانون 

  ًنقط القوة : الدربة بقوانٌن العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرس 

 .نقاط الضعؾ : مخٌؾ وقد ال ٌؤخذ الموضوع مؤخذ الجد 

 نمنح للمجموعات الوقت إلنجاز هذه العملٌة ؛

 عة الكاملة ونسجل مساهمة كل مجموعة على السبورة .المجمو معملها أماثم تقوم كل مجموعة بعرض 

 .بلٌػنسؤل التبلمٌذ/ات حول أهمٌة تحدٌد نقاط الضعؾ والقوة الممكنة لدى كل مكون من مكونات شبكة الت
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قد ٌكون خطٌرا و مرعبا ومن الصعب التعامل مع بعض األشخاص من الشبكة ؛  تبلٌػنشرح للتبلمٌذ/ات كٌؾ أن ال

تلمٌذ/ة أن الهم ؟ مالذي بوسع خوؾ الناس من االنتقام بسبب تبلٌؽكان عنصر من الشبكة مخٌفا أو فً حالة  مالعمل إذن إذا

 ٌفعل ؟ نطلب من التبلمٌذ/ات المشاركة بؤفكارهم/ن .

مدرسٌن/ات على وجه واللجوء لمساعدة الوعلٌه، فالتبلمٌذ/ات ال ٌستطعون/ن القٌام بذلك لوحدهم/ن وعلٌهم/ن التآزر 

 صدٌق/ة راشد. أو  عضو من جماعة المدرسة ،  األسرة  صوص ، أو الخ

ا حول العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً ، نسجل المعوقات التً ٌمكن أن تعترض تبلٌؽنستفسر التبلمٌذ/ات حول 

لخ ؛ ونسؤلهم/ن عن تلك المعوقات على السبورة مثل : الخوؾ من االنتقام، نهاٌة صداقة ، العقاب من طرؾ المدرس/ة ، ا

 (.7)الملحق  بلٌػالحلول الممكنة لتجاوز كل واحدة من تلك المعوقات وننتقل إلى تقدٌم استراتٌجٌة الت

 

 دقٌقة  11 -. التوجٌه1

 نقوم باستعراض الدوابر الثبلثة الواردة فً المرحلة الثالثة مع التركٌز على دابرة التوجٌه .

الجهات التً ٌمكن توجٌه التلمٌذ/ة إلٌها تحدٌد وٌقوم التبلمٌذ جماعٌا ب 4الملحق ن م  4نعٌن الرسم الموجود بالمرحلة 

الموضوع  ومناقشته ثم  نكتب لتلقً دعم إضافً ) وجدانً ، مادي أو قانونً مثبل ( .نمنحهم/ن بعض الوقت للتفكٌر فً 

 صات على السبورة .الخبل

بتعٌٌن صفة الشخص ، مكان تواجده والهدؾ الذي من أجله سٌقبل ذلك  ٌقوم التبلمٌذ/ات ، عند كل نقطة من نقاط التوجٌه،

الشخص التوجٌه ؛ ٌكتبون هذه المعطٌات أمام نقاط التوجٌه عند نهاٌة كل سهم من السهام المنطلقة من الدابرة الخاصة 

 بالتلمٌذ/ة ؛ مثل: 

 مركز صحً 

  الممرضة الربٌسٌة 

  شهادة طبٌة تثبت الجرح 

واستعراض نقاط القوة والضعؾ الممكنتٌن لذلك ، على هذا المنوال ، بالوقوؾ عند كل نقطة توجٌه  ٌقوم التبلمٌذ/ات

 التوجٌه  ؛مثل : 

 مركز صحً 

  الممرضة الربٌسٌة 

 شهادة طبٌة تثبت الجرح 

  نقاط القوة : تهتم بحاجٌات التبلمٌذ/ات 

 مركز الصحً .نقاط الضعؾ : تكثر من القٌل والقال عن األشخاص الذٌن ٌرتادون ال 

 نوظؾ األسبلة التالٌة لتوجٌه النقاش :

  هل حضر شخص أو هٌبة من الفاعلٌن المذكورٌن بشبكة التوجٌه ؟ بعض الهٌآت واالشخاص ٌمكن أن ٌتواجدوا

 بالدوابر الثبلث الخاصة بالتدخبلت .

  ما أهمٌة تشخٌص نقاط القوة والضعؾ الممكنتٌن لكل توجٌه ؟ 

  لضعؾ فً حالة الممرضة ؟ نستطٌع تثمٌن اهتمامها بالحالة ونلتمس منها الحفاظ على تعوٌض نقطة اكٌؾ ٌمكن

 السرٌة .

  دقٌقة  11 –. تنوع أشكال التدخل 6

أخبر التبلمٌذ/ات بؤنك ستقوم ، من خبلل سٌنارٌوحول العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً ، بتوضٌح تعاطً 

 والتوجٌه . بلٌػالتلمٌذ/ة مع الت

 ب من ثبلثة عشر متطوعا االختٌار من بٌن الملصقات التالٌة : نطل

  المدرس/ة 

 الفتاة 

 الدرك 

  المدرسة 

  المدٌر 

  ًالمركز الصح 

  القابلة 

 الطبٌب 
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 األبوان 

 فقٌه المسجد 

 شٌخ القرٌة 

 القابد 

  الجماعة 

 دور المبلحظٌن/ات .بقٌة المشاركٌن/ات ٌقومون/ن ب

 /اتبالجلوس على الكراسً بشكل دابري فً حٌن ٌقؾ المبلحظونت نقاط التوجٌه ملصقا /نندعو الذٌن واللواتً ٌحملون

 حول الدابرة .

تعرضت الؼتصاب من طرؾ رجل  12ندعو المشارك/ة الذي ٌحمل ملصق المدرس للعب دور مرافق /ة لفتاة بعمر 

ٌن للتبلمٌذ/ات بؤن األمر ٌتعلق ونب،ها أثناء ذهابها إلى المدرسة ؛ نسلم للمتطوع/ة ملصق " الدعم المباشر " تربص ب

خرٌن من ث لمنظومة التدخل وأن المتطوع )الدعم المباشر( سٌعمل على توظٌؾ المكونٌن اآلالثبل مكوناتبواحدة من ال

الوقوؾ خارج  "من لفٌفة الحبل .نطلب من " الدعم المباشر "والتوجٌه .نمكن " الدعم المباشر تلك   المنظومة : التبلٌػ

 سكا اللفٌفة .الدابرة مم

اللفٌفة ) مع الحفاظ على طرؾ الحبل الذي بؤٌدٌهم/ن ( لنقطة التوجٌه التً بطرؾ الحبل ثم ٌرمون المشاركون/ات  ٌشد

 ٌختارونها .

 ٌتم االتفاق علٌها ؛ وهكذا دوالٌك . نقطة أخرى ه حول إصبعه ثم ٌرمً باللفٌفة نحوٌؤخد صاحب نقطة التوجٌه الحبل وٌلف

  .باتجاه النقطة الموالٌة المعٌنةوحٌن نعٌن نقطة نتؤكد من أن ٌكون صاحبها بصدد قذؾ لفٌفة الحبل  8الملحق  نقرأ سٌنارٌو

 نوقؾ العملٌة بعد أن تكون كل نقطة قد شاركت مرتٌن على األقل فً عملٌة التبادل .

م كل النقاط بالوقوؾ وإسقاط تقوسٌتكون نسٌج كبٌر من الحبل وسط الدابرة وكل نقطة توجٌه تشد إلٌها بطرؾ منه .

النسٌج على االرض أمامهم/ن ثم العودة إلى الخلؾ قلٌبل والعودة للجلوس ؛ نتؤكد من أن النسٌج موجود أمام مراى الجمٌع 

 لٌتمكنوا من مشاهدة درجة التشابك .

 دخبلت .نخبر المشاركٌن/ات بؤن أصعب ما تتعرض له الضحٌة هو أن تصبح ضحٌة من جدٌد أثناء مسار الت

 نستعٌن باألسبلة التالٌة لتوجٌه النقاش :

 مالذي ترونه فً وسط الدابرة ؟ 

 لم ال ؟ ؟  لم نعم هل كان المسار مفٌدا للضحٌة ؟ 

  كم مرت سردت الفتاة قصتها ؟ 

   ، أٌا كانت درجة ثقة الفتاة بنفسها و صبلبتها ؛ فكٌؾ سٌكون شعورها وهً تجد نفسها تكرر، اكثر من مرة

 عة صادمة ؟سرد واق

 ذي ٌمكن فعله لتجنب ذلك النسٌج المتشابك ؟ لما 

 لتخفٌؾ من ذلك النسٌج المتشابك؟ أي دور ٌمكن أن ٌلعبه المشاركون/ات فً ا 

  من موقعه/ا كنقطة توجٌه ، كم مرة تم التواجه المباشر مع الفتاة ؟ هل من طرٌقة تقوي من نجاعة نقطة التوجٌه

 لصالح الفتاة ؟ 

مسار وضى التً صار إلٌها اركٌن/ات التوزع إلى زوجٌن والتفكٌر فً طرٌقة تتٌح للمدرس/ة أن ٌختزل الفنطلب من المش

 وصلوا/ن إلٌه على السبورة .التدخل ، ثم ٌتقاسمون/ن ما ت

تعمل  والتوجٌه إال فً حالة وجود خلٌة لبلستماع والوساطة بالمدرسة ن المشاكل مبلزمة لعملٌتً التبلٌػنخبر التبلمٌذ/ات أ

 بطرٌقة ناجعة كما سنرى فً بطاقة األنشطة التالٌة ؛ فإنها ، فً تلك الحالة ، قد تختزل المشاكل وتقلل منها .

 هل هناك أسبلة أو تعقٌبات ؟ 

 

 . التصرٌح بحالة عنف قابم على النوع بالوسط المدرسً 11تقٌٌم البطاقة 

 ٌعبؤ من طرؾ المنشط/ة 
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 وجٌه حاالت العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً.استراتٌجٌة ت 14البطاقة 

 

 الغاٌة

  التعرؾ على كٌفٌة توظٌؾ مصالح اإلببلغ عن حالة عنؾ قابم على النوع بالوسط المدرسً، سواء داخل

 المإسسة أو فً الجماعة /اإلقلٌم 

 األهداف

 عند نهاٌة النشاط ٌستطٌع المشاركون/ات أن :

 ت و الوساطة الموجودة بالمإسسة المدرسٌة والحفاظ على السرٌة  .دور خبلٌا اإلنصا التعرؾ على 

 بالجماعة )ض.ع.ق.ن ( ؾ على أدوار مختلؾ المصالح المكلفة بحماٌة ضحاٌا العنؾ القابم على النوع رالتع

 .واإلقلٌم 

 اإلعداد /العدة 

 : تقدٌم عرض بالباور بوٌنت فً المراحل التالٌة

  خلٌة اإلنصات والوساطة. 1لة المرح                       

  دور خلٌة اإلنصات والوساطة:  9الملحق  -                                    

 : المركز اإلقلٌمً لمكافحة العنؾ بالوسط المدرسً 10الملحق  -                                   

 بالوسط المدرسً.)ض.ع.ق.ن (كلفة بحماٌة . أدوار مختلؾ المصالح الم 2المرحلة                       

 بالوسط  المدرسً                   )ض.ع.ق.ن ( شبكة مختلؾ المصالح المكلفة بحماٌة :  12الملحق  -                                  

 لوسط  المدرسًبا)ض.ع.ق.ن ( دور كل مصلحة من مصالح بحماٌة :  13الملحق  -                                  

 للطبع

 خلٌة اإلنصات والوساطة. 1المرحلة                     

 بطاقة خلٌة اإلنصات والوساطة:  11الملحق  -                               

 أدوار مختلؾ المصالح المكلفة بحماٌة ضحاٌا العنؾ القابم على النوع )ض.ع.ق.ن (:  2المرحلة                     

 عناوٌن بعض المصالح :  14الملحق  -                                

 سبورة سوداء أو ورقٌة 

  طبشورة أو قلم 

  أقبلم 

  لصاق 

 أوراق 

 دقٌقة  61المدة :

  المراحل

 دقٌقة  30 – خلٌة اإلنصات والوساطة 

 ) دقٌقة  30 –أدوار مختلؾ المصالح المكلفة بحماٌة ضحاٌا العنؾ القابم على النوع )ض.ع.ق.ن 

 

 المراحل

 

 دقٌقة 11 –خلٌة اإلنصات والوساطة  . 1

 ( 9نقرأ دور خلٌة اإلنصات والوساطة )الملحق 

 (10نقرأ دور المركز اإلقلٌمً لمكافحة العنؾ بالوسط المدرسً )الملحق 

على أربع  ٌتوزع التبلمٌذحول خلٌة اإلنصات والوساطة  ثم  11نسلم كل واحد من المشاركٌن/ات نسخة من الملحق 

 .مجموعات

 ستعبلم حول خلٌة اإلنصات والوساطة : اال1المجموعة 

 : دور خلٌة اإلنصات والوساطة 2المجموعة 

 : الوسابل والوثابق الخاصة بخلٌة اإلنصات والوساطة 3المجموعة 

 ، منذ إحداثها .دة من طرؾ خلٌة اإلنصات والوساطة: مجموع الحاالت المرصو4المجموعة 
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 وجود خلٌة اإلنصات والوساطة بالمإسسة التعلٌمٌة فً حالة  

المتعلقة بها الواردة فً حالة وجود خلٌة اإلنصات والوساطة بالمإسسة التعلٌمٌة نطلب من كل مجموعة إدراج المعلومات 

 ؛ ٌؤخذ التبلمٌذ/ات الوقت الكافً الستشارة المدرسٌن/ات واإلدارة بمإسستهم/ن قبل ملء البطاقة .11بالملحق 

 : تابج على الجمٌع ثم نناقش التالًبعد ذلك ٌتم عرض الن

 مع أي مإسسة / منظمة تنسق الخلٌة قبل القٌام بتحوٌل حاالت العنؾ ؟ 

  ما هً نقاط القوة لدى الخلٌة والنقاط التً تحتاج إلى تطوٌر ؟ 

  ما هً االقتراحات والتوصٌات لتطوٌر عمل خلٌة اإلنصات ؟ 

 ٌ؟الستدامة عمل خلٌة اإلنصات اتما هً االقتراحات والتوص 

  

 فً حالة عدم وجود خلٌة اإلنصات والوساطة بالمإسسة التعلٌمٌة 

 : االعتماد على المعلومات التالٌة ندعو التبلمٌذ/ات إلى وجود خلٌة اإلنصات والوساطة بالمإسسة التعلٌمٌة عدم فً حالة 

 اإلنصات: معلومات حول خلٌة 1المجموعة 

 تسمٌة الخلٌة 

 د المسٌرٌنعد 

 نون الداخلًاالق 

  استراتٌجٌة العمل 

  إمكانٌة االنضمام إلى شبكة خبلٌا اإلنصات والوساطة 

 : دور خلٌة اإلنصات 2المجموعة 

 مهمة الخلٌة 

  الحٌز المادي للخلٌة 

 تجهٌزات الخلٌة 

  ًكٌفٌة التنسٌق مع المركز اإلقلٌمً لمكافحة العنؾ بالوسط المدرس 

 ل والوثابق الخاصة بخلٌة اإلنصاتالوساب:  3المجموعة  

 ) الوسابل والوثابق التً ٌجب توفرها لدى الخلٌة ) عدة التحسٌس ، دلٌل التكوٌن ، المٌثاق ، الخ 

  ًأنشطة التحسٌس التً ستقوم بها الخلٌة حول العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرس 

 لى النوع بالوسط المدرسً أنشطة التكوٌن التً ستقوم بها الخلٌة حول العنؾ القابم ع 

 : كم عدد الحاالت التً رصدتها الخلٌة منذ إنشابها  4المجموعة 

 كٌؾ نحصً عدد ضحاٌا العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً ؟ 

 ً؟ كٌؾ نعد بطاقات تتبع ضحاٌا العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرس 

 ى النوع بالوسط المدرسً ؟ كٌؾ نحافظ على سرٌة حاالت ضحاٌا العنؾ القابم عل 

 

 ٌؤخذ التبلمٌذ/ات الوقت الكافً الستشارة المدرسٌن/ات واإلدارة بمإسستهم/ن قبل ملء البطاقة .

 : تابج على الجمٌع ثم نناقش التالًبعد ذلك ٌتم عرض الن

 مع أي مإسسة / منظمة ٌجب أن تنسق الخلٌة قبل القٌام بتحوٌل حاالت العنؾ ؟ 

 قٌٌم دوري  لنقاط القوة لدى الخلٌة والنقاط التً تحتاج إلى تطوٌر ؟ كٌؾ ٌمكن إجراء ت 

 ما هً االقتراحات والتوصٌات الستدامة عمل خلٌة اإلنصات؟ 

 

 دقٌقة  11 –.  أدوار مختلف المصالح المكلفة بحماٌة ضحاٌا العنف القابم على النوع )ض.ع.ق.ن (1

 

مً لمكافحة العنؾ قلٌات والوساطة وكذلك دور المركز اإلة اإلنصنخبر التبلمٌذ/ات أننا سنقوم باستعراض دور خلٌ

علما أنه توجد خبلٌا إنصات أخرى بجماعتنا بإمكانها التدخل فً حالة العنؾ القابم على النوع بالوسط ، بالوسط المدرسً

 . 13ثم نقدم توضٌحات إلدوار كل مصلحة كما هو وارد فً الملحق  .(12المدرسً   ) نعرض الملحق 

 تتوزع المجموعة إلى مجموعات مصؽرة من أربعة أو خمسة أفراد ، ونكلؾ كل مجموعة بمهمة وفق األمثلة أدناه : 
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  مجموعة تتكلؾ بإجراء بحث حول خلٌة المحكمة 

  قلٌمً بإجراء بحث حول خلٌة المستشفى اإلمجموعة تتكلؾ 

 ًو الدرك الملكً مجموعة تتكلؾ بإجراء بحث حول خلٌة األمن الوطن  

  األسرة التابع لجمعٌة تبلسمطان للبٌبة والتنمٌة  ومساندةمجموعة تتكلؾ بإجراء بحث حول مركز االستماع 

 .... وهكذا 

وتكٌٌفها لمساعدة  11نترك للمجموعات بضعة أٌام إلنجاز البحث وباإلمكان اعتماد بطاقة الخلٌة الواردة فً الملحق 

 ى أن البحث علٌه أن برتكز على خمسة عناصر ربٌسٌة :التبلمٌذ/ات فً مهمتهم/ن ، ٌجب التنبٌه إل

  عنوان المصلحة والمعلومات حولها 

  مهمة ودور المصلحة 

  أنشطة المصلحة ووسابل عملها 

  وخاصة تلك المرتبطة بالعنؾ القابم على النوع بالوسط بالمصلحةمعطٌات إحصابٌة حسب السن والجنس ،

 المدرسً 

  شبكة التعاون والشراكات 

ثناء جمع ج عملهم/ن فً جلسة عامة وٌستحسن أن ٌشٌروا/ن إلى العوابق التً اعترضتهم/ن أ\أٌام ٌقدم التبلمٌذ/ات نتابعد 

 .المعلومات ومن أي مصلحة

 : له مجموعة من االهداؾ ، من بٌنهانخبرهم/ن أن هذا النشاط 

 ؛س البحث والتقصً لدى التبلمٌذ/اتتنمٌة ح 

 سط المدرسً، بجماعتهم/ن تعنى بدعم ضحاٌا العنؾ القابم على النوع بالو لتعرؾ أكثر على المصالح التًا

 ؛وإقلٌمهم/ن

  القابم على النوع بالوسط المدرسً، التوفر على خرٌطة محٌنة عن المصالح التً تعنى بدعم ضحاٌا العنؾ

لوساطة هم فً خلٌة اإلنصات واد، وهً وجهات ٌمكن توجٌه الضحاٌا الذٌن نرصبجماعتهم/ن وإقلٌمهم/ن

 بالمإسسة التعلٌمٌة .

 .14فً الملحق نقدم عناوٌن بعض المصالح س

 هل هناك أسبلة أو تعقٌبات ؟    

 .مشاركتهم/ن فً إنجاز هذه المصوؼةنشكر التبلمٌذ/ات على 

 

 .استراتٌجٌة توجٌه حاالت العنف القابم على النوع بالوسط المدرس14ًتقٌٌم البطاقة 

 

 ٌعبؤ من طرؾ المنشط/ة 
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 . مالحق المصوغة 6.1

 

 العنكبوت –: مبٌان 1الملحق 

 

 

 : خطة الدعم1الملحق 

 : ٌجب أن تتوفر الخطة على

  الشخص الذي ٌمكن أن ٌثق به التلمٌذ/ة 

 الوجهة التً ٌقصدها التلمٌذ/ة لطلب المساعدة 

  الشخص الذي ٌمكن أن ٌرافق التلمٌذ/ة 

 للراشد الثقة  كٌفٌة مخاطبة التلمٌذ/ة 

 : توصٌات للتالمٌذ/ات أثناء رصد حالة عنف1الملحق 

 ؛دي إلقناعه بؤن فعلته ؼٌر مقبولةإذا أمكن التحدث إلى المعت 

 قوم ، نفً الطرٌق إلى المدرسة، مثبلحالة تعرضت العتداء أو تهدٌد ل بانسبةالتوفر على سجل للحاالت ؛ ف

 ؛بتسجٌل المكان، ساعة وتوقٌت حدوث ذلك

 ً؛ه ومصاحبته إلى راشد جدٌر بالثقةعتداء تقوم بدعمحالة تعرض صدٌق/ة لك لئل ف 

 الستمرار ، هذا قد ٌإلمك ولكن علٌك اعندما تخبره بتعرضك لسوء معاملة أحٌانا قد ٌرفض راشد االستماع إلٌك

 ؛حتى تعثر على من ٌساعدك؛ األمر ٌتطلب اإلصرار و الشجاعة

 وفً  عاما  18تها لمن هم/ن أقل من سن ال ٌسمح بمشاهددة صور أو أفبلم ال ٌمكن ألحد أن ٌجبرك على مشاه

 ؛أخبر راشدا جدٌرا بالثقة ،ل أحدهم لمشاهدة ما ال ترؼب فٌهحالة حاو

 وقات الدراسة وبعد إذا طلب منك مدرس/ة أو مدٌر/ة أو أي شخص من العاملٌن بالمدرسة  اللقاء به خارج أ

 ؛؛ أخبر شخصا من أسرتك أو مدرسا/ة أو صدٌقا/ة من القسممكان ذهابكانصراؾ الجمٌع، قم بإخبار أحد ب

  أو من شخص راشد آخر ألن ذلك قد ٌكون طرٌقة الصطٌادك وكن حذرا إذا تلقٌت هدٌة أو محاباة من مدرس/ة 

 ؛قد ٌنتج عنه عنؾ أو اعتداء جنسً

 مرشد أو  إلىٌك بالتحدث عن األمرفً حالة تعرضك العتداء أو انتهاك ال تلم نفسك ، فتلك لٌست ؼلطتك ؛ عل

 ؛تك على ما أنت فٌه دشخص موثوق لمساع

 ؛سرا هفً حالة تعرضت أنت أو صدٌق لك للعنؾ ٌجب التحدث عن األمر إلى أحد وال تحتفظ ب 

 أمً، فٌما ٌخص
  المشاكل

أحسن صدٌق 
 لً من األوالد

بصدد  ،أختً الكبرى
 المشاكل المدرسٌة

 ؟

 ؟ ؟
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  بؤحد معارفك.ٌجب التحدث إلى شخص آخر إذا احسست بالخطر ٌحدق بك أنت أو 

  

 : توصٌات لدعم صدٌق/ة ضحٌة عنف 4الملحق 

 

 :بؤنه/ها ضحٌة عنؾ أو سوء معاملة إذا أخبرك صدٌق/ة

 ؛صدقه/ها 

 ؛إعرض علٌه/ها دعمك 

 ؛ال تحاول أن تبدو مصدوما 

 ؛موثوق واعرض علٌه/ها مصاحبته/ها اقترح علٌه/ها التحدث إلى شخص 

 ن وأال ال تحتفظ بالموضوع لنفسك وأخبر به راشدا موثوقا ، إنه سر خطٌر ومن المهم أال ٌكون صدٌقك/تك بمؤم

 ؛ستمر االنتهاكٌ

 لى راشد ٌصؽً إلٌه/ها وٌساعده/هاساعد صدٌقك/تك على العثور ع. 

 

 : األنواع الثالثة للتدخل 1الملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رد الفعل 

 مباشردعم 

 توجٌه  تصرٌح 
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 بلٌغالتشبكة  : 6الملحق 

 

 
 

 

 بلٌغ: استراتٌجٌة الت7الملحق 

 : ٌة علىتقوم االستراتٌج

 ؛أو بصحبة راشد من جماعة المدرسة جماعة ٌػبلالقٌام بالت 

 سسة، مجلس تدبٌر المإ ،جمعٌة اآلباء واألولٌاءكوإبراز أهمٌتها  بلٌػحشد أكبر قدر ممكن من الدعم من أجل الت

 ؛، الخللمساعدة، شخصٌة من الجماعة، جمعٌة محلٌة األعضاء الراشدون فً األسرة

 استقطاب دعم األعضاء المإثرٌن فً الجماعة ضمان أكبر قدر من األمان للمصرحٌن من خبلل. 

  

 عاما 11: سٌنارٌو مصاحبة الفتاة ذات  8الملحق 

 : /ات برمً الحبل نحو نقطة التوجٌهرأ السٌنارٌو التالً أثناء قٌام المشاركٌننق

 ؛المدرس/ة ٌرافق التلمٌذة إلى مركز الدرك للتصرٌح بالجرم 

 ؛لبون التحري فً المإسسةالدرك ٌط 

 ؛ٌوجه الفتاة إلى مدٌر/ة المدرسة رس/ةالمد 

 ؛المدٌر/ة ٌوجه الفتاة للمركز الصحً و ال ٌقوم بالتصرٌح 

 ؛خٌرة تطلب منها سرد قصتها للطبٌب، وهذه األتلتقً بالقابلة فً المركز الصحً الفتاة 

 ؛لطبٌب الذي ٌطلب االستماع للفتاةالقابلة تطلب تدخل ا 

 ؛طبٌب ٌعالج الفتاة وٌستدعً األهلال 

  ؛الفتاة تروي ألهلها ما حدث 

 ؛األهل ٌذهبون بالفتاة عند فقٌه المسجد 

 ؛لى الفتاة أن تسرد القصة من جدٌدالفقٌه ٌتصل بالمدٌر/ة  الذي ال ٌتذكر الحدث جٌدا مما ٌفرض ع 

(ة)التلمٌذ  

(ة)المدٌر  

(ة)المدرس  

مجلس تدبٌر 
 المإسسة

جمعٌة اآلباء 
وأولٌاء 
 األمور

الجمعٌات 
 المحلٌة 

/  الشرطة 
 الدرك 

الجماعات 
 الترابٌة

 المستشفى

 األسرة

 الجٌران

ات/األصدقاء  

(ة)القابد  



 

 

91 

 

 ؛المدٌر/ة ٌتصل بالدرك 

 ؛تاة وأهلها العودة فً وقت الحقالدرك منشؽلون بقضٌة أخرى فٌطلبون من الف 

 ؛ٌقصدون شٌخ القرٌة األهل 

 ٌ؛القرٌة ٌطلب من الفتاة سرد القصةخ ش 

 ؛شٌخ القرٌة ٌرافق الفتاة عند القابد 

 ؛القابد ٌطلب من الفتاة سرد القصة 

 ؛القابد ٌرافق الفتاة و أهلها عند الدرك 

  ؛ٌستمعون إلى القصة وٌحررون محضراالدرك 

 ؛ج وعناصر اإلثباتتداول حول العبلالطبٌب ٌجتمع باألهل والفتاة والدرك لل 

 شٌخ القرٌة ٌجتمع بالجماعة. 

 

 : دور خلٌة اإلنصات والوساطة 9الملحق 

، هذه الخبلٌا لها مهام واسعة اطة على جمٌع المإسسات التعلٌمٌةقامت وزارة التربٌة الوطنٌة بتعمٌم خبلٌا اإلنصات والوس

 : التطوعً للمدرسٌن/ات، تهدؾ إلى وهً ، وبفضل العمل

 ؛وبات مدرسٌة ، اجتماعٌة أو نفسٌةم التبلمٌذ/ات الذٌن ٌعانون /ن من صعمساعدة ودع -

 ؛) االنحراؾ ، الؽٌاب...(و مكافحتها الممارسات الشنٌعة  منالمساهمة فً الحد  -

 التً تهدد بالفشل المدرسً؛وضعٌات المساعدة التبلمٌذ/ات على تجاوز  -

 ؛ذ/اتسة المدرسٌة وأولٌاء التبلمٌتٌسٌر العبلقة بٌن المإس -

 .ألندٌة التربوٌة والمجتمع المدنًنشر قٌم المواطنة والسلوكات المدنٌة بالتنسٌق مع ا -

 

 : المركز اإلقلٌمً لمكافحة العنف بالوسط المدرسً 11الملحق 

كادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن إلى جانب مركز إقلٌمً بار بوجود مركزجهوي على مستوى األفً البداٌة ٌجب اإلخ

 .قلٌمٌة للتربٌة الوطنٌة بشفشاونتوى المدٌرٌة اإلعلى مس

والتنسٌق بٌن قاعدة البٌانات ، إضافة إلى المراقبة اإلقلٌمٌة إدارة واستثمار  ،من مهام المركز إنجاز دراسات حول العنؾ 

 .لعنؾ على المستوى الجهوي والوطنًممثلً/ات جمٌع األقسام المعنٌة بالعنؾ ومركز الوقاٌة و مكافحة ا

 

 : بطاقة خلٌة اإلنصات والوساطة 11الملحق 

 ول خلٌة اإلنصات: حمعلومات 

 ٌزز :ةــــــــــــالتسم........................................... 

 تارٌخ اإلحداث:  /..... /..... ...... 

  عدد المشرفٌن : 

 

 المجموع أنثى ذكر 

    المدرسون/ات 

    اإلدارٌون/ات

    ذكرهم/ن( )ٌجب اتٌأخرون/

 ًالقانون الداخل............................................................................. : 

 فً حالة توفره نتسلم نسخة منه 

 االستراتٌجٌة أو خطة العمل..................................................... : 

  امنهفً حالة توفرها نتسلم نسخة           

  اإلنتماء لشبكة خبلٌا اإلنصات 

 األنشطة المنجزة داخل الشبكة  فً حالة اإلٌجاب ٌتم تحدٌد اسم الشبكة وتارٌخ االنضمام إلٌها ، أهداؾ الشبكة،

  .االمتٌازات الناتجة عن االنضمام إلٌهاو

 )معلومات أخرى ) ٌتم تحدٌدها: ................................................................................... 



 

 

91 

 

 : دور خلٌة اإلنصات

  كٌؾ وعن طرٌق أٌة هٌبة/ منظمة  تم إحداث خلٌة اإلنصات بمإسسكم/ن ؟ 

 ما هً مهام خلٌة اإلنصات ؟ 

  كٌؾ تقٌم الفضاء والتجهٌزات التً تتوفر علٌها خلٌة اإلنصات بمإسستكم/ن ؟ 

 ز اإلقلٌمً لمكافحة العنؾ بالوسط المدرسً ؟نصات والمرككٌؾ تصؾ العبلقة بٌن خلٌة اإل 

  

 الوسابل والوثابق المستعملة من طرف خلٌة اإلنصات

  ما هً الوسابل و الوثابق التربوٌة  الدٌداكتٌكٌة  التً توظفونها فً الخدمات التً تقدمها خلٌة اإلنصات ؟ 

 عدة التحسٌس ، دلٌل التكوٌن ، المٌثاق ،الخ( )

 

 لموارد*ا الوسابل و الوثابق

  

  

  

 .مإسسات أخرى ) بالتحدٌد( ، منظمات المجتمع المدنً ) بالتحدٌد( ،الخ ،، موارد وزارة التربٌة الوطنٌة موارد ذاتٌة * 

 

  ما هً الحمبلت التحسٌسٌة حول مساواة النوع أو الحد من العنؾ المنجزة من طرؾ خلٌة اإلنصات والوساطة

 بمإسستكم/ن ؟ 

 تكوٌنٌة حول مساواة النوع أو الحد من العنؾ المنجزة من طرؾ خلٌة اإلنصات بمإسستكم/ن ما هً االنشطة ال

 المإسسة لفابدة المدرسٌن/ات والتبلمٌذ/ات ب

 كم عدد حاالت العنف التً رصدتها خلٌة اإلنصات والوساطة بمؤسستكم/ن منذ إحداثها ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مسار توجٌه الحاالت المرصودة 

 ما هً المإسسة أو الهٌبة التً تنسقون معها لتوجٌه حاالت العنؾ ؟ 

 

 اقتراحات وتوصٌات : 

 خلٌة اإلنصات ؟  ما هً نقاط  جوانب القوة والجوانب التً احتاج إلى التعزٌز لدى 

  ما هً مقترحاتكم/ن وتوصٌاتكم/ن لتعزٌز وظٌفة خلٌة اإلنصات ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد الحاالت                               

 المجموع إناث ذكور

    العنؾ المادي

    العنؾ النفسً

    العنؾ الجنسً

    عنؾ متطرؾ 
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 : شبكة مختلف مصالح حماٌة ضحاٌا العنف القابم على النوع بالوسط المدرسً 11الملحق 

 

 
 

 

 : دور مصالح حماٌة ضحاٌا العنف القابم على النوع بالوسط المدرسً 11الملحق 

 

 الدور المصلحة

 خلٌة المحكمة 

  استقبال النساء و األطفال ضحاٌا العنؾ وتقدٌم

 ؛المساعدة االجتماعٌة تحت إشراؾ الوزارة

 بكل حرٌة  بلٌػاالستماع للضحٌة وتمكٌنها من الت

 ؛وأمان

  ملء االستمارة اإلحصابٌة الخاصة بالعنؾ اتجاه

 ؛النساء 

 بلٌػ؛طمؤنة الضحٌة فٌما ٌخص سرٌة الت 

 اعدة للنساء واألطفال تحدٌد مسطرة المس

نونً إلى ابالمحكمة من بداٌة انطبلق المسار الق

  ؛لحظة تفعٌله

  تبنً التنسٌق والتكامل مع مجهودات األطراؾ

 .األخرى

 خلٌة المستشفى اإلقلٌمً

 ؛استقبال النساء و األطفال ضحاٌا العنؾ 

  ًتشخٌص الحالة واألضرار المادٌة والنفسٌة الت

 ؛لحقت بهم/ن 

 ؛مساعدة الطبٌة المناسبة تقدٌم ال 

 ً؛تقدٌم مساعدة نفسٌة وفحص طب  

  ؛تقدٌم شهادة طبٌة ، مجانا 

  تقدٌم شهادة طبٌة مجانٌة تثبت نسبة العجز لتكون

 ؛أثناء المساعدة الطبٌة المناسبة دلٌبل

 ً؛تقدٌم مساعدة نفسٌة وفحص طب 

ضحاٌا العنف 
القابم على العنف 

بالوسط 
 المدرسً

خلٌة اإلنصات 
 والوساطة

المركز 
االقلٌمً 

لمكافحة العنؾ 
فً الوسط 
 المدرسً

مراكز 
 االستماع 

خلٌة 
الشرطة 
 والدرك 

خلٌة 
 المحكمة

خلٌة المستشفى 
 اإلقلٌمً

خلٌة مساواة 
النوع بالجماعة 

 الترابٌة
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  ؛شهادة طبٌة، مجاناتقدٌم 

 تكون عجز لتقدٌم شهادة طبٌة مجانٌة تثبت نسبة ال

 ؛دلٌبل موثوقا لتعوٌض الضحٌة

  تسهٌل اإلجراءات اإلدارٌة فً المإسسات

طفال ضحاٌا العنؾ الصحٌة وتوجٌه النساء واأل

 ؛للجهات المختصة

 ع المعطٌات والمعلومات حول الحٌثٌات ٌجمت

، وهذه حلقة هامة فً سٌرورة العامة للعنؾ 

الوصاٌة على حاالت العنؾ لدى النساء واألطفال 

.ونقوم بذلك إما من خبلل المصالح الطبٌة أو 

بالتعاون مع الشركاء من الفاعلٌن الحكومٌٌن أو 

 ؼٌر الحكومٌٌن.

 الشرطة القضابٌة 

 ؛استقبال النساء المعنفات 

  اتجاه النساء خاصة العنؾ  مكافحة قضاٌا العنؾ

 ؛الجسدي

 لتحقٌق واستكمال االستماع للضحٌة ، البحث ، ا

 ؛اإلجراءات بسرعة

  التواصل والتنسٌق مع الخبلٌا المحدثة

 ؛ستشفٌات، المحاكم والدرك الملكًبالم

  إعطاء طابع االستعجال للقضاٌا المرتبطة

  ؛بالعنؾ

 إنجاز إحصابٌات دورٌة لتتبع الظاهرة ودراستها.  

 خلٌة الدرك الملكً 

 ؛استقبال النساء و الفتٌات المعنفات 

 تٌات توفٌر الحماٌة والخصوصٌة للنساء والف

  ؛ضحاٌا العنؾ

 ؛االستماع للضحٌة  

  البحث ، التحقٌق ، جمع المعطٌات إلعداد ملؾ

 ؛المحكمة الضحٌة وإرساله بسرعة إلى 

ة المساواة وتكافإ بهٌخيٍت مسبواة اىىىع ببىجمبػت اىتزابٍت )

 (الفرص ومقاربة النوع

 

الؽاٌة من هذه الهٌبة تختزل فً الكلمات الثبلث التً تتكون 

: المساواة ، تكافإ الفرص ومقاربة النوع .وهً تسعى منها 

إلى توجٌه العمل الترابً نحو دولة الحق ، العدالة 

من خبلل إشراك االجتماعٌة والتقلٌص من الفوارق 

المواطنٌن فً إعداد برامج للتنمٌة والسٌاسات الدامجة ، 

الناجعة والفعالة .إن تؤسٌس الهٌبة ٌشجع كذلك على  

النوع  من أجل المساواة فً الحقوق بٌن  تطوٌر مقاربة

على أرض الواقع ؛ وهو ما ٌعنً والرجال والنساء ،عملٌا 

المساواة بٌن الجنسٌن للمشاركة فً صنع القرارو 

السٌاسات إضافة إلى التثمٌن و االعتراؾ االجتماعً 

لجنسٌن فً المجالٌن واالقتصادي بؤدوار ومساهمات ا

 .الخاص والعام

 اع ) تابع للمجتمع المدنً (مركز االستم

 ؛استقبال النساء ضحاٌا العنؾ 

 طمؤنتها وحثها على االستماع باهتمام للضحٌة ،

 ؛سرد كل التفاصٌل

  مرافقة الضحٌة فً حالة العنؾ المادي أو

الجنسً إذا كان األمر ٌستدعً تدخبل طبٌا 
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 ؛والحصول على شهادة طبٌة

 لدرك ببلغ لدى األمن أو ا مرافقة الضحٌة لتقدٌم

 ؛الملكً

  القانونٌن إلعداد الملؾ تقدٌم المساعدة والتوجٌه

 ؛القانونً

 حالة تستدعً العرض تقدٌم دعم نفسً إذا كانت ال

 ؛على طبٌب نفسً

 إذا كانت المرأة بحاجة  توفٌر مكان إقامة مإقت

 ؛إلى مؤوى

 ؛التنسٌق مع باقً الفاعلٌن 

  حصاءات لمراقبة الظاهرة واإلتجمٌع المعطٌات

 ؛تهاودراس

 نجاز دورات تحسٌسٌة حول الظاهرةإ. 

 

 : دلٌل بعض المصالح 14الملحق 

 

 عنوانها المصلحة

شفشاون  –قرب المقاطعة الثالثة  –زنقة العرابش ، عٌن حوزي  مركز االستماع ومساندة األسرة)جمعٌة تبلسمطان(

  TED@gmail.comCEAF.Aالبرٌد االلكترونً :

 212539989727+ / 539986776الهاتؾ : 

 

 مركز إنجاد للتوجٌه األسري )جمعٌة حماٌة االسرة(

 152ص.ب. 3رب العربً ، إقامة حسونة .رقم المؽشارع 

 assopfm.chef@hotmail.frالبرٌد االلكترونً : 

 0662036590/  0539883490الهاتؾ :

مركز زٌنب لبلستماع وإرشاد النساء ) جمعٌة زٌنب 

 للتنمٌة والتضامن بشفشاون(

 شفشاون– 33درب الفقٌه الوكٌلً .رقم 

 0667065430/  0539987642الهاتؾ : 

 خلٌة المحكمة 
 المحكمة االبتدابٌة بشفشاون

 0539986401/  0539986061الهاتؾ : 

 شاون خلٌة المستشفى اإلقلٌمً بشف
 مستشفى محمد الخامس بشفشاون 

  0539986228/  0539986791الهاتؾ : 

 خلٌة الشرطة القضابٌة بشفشاون
 شفشاون –شارع عبلل بن عبد هللا 

  0539986261/  0539987407الهاتؾ : 

 الدرك الملكً بالجماعات الترابٌة 

 باب بردالدرك الملكً: 

 سوق االحد الدرك الملكً:

 فٌفً :الدرك الملكً

 بواحمد :الدرك الملكً

 الجبهة  الدرك الملكً:

 بنً احمد :الدرك الملكً

 

 (2017جمعٌة تبلسمطان للبٌبة والتنمٌة ) ،دة مراكز االستماع بإقلٌم شفشاونالنساء لفاب تجاه: الدلٌل العملً لمكافحة العنؾ المصدر
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 واالنتزاو انعًم خطة :7 انًصىغة

 . الهدف العام 1.7

لمصوؼة األخٌرة من الدلٌل هً فرصة للتبلمٌذ/ات كً ٌستحضروا/ن مجموع المعارؾ والمهارات التً اكتسبوها هذه ا

من التكوٌن خبلل  هذ البرنامج بحٌث سٌقومون بمراجعة القضاٌا المطروحة فً كل مصوؼات الدلٌل والوقوؾ عند 

ت ؛ أضؾ إلى ذلك ، فإنهم/ن سٌتمكنون/ن من تشخٌص باعتبارهم/ن شبابا/ات ومراهقٌن/ا مستقببل،أهمٌتها فً حٌاتهم/ن 

؛ وأخٌرا سٌتمكن التبلمٌذ/ات من القابم على النوع بالوسط المدرسًالوسابل البلزمة للمساعدة فً الوقاٌة من العنؾ 

 .ان محٌط مدرسً آمن وخال من العنؾالوقوؾ عند أهمٌة العمل الجماعً من أجل التعاضد فً ضم

 

 ٌة . األهداف النوع1.7

 : ذه المصوؼة ستمكن التبلمٌذ/ات منه

 مراجعة مصوؼات الدلٌل.  

 ًالبحث فً سبل االنخراط الشخصً فً الوقاٌة من العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرس.  

 الوقوؾ عند أهمٌة العمل الجماعً من أجل محٌط مدرسً آمن وخال من العنؾ. 

  

 لتكوٌن. أنشطة ا1.7

 

 فذ جدٌدة . لنفتح منا15البطاقة 

 الغاٌة

   التعرؾ على المعارؾ والمهارات المكتسبة من الدلٌل 

 األهداف

 :ة النشاط ٌستطٌع المشاركون/ات أنعند نهاٌ

  ؛دلٌلال الوقوؾ عند مهارة أو سلوك اكتسبه كل واحد من كل مصوؼة من مصوؼات 

 ؛حٌاتهم/ن الٌومٌة والسلوكات فً تبٌٌن الكٌفٌة التً سٌتم بها تنزٌل تلك المهارات ، الوقابع 

 ؛إبراز تلك المعارؾ والمهارات من خبلل لعبة أدوار  

  على صعٌد المإسسة التعلٌمٌة وعلى القابم على النوع بالوسط المدرسًااللتزام بالعمل من أجل مكافحة العنؾ ،

 .اعةصعٌد الجم

 اإلعداد /العدة 

 تقدٌم عرض بالباور بوٌنت فً المراحل التالٌة: 

  االلتزام قرار :3المرحلة                          

                                   االلتزام قرار: 3الملحق  -                                    

 للطبع

 المراجعة العامة من خبلل لعب األدوار :1المرحلة                          

 سٌنارٌوهات لعب األدوار : 2ق الملح -                                    

 :لإلعداد 

 : مالذي ٌمكن أن ٌقوم به التبلمٌذ/ات ؟ 1المرحلة                        

                مالذي ٌمكن أن ٌقوم به التبلمٌذ/ات ؟   : 1الملحق  -                                  

 سبورة سوداء أو ورقٌة 

  طبشورة أو قلم 

  أقبلم 

 ق لصا 

 أوراق 

 لفٌفة حبل 
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 دقٌقة  91المدة :

  المراحل

  دقٌقة  30 –مالذي ٌمكن أن ٌقوم به التبلمٌذ/ات ؟ 

 دقٌقة 30 -المراجعة العامة من خبلل لعب األدوار 

 دقٌقة . 30 –االلتزام  قرار 

 

 المراحل 

  دقٌقة 11 -. مالذي ٌمكن أن ٌقوم به التالمٌذ/ات ؟ 1

 ٌطلع علٌه التبلمٌذ/ات على السبورة ل 1نثبت الملحق 

ندعو التبلمٌذ/ات إلى تسجٌل معطى من كل مصوؼة بكراساتهم/ن ، على أن ٌكون من المعطٌات التً لم ٌسبق لهم/ن أن 

 ؛/ن علٌها قبل البرنامج التكوٌنً تعرفوا

 ؛المناسبة ، على السبورة الورقٌة نطلب منهم/ن أن ٌكتبوا/ن المعطى فً الخانة

ارات التً عرفوها/ن خبلل ببعض المه هم/ن تذكٌرمع ، فً كراساتهم/ن بكتابة مهارة جدٌدة مكتسبة مون/نبعد ذلك، ٌقو

ة مساعدة صدٌق ، كٌفٌالمشاعر، التحكم فً فض النزاعاتالمشكبلت،   البرنامج التكوٌنً مثل ؛ المهارات المتعلقة بحل

 ؛والتبلٌػ عن العنؾ

 ؛على السبورة الورقٌة تحت مسمى "مهارة جدٌدة أو سلوك جدٌد" دةبعد ذلك ٌقومون/ن بتسجٌل تلك المهارة الجدٌ

هما مارسة تكتسب أهمٌة أكبر عند تجربٌنوضح لهم/ن أنه على الرؼم من أهمٌة تعلم أشٌاء جدٌدة فإن ذلك التعلم وتلك الم

 ؛قع " فً المدرسة أو فً جماعتهم/نعلى " أرض الوا

ن/ن اعتمادها لتنزٌل تلك المهارة أو المعطى الجدٌدٌن لٌؽدوا مفٌدٌن فً نسؤل التبلمٌذ/ات عن الكٌفٌة التً ٌعتزمو

تهم/ن فً ر فٌه وتسجٌل إجاباسإال وندعوهم للتفكٌ؛ نإكد على أهمٌة هذا الهم/ن بعٌدا عن البرنامج التكوٌنًحٌات

 ؛كراساتهم/ن

أو المهارة  ٌمكننً إعمال المعطىكٌؾ على السبورة الورقٌة تحت عنوان "، بعد ذلك، بكتابة تلك اإلجابات ٌقومون

 .إجابات أقرانهم/ن " ؛ ٌقوم التبلمٌذ/ات بجولة داخل القسم الستعراض مجموعالجدٌدٌن فً حٌاتً؟

 هل هناك أسبلة أو تعقٌبات ؟     

 

 دقٌقة  11 –. مراجعة عامة من خالل لعب األدوار 1

 ؛ة كما تعرفوا علٌها خبلل التكوٌنمن الحٌاة الواقعٌ ٌقوم التبلمٌذ/ات بتقدٌم أدوار مختلفة باستعمال سٌتارٌوهات

نسمح للتبلمٌذ/ات بتشكٌل مجموعاتهم/ن الخاصة على أن تكون المجموعات مختلطة كما بإمكانهم/ن توظٌؾ ما ٌحتاجونه 

 ؛تار كل واحد مهارة ٌقوم بتشخٌصهامن الممثلٌن/ات شرٌطة أن ٌخ

أو نترك للتبلمٌذ/ات تقدٌم سٌنارٌوهات من ( 2عدادها ) انظر الملحق نقدم لهم/ن سٌنارٌو أو إثنٌن من التً سبق إ

 ؛ٌارهم/ن وذات عبلقة بحصص التكوٌناخت

 ؛إوببعد انتهابهم/ن من لعب األدوار نهنبهم/ن جمٌعا على عملهم/ن الد

 ؛دة ستكون عونا لهم/ن فً حٌاتهم/ننعبر لهم/ن عن سعادتنا لكون المعارؾ والمهارات الجدٌ

دٌدة. نسجل كٌفٌة اجتماعهم/ن مستقببل، لبلستمرار فً التعاون وتنزٌل مهاراتهم/ن الجالتبلمٌذ/ات التفكٌر فً نطلب من 

 ؛اإلجابات على السبورة

 :لٌة إلى جانب إجابات التبلمٌذ/اتالبؤس من االستعانة باإلجابات التا

 ؛ستهم/ناألخرى أو لتبلمٌذ/ات مإس تقدٌم عروض لعب األدوار لتبلمٌذ/ات المدارس 

 ؛ سً مع أفراد األسرة واألصدقاء/اتتقاسم المعلومات حول العنؾ القابم على النوع بالوسط المدر 

 ؛الجماعة تنظٌم أٌام مسرحٌة وأبواب مفتوحة لتقاسم المعلومات مع أعضاء 

 ؛لتعرٌفهم بوجه الشباب فً القرٌة مع شٌوخ القرٌةرض المعلومات عقد اجتماع لع 

 لمعلومات المكتسبة ووضعها بالمدرسة والجماعة ؛إعداد ملصقات تحمل ا 

 ؛ بالوسط المدرسً و اعتماد السرٌة التطوع لمساعدة األصدقاء/ات ضحاٌا العنؾ القابم على النوع 

 ٌ؛ة من العنؾ بمإسستهم/ن المدرسٌةالتفكٌر فً الوسابل الكفٌلة بالوقا 
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  لقابم على النوع بالوسط المدرسًاتنظٌم مسٌرة بالمدٌنة  أو القرٌة لتحسٌس الناس حول العنؾ. 

 

 .واالشتؽال على وضع أنشطة للنادينقترح على التبلمٌذ/ات تؤسٌس ناد مثل النادي التربوي 

 

 دقٌقة  11 –. قرار االلتزام 1

؛ االلتزام بالوقاٌة والحد من العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً وتوصٌؾ كتب التبلمٌذ/ات فً كراساتهم/نٌ

ت التً ٌعتزمون/ن اعتمادها من أجل ذلك ؛ وٌتمثل األمر فً مساعدة زمبلبهم/ن بالقسم والعمل على توفٌر مناخ الخطوا

 .آمن للتعلم، بمإسستهم/ن المدرسٌة

ندعوهم/ن للتفكٌر حول المعارؾ والمهارات الجدٌدة كما وردت فً لعب األدوار ووضع البحة تضم ثبلث خطوات 

 .القابم على النوع بالوسط المدرسًاٌة والحد من العنؾ ٌعتزمون/ن القٌام بها للوق

 .ؾ مدرس/ة وزمٌل/ة بصفتهما شاهدٌنالتزامات التبلمٌذ/ات تكون موقعة من طر

 

 لنفتح أبوابا جدٌدة .11تقٌٌم البطاقة 

 

 ٌعبؤ من طرؾ المنشط/ة 

 

 

 

 

 التقٌٌم اإلجمالً  . 16البطاقة 

 

 الغاٌة

 التكوٌن  القٌام بتقٌٌم إجمالً لمكتسبات 

 األهداف

 :ة النشاط ٌستطٌع المشاركون/ات أنعند نهاٌ

 ؛ص كل موضوع من موضوعات الدلٌلالوقوؾ على مهارة، معطى أو سلوك تعلمه التبلمٌذ/ات بخصو 

  ًوالسلوكات فً حٌاتهم/ن الٌومٌة؛ سٌطبقون/ن بها تلك المهارات ، المعطٌاتالوقوؾ عند الطرٌقة الت 

 ؛ٌات والسلوكات من خبل للعب أدوارات ، المعطالتعبٌر عن تلك المهار 

  ًااللتزام بالوقاٌة والحد من العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً داخل مإسساتهم/ن المدرسٌة وف

  .جماعاتهم/ن

 

 اإلعداد /العدة 

 للطبع

 التقٌٌم اإلجمالً لمصوؼات التكوٌن  :2المرحلة                        

 تقٌٌم التكوٌن:  4الملحق  -                                    

 سبورة سوداء أو ورقٌة 

  طبشورة أو قلم 

  أقبلم 

  لصاق 

 أوراق 

  لفٌفة الحبل 

 

 دقٌقة  61المدة :

 المراحل 
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 دقٌقة 30 -مقارنة بٌن االنتظارات ونتابج التكوٌن 

 دقٌقة  30 –تقٌٌم إجمالً لمصوؼات التكوٌن 

 

 

 المراحل 

 دقٌقة 11 -االنتظارات ونتابج التكوٌن. مقارنة بٌن 1

؛  2تذكٌر التبلمٌذ/ات باالنتظارت التً عبروا/ن عنها فً بداٌة التكوٌن وبالضبط فً المصوؼة االولى : المقدمة ؛ البطاقة 

 تملك أهداؾ ومصوؼات الدلٌل.

 :ة بالعناصر التالٌةٌم ذات العبلقنطلب من التبلمٌذ/ات رسم الكؾ من جدٌد على ورقة وملء األصابع بالمفاه

 نكتب مهارة مكتسبة خبلل التكوٌن :المهارات

 

 اكتب انتظارا أو اثنٌن تحققا من خبلل التكوٌن :االنتظارت

 

 سجل طرٌقة كٌفٌة تجاوز الصعوبات التً تم تشخٌصها فً بداٌة التكوٌن :الصعوبات

 

ؾ القابم بإعطاء عبلمة جدٌدة لمكانة الوقاٌة من العنانطبلقا من  قناعتهم/ن ٌقومون/ن  :أولوٌات العنف القابم على النوع

 ( 10إلى  0على النوع )من 

 

القابم على النوع االستراتٌجٌة التً ٌجب اتباعها من أجل نشر واسع لمفاهٌم الوقاٌة من العنؾ  :االستراتٌجٌة المستقبلٌة

 .بالوسط المدرسً

 

 ؛تً قاموا بإنجازها على الجدارال بعد عشر دقابق نطلب من التبلمٌذ/ات بإلصاق األكؾ

ٌقوم بعض المتطوعٌن/ات فً جلسة عامة برصد االختبلفات بٌن األكؾ التً قدموها/ن فً بداٌة التكوٌن وتلك المعروضة 

 عند نهاٌة التكوٌن ؛

 .سعادتنا بما تعلموه خبلل التكوٌننعبر للمشاركٌن/ات عن 

 

 ة دقٌق 11 –. التقٌٌم اإلجمالً لمصوغات التكوٌن 1

 ؛( لٌملإوها بعناٌة4قٌٌم )الملحق نسلم للمشاركٌن بطاقات الت

بإدراج التصحٌح  /نمع التبلمٌذ/ات على أن ٌقوموا، نقوم بتصحٌح اإلجابات وتوضٌح بعض المفاهٌم بعد مدة كافٌة للنشاط

 ؛بالمفاهٌم من حٌن آلخر اتهم/ن لٌستؤنسوا/نفً بطاق

ساهمت فً النجاح  رؼم صعوبة بعض المصوؼات إال أن مشاركة الجمٌع؛ فسً/ن الحمانشكر التبلمٌذ/ات على انخراطهم

 ؛الكبٌر للتكوٌن

، بعضها مهم وبعضها أقل أهمٌة ؛ وأحٌانا قد ٌتخذون قرارات صاببة ومنخبر التبلمٌذ/ات أن القرارت التً ٌتخذونها كل ٌ

ارا خاطبا أو ؛ وعندما ٌتخذون/ن قرالقرار قدرتهم/ن على اتخاذون قرارات خاطبة ولكن األهم هو إدراك كما قد ٌتخذ

 سوى البحث عن المساعدة والسعً لرسم أهداؾ و العمل على تحقٌقها ؛ نفما علٌهم/، ٌحدث لهم/ن  شًء ما

الشجاعة والصمود من أجل  ،ٌاة ولكنهم/ن ٌمتلكون/ن المهاراتتحدٌات ستعترضهم/ن  فً الحنخبرهم/ن أن عراقٌل و

 ؛ تجاوزها

اع للموارد التً تم نقاشها والموضوعة رهن إشارتهم/ن كما نذكرهم بالراشدٌن الموثوق بهم/ن الموجودٌن فً نقوم باسترج

 ؛ تعرضوا/ن إلى عنؾ أو سوء معاملة حٌاتهم/ن ، وببلبحة عناوٌن المصالح المختصة والضرورٌة فً حال

ومن أجل استكمال ، من بمدارسهم/ن للجمٌعجل ضمان األعاتقهم/ن من أعلى الذي نذكرهم/ن بالتزاماتهم/ن وبالتعاون 

 ؛األهداؾ التً رسموها/ن فً الحٌاةدراستهم/ن لتحقٌق 

نقوم بتخٌل باب افتراضً ٌقوم كل تلمٌذ/ة بعبوره تعبٌرا عن المهارات والمعارؾ الجدٌدة التً اكتسبوها/ن خبلل هذا 

 .ٌة لهم/ن فً حٌاتهم/ن المستقبلٌةالبرنامج والتً ستكون ضرور
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 . مالحق المصوغة ..4

 

 ؟لذي ٌمكن أن ٌقوم به التالمٌذ/ات: ما1الملحق 

 

ت
غا

صو
لم

ا
 

: 1المصوغة 

 المقدمة

: 1 المصوغة

 مقاربة النوع

: 1المصوغة 

العنف والعنف 

القابم على 

النوع بالوسط 

 المدرسً

: 4المصوغة 

حقوق اإلنسان 

 وحقوق الطفل

: 1 المصوغة

مهارات حٌاتٌة 

للوقاٌة من 

بم عنف القاال

على النوع 

بالوسط 

 المدرسً

: 6المصوغة 

الدعم، التوجٌه 

والتبلٌغ عن 

 العنف

 
ت

قا
طا

لب
ا

 

    .1البطاقة 

تشخٌص المواهب 

 الفردٌة و التعاضد

 

 .1البطاقة 

أهداؾ تملك 

 مصوؼات الدلٌلو

. تحدٌد 3البطاقة 

 األهداؾ

. 4البطاقة 

مدخل لمفهوم 

 النوع

 

 .1البطاقة 

صور نمطٌة 

 حول النوع

. 6طاقة الب

 تعرٌؾ العنؾ

 

 .7البطاقة 

أنواع العنؾ 

الذي ٌمس 

 الشباب

 .8البطاقة 

تعرٌؾ حقوق 

االنسان 

واإلعبلن 

العالمً لحقوق 

 اإلنسان

 

. 9البطاقة 

تعرٌؾ حقوق 

الطفل 

واالتفاقٌة 

الدولٌة حول 

 حقوق الطفل

 .11البطاقة 

، حقوق الطفل

 ؟من المسإول

. 11البطاقة 

 تقنٌات التواصل

 

 .11البطاقة 

فض النزاعات 

والتحكم فً 

 المشاعر

 .11البطاقة 

التصرٌح 

بمشكلة العنؾ 

القابم على النوع 

بالوسط 

 المدرسً

 

 .14البطاقة 

استراتٌجٌة 

توجٌه حالة 

عنؾ قابم على 

النوع بالوسط 

 المدرسً

ت 
ما

عل
ت

دة
دٌ

ج
 

      
ت 

را
ها

م

دة
دٌ

ج
 

      

ت 
را

ها
 م

ع
ض

و

دة
دٌ

ج
 

      

 

 لعب األدوار : سٌنارٌوهات 1الملحق 

 

 ؛مدرس ٌطلب من تلمٌذة مساعدته فً حمل الكتب إلى بٌته 

 ؛مدرسة تنعت تبلمٌذها باألؼبٌاء وال تمكنهم من الحدٌث وكؤنهم ؼٌر موجودٌن 

 ؛مدرس ٌطلب من التلمٌذات الرقص فً القسم 

 ؛لمجًء إلى حدٌقة بٌته ، للمراجعةمدرس ٌطلب من مجموعة من التبلمٌذ ا 
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 نثى ( بشكل ٌضاٌق هذا أمنه ) ذكر أو مٌذ كبٌر ) ذكر أو أنثى( بمحاولة لمس تلمٌذ أصؽر سناٌقوم راشد أو تل

  ؛األخً

  ؛ٌستؽله/ها جنسٌا - تعرفه – ( ٌخبرك عن راشدصدٌق) أو صدٌقة 

 ؛التبلمٌذ ٌسخرون من زمٌل/ة بالقسم وبنشرون عنه/ها كونه/ها ابن/ة ألم عازبة 

 ؛على تلمٌذ/ة إلجباره/ها على التدخٌن مجموعة من تبلمٌذ/ات القسم ٌضؽطون 

 ؛فتاة تتعرض للتحرش فً طرٌقها إلى المدرسة ، من بعض األوالد 

  ؛صدٌقة تتباهى أمام مجموعة من الزمبلء بصدٌقها الممٌز ، رجل متقدم فً العمر ٌهبها الهداٌا 

 ها؛إقامة عبلقة جنسٌة معه ٌمنح أدوات مدرسٌة لتلمٌذ/ة بهدؾ راشد ٌقترح أن/ 

 ؛أن ٌلعب معهم/ن بدللتبلمٌذ/ات ٌضاٌقون تلمٌذا/ة ٌختار مراجعة دروسه/ها إلعداد االمتحان ا  

  تلمٌذ/ة ٌتؤخر دابما عن المدرسة بسبب كثرة األعمال المنزلٌة ، فٌقوم المدرس/ة بالصراخ علٌه/ها أمام التبلمٌذ

 ؛مما ٌدفعه/ها للبكاء 

 ؛/ها المنزلٌةنه/ها لم ٌنجز فروضهمدرس/ة ٌضرب تلمٌذا/ة أل 

 

 : قرار االلتزام 1الملحق 

 

 :وع بالوسط المدرسً باتباع ما ٌلًألتزم بالمساعدة فً الوقاٌة والحد من العنؾ القابم على الن،أنا .................

                     1........................... . 

                     2........................... . 

                     3 ............................ 

 ..............توقٌع التلمٌذ/ة :  ..................

 .......................توقٌع التلمٌذ/ة الشاهد/ة : 

 ...............................توقٌع المدرس/ة الشاهد/ة: 

 .........التارٌخ: ...........

 

 ٌٌم التكوٌن: تق 4الملحق 

 

 :عزٌزي/ عزٌزتً التلمٌذ/ة

من وقتك لئلجابة عن هذا التقٌٌم المتعلق بالمعارؾ والمهارات التً اكتسبتها حول مساواة النوع  اشكرا لتخصٌص بعض

 والوقاٌة من العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً.

 كتسبات هذه التكوٌن.اإلجابات تكتسً طابع السرٌة وسوؾ تساعدكم/ن فً استحضار بعض من م

 .االختبار األولًتعبٌر عن تعلٌقاتكم/ن واقتراحاتكم/ن فً نهاٌة ستكون لدٌكم/ن فرصة لل

 

 

 معلومات عامة :

  شكرا على استكمال المعلومات التالٌة :

 

  المإسسة التعلٌمٌة

  الجماعة الترابٌة

  المستوى الدراسً

  السن

  الجنس
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 :جنسمعلومات حول مساواة ال

 :المعطٌات التالٌة الصواب والخطأ حدد ضمن

 ال أعلم خطأ صواب 

مساواة النوع تتوقؾ على منح المزٌد من السلطة للمرأة للدفاع عن 

 .نفسها

   

حقوق بالمساواة الجنس تعنً أن ٌتمتع الرجال والنساء 

الجتماعٌة، ، ااالستفادة من التنمٌة االقتصادٌةالمساهمة و،ٌةاإلنسان

 السٌاسٌة.فٌة والثقا

   

ء مساواة النوع تهدؾ إلى تثمٌن المتشابه والمتماٌز بٌن الرجال والنسا

 .واألدوار التً ٌلعبها كل منهما

   

 

 ؟ ت التالٌة هل تخص النوع أو الجنسالعبارا

 

 اإلثنان الجنس النوع 

    النساء ٌضعن األطفال 

    ل النساء ٌطبخن ، ٌقمن بؤعمال البٌت وتربٌة األطفا

الرجال ٌكسبون مداخٌل من خبلل أعمال مؤجورة ٌقومون 

 بها خارج البٌت 

   

    النساء ٌشتؽلن بالحقول 

    النساء لهن صوت ناعم وهن سلبٌات

    الرجال ٌثبتون ذواتهم وأقوٌاء 

    البنات أكثر عرضة للعنؾ من األوالد

 

 درسً :معلومات حول العنف القابم على النوع بالوسط الم

 

 أي من المعلومات التالٌة صحٌح أو خطأ؟

 ال أعلم خطأ صحٌح 

     ٌحتمل أن ٌحصل األوالد على نقط جٌدة

لدراسة فً الثانوي اإلعدادي ا هناك احتمال كبٌر أن تؽادر الفتٌات 

  .هٌلًوالتؤ

   

     .هناك احتمال ضعٌؾ أن تتابع الفتٌات دراستهن الجامعٌة

     .ادرة الفتٌات للدراسة هو العنؾواحد من أسباب مؽ

    .المدرسون ال ٌلعبون أي دور فً التربٌة على المساواة بٌن الجنسٌن

الصور النمطٌة حول النوع تإثر على قدرة الفتٌات الستكمال دراستهن 

 .أكثر من األوالد

   

تصرفات المدرسٌن وطرق تعبٌرهم فً القسم تإثر على ردود فعل 

 .مساواة والعنؾ القابم على النوعرسات البلالتبلمٌذ ومما

   

 

 أي من المعلومات التالٌة صحٌح أو خطأ؟

 ال أتفق خطأ صحٌح 

     .التهدٌد  أمر ٌجب أن ٌتقبله األطفال

     .األطفال لٌسوا موضوعا للتحرش الجنسً

    .ٌجب على المدرسٌن أال ٌلجؤوا للعنؾ لمعاقبة التبلمٌذ

     .وى بٌن الفتٌات واألوالد ٌساهم فً العنؾاختبلل مٌزان الق
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 ، أي منها عنف جسدي ، نفسً أو جنسً؟من بٌن األفعال التالٌة

 عنف جنسً عنف نفسً عنف جسدي 

    سرقة االمتعة 

    إهانة وسخرٌة

    تحرش

    ركلة

    شتٌمة

    وصم بلقب

    رمً شخص بشًء

    اؼتصاب

تجهٌزات تخرٌب نوافذ، أبواب و

 المدرسة

   

 

 رسم دابرة حول الجواب الصحٌح(؟ ) أٌة تستلزم رد الفعل والتدخلأي من الوضعٌات التال

 

 .إذا كنت شاهدا على مشاجرة بسبب الموضة والرٌاضة .أ 

 .إذا علمت أن مدرسا ٌستؽل التبلمٌذ لمصالحه الشخصٌة .ب 

 .تٌات ٌسخرن من ولد وٌنعتنه بالؽباءإذا رأٌت مجموعة من الف .ج 

 .إذا رأٌت مدرسا ٌهٌن تلمٌذا وٌنعته بالؽباء .د 

  .إذا رأٌت مجموعة من األوالد/ الفتٌات ٌهٌنون صدٌقا/ة لهم/ن .ه 

 .الد ٌتخاصمون وٌتشاجرونوإذا رأٌت مجموعة من األ .و 

 

 ؟ه السلوكات ٌعرض التلمٌذ/ة للعنفأي من هذ

 

  .فتاة مرتبطة بالموضة .أ 

 .تلمٌذ/ة خجول/ة .ب 

  .طفل عنٌؾ وعدوانً .ج 

 .ود من المدرسة،  وحٌدةفتاة تع .د 

 .كل عنؾ ٌكون ٌتم تبرٌره برد فعل ؼٌر كاؾ من طرؾ التبلمٌذ .ه 

 .دون موافقته/هامن نشر صورة تلمٌذ/ة  .و 

 .أسباب أخرى ) لئلضافة( .ز 

 .من دون سبب .ح 

 

 أي من هذه المبادئ صالح لتدبٌر القسم؟

 

 ؛قانون داخلً واضح .أ 

 ؛و آهبل آمنا مدرسون/ات وتبلمٌذ/ات ٌعملون معا للحفاظ على القسم  .ب 

 ؛التبلمٌذ/ات الذٌن لدٌهم/ن القدرة على االنضباط وتصحٌح سلوكهم/ن .ج 

 .معاقبة التبلمٌذ حتً ال ٌعاودوا نفس الخطؤ أو السلوك .د 

 

 :ٌقوم ب عندما ٌشرح تلمٌذ/ة مشكلته للمدرس/ة فإن على هذه األخٌرأن

 

  مبلبمة الظروؾ؛ٌتؤكد من  .أ 

 ؛ٌقوم بتهدبة التلمٌذ/ة وطمؤنته .ب 

 ؛د من سبلمة التلمٌذ/ةالتؤك .ج 
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 ؛أمام الزمبلء اآلخرٌن هاعرضتم المشكلة  أن التؤكد من .د 

 .اقتراحات أخرى .ه 

 أي من هذه المعطٌات صحٌح وأٌها خطأ؟ 

 

 غٌر متفق طأخ صحٌح 

    .المدرسون/ات ؼٌر ملزمٌن/ات بحماٌة التبلمٌذ/ات

ول المدرسون/ات ملزمون/ات بإدراج أنشطة فً ممارساتهم/ن التربوٌة ح

 .الوقاٌة من العنؾ القابم على النوع بالوسط المدرسً

   

مسإولٌة حماٌة أنفسهم/ن من العنؾ القابم على النوع ٌتحمل التبلمٌذ/ات 

  .بالوسط المدرسً

   

     .ٌتحمل التبلمٌذ/ات مسإولٌة الدفاع عن حقوق أقرانهم/ن

    .من الضروري الصراخ على التلمٌذ/ة لجذب انتباهه/ها

    ، والفتٌات بؤشؽال النظافة ٌعاقبوا/ن األوالد بؤشؽال بدنٌة لى المدرسٌن/ات أنع

، وخاصة العنؾ اللفظً، فً بعض الوضعٌات؛ ٌكون على التلمٌذ/ة تقبل العنؾ

  .لتنمٌة شخصٌته

   

 

 لمن ٌتوجه التلمٌذ/ة إذا كان ضحٌة ل: 

 

 

 المدٌر/ة المدرسٌن/ات األسرة

خلٌة 

 اإلنصات/

 ٌقظةخلٌة ال

المركز 

 الصحً

األمن 

 الوطنً
 ال أحد

اإلهانة من طرؾ 

 المدرس/ة

       

        سرقة األؼراض

التعرض للضرب 

من طرؾ 

 الزمبلء/ات

       

التحرش داخل 

 المإسسة

       

اإلتٌان 

بممارسات جنسٌة 

خارج ، باإلكراه

 المإسسة

       

التحرش خارج 

 المإسسة

       

اإلهانة من طرؾ 

 الزمبلء/ات

       

التهدٌد خارج 

 المإسسة

       

التهدٌد داخل 

 المإسسة

       

 

 

 

 



 

 

114 

 

 ؟ماهً األهمٌة التً تمنحها لكل مصوغة من مصوغات الدلٌل

 مهمة جدا مهمة بدون أهمٌة المصوغة

    : المدخل1المصوغة 

    : مقاربة النوع1المصوغة 

: العنف 1المصوغة 

وع والعنف القابم على الن

 بالوسط المدرسً

   

الحقوق  :4المصوغة 

 اإلنسانٌة وحقوق األطفال

   

: مهارات 1المصوغة 

حٌاتٌة للوقاٌة من العنف 

القابم على النوع بالوسط 

 المدرسً

   

، : الدعم6المصوغة 

التوجٌه والتبلٌغ عن حاالت 

 العنف

   

 

 ما هً المصوغات األخرى التً ٌمكن إضافتها لهذه الدلٌل؟

 

 األهداف الربٌسٌة لمصوغاتا

  

  

 

 ما هً اقتراحاتكم/ن ومبلحظاتكم/ن:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 شكرا على مساهماتكم/ن


