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هذا الّدليل البيداغوجّي املوسوم بــ »الحقيبة التدريبية«، من إعداد املعهد الدامنريكّ لحقوق اإلنسان، قسم الّتبية.

النرّارشون: ماريا لوك راسموسن Maria Løkke-Rasmussen، وأنّايل كريستيانسن KristiansenAnnali، وتريازيا كريكامن بوسن Theresia KirkemannBoesenTheresia )اإلرشاف(

،Maria Løkke-Rasmussen املؤلرّفة: ماريا لوك راسموسن

مساهمة: ساهم الزمالء اآليت ذكرهم من املعهد الدامنريكّ لحقوق اإلنسان يف محتوى»الحقيبة التدريبية«، وهم:

 ،Evguenia Klementieva كالمنتيافا  وإيفغانيا   ،Camilla R. S Fløistrup فلويستوب  ر. س.  وكاميال   ،DecaraCecilia دكارا  وسيسيليا   Christopher Badse بادس  كريستوفر 

.Lumi Zuleta ولومي زوليتا ،Lene Timmو لني تيم ،Mie Roesdahl ومي روسدال ،Stéphanie Lagoutte وستيفاين الغوت ،Sigrid Kristiansen وسيغريد كريستيانسن

 Brendan Sweeney الترّدقيق اللرّغوي واملراجعة املطبعية: )للّنسخة االنكليزيّة( بريندان سويني

جمةمن االنكليزيرّة إىل العربيرّة: طارق بوعتّور، جامعة قرطاج بتونس. الترّ

لقد حرص املعهد الدامنريك لحقوق اإلنسان عىل التّأكّد من أّن جميع اإلحاالت صحيحة وأّن املواقف واآلراء الواردة موضوعيّة إىل أبعد حّد ممكن.

وقد ساهمت وزارة الّشؤون الخارجيّة يف متويل هذا اإلصدار. غري أّن ُمحتواه ال يُعرّب بالّضورة عن موقف الوزارة أو رأيها.

طُبع يف الّدامنرك سنة 2013

 ISBN 978-87-91836-87-9 :ويلرّ للكتاب قيم املعياريرّ الدرّ الترّ

EAN 9788791836879 :قيم األوروبرّ للُمنَتج رمز الترّ

Hedda Bank الترّصميم: هاّدا بانك

 SMILE :ماكيت النسخة العربية

حقوق الترّأليف: © 2012 املعهد الّدامنريكّ لحقوق اإلنسان

املؤّسسة الوطنيّة الّدامنركيّة لحقوق اإلنسان

Strandgade 56شارع

K كوبنهاجن DK-1401

Denmark’s National Human Rights Institution

Strandgade 56

DK - 1401 Copenhagen K

الهاتف: 8888 3269 45+

www.humanrights.dk :املوقع اإللكتوين

ميكن نسخ هذا اإلصدار أو أجزاء منه إذا متّت اإلحالة إىل كّل من املؤلِّف واملصَدر.

إنّنا نهدف ُصلب املعهد الدامنريكّ لحقوق اإلنسان إىل جعل املنشورات ُمتاحة والوصوَل إليها ممكنا. ونستخدم خطوطا من البُنط العريض، واألسطر القصرية )خالية من خطوط الوصل 

يف الكتابة الاّلتينيّة(، ويكون الّنّص الاّلتينّي مستويا من جهة اليسار ويكون تبايُن الّدرجات اللّونيّة كبريا لتحقيق أقىص ما ميكن من الوضوح. ونحن نسعى إىل زيادة عدد ملفات

الـpdf التي ميكن الوصول إليها عىل موقعنا، ونعمل كذلك عىل توفري ملّخصات تسُهُل قراءتُها وتكون متعلّقة باملنشورات املختارة.
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انسجاما مع ديباجة اإلعالن العاملّي لحقوق اإلنسان التي جاء 

أن يسعيا  ينبغي  املجتمع...،  أّن »كّل فرد وكّل هيئة يف  فيها 

تعزيز احتام هذه  التّعليم والّتبية، إىل  جاهَديْن عن طريق 

املؤّسسات  من  العديُد  أسهم  فقد  والحّريّات...«،  الحقوق 

واألفراد، باستمرار، يف الرّقّي باحتام حقوق اإلنسان والحّريّات، 

وما انفّكوا جميعا يلتزمون بذلك.

والثّقافة  والعلم  للّتبية  املُتّحدة  األمم  منظّمة  إنشاء  ومنذ 

) اليونسكو ( يف العام 1945، كانت يف صدارة العاملني عىل 

ومن  الّتبية  مجال  يف  وِقيَِمها  اإلنسان  حقوق  مبادئ  تعزيز 

خالل التّعليم. فالتّعليُم يَُعّد من أقوى الوسائل إلرساء الّسلم 

املنظّمة  كانت  وقد  والرّجال.  الّنساء  أذهان  يف  وترسيخها 

تتعاون بشكل وثيق مع رشكائها لتحقيق هذه املََهّمة العسرية.

ولقد أُطلِقت مؤّخرا مبادرُة األمني العاّم لألمم املُتّحدة املوسومُة 

بـ» التّعليم أّوال! «، وهي تهِدف إىل تعزيز االستجابات التبويّة 

للتّحّديات العامليّة من أجل إرساء مجتمعات أكرث عدال وسلام 

واندماجا. ومن األولويّات الثاّلث للمبادرة نذكُر تعزيَز املواطَنة 

اليونسكو  إىل  بالّنسبة  أساسيّة  فرصة  متثّل  فهي  الّشاملة. 

التي  واملهارات  واملواقف  القيم  أهّمية  عىل  الّضوء  لتسليط 

تتضّمنها الّتبية عىل حقوق اإلنسان.

باعتباره  اإلنسان،  لحقوق  الدامنريكّ  املعهد  مساهمة  إن 

كذلك  ودوره  الّدامنرك،  يف  اإلنسان  لحقوق  الوطنيّة  املؤّسسَة 

مختلف  من  به  يقوم  ما  خالل  من  املشتك  الجهد  يف هذا 

محّل  هي  واالتّصال  والتّدريب  التّعليم  مجاالت  يف  األنشطة 

تقدير من قبل املجتمع الدويل.

والخربات  املعارف  من  كّل  عىل  التدريبية«،  »الحقيبة  وتقوم 

التي تحّققت من خالل الّتبية عىل حقوق اإلنسان ماّم أنجزه 

ينّم  لعْمري  وهو  البلد.  وخارج  الّدامنرك  من  كّل  يف  املعهد 

) إذ جاء  اإلنسان  الّدوليّة لحقوق  بالّصكوك  وتأثّر  اطاّلع  عن 

مستوًحى منها (، وبعمل مكتب مفّوض األمم املتّحدة الّسامي 

لحقوق اإلنسان )OHCHR( ومبنظّمة األمم املُتّحدة للّتبية 

بالربنامج  محكومة  جاءت  وقد  )اليونسكو(،  والثّقافة  والعلم 

العاملّي للتبية عىل حقوق اإلنسان ) 2005 جاٍر به العمل ( 

وغريها من األُطُر الّدوليّة الرّئيسة األخرى، فضال عن مجهودات 

مؤسسات املجتمع املديّن واألوساط األكادمييّة.

للّتبية  التّخطيط  مجال  يف  املاُمرسني  إىل  موّجٌه  دليل  أنّه  ومبا 

أسايّس  بشكل  يُركّز  فإنّه  ِشؤونها،  وإدارة  اإلنسان  حقوق  عىل 

عىل التّعلّم مدى الحياة لكّل من الكبار والّشباب عىل حدٍّ سواء. 

وتَعّد هذه »الحقيبة التدريبية« مثاال عىل املجهودات املبذولة 

يتناول  تخطيطها  ففي  اإلنسان:  حقوق  عىل  الّتبية  مجال  يف 

تحلياَل لخلفيّات، ووضَع الربامج وتقييَمها، تيل ذلك إدارُة الّتبية 

عىل حقوق اإلنسان وأنشطُة الّتبية عىل مثل هذه الحقوق.

ونأمل أن تعِطَي هذه الحقيبة التدريبية قّوَة دفعٍ للجهود املبذولة 

من ِقبَل رشكائنا يف مناطق مختلفة من العامل، وأن يكون مصدَر 

بشكل  والخاّص  العمومّي  التّعليم  مؤّسسات  يف  للُمربنّي  إلهام 

وتدعيم  اإلنسان  حقوق  احتام  لتعزيز  وسيلًة  باعتباره  حرصّي 

الكفاءات الالّزمة ملواطني املستقبل يف كافّة أصقاع األرض.

Soo-Hyang Choi سو-هيانغ شوي

مدير قسم الّتبية والتّعليم 

من أجل الّسلم والتّنمية املُستدامة.

قطاع التّعليم،

اليونسكو

الّتصديـــــر
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المقّدمــــة

مثل هذه الحقوق. وفضال عن ذلك كلِّه، فهو يقّدم ملحاٍت 

عاّمًة ميكن الّنفاذ إليها بسهولة، ومبادئَ توجيهيًّة وأنشطًة 

من أجل توجيه املامرس يف امليدان الذي يكون مشغوال جّدا 

وليس لديه ما يكفي من الوقت حتّى مُيضيَه يف الخطابات 

الّنظريّة الطّويلة.

الغرُض من هذه الحقيبة التدريبية 
تهدف هذه الحقيبة التدريبية إىل املساهمة يف خلق ثقافة 

فعالية  تعزيز  خالل  من  وتحديدا  اإلنسان،  لحقوق  كونيّة 

الّتبية عىل حقوق اإلنسان يف بناء معارف الّناس ومهاراتهم 

ومواقفهم فضال عن تدعيمها جميعها. والحقيقُة أنّنا نرغب 

يف أن تكون لدينا ُمساهمٌة يف مجال إنشاء مساِر تعلٍّم مستمّر 

وُسبُل  الّتبوّي  التّخطيط  تعزيز  كيفيّة  حول  املربنّي  بني 

تنبني  وموّسعة  منظّمة  مقاربة  خالل  من  وذلك  تنفيذه، 

عىل املعارف الّسابقة التي اكتسبها املشاركون، حيث تكوُن 

عىل  القامئُة  املبادئُ  تنعكس  وحيث  واضحًة،  األهداُف 

أو كذلك  املحتوى  انعكاسا واضحا سواء يف  اإلنسان  حقوق 

يف املنهجيّات املطبّقة.

الفئات التي تستهدفها الحقيبة التدريبية 
مجال  يف  العاملني  التدريبية  الحقيبة  هذه  تستهدف 

مّمن  التّنمية  مبجال  املشتغلني  وكذلك  حقوَق اإلنسان، 

يعملون عىل تعزيز حقوق اإلنسان من خالل الّتبية. وميكن 

الخربة  وذوي  املبتدئني  املربنّي  من  كّل  ِقبَل  من  استخداُمه 

اللمربنّي  ُمعني  وعامال  للتّفكري  باعتباره أداة  املعلّمني،  من 

يف  فاعليّة  أكرث  يصبحوا  أن  عىل  يساعدهم  أنّه  جهة  من 

تُناسب  التدريبية  الحقيبة  وهذه  التّغيري املنشود.  إحداث 

سواء.  حّد  عىل  التّدريبيّة  والّدورات  املشاريع  مديري  أيضا 

الجلسات،  وميّسي  املساعدين  من  كُالّ  وهو يالئم كذلك 

فضال عن مقّدمي العروض.

نبذة عن الحقيبة التدريبية 
ال شّك أّن الّتبية عىل حقوق اإلنسان أمٌر أسايّس َسواء من أجل 

نرش املعرفة بشأن مثل هذه الحقوق أو كذلك بهدف تعزيز 

األساسيّة  والحّريّات  اإلنسان  لجميع حقوق  العاملّي  االحتام 

ومراعاتها عىل حدٍّ سواء. وباعتبار أّن املعهد الّدامنريكّ لحقوق 

اإلنسان )DIHR( يُعدُّ مؤّسسًة وطنيّة تُعنى بحقوق اإلنسان 

بشأن  اإلعالم  إىل  تهدف  واضحًة  مهّمًة  له  فإّن   ،)NHRI(
حقوق اإلنسان والّتبية عليها ضمن الّسياق الوطنّي، وهو متاما 

ماحرِص املعهد عىل القيام به منذ تأسيسه يف العام 1987. 

لحقوق اإلنسان  الدامنريكّ  املعهد  يعمل  ذلك،  مع  وبالتّوازي 

مثل  دول  يف  رشكاَء  مع  الخارج،  يف  واسع  نطاق  عىل  أيضا 

أفغانستان والّصني ومايل وماالوي ونيبال وتركيا وأوكرانيا. وقد 

من  واسعة  قاعدًة  والّدوليّة  الوطنيّة  التّجارب  هذه  وفّـرت 

املوارد واملصادر حول الخربة التّطبيقيّة والتّدريب العميّل عىل 

منهجيّاٍت كفيلة بصياغة ُصنوٍف مختلفة من أصناف الّتبية 

الهدف  ولعّل  التّنفيذ.  موضع  ووضِعها  اإلنسان  حقوق  عىل 

من الحقيبة التدريبية للّتبية عىل حقوق اإلنسان، هو جعل 

أدوات  وتوفرُي  ورشكائنا،  لزمالئنا  ُمتاحة  ومناهِجنا  تجاِرِبنا 

ملموسة للمشتغلني يف ميدان التّخطيط للّتبية عىل حقوق 

اإلنسان وتنفيِذها وتقييِمها. ونأمل أن يُسِهم أيضا يف مسعى 

املجهود العاملّي الرّامي إىل بناء ثقافة كونيّة لحقوق اإلنسان 

فضال عن تعزيزِها.

عىل  بالّتبية  املتعلّقة  املنشورات  من  عدٌد  كان  إن  وحتّى 

حقوق اإلنسان متوفّرا بالفعل، فإّن هذه الحقيبة التدريبية، 

تنبني عىل تجربٍة ذاِت صلٍة مبقاربة املعهد الدامنريكّ لحقوق 

إىل  باإلضافة  مقاربٌة،  وهي  التّعلّم.  عىل  القامئة  اإلنسان 

فإنّها  اإلنسان،  حقوق  قضايا  مع  موضوعيّا  تعامال  تعاملها 

تركّز عىل ماهية منهجية التدريس، وعىل الكيفيّة التي يُسهم 

تعزيز  يف  اإلنسان  حقوق  عىل  قامئٍة  تعلٍّم  بيئِة  إنشاُء  بها 
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املخترصات
اتفاقيّة مناهضة التّعذيب.      CAT

اتّفاقيّة القضاء عىل جميع أشكال التّمييز   CEDAW

ضّد املرأة .      

اإلتّفاقيّة الدولية للقضاء عىل جميع أشكال    CERD

التّمييز العنرصّي.      

املجلس األوروّب.     CoE

اتفاقيّة حقوق الطّفل.     CRC

املساعدة الّدامنركيّة عىل التّنمية.    DANIDA

مركز املتابعة الخاّص باملساعدة الّدامنركيّة     DFC

عىل التّنمية.      

املعهد الّدامنريكّ لحقوق اإلنسان.     DIHR

املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان.    HRBA

الّتبية عىل حقوق اإلنسان.     HRE

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنيّة    ICCPR

والّسياسيّة.     

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصاديّة    ICESCR

واالجتامعيّة والثّقافيّة.     

منظّمة غري حكوميّة.      NGO

)HRBA principles( مبادىء املقاربة   PANEL

 ،)P( املشاركة  الحقوق  عىل  القامئة 

وعدم   ،)A(القانون وسيادة  واملساءلة 

 ،)N(التمييز واملساواة واملجموعات الهّشة

إطار  مع  القامئة  والّصالت   ،)E( والتّمكني 

املقاربة  )مبادئ   .)L(اإلنسان حقوق 

القامئة عىل حقوق اإلنسان(.

اإلعالن العاملّي لحقوق اإلنسان.   UDHR

منظمة األمم املتّحدة.    UN

محتويات الحقيبة التدريبية 
برامِج  وضع   نحو  موّجهة  ليست  التدريبية  الحقيبة  هذه  إّن 

الّتبية التي تُعنى مبجموعات مستهدفة دون غريها، من قبيل فئٍة 

عمريّة محّددة، أو مجموعة من املهنيّني أو جملة من موضوعات 

حقوق اإلنسان املعيّنة. فهي تكتفي بتقديم الطّرائق التي ميكن 

حقوق  عىل  الّتبية  أجل  من  مالمئة  تعلُّميّة  بيئة  تُنشَئ  أن 

بالّتبية عىل حقوق اإلنسان؟ (،  ) الفصل 1ما املقصود   اإلنسان 

ويقّدم نصائح بشأن مسار التّخطيط التبوّي ) الفصل 2  التّخطيط 

للّتبية عىل ُحقوق اإلنسان (، وبشأن الترّصّف يف وضعيّة التّعلّم 

وإدارة شؤونها إدارة َعَمليّة تطبيقيّة ) الفصل 3 إدارة الّتبية عىل 

التبية عىل  بــ» أنشطة  الفصل 4 املوسوم  اإلنسان (. أّما  حقوق 

حقوق اإلنسان «، فهو فصٌل يعرِض أمثلة عن األنشطة التفاعليّة 

ومن األدوات  التّعلّم  مناهج  من  متنّوعة  مجموعة  تُجّسد  التي 

أن  من  مربّيا  باعتبارك  ميّكَنَك  أن  شأنه  من  ما  وهو  التّعليميّة، 

تستخدمه مبارشة يف الربامج الخاّصة بك، أو أن تُكيِّفه مع الفئة 

التي تستهدفها وتُطّوعه ملوضوعات حقوق اإلنسان التي تُعنى بها. 

والّشباَب، غري أنّه ميكن  الكهوَل  الغالب  فاألنشطُة تستهدف يف 

تطويُعها حتّى تتّجه إىل فئات مستهَدفة أصغر سّنا. أّما بخصوص 

عىل  ويحتوي  األخرى  الفصوِل  مالحَق  يتضّمن  فإنّه  الفصل 5 

مراجع خاّصة مبواّد أخرى للّتبية عىل حقوق اإلنسان مبا يف ذلك 

األنشطُة التي ترومها مختلف الفئات املستهدفة.

املصطلحات
إّن املقاربة الّتبويّة واملنهجيّة البيداغوجيّة املقّدمتني يف هذه 

الحقيبة التدريبية، تنطبقان عىل جميع أصناف برامج الّتبية. 

وبالتايل فإّن مصطلح الربنامج الّتبوّي يتّم استخداُمه يف جميع 

الّدورة  قبيل  من  مصطلحاٍت  من  بدال  الحقيبة  هذه  مواضع 

التّدريبيّة وورشة العمل، واملحارضة، إلخ... أّما مصطلح املرّب 

لربامج  التّخطيط  يف  املشاركني  األشخاَص  أولئك  يشمل  فإنّه 

الّتبية وإدارة أنشطتها، وكذلك منّشطي الربنامج ومقّدميه.
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سم البياينرّ عدد 1: تعزيز قدرة حقوق أصحاب الحقوق عىل املطالبة بحقوقهم وتعزيز قدرة املكلّفني بالواجبات عىل الوفاء  الررّ
بالتزاماتهم من خالل الّتبية عىل حقوق اإلنسان.

إعامل حقوق اإلنسان من خالل التبية 

عىل حقوق اإلنسان 

من يطالب 

بالحقوق
الوفاء 

بااللتزامات

تجاه

املكلرّف بالواجب

الّدولة أّوال وقبل كّل يشء

صاحب الحقوق

أفرادا )ومجموعات( 

ما المقصود  بالّتربية   .1
على حقوق اإلنسان؟  

نظرٌة شاملة 
من  أساسيّا  عامال   )HRE( اإلنسان  حقوق  عىل  الّتبية  تّعد 

عوامل تنفيذ هذه الحقوق. فمن أجل إعامل حقوق اإلنسان 

الحقوق  أصحاب  فإّن  اليوميّة،  حياتنا  يف  مامرسة  باعتبارها 

يف حاجة إىل معرفة حقوقهم وإىل امتالك املواقف واملهارات 

فإنّهم  بالواجبات  املكلّفون  أّما  بها.  املطالبة  أجل  الالّزمة من 

بحقوق  املتعلّقة  التزاماتهم  معرفة  إىل  حاجة  يف  جهتهم  من 

الالّزمة الحتام هذه  واملهارات  املواقف  امتالك  وإىل  اإلنسان 

الحقوق وحاميتها وإعاملها. وميكن تعريف الّتبية عىل حقوق 

اإلنسان باعتبارها وسيلة لبناء املعرفة يف مجال حقوق اإلنسان 

وتعزيزها، وكذلك ما يتّصل بها من املواقف واملهارات املطلوبة.

ففي تاريخ الـ 19 من ديسمرب / كانون األّول 2011 اعتمدت 

الجمعيُّة العاّمة لألمم املتّحدة » إعالَن األمم املتّحدة بشأن 

وهذا اإلعالن  اإلنسان «.  حقوق  عىل  والتّدريب  الّتبية 

جميَع  باعتبارها:  اإلنسـان  حقوق  عىل  الّتبيَة  يصف 

والتّعلّم  واملعلومات  والتّدريب  الّتبية  أنشطة  أنواع 

اإلنسان  انتهاكات حقوق  » ...الوقاية من  تُسِهم يف:  التي 

واالعتداءات من خالل مّد األشخاص مبا يكفي من املهارات 

أجل  مواقفهم وسلوكاتهم، من  والفهم، وتطوير  واملعرفة 

متكينهم من املساهمة يف بناء ثقافة كونيّة لحقوق اإلنسان 
وتعزيزها «.1

والفصل 1 يعرض تاريخ الّتبية عىل حقوق اإلنسان وخلفيّاتِها 

أساسيّا  أمرا  يُعترب  ما  إقامة  إىل  الرّامية  البيداغوجيّة  وأصولَها 

حقوق  عىل  للّتبية  مالمئة  تعلُّميّة  بيئة  خلق  أجل  من 

ييل  ما  ضمن  املركزيّة  الّنقاط  عىل  العثور  وميكن  اإلنسان. 

» أفضل 10 نقاط« للتبية عىل حقوق اإلنسان:
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1.1 تاريخها وإطارها العامرّ 

عىل امتداد أكرث من 60 عاما، ظلّت الّتبية عىل حقوق اإلنسان 

لحقوق اإلنسان.  كونيّة  ثقافة  تعزيز  صميم  يف   )HRE(
فالّديباجة التي تتصّدر صكوك حقوق اإلنسان جميِعها، ونعني 

 ،)UDHR( 1948 بذلك اإلعالَن العاملّي لحقوق اإلنسان للعام

إىل  املجتمع « وصوال  وكّل هيئة يف  فرد  » كّل  أّن:  تُنّص عىل 

قولها: » يسعيان من خالل التّعليم والّتبية، إىل تعزيز احتام 

االتّفاقيّات  معظم  أّن  شّك  وال  والحريات... «.  الحقوق  هذه 

األساسيّة تتضّمن األحكام التي من شأنها أن تعّزز هذا االلتزام 

املحموَل عىل الّدول بأن تستخدم الّتبية عىل حقوق اإلنسان 

من أجل تعزيز املعرفة مبعايري حقوق اإلنسان ومبادئها عاّمة، 

وبالّصكوك التي كُتبت ضمنها عىل وجه الخصوص.2 وهكذا، 

ففي اتّفاقيّة حقوق الطّفل، فإّن املاّدة 29 تتضّمن معيارا من 

أحدث املعايري يف مجال الّتبية عىل حقوق اإلنسان.

املبادئ الـ10 العليا يف مجال التبية عىل حقوق اإلنسان.
ال بُّد للّتبية عىل حقوق اإلنسان من أن:

تَبنَي املعارف واملهارات والقيَم واملواقَف.  .1   

تخلَق العمل والتغيري بهدف بناء ثقافة كونيّة لحقوق اإلنسان وتعزيزها.  .2

ترتبَط بشكل واضح مبنظومة حقوق اإلنسان والّصكوك وكذلك املعايري وتُحيل إليها.  .3

تُعّزز املشاركة والتّمكني.  .4

تُعّزز املساءلة وسيادة القانون.  .5

تُعّزز عدم التّمييز واملساواة وحامية الفئات الهّشة.  .6

الّتكيز عىل املتعلّم.  .7

تكوَن ضمن سياقات محّددة وملموسة ومحلّيّة.  .8

تطبَّق منهجيّات التّعلّم التّفاعليّة والتّشاركيّة.  .9

يتمَّ التخطيط لها وإدارتها بشكل جيّد.  .10

عىل  الّتبية  أن  أيضا  جهتها  من  فتى  الّدولية،  الّصكوك  أّما 

حقوق اإلنسان ينبغي أن تكون غرَي متييزيٍّة وشاملًة، مع إيالء 

التّعليق  الَهّشة. وعالوة عىل ذلك، فإّن  اهتامم خاّص للفئات 

بالحقوق  الخاص  الدويل  للعهد   1999 لسنة   13 العاّم عدد 

أّن  عىل  يُنصُّ   ،ICESCR والثّقافيّة  واالجتامعيّة  االقتصاديّة 

دور الّتبية هو يف اآلن نفسه حقٌّ من حقوق اإلنسان ووسيلٌة 

مضيفا  اإلنسان،  حقوق  سائر  إعامل  أجل  من  عنها  غًنى  ال 

املهّمشة  الفئات  متكني  أجل  من  وسيلٌة  ] الّتبيةهي [  أّن 

واملستضَعفة من أن تنتشل نفسها من براثن الفقر وأن تحُصَل 

عىل وسيلة للمشاركة مشاركًة كاملًة يف ُصلب مجتمعاتها.
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أن يتعلّموا املزيد عن حقوق اإلنسان باعتبارها جزءا ال يتجزّأ 

بالتّعّدديّة.  تتحىّل  دميقراطيّة  ُصلب  للحياة  إعدادهم  من 

ويف العام 2010 دخل ميثاق املجلس األوروّبّ بشأن الّتبية 

اإلنسان3  والّتبية عىل حقوق  الّدميقراطيّة  املواطنة  من أجل 

بشأن عمل  مفّصلة  توصيات  إىل جنب مع  َجْنبا  الّنفاذ،  حيّز 

الّدول األوروبّيّة يف مجال الّتبية عىل حقوق اإلنسان.

الّدولية  للّسياسة  إطاٍر  وضُع  تّم  املاضيني  العقدين  وخالل 

العاّمة بشأن الّتبية عىل حقوق اإلنسان، إىل جانب توصيات 

وينّص  اإلنسان،  حقوق  عىل  الّتبية  إجراء  كيفيّة  بخصوص 

استخدامها  ينبغي  التي  املنهجيّات  شكل  عىل  جميُعها 

لحقوق  العاملّي  املؤمتُر  أصدر  الّصدد،  هذا  ويف  ومحتواها. 

األمم  َعْقد  إرساء  توصيًة من أجل4   1993 العام  اإلنسان يف 

إعالن بشأن التبية والتّدريب 

يف مجال حقوق اإلنسان 2011

املؤمتر العاملّي، فييّنا، 1993 

َعقد األمم املتّحدة للّتبية عىل حقوق اإلنسان، 1995 - 2004

الربنامج العاملّي األّول للّتبية عىل حقوق اإلنسان 2005 - 2009

الربنامج العاملّي الثّاين للّتبية عىل حقوق اإلنسان 2010 - 2014

اإلعالن العامليرّ لحقوق اإلنسان 

 CESCR ،) 7 املاّدة ( CERD

) املاّدة 13 (، CEDAW ) املاّدة 10 (، 
CRC ) املاّدة 29 (، CAT ) املاّدة 10(

 CRC الطّفل  حقوق  اتفاقيّة 

تهدف  أن  »...يجب  )املاّدة  29(: 
تنميةاحتام  ب(  إىل:...  الطّفل  تربية 

حقوق اإلنسان والحّريّات األساسيّة...«.

ديباجة اإلعالن العاملّي لحقوق اإلنسان

UDHR: » ... كّل فرد، وكّل هيئة يف 

جاهدا  يسعى  أن  ] ينبغي [  املجتمع 

عن طريق التّعليم والّتبية، إىل توطيد 

احتام هذه الحقوق والحّريّات... «.

التبية  بشأن  املتّحدة  األمم  إعالن 

اإلنسان  حقوق  مجال  يف  والتدريب 

عىل  للّتبية  وينبغي   ...«  :)2 )املاّدة 
حقوق اإلنسان أن تقّدم لألشخاص معارَف 

متكينهم،  أجل  من  ومواقَف  ومهارات 

املهارات  تنمية  يف  املساهمة  وقصد 

وتعزيز ثقافة كونيّة لحقوق اإلنسان.«

األمم املترّحدة

سم البياينرّ عدد2: اإلطار الّدويّل للّتبية عىل حقوق اإلنسان بالتزاماتهم من خالل الّتبية عىل حقوق اإلنسان. الررّ

أّما الّصكوك اإلقليميّة فإنّها تؤكّد أيضا أهّمية الّتبية عىل حقوق 

اإلنسان يف تعزيز هذا الّصنف من الحقوق. فاملاّدة ) 25 (، 

مثال من امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، تنّص عىل 

أّن الّدول األطراف محموٌل عليها واجُب تعزيز وضامن حقوق 

اإلنسان الواردة يف امليثاق من خالل التّعليم والّتبية والّنرش. 

لحقوق  األمريكيّة  باالتّفاقيّة  امللَحق  اإلضايّف  الربوتوكول  أّما 

والثّقافيّة،  االقتصاديّة واالجتامعيّة  الحقوق  اإلنسان يف مجال 

وتحديدا املاّدة 13 منه، فيُقّر بأّن عىل الّتبية أن تُعّزز احتام 

حقوق اإلنسان والتعّدديّة األيديولوجيّة، والحّريّات األساسيّة، 

التّوصية  فإّن  األوروّبّ  الّسياق  ضمن  أّما  والّسلم.  والعدالة 

الوزراء  لجنة  عن  واملنبثقَة   1985 عدد R ) 85 ( 7 للعام 

بشأن تدريس حقوق اإلنسان وتعلُِّمها يف املدارس، فقد وّجهت 

عمل الّتبية عىل حقوق اإلنسان مؤكّدة أنّه عىل جميع الّشبّان 
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من قبل املتعلّمني وكان له تأثري أكرُب فيهم. ففي مجال الّتبية 

عىل حقوق اإلنسان، من األهمية مبكان أن تُعالَج بحزم جميُع 

أبعاِد التّعلّم ثالثِتها. واليكفي أن يعرف املتعلّمون أشياَء عن 

حقوق اإلنسان، بل إنّهم يحتاجون أيضا إىل أن يكونوا قادرين 

عىل الترصّف بناًء عىل تلك املعرفة، بهدف الّدفاع عن حقوقهم 

املتعلّمون  يحتاج  ذلك،  تحقيق  أجل  ومن  اآلخرين.  وحقوق 

وتعزيزِها  اإلنسان  حقوق  لتطبيق  الالّزمة  إىل  املهارات 

وحاميِتها، وهم يف حاجة أيضا إىل املواقف والقيم حتّى يُحّققوا 

هذه الّرغبة تحقيقا فعليّا.

املتّحدة للّتبية عىل حقوق اإلنسان )2004-1995( يكون 

االحتياجات، ووضَع استاتيجيّات وتدعيَم  تقييَم  العام  هدفُه 

الربامج وتعزيَز القدرات وتطويَر املواّد التعليميّة وتطويَر كّل 

من الّتبية الرّسميّة وغري الرّسميّة5.

عىل  للّتبية  العامليُّ  الربنامُج  العقَد  ذلك  تال  وقد 

اللّتني  و2   1 مرحلتيه  يف   ) WPHRE ( حقوق اإلنسان 

االبتدائيّة  مبرحلتيه  الحكومّي  التّعليم  عىل  التّوايل  عىل  ركّزتا 

حقوق  عىل  للّتبية  األّول   العاملّي  الربنامج  وعىل  والثّانويّة، 

برامج  اإلنسان  WPHREI ) 2005 - 2009 ( وعىل 

التّدريب يف مجال حقوق املدرّسني واملربنّي وموظّفي الِخدمة 

املدنيّة واملسؤولني عن إنفاذ القانون واألفراد التّابعني للمنظومة 

العسكريّة، والربنامج العاملّي الثّاين للّتبية عىل حقوق اإلنسان   

هذه  جميُع  وقد بلغت   6.) 2014 - 2010 ( WPHREII

عىل  الّتبية  بشأن  املتّحدة  األمم  إعالن  يف  ذروتها  الجهود 

حقوق اإلنسان والتّدريب7 للعام 2011 الذي يلّخص، من بني 

وجوه كثرية أخرى، املبادئَ التّوجيهيّة والتّوصيات الّسابقة.

يتعلرَّمه  أن  ينبغي  الذي  ما  الترّعلرّم:  أبعاد   2.1

ارسون   يف مجال حقوق اإلنسان؟ الدرّ
تعلُّم  منه  يُطلب  متعلّم  دامئا  هناك  الّتبية  أنواع  جميع  يف 

يشء ّما – ولكن ما الذي يجب بالّضبط أن يعرِفه املتعلّمون 

املتّحدة  األمم  إعالن  ففي  اإلنسان؟.  حقوق  يف مجال 

أّن:  تبنّي  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  والتّدريب  الّتبية  بشأن 

لألشخاص  تُقّدم  أن  ينبغي  اإلنسان...  » الّتبية عىل حقوق 

أجل  ومن  متكينا،  لتمكينهم  واملواقَف  واملعارَف  املهاراِت 

املساهمة يف بناء ثقافة كونيّة لحقوق اإلنسان وتعزيزها «8.

األبعاد  هذه  عىل  الّضوء  تسليُط   1956 العام  منذ  تّم  وقد 

القيِم،  أو  واملواقِف  واملهاراِت  املعارِف  الثاّلثِة:  التّعلّميِّة 

عندما  الّتبيةوذلك  أنواع  لجميع  أساسيّا  عنرصا  بوصفها 

بــ» تصنيفات   Benjamin Bloom بلوم  بنيامني  َوَسَمها 

يريد  ثالثَتَها. وكان » بلوم «  التّعلم  أبعاد  بلوم «، وهي متثّل 

للّتبية  أمنوذج  للحصول عىل  الّسعي  املدرّسني يف  يتحّدى  أن 

أكرث شموليّة، وهو األمنوذج الذي كان يُستخدم استخداما أكرب 

املعرفة

املهارات القيم / املواقف

سم البياين 3: أبعاد التّعلّم االررّ

املتعلّم
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وميكنكم الرّجوع يف الجدول أدناه إىل أمثلة حول نقاط تعلّم حقوق اإلنسان ضمن أبعاد التّعلم الثاّلثة.

أمثلة عىل نقاط تعلرّم حقوق اإلنسان ضمن األبعاد الثرّالثة للترّعلرّم9

• مبادئ حقوق اإلنسان:	

التّجزئة،  · قابليّة  وعدم  الترّصف،  قابليّة  وعدم  الكونيّة، 

وترابطها، وتعاُضدها، وعدم التّمييز، واملساواة والفئات 

الهّشة الّضعيفة،

املشاركة والتّمكني، ·

املساءلة وسيادة القانون. ·

املعرفة
• ُصكوك حقوق اإلنسان وآليّاتها.	

• املنظومات الّدوليّة واإلقليميّة والوطنيّة لحقوق اإلنسان.	

• ثالثة أبعاد لحقوق اإلنسان )املدنيّة والّسياسيّة ثّم االقتصاديّة 	

واالجتامعيّة والثّقافيّة، فضال عن الحقوق الجامعيّة(.

• تاريخ حقوق اإلنسان.	

• والقانون 	 والّدين  الفلسفة،  يف  اإلنسـان  حقـوق  خلفيّة 

والّسياسة.

املهارات
املهارات الترّحليليرّة:

• حّدد 	 الواقع:  عىل  اإلنسان  طبّق حقوق 

حقوق اإلنسان وَضْعها عىل املحّك.

• حّدد انتهاكات حقوق اإلنسان أو أوجه 	

القصور.

• عن 	 اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ميّز 

الجرمية العاديّة.

• التّفكري الّنقدّي، ميّز بني الحقيقة والّرأي.	

• كُْن واعيا مبا قد يحُصل من الّضر.	

لوك الِقَيم /  السرّ
• احتاُم الّذات واآلخرين.	

• قيمُة التّنّوع.	

• تأسيُس املعرفِة بالّنفس والوعِي بالّذات.	

• ْل املسؤوليّة يف األعامل الّشخصيّة وأرِس شعورا باملسؤولية 	 تحمَّ

االجتامعيّة.

• الثّقُة يف الّدور الخاّص والقدرة عىل املساهمة يف تعزيز حقوق اإلنسان.	

• قَيِّْم دوافع اآلخرين وافَْهمها.	

• أَْدرِِك األفكار املسبقة َسواٌء منها الخاّصة بك أو باآلخرين وعالْجها.	

• ُحبُّ املعرفة والعقليّة املتفتّحة.	

• إنكاُر 	 تّم  الذين  الّناس  بدعم  والتّضامُن – االلتزاُم  التّعاطُف 

حقوقهم.

املهارات الترّفاعليرّة:
• اسلُك سبيل االستامع الّنِشط.	

• احتِم مختلف وجهات الّنظر.	

• ْ عن اآلراء الخاّصة.	 َعربِّ

• تعاَون ضمن العمل الجامعّي.	

مهارات حلرّ املشاكل:
• العثوُر عىل معلومات حقوق اإلنسان مبا يف 	

ذلك كيفيّة استخدام الّصكوك والتّقارير.

• اتَِّخْذ القرارات، واستخِدْم األحكام.	

• أوِجْدحاّل للّنزاعات واملشاكل.	

• توافقا 	 الّدميقراطيَة وأرِس  القراراِت  اتِّخْذ 

يف اآلراء.

• الخطط واألدوات من أجل تعزيز حقوق 	

اإلنسان ُصلب الهياكل واملنظومات التي 

يكون املتعلّمون جزءاال يتجزّأ منها.
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البيئة الّتعّلمية وطرائق التّعّل

سم البياينرّ عدد 4: لبيئة التّعلّم وطرائُقه الررّ

املعرفة

املهاراتالقيم / املواقف

التحرك 

ينبغي عىل املربنّي يف مجال حقوق اإلنسان أن يطبّقوا أبعاد 

وحني  التّعلّم  أهداف  بتحديد  يقومون  عندما  ثالثتَها  التّعلّم 

أّن  من  للتأكّد  وذلك  وينّفذونها،  التّعليميّة  الربامج  يضعون 

الربنامج يتناول جميع األبعاد. وبالطّبع فإّن املتعلّمني لن يكون 

بجميع  املتعلّقة  الّشاملة  املعرفة  عىل  الحصوُل  مبقدورهم 

الالّزمة  املهارات  جميعِ  اكتساُب  أو  اإلنسان،  حقوق  صكوك 

لتطبيِقها، ولن يكونوا يف الواقع قادرين عىل تغيري كلِّ ما لديهم 

من املواقف. وال يزال املرّب يف حاجة إىل اختيار ما ينبغي التكيُز 

عليه وما يجب تركُه، وفقا ألهداف الّدرس وحاجات املتعلّمني 

يجُب أن يتمرّ  هذه  التّعلّم  نقاَط  فإّن  وبالتايل  وخلفيّاتِهم. 

النرّظر إليها  التكيُز عليها دامئا وأبدا، وال بدرّ كذلك من مزيد 

ورة أو وفقا للجلسة الّتبويّة  بعني االعتبار طبقا للهدف من الدرّ

أيضا  تعِكس  أن  يجب  الّنقاَط  هذه  إّن  بل  إجراُؤها،  املُزَمعِ 

خلفيّات املتعلّمني، من قبيل سنِّهم ومستوى نُضِجِهم.

وإلدراك الطّابع الفريد للّتبية عىل حقوق اإلنسان فإنّه غالبا ما 

تنضاف مجموعٌة أخرى من أبعاد التّعلم، نذكر منها بالخصوص: 

الّتبيَةحول حقوق اإلنسان، ومن أجلها ومن خاللها، متاما عىل 

الّنحو الوارد يف إعالن األمم املتّحدة للّتبية عىل حقوق اإلنسان:

أ( أّما عبارة حول حقوق اإلنسان، فإّن املقصود بها ما يتضّمن 

ومبادئها،  اإلنسان  حقوق  ملعايري  والفهِم  املعرفِة  توفرَي 

والقيم التي تقوم عليها واآلليات الاّلزمة لحاميتها،

ب( يف حني أّن عبارة من خالل حقوق اإلنسان، فإّن املقصود 

والتّعليَم بطريقة تحتم حقوق كلٍّ  التّعلَُّم  يتضّمن  ما  بها 

من املربنّي واملتعلّمني،

ج( وأّما عبارة من أجل حقوق اإلنسان، فإّن املقصود بها ما 

ومامرستها  بحقوقهم  التمتّع  من  األشخاص  متكنَي  يتضّمن 
واحتام حقوق اآلخرين ودعمها. 10

التّعليم حول حقوق اإلنسان

التّعلّم من خالل حقوق اإلنسان

التّعليم من أجل حقوق اإلنسان
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عبارة PANEL املخترصة – مبادئ املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان:

املشاركة  P
املساءلة وسيادة القانون   A

عدم التّمييز واملساواة والجامعات الَهّشة  N
التّمكني  E

الُت بإطار حقوق اإلنسان - املنظومة واملعايري  الصِّ  L

إّن كلمة » حول « ُهنا تشمل يف العديد من الطّرق ما يطلق 

عليه يف أبعاد التّعلم لدى » بلوم « مصطلُح املعرفة، عىل الّرغم 

إىل املهارات  اإلشارات  بعض  عىل  العثوُر  أيضا  ميكن  أنّه  من 

والقيم / املواقف. أّما عبارة » من أجل « فتُشري إىل الهدف من 

جعل املتعلّمني قادرين عىل الترصّف بناء عىل ما تعلّموه. يف حني 

أّن عبارة » من خالل « تُضيف إىل ذلك كلِّه أّن املرّبَ ينبغي أن 

يضَمن أّن بيئة التّعلّم وطرائَقُه تحتم حقوق اإلنسان وتعّززها 

يف املامرسة العمليّة. وسيتّم تناُول هذا األمر يف القسم التّايل.

3.1  املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان: كيف ينبغي  

للمتعلرّمني يف مجال حقوق اإلنسان أن يتعلرّموا؟
يتأثّرون  ولكّنهم  لُهم،  تقّدم  مباذا  فقط  املتعلّمون  يتأثّر  ال 

تريد  كنَت  إذا  أنّك  يعني  وهذا  تقدميه.  بـكيفيّة  كذلك 

إىل  متيل  نزعة  يلتزموا  أن  ينبغي  كيف  متعلّموك  يفهم  أن 

وفقها  تترصّف  التي  الطريقة  فإّن  متييٍز،  أدىن  دون  الّشمول 

ذلك  تعكس  أن  يجب  الربنامج  َحَسبَها  التي تنظّم  والكيفيّة 

املتعلّمون  يُصبح  أن  ترغب يف  إذا كنت  أخرى،  وبعبارة  كلَّه. 

لهم  تُفِسح  أن  عليك  فإنّه  عىل املشاركة،  مجبولني  مواطننَي 

ندعوه  ما  وهو  ِخرباتِهم.  ولتباُدِل  آرائهم  عن  للتّعبري  املجاَل 

بــ» ربط القول بالفعل « أو » مامرسة ما كنَت تدعو إليه «.

بُّد  ال  فإنّه  اإلنسان،  حقوق  مجال  يف  التعلّم  أبعاد  وملعالجِة 

للمرّب عىل حقوق اإلنسان من أن يوِجَد لذلك بيئة تعلّم، وأن 

التّعلّم التي تحتم حقوق اإلنسان وتعّززها.  يستخدم طرائَق 

اإلنسان،  حقوق  عىل  للّتبية  املتّحدة  األمم  إعالن  يف  أّما 

فقد ُوصفت الّتبيُة عىل حقوق اإلنسان بأنّها، من وجهة نظر 

لحقوق  العاملّي  اإلعالن  مبادئ  أساس  عىل  » ...تقوم  مثاليّة: 

اإلنسان واملعاهدات والّصكوك ذات الّصلة «.

وقد وجدنا ُصلب املعهد الّدامنريكّ لحقوق اإلنسان أّن املقاربة 

تُساعَد  أن  ميكن   ) HRBA ( اإلنسان  حقوق  عىل  القامئة 

عىل تفعيل مبادئ حقوق اإلنسان يف املامرسات داخل فصول 

من  الالّزم  التّوجيهّي  املبدأ  توفّر  أن  كذلك  وميكنها  الّدراسة، 

أجل التّخطيط لربامج الّتبية ورصِدها.

 HRBA اإلنسان  حقوق  عىل  القامئة  املقاربُة  كانت  وملّا 

اإلنسان  حقوق  لتطبيق  وسيلًة  باعتبارها  أصال  قد ُوضعت 

ُصلب برمجة التّنمية، فإّن املعهد الّدامنريكّ لحقوق اإلنسان قد 

أوجد مثل هذه املقاربة حتّى تكون مبدأ توجيهيّا مالمئا إلعامل 

أصناف حقوق اإلنسان جميِعها، مبا يف ذلك التّخطيُط للّتبية عىل 

حقوق اإلنسان وتنفيُذها. فاملقاربُة القامئُة عىل حقوق اإلنسان 

تركِّز عىل أن نعترب أصحاَب الحقوق وكذلك استحقاقاتِِهم ومن 

بوصفهم  التزاماتِِهم  وكذلك  بالواجبات  املكلّفني  من  يقابلهم 

جميعا نقطَة انطالق يف الفهم التّحلييّل وكذلك جزًءا ال يتجزّأ 

من عرض حقوق اإلنسان. ويف سياق الّتبية عىل حقوق اإلنسان 

يكون ذلك مالمئا سواٌء عند تحديد الفئات املستهَدفة يف برامج 

يف بداية  تّم  وقد  للربنامج وتقدميه.  التّخطيط  عند  أو  الّتبية 

هذا الفصل تناُوُل هذا املصطلح أيضا عىل املستوى العاّم فيام 

يتعلّق بفهم الّتبية عىل حقوق اإلنسان.

وعالوة عىل ذلك كلّه فإّن املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان، 

جاءت لتؤكّد أنّنا باعتبارنا مربنّي نُحّدد أهدافنا من التعلّم عىل 

اإلنسان  حقوق  هي  مبعنى» ما  اإلنسان:  حقوق  مبعايري  صلٍة 

القامئة  املقاربة  مبادئ  فإّن  وأخريا،  معالجتُها؟ «.  ينبغي  التي 

عىل حقوق اإلنسان توفّر دليال توجيهيّا يتعلّق بكّل ُخطوة من 

الّسياق،  تحليُل  ذلك  يف  مبا  الّتبويّة،  الربمجة  مسار  خطوات 

وتصميُم الربامج، ومساُر التّنفيذ، فضال عن الرّصد والتّقييم.
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وميكن العثوُر عىل مبادئ املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان 
ضمن العبارة الالّتينيّة PANEL املخترصة:11

أّما يف القسم التّايل، فسوف نركّز عىل إعادة الّنظر يف أهّميّة 

مبادئ املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان بالّنسبة إىل مامرسة 

وسيتّم  الّدراسيّة.  الفصول  يف  اإلنسان  حقوق  عىل  الّتبية 

القامئة  املقاربة  عن  تنجّر  التي  التأثرياِت  تناُوُل  الفصل 2  يف 

عىل حقوق اإلنسان باعتبارها إطارا للتّخطيط.

ورغم أّن املخترصاِت جيّدٌة يف مجال تبسيط املسائل املعّقدة، 

لن  فإنّنا  تذكُّرها،  يسُهل  بطريقة  املفاهيم  تقديم  سياق  ويف 

نتتبّع هنا الّتتيَب املُعتَمد يف عبارة PANEL املخترصة، وإمّنا 

املتحّكمة يف تسلُسلها املنطقّي  سنقّدم بدال من ذلك املبادئَ 

ويف سياقها. وسوف نرُِبز أيضا كيف أّن هذه املبادئَ متابطٌة 

متشابكٌة كام هو الّشأن يف الواقع، بالّنسبة إىل حقوق اإلنسان 

حقوق  مجال  يف  تجد  سوف  أنّك  من  الّرغم  وعىل  جميِعها. 

اإلنسان ما يكفي من املتخّصصني مّمن يسلّطون الضوء عىل 

جميع  يشمل  مبدأ  أهمَّ  ليكون  املبادئ  من  غريِه  أو  مبدأ 

أّن  هو  املقام  هذا  تتعلّمه يف  ما سوف  فإّن  األخرى،  املبادئ 

الحقوَق واملبادئَ جميَعها عىل نفس القدر من األهمية ويعّزز 

ملحة  يقّدم  جدوٌل  القسم  نهاية  يف  ويوجد  اآلخر.  منهام  كلٌّ 

عاّمة وموجزة عن املبادئ ليسُهل الرّجوُع إليها.

مبادئ املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان:

االرتباط بإطار حقوق اإلنسان، ومنظومتها ومعايـيـرها

ومبا أّن املبادئ األخرى هي مبثابة العمل املوّجه، فإّن هذا املبدأ 

يشّكل أساس الّتبية عىل حقوق اإلنسان وقاعَدتَها. أّما بالنسبة 

إىل أنواع أخرى من طُرُق إعامل حقوق اإلنسان، فإنّه ينبغي 

بصكوك  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  أن  اإلنسان  حقوق  عىل  للّتبية 

ومعايري  االتفاقيّات  يف  املدرجة  اإلنسان – الفصول  حقوق 

هناك – وباآلليات  عليها  التّنصيص  تّم  التي  اإلنسان  حقوق 

ورديّة  أفكار  مجرّد  ليست  اإلنسان  فحقوُق  ترُصُدها.  التي 

جميلة تحلّق يف الفضاء، بل إنّها متثّل الّصكوك القانونيّة القامئة 

َدْوليّا  عليها  اتّفقنا  التي  املتجّذرة  اإلنسانيّة  القيم  أساس  عىل 

الّدول  وافقت  عليها،  التّصديق  خالل  ومن  ووطنيّا.  وإقليميّا 

آليّات قامئة تهدف  الوفاء بهذه الحقوق، وضامن وجود  عىل 

إىل رصد الكيفيّة التي يتّم بها تنفيُذها. وهكذا، فإّن منظومة 

فوق  وترفعهام  نعلِّمه  وملا  لعملِنا  ترّشع  اإلنسان  حقوق 

مستوى الّنوايا الحسنة.

حقوق  عىل  القامئة  املقاربة  مبدأَ  فإّن  تقّدم،  ما  عىل  وبناًء 

حقوق  بإطار  الّصلة  ذات  باالرتباطات  واملتعلّق  اإلنسان 

اإلنسان، هو مبدأٌ يعكس تطبيَق ما سّجلناه يف القسم الّسابق 

يجب  ما  أو  اإلنسان  بحقوق  املتّصلة  » املعرفة «  بُعد  ضمن 

الّتبية  املبدأ عىل  تُطَبِّق هذا  املتعلّم أن يتعلّمه. وحتّى  عىل 

عىل حقوق اإلنسان، فذلك يعني أنّه يجب أن تتوّخى الوضوح 

التّاّم بشأن » ما هي حقوق اإلنسان التي تعتزم معالجتها يف 

جلساتك الّتبويّة و كيف نشأت «. ويتمُّ ذلك كلُّه عن طريق 

ربط األهداف العاّمة للتّعلّم وأهداف الجلسة بحقوٍق ومعايرَي 

محّددٍة، ومببادئ املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان املذكورِة 

أعاله. فأيُّة ثغرات، عىل سبيل املثال، ميكن أن تكون ذات صلة 

وأيّة توصيات ميكن أن تكون قد أُصِدرت، فإنّه يتّم تحديُدها 

جميِعها من خالل منظومة هيئات األمم املتحدة للمعاهدات 

أو عن طريق  مقّرر خاّص لألمم املتّحدة، وترُِد الحقوق الفعليّة 

يف الّنّص أو يُنظَُر إليها باعتبارها جزءا من جلسة من جلسات 

يكونوا عىل وعي مبنظومة  أن  املتعلّمني  الّتبية. ويجب عىل 

حقوق اإلنسان التي هي جزٌء ال يتجزّأ من حقوق اإلنسان، وأن 

يَبُنوا املهارات للتعّمق فيها واالستفادة منها.

إّن االرتباط مبنظومة حقوق اإلنسان يضمن أيضا معالجًة شاملة 

لحقوق اإلنسان من أجل أن تعكس بجالء مبدأ عدم قابليّتها 

للترّصف، وعدم قابليّتها للتّجزئة وعدم قابليّتها لالنفصال فضال 

أّن  يضمن  مبا  للعمل  توجيهيًّة  مبادئَ  باعتبارها  ترابُِطها  عن 

اتّباُعها  وقع  قد   PANEL املخترَصة  الالّتينيّة  العبارة  مبادئ 

وأنّه تّم فعال االلتزاُم بها.

املشاركُة والترّمكنُي
املشاركُة والتمكنُي يسريان جنبا إىل جنب، وهام متابطان من 

الّناحية العمليّة إىل حّد كبري. ففي مجال مامرسة الّتبية عىل 

حقوق اإلنسان، فإّن تطبيق هذا املبدأ يعني أن توَضَع تجارُب 

بالّنظر  محوريّة  منطقة  يف  وأفكارُهم  ومعارفُهم  املتعلّمني 

أمثلة  الجلسات، وباستخدام  انطالق يف  نقطة  باعتبارها  إليها 

قريبة من واقعهم ومصالحهم. فالتأكيد عىل أهّميّة املتعلّمني 

وخلفيّاتهم املعرفيّة وتجاربهم مبا يف ذلك تقديُم عروض شاملة 
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ليقّدم  شخص  كّل  أمام  الفرصة  وإتاحة  املشاركني،  ِقبل  من 

هؤالء  يقّدمها  التي  واملوارُد  الخلفيُّة  هي  ما  ويبنّي  نفسه، 

املشاركون إىل بيئة التعلّم وكيف ميكنه املساهمُة فيها.

أّما البيئُة املاّديُّة فهي مهّمٌة أيضا، باعتبارها بيئَة تعلٍّم مضيافًة 

مأخذ  أخذهم  يف  والّرغبَة  للمتعلّمني  االحتام  تُِكنُّ  وممتعًة 

يشمل  وهذا  الجّد.  محمل  عىل  جهودهم  حمِل  ويف  الجّد 

التّأكّد أيضا من أّن الفضاء الذي ستعقد فيه الجلساُت مرتّب 

الطّاولة،  عىل  زهورا  املثال،  سبيل  عىل  هناك،  وأّن  ونظيف، 

وأنّه يتوفّر ما يكفي من القهوة والّشاي والوْجبات الخفيفة، 

لَك  بّد  وال  أيضا.  الغداء  تقديم  إىل  ذلك  األمر  يتجاوز  ورمّبا 

من التّأكّد كذلك من أّن جدول األوقات يتضّمن ما يكفي من 

االستاحات وأّن املكان يسُهل الوصوُل إليه، وميكن للمشاركني 

أن يعرثوا عليه بيُس عىل حّد سواء. وأخريا وليس آِخرا، ينبغي 

اتّخاُذ ترتيبات لفائدة املتعلّمني من ذوي االحتياجات الخاّصة 

أقرانهم  مع  املساواة  قدم  عىل  املشاركة  من  يتمّكنوا  حتّى 

التّمييز  عدم  مبدأ  مناقشة  عند  إليه  سنعود  موضوع  ) وهو 

واملساواة والفئات الهّشة (.

دورات  يف  املتعلّمني  إرشاَك  أيضا  املبدأ  هذا  انعكاُس  ويعني 

الّتبية من خالل مجموعة متنّوعة من طرائق التّعلّم التّفاعليّة 

والتّشاركيّة وتحميلهم املسؤولية عن مسار التّعلّم، من خالل 

أولئك  إىل إرشاك  أن نسعى  وينبغي  املشارك وغريها.  عروض 

الذين يجدون صعوبة يف ذلك، وأن نُظهر أّن مشاركتهم معتٌَف 

بها وأنّها متثّل نقطًة فارقًة من خالل االستامع إىل آراء املتعلّمني 

الجيّدة  إنّه من األفكار  إليها. بل  واقتاحاتِِهم وعرب االستجابة 

أن يتّم تنظيُم زياراٍت ملؤّسسات حيث ميارس املتعلّمون تجربة 

االستامع إليهم من ِقبل املكلّفني بالواجبات أو املنظاّمت غري 

. الحكوميّة وحتّى يتناقشوا معهم، وجها لوجه، نقاش الّندِّ للّندِّ

واألكيُد أّن ُمناقشَة وتوضيَح أدواِر املشاركني باعتبارهم أصحاَب 

الحقوق، ورمّبا باعتبارهم أيضا من املكلّفني بالواجبات مبا أنّهم 

ميثّلون الّدولة يف وجه من الوجوه، وما ميكنهم القياُم به عىل 

املستوى الّشخيّص ملتابعة حقوق اإلنسان والترّصِّف بشأنها من 

منطلق موِقِعهم، أمٌر بالُغ األهّميّة سواٌء بالّنسبة إىل هذا املبدأ 

أو بالّنظر إىل متابعته. فال تتُِك املتعلّمني وذهُنهم خال متاما 

من أيّة فكرة عن كيفيّة الترّصّف بناء عىل ما تعلّموه. وغالبا 

كّل  من  منحدرين  متعلّمني  بني  الجمُع  املفيد  من  يكون  ما 

والّناطقني  الحقوق  وأصحاب  بالواجبات  املكلّفة  الجهات  من 

بني  ليكونوا جميعا من  الحكوميّة  املنظاّمت غري  باسمهام يف 

املشاركني يف الّدورة نفِسها، أو لحملهم عىل االلتقاء يف جلسة 

معيّنة. وهو ما سوف يُساعد عىل إيجاد فرٍص للعمل املشتَك 

العمل  يواصلوا  أن  للمتعلّمني  ميكن  للمشاركة  قنوات  ويوفّر 

عىل أساِسها بعد انتهاء الّدورة.

املساءلُة وسيادُة القانون
وبشكل عاّم، فإذا كنَت قد قُمَت بتطبيق هذا املبدأ عىل الّتبية 

عىل حقوق اإلنسان، فإنّه يعني أن تقوم بإعداد قواعَد مقبولٍة 

ومربَّرٍَة، ومن ثّم متابعتُها من الّناحية العمليّة. وينبغي تطبيُق 

هذا املبدأ يف وقت مبّكر من مسار التّخطيط الخاّص بك باعتباره 

بالتّعلّم،  الخاّصة  أهدافك  عن  بوضوح  التّعبري  عىل  يساعدك 

ولربطها  باحتياجات متعلّميك، ولتنعكس عىل الربنامج وعىل 

الجلسات، عىل أن تكون جاهزا لضبط برنامجك الخاّص ما دمت 

تحُصل عىل فهم أوضح لتلك االحتياجات. ومع ذلك، فإّن هذا ال 

يعني أنّه عليك أن تتخىّل عن برنامجك – فالحّق الذي اتّخذته 

يف سياق تحليلك الّشامل يف بداية الّدورة أو الجلسة، يجب أن 

يوّجهك بالفعل يف االتجاه الّصحيح – ولكن قد تُضطّر إىل تنويع 

أمثلتك، وإىل أن تعّدل الوقت الذي تقضيه يف مسائل مختلفة، 

تقييم  فإّن  وبالتايل  جديدة.  جلسة  إضافة  عىل  تجرَب  رمبا  أو 

احتياجات التعلّم قبل الّدورة أو الجلسة، و/ أو يف بداية الّدورة 

للمتعلّمني  مُيْكن  الذي  األساس  ويخلق  مهّم،  أمٌر  الجلسة  أو 

بناء عليه مطالبُة املربنّي بتقديم دورة تتوافق مع احتياجاتهم. 

من  كاّل  املسائلة «  موضع  يَضعوا  » أن  املربنّي  عىل  وينبغي 

املحتوى واملسار نفِسه من خالل تقييامٍت متواصلٍة  ميكن أن 

ْص جانبا  ينّفَذها املشاركون أنُفُسهم بعد انتهاء الجلسة ) خصِّ

املثال،  عىل سبيل  معها (،  والتّعامل  فيها  للتّفكري  الوقت  من 

االنتهاء  عند  أو  أسبوع،  كّل  نهاية  أو يف  يوم،  كّل  بداية  أو يف 

فإّن هذا  الّتبويّة،  التّدريبيّة. وعىل صلة باألنشطة  من الّدورة 

يتْبَع  بالتايل  إليه – وهو  تدعو  ما  بتطبيق  أيضا  يتعلّق  املبدأ 

املبادئ املُشار إليها يف هذا املقام.
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ملسار  متباَدلًة  مسائلة  يُجروا  أن  املتعلّمني  عىل  وينبغي 

أن  املربنّي  عىل  ويجب  الجلسة.  أو  الّدورة  ولنتائج  التّعلّم 

يُرُسوا  أن  أيضا  عليهم  ينبغي  ولكن  ذلك.  إىل  الّسبيل  يُبيّنوا 

للمشاركة  املتعلّمني  أمام  املجال  تُفسح  التي  املامرساِت 

أيضا  تناُولُه  تّم  كام  املشتك،  املسار  عن  مسؤولني  وليكونوا 

وفقا للمبدأ الّسابق ذكرُه. ومن ُسبُل تحقيق ذلك أن تُنتََهَج 

ببيئة  تتعلّق  أساسيٍّة  قواعَد  عىل  املشتَك  االتّفاق  طريقُة 

التّعلُّم، من قبيل التّأكيِد عىل أّن املشاركني يتّحلَّْوَن بالّنشاط، 

وخْصلة االستامِع إىل بعضهم البعض، وأنّهم يرفعون أصابعهم 

التي يجُدها املتعلّمون  القواعد  التّحّدث، أو غريها من  قبل 

تقاسُم  يتّم  الطّريقة،  وبهذه  مالمئة ورضوريّة.  املربّون  أو 

املسؤوليّة مع املشاركني ويكون جميُعهم مسؤوال عن املسار 

مسؤوليًّة مشتَكة.

وميكن أيضا أن يُعالَج هذا املبدأُ من خالل ما يدور من الّنقاشات 

بينكلٍّ من املكلّفني بالواجبات وأصحاب الحقوق أثناء إحدى 

وأن  يف املبدأ أعاله،  ذلك  ورد  كام  متاما  الّتبويّة،  الّدورات 

يُدرََس الّدور الذي يتّخذه املتعلّمون، كام أنّه ميكن أن يُعتَمد 

اختيارُه  ميكنك  ما  وهذا  سياقها.  يف  اإلنسان  حقوق  لتعزيز 

التّخاذ ُخطوة أخرى إىل األمام، من خالل مساعدِة املشارِكني 

عىل كيفيّة وضعِ خطط العمل أو مقتحات املشاريع املتّصلة 

بالكيفيّة التي ميكُنهم أن يتعاملوا بها  مع حقوق اإلنسان إثر 

انتهاء الّدورة أو الجلسة.

هذه  من  العديَد  يتناول  فإنّه  الّصباحيّة  الجلسة  نشاُط  أّما 

النقاط يف اآلن نفسه. فاملتعلّمون هنا، موزّعني يف مجموعات 

صغرية، يقومون بالتّناوب بتنظيم وتنفيذ جلسة كّل صباح، إذ 

للمشاركني،  الرئيسيّة  التّعلّم  نقاط  عن  اإلفصاُح  أ(  فيها:  يتّم 

وكيف ميكُنهم استخداُمها يف إنجاز واجباتِهم املنزليِّة، ب( تقييُم 

يقومون  فإنّهم  ج(   وكذلك،  املوايل  لليوم  مقتحات  وتقديُم 

بعمليّة تنشيط صغرية. وإّن هذا الّنشاط يساعد عىل خلق تيّار 

الّتبية ويجعل  برنامج  اتّجاه  الرّاجعة يف  التّغذية  منتِظم من 

م الربنامج وعن  املتعلّمني مسؤولني مسؤوليًّة مشتَكًة عن تقدُّ

تواصل التّعلّم لفائدة الجميع، وكذلك فهو يفيد يف خلق بيئِة 

تعلٍّم جيّدة.

يف  دورهم  إىل  االعتبار  بعني  املربّون  يَنظَُر  أن  أيضا  وينبغي 

وهذا  املبادئ.  هذه  إىل  بالّنسبة  للتّعلّم  مالمئة  بيئة  خلق 

يعني، عىل سبيل املثال، ضامَن وصولهم يف األوقات املحّددة، 

أوقاٍت  ويوفّرون جداوَل  الوقت،  الترّصّف يف  يُحسنون  وأنّهم 

وهذا  كافية.  استاحة  بفتات  ويسمحون  للتّطبيق  قابلًة 

يعني أيضا التّأكَّد من أّن املعّدات مثل جهاز العرض بطريقة 

» الباور بوينت « وتجهيزات الّصوت، يعمل جميُعها بطريقة 

جيّدة قبل انطالق الجلسات، وأّن املطبوعات جاهزٌة يف املوعد 

املحّدد، إلخ... وهذا يدّل مرّة أخرى عىل أنّك أصبحت تتحّمل 

املسؤوليّة، وأّنّك تطبّق ما تدعو إليه، ماّم من شأنه أن يشّجع 

املشاركني عىل أن يُنجزوا ما تّم االتّفاُق عليه يف بداية الربنامج.

ة عدم التمييز واملساواة يف املعاملة واملجموعات الهشرّ
ذلك  فإّن  الّتبويّة،  املامرسات  عىل  املبدأَ  هذا  طبّقنا  ما  إذا 

ع من املشاركني، مع  يتطلّب الّنظر يف كيفيّة ضبط فريق متنوِّ

إدماج األقلّيّات والفئات املهّمشة مبن فيهم الّنساُء واملعوقون 

املجموعات  ميثّلون  مّمن  فئة  وإدماج  واملسّنون،  والّشباُب 

العرقيّة واإلثنيّة والّدينيّة واللّغويّة وامليوالِت الجنسيَّة والُهويّاِت 

تحتاج  فإنّك  األمر  بداية  ويف  االجتامعيّني.  بالّنوعني  املتعلّقَة 

إىل تطبيق تفكريٍ قائٍم عىل التّنّوع يف تحديد الفئة املستهَدفة 

كيفيّة  أيضا يف  تنظُر  أن  عليك  ولكن يجب  االختيار،  ومعايريِ 

الهّشة،  الفئات  إىل  بالربنامج  الخاّصة  الّدعوة  تصل  أن  ضامن 

وكيف ميكن أن تستعَي انتباَههم. وينبغي لك االنتباُه إىل عدم 

وضع معايرَي غريِ رضوريّة يف االختيار ماّم سوف مييّز متييزا سلبيّا 

ال ميكن  كَأْداَء  َعَقبة  يشّكل  قد  ماّم  أو  املعيّنة  الفئات  بعض 

أهّميّة  أيضا  وتذكّْر  اآلخر.  البعض  إىل  بالّنسبة  عليها  التغلُّب 

تلبية احتياجات املشاركني الخصوصيِّة من حيث االحتياجاُت 

الّضوراُت الّدينيُّة،  أو  املثال،  سبيل  عىل  الخاّصُة،  الغذائيُّة 

إذا كان من بني األشخاص من هو حامل إلعاقة، أو أنّه يتّسم 

التي  الخاّصة  االحتياجات  بني  احتياج من  أو  بوضعيّة خاّصة 

يجب أن تُؤخذ بعني االعتبار يف التّخطيط لربنامج الّتبية.

التّعلّم  بيئة  ُصلب  املعاملة  يف  املساواة  مبدأ  تطبيق  ولعّل 
فُرَصا  للجميع  يتيح  الذي  الفضاء  بإنشاء  أيضا  هو  ُمرتبٌط 
متكافئًة للمشاركة مبختلف الطّرق املتيّسة لهم. وهكذا ينبغي 
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بيئة الترّعلرّم و منهجيرّاتُه 

املشاركة والترّمكني

اْرِبط أهداف التّعلّم مبعايري حقوق اإلنسان ومبادئها.

ادِمج آليّات وتقارير الرّصد يف ُصلب الربنامج.

عالِج املنظومات الّدوليّة واإلقليميّة والوطنيّة.

أبِق عىل الّتكيز الّشامل عىل حقوق اإلنسان مبا يف ذلك عدم قابليّة الترّصّف وعدم القابليّة للتّجزئة،

ِصف تاريخ حقوق اإلنسان وخلفيّاتِِه يف كّل من الفلسفة والقانون والّدين والّسياسة.

أمثلة عن األنشطة:

• أهداف التّعلم التي تُحيل عىل منظومة حقوق اإلنسان ومعايريها.	

• الجدول الزّمنّي لحقوق اإلنسان.	

• هل يَُعّد هذا انتهاكا لحقوق اإلنسان؟	

• 	CEDAW أِعد صياغة اتفاقيّة القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضّد املرأة

بيئة الترّعلرّم و منهجيرّاتُه مبدأ املقاربة القامئة عىل 
حقوق  اإلنسان

شة،  املهمَّ الفئات  إدماج  يف  خاّصا  جهدا  يبُذلوا  أن  للمربنّي 
واألحكام  التّمييز  أمناط  من  منط  أّي  تحّدي  يف  أيضا  ولكن 
تَحُدث  قد  والتي  البرشيّة  الّنفس  أغوار  يف  الكامنة  املُسبَقة 
إيالء  مع  فائقة،  بعناية  هذا  يتّم  أن  وينبغي  املشاركني.  بني 
الثّقايّف واالجتامعّي ما يحتاجه من االهتامم.  االعتبار للّسياق 
فعىل سبيل املثال ميكن أن يُعالَج ذلك يف الطريقة التي أنَشأَْت 
املُدخالِت  أساسها  واتخذَت عىل  ِفرَقا للعمل الجامعّي،  وفقها 

التي نبعت من املشاركني ضمن ُمناقشات املجموعة برُّمتها.

وال بُّد لك أن تضع يف االعتبار أّن التّعامل مع جميع املشاركني 
عىل قدم املساواة ال يعني بالضورة معاملتَهم جميعا بنفس 
إجراء  إىل  تحتاج  قد  املثال،  سبيل  فعىل  والكيفيّة.  الطّريقة 
داخل القاعة،  الِعرقيّة  األقلّيات  أو  بالّنساء  خاّصة  تسهيالت 
حتّى  أو  رأيهم،  عىل  الحصول  يف  فعال  ترغب  كنت  إذا ما 
عىل  يحصلوا  لن  أنّهم  تشعر  كنت  إذا  التّدّخل  عىل  لحملهم 
مجموعة  تنّوع  مدى  تحديد  من  وتأكّد  للتّحّدث.  فرصة 
املشاركني  من  يُطلب  بأن  هويّاتهم.  مختلف  ومن  املشاركني 
شخصيّة  بصفة  اتّخاذهم  خالل  من  أنفَسهم  يقّدموا  أن 
الجيّدة  الّنشاطات  واحد من  » الشارة « الخاّص بهم، وهو 

التي ظهرت نجاعتُها يف تحقيق ذلك.

وقبل انطالق برنامج الّتبية أو دورة الّتبية، حاول التّفكري يف 
كيفيّة متّكنك من تقديم واستخدام املوارد املختلفة التي جلبها 
ومواهب  وتقاليد  لغة  القاعة، يف شكل  إىل  معهم  املشاركون 
عىل سبيل الّذكر ال الحرص. ومثَّة طريقٌة بسيطة للقيام بذلك، 
ما  أو  التنشيطيّة  التاّمرين  إجراء  عمليّة  يف  الرّشوع  وهي 
يوسم بــ» املناشط «. فضمن مجموعات متعّددة الجنسيّات 
ميكنكم، عىل سبيل املثال، أن تُغّنوا جميعا أناشيدكم الوطنيَّة 
يف نفس الوقت، أو ميكن لكّل جنسيّة من الجنسيّات الحارضة 
أن تقّدم ألفراد املجموعة رقصًة تقليديّة من بلدها، أو ميكنها 

أيضا أن تعلّمهم إيّاها.

ويقّدم الجدول أدناه ملحة عاّمة ميكن الوصول إليها بسهولة 
حقوق  عىل  القامئة  املقاربة  مبادئ  تطبيُق  يعنيه  ما  حول 
اإلنسان يف مجال املامرسة العمليّة املتّصلة بالّتبية عىل حقوق 
بيئة  من  كّل  بلوغه  إىل  يسعى  ما  جهة  من  وذلك  اإلنسان، 
التعلّم وطرائقه. كام أنّه يوفّر أمثلة عىل األنشطة واإلجراءات 
تطبيقه.  عىل  العادة  جرت  ماّم  الدراسيّة،  الّصفوف  داخل 
ننصحك  فإنّنا  اإلنتنت  شبكة  إىل  الّنفاُذ  بإمكانك  كان  فإذا 
وعنوانُه:  اإلنسان  لحقوق  الدامنريكرّ  املعهد  رشيط  مبشاهدة 

بية عىل حقوق اإلنسان وطرائُق الترّعلرّم «.12 » الترّ
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1

املشاركة والترّمكني

املساءلة وسيادة القانون

عدم الترّمييز واملساواة 

ة والجامعات الهشرّ

املشاركة والتّمكني يسريان جنبا إىل جنب.

الطّرائق التّفاعليّة التي تنّشط كالّ من تجارب املشاركني ومعارِفِهم وتفكريِهم.

ل املشاركة. اْجَعل املشاركني ينخرطون، واخلِق املسؤوليّة، وفعِّ

أنِْشئ فضاًء للتّعبري عن األفكار واآلراء.

اْضَمن االستاَع إىل الجميع.

اْجَمع كالّ من املكلّفني بالواجبات وأصحاَب الحقوق مًعا كلاّم كان ذلك ممكنا.

أمثلة عن األنشطة:

• مقّدمات املشاركني مبا يف ذلك الّنشاط الخاص بالشارة  الشخصية.	

• جلسات صباحيّة	

• عروض املشارك	

• عمل الفريق	

• مهاّم املشارك	

• الّزيارات املؤّسسيّة	

حّدد مجموعة واضحة من أهداف التعلّم وكُن ْمسؤوال عنها.

استِجْب الحتياجات املشاركني.

مارِْس ما كنت تدعو إليه / جّسد األقواَل يف أفعال.

ْك بالتّوقيت وغريه من القواعد املُتَّفق عليها. مَتَسَّ

ْم مفاهيم الجهات املسؤولة وأصحاَب الحقوق. قَدِّ

اْجَعل املشاركني يتحّملون املسؤوليّة املتباَدلة عن التّعلّم وبيئِته.

مثال عن األنشطة:

• القواعد األساسيّة.	

• تقييم التّعلّم، االحتياجات - واملُتابعة	

• جلسات صباحيّة	

• التّقييامت واملُتابعة	

عالِْج املساواة عند تحديد املجموعة املستهَدفة، وعند اختيار املشاركني وتكوين املجموعات.

كُن ُْمدِمجا للمتعلّمني من ذوي االحتياجات الخاّصة.

اْخلِْق فضاًء حيث تكون جميع الفرص متساوية للمشاركة.

احتِم التّنّوع الثّقايّف واعتِف بالُعطَل التي يُحتََفل بها يف مختلف الثّقافات.

معاملة جميع املشاركني عىل قدم املساواة ال تعني بالضورة معاملتهم جميعا بنفس الطّريقة.

تََحدَّ أمناط التّمييز واألحكاَم املسبقة الكامنة بينكّل من املشاركني واملربنّي.

مثال عن األنشطة:

• القواعد األساسيّة.	

• اسأل عن االحتياجات الخاّصة.	

• تقييم احتياجات التّعلم - واملتابعة.	

• الشارة  الشخصية.	
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بية 4.1 أفضل املامرسات يف مجال الترّ

إذا ما نظرنا إىل الّتبية الّناجحة من وجهة نظر شاملة وجدناها 

تقوم عىل ثالثة عنارَص:

بية أفضل املامرسات يف مجال الترّ

بية التي تركرّز عىل املتعلرّم الترّ  .1 

ليمة طرائق الترّعلرّم السرّ  .2

الترّخطيط واإلدارة الجيرّدان  .3

طرائق التّعلّم

الّسليمة

الّتبية التي تركّز 

عىل املتعلّم

أفضل املامرسات

يف مجال الّتبية

التّخطيط واإلدارة

الجيّدان

ويف هذا القسم سوف يتّم عرض اآلثار التّطبيقيّة لهذه العنارص 

الثاّلثة، وربطُها مبامرسة الّتبية عىل حقوق اإلنسان.

بية التي تركرّز عىل املتعلرّم الترّ
اإلنسان من خالل منظور  الّتبية عىل حقوق  إىل  ننظر  عندما 

بيداغوجّي، ميكن أن نعرُث عىل روابط قويّة بالبيداغوجيا التّحّرريّة 

او النقدية التي كان قد قّدمها، من بني أمور أخرى، باولو فراير

عمله  عىل  واعتامدا   13.) 1997 - 1921 ( Paulo Freire

مع املُزارعني الربازيليّني يف سنوات الّسبعينات والثاّمنينات، فقد 

والكتابة  ال القراءة  متعلّميه  تعليم  إىل  » فراير « يهدف  كان 

فحسب، بل إنه كان يتوق إىل أن يعلّمهم أيضا كيف ينظرون 

ومحاربة عدم  ُصلبه  القّوة  املجتمع وعالقات  إىل  نقديّة  نِظرة 

املساواة عن طريق الترّصّف بأنفسهم وتحّمل مسؤوليّة أفعالهم 

أن  » فراير «  أراد  الذي  الّنقدّي  الوعي  كان  وهكذا  الخاّصة. 

يخلِقه الوعَي املجتمع فحسب، ولكن أيضا وجود رغبة واعية 

يف العمل وتغيري املجتمع. وكان عىل املتعلّمني أن يتعلّموا هذا 

األمر يف تفاعل بني التّفكري والعمل مبا ميّكن من إدماج التّجارب 
التي متّخضت عن وضعهم الجديد ومهاراتهم.14

البيداغوجيا  من  االستفادة  عىل  » فراير «  أفكار  تأّسست  لقد 

التدرّجيّة والتجريبيّة، ممثّلة يف املنظِّرين السابقني أمثال جون 

املقاربات  فهذه   .) 1952 - 1859 ( John Dewey ديوي 

البيداغوجيّة كانت قد شّكلت تحّدي اللفهم السابق للمتعلّمني 

ميكن،  فارغة «  بــ» سفن  يكونون  ما  أشبه  أنّهم  أساس  عىل 

بل ينبغي، أن تُشحن باملعرفة التي ينُقلها املدرّس – وهي طرق 

تدريس تسّمى أيضا مجازا » بيداغوجيا محطّات الوقود «. وبدال 

من ذلك، ينبغي احتاُم املعارف والخرباتّ التي راكمها  املتعلّم، 

املتعلّم  بني  جديّل  مسار  أنّه  عىل  التّعلّم  إىل  يُنظر  أن  ويجب 

الّنظر  زاوية  توجيُه  ويتّم  رجال.  أم  امرأة  أكان  سواٌء  وسياقه 

بالتّايل إىل الّتبية التي تركّز عىل املتعلّم، حيث تتِّخُذ مساراُت 

نقطَة  واهتامماتهم  املشاركني وقدراتهم  احتياجاِت  الّتبية من 

انطالق، مع أّن املعلّم يُنظر إليه بوصفه ميّسا للتعلّم. فام يجب 

بالّنسبة  معنى  ذا  يكون  أن  ينبغي  يتعلّموه  أن  الّدارسني  عىل 

إليهم، وإنّه يجب عليهم أن يتّخذوا دورا فّعاال يف التّعلّم وأن 

يتّم متكيُنهم التّمكني كلّه حتّى يكونوا مخوَّلني للفعل.
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هرم الترّعلرّم

متوّسط معّدالت االحتفاظ لدى الطاّلّب

املناقشة

املحارضة

القراءة

السمعّي البرصّي
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املامرسة الفعليّة
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إّن اآلثار العمليّة املتتّبة عن املنهجيّة  التي تركّز عىل املتعلّم 

تتمثّل يف أّن املربنّي عندما يخطّطون وينّفذون دورات تربويّة 

يكونون يف حاجة إىل تأسيس مقاربتهم عىل خلفيّات املشاركني 

معرفة  إىل  تحتاج  فإنّك  بذلك  وللقيام  ومؤّهالتِهم.  وسياقاتهم 

وهذا  جيّدة.  معرفة  أيضا  وسياقاتهم  بك  الخاّصني  املتعلّمني 

الّنظريّة  للخلفيّة  تحليل  إجراَء  عليك  يحتّم  الذي  الّسبب  هو 

عليك  ويفرض  الجلسة،  بداية  قبل  أو  دورتك  يف  الرّشوع  قبل 

القياَم بتقييم لالحتياجات واالهتاممات باعتبار ذلك كلّه جزءا 

من جلستك االفتتاحيّة. فحاول تنظيم دورتك وجلستك بحيث 

متعلّقا  األمر  وليس  واحتياجاتهم.  متعلّميك  منطق  تُجاري 

أّن  وتذكَّر  » منطق مهنّي «.  أو  داخيّل  بـ» موضوع منطقّي « 

اهتاممنا مبوضوع من املواضيع، وأّن قدرتنا عىل فهِم ما تعلّمناه 

ومن  بيئتنا  من  قريبة  األمثلة  تكون  عندما  تزداد  وتطبيِقه، 

رؤيتنا للواقع. لهذا الّسبب، يجب أن تسعى جاهدا الستخدام 

األمثلة التي ميكن أن تجعل من العاملّي الكويّن أمرا محلّيّا، ومن 

بالّسياق  التي لها عالقٌة  املجرّد أمرا ملموسا، وهي من األمثلُة 

االجتامعّي للمتعلّمني والتي ميكن من خاللها عقُد الّصلة بينهم 

وبني أنفسهم وأرُسهم، ومجتمعاتهم وبلدانهم إلخ...

ليم مناهج الترّعلرّم السرّ
وبدال من إلقاء املحارضات التّقليديّة، فإّن مقاربات البيداغوجيا 

التّفاعلية،  التّعلّم  طرائق  تعّزز  التجريبيّة،  التّقدميّة  الّنقديّة، 

العميّل  التّدريب  تجارب  وتوفري  الحوار  عىل  التكيز  مع 

معلومات  عىل  الحصول  يف  مساعدتهم  أجل  من  للمتعلّمني 

وحلول ألنفسهم.

وهذه الطّرائق أيضا ذاُت قيمة عالية اليوَم، وميكن العثور عليها 

يف مختلف اإلصدارات. ولقد تّم تحديثها عىل أساس مستمّر 

وتطويُعها حتّى تقّدم ظروف الحياة اليوميّة. هذا إىل جانب 

عىل  يتعاملوا  أن  ميكنهم  الذين  املتعلّمني  إنتاج  عىل  قدرتها 

أساس ما تعلّموه، وتوجد أيضا طُرٌُق تفاعليٌّة لزيادة معّدالت 

أفضَل  ببساطة  يصبحون  باملعلومات – فاملتعلّمون  االحتفاظ 

األكرث  بالطّرائق  توّسلوا  هم  إن  تعلّموه،  ما  تََذكُِّر  ِجَهِة  ِمْن 

تفاعليّة وتشاركيّة من بني الطّرائق التي استُخِدمت.

علّم اآلخرين
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وعىل الّرغم من أن املربنّي يف حاجة إىل إدراج أساليب تفاعليّة 

أن  ينبغي  ذلك  فإّن  والّدروس،  الّدورات  صلب  يف  وتشاركيّة 

بني  وبالتّوازن  وسياقاتهم،  املشاركني  الحتياجات  وفقا  يتّم 

املحتوى واملسار. وال جدال يف أّن املرّب يف حاجة إىل أن ينّوع 

استخداَم الطّرائق، وأن يحّدد متى ينبغي أن تُعرض الحقائُق، 

ومتى يجب استخداُم الطّرائق التي تسمح للمشاركني بتطبيق 

الحقائق والتّفكري فيها من جديد. فالحرُص عىل توازن الربنامج 

عىل  يتوقّف  أمٌر  تطبيقها،  ينبغي  التي  الطّرائق  أّي  واختيار 

العوامل التّالية:

• برنامج الّتبية / األهداف التعليمية للجلسة.	

• احتياجات التّعلّم  لدى املشاركني وخلفيّاتهم.	

• محّددة 	 فتة  مدى  عىل  املشاركني  انتباه  شّد  إىل  الحاجة 

من الزّمن.

• وتوفّر 	 املشاركني،  وعدد  ترصّفكم،  تحت  املوضوع  الوقت 

التّجهيزات، إلخ...

الترّخطيط واإلدارة الجيرّدان.
من أجل أن يكون قادرا عىل تطبيق الّتبية التي تركّز عىل املتعلّم 

وكذلك التّعلّم الفّعال وطرائق التّعلّم املالمئة، فإّن املرّب يحتاج 

الجيّدة.  اإلدارة  وإرساء  املحَكم  الّتبوّي  التّخطيط  وضع  إىل 

دراية  نفسك عىل  تجعل  أن  إىل  تحتاج  أنّك  من شّك يف  وما 

التّخطيط  أنت بصدد  التي  الجلسة  أو  الّتبية  برنامج  بسياق 

لها، وملاّم بالخلفيّة الّنظريّة التي يصدر عنها املشاركون فضال 

احتياجاتهم واهتامماتهم. وبناًء عىل ذلك ميكنك تحديُد  عن 

أهداف التّعلّم، وهي التي ستوّجهك إذن يف ما يخّص التّخطيط 

وانسياب  التّعلّم  ونقاط  للمحتوى،  وضعته  الذي  التّفصييّل 

أشغال الّدورة وسالستها. وسوف يساعد التّخطيُط الجيّد أيضا 

التّعلّم املستخَدمة يف الربنامج،  التّوازن بني طرائق  يف تحقيق 

برُّمته.  الربنامج  نتائج  بتقييم  املطاف، سيُسمح لك  نهاية  ويف 

وتنفيذ  املسار  عىل إدارة  قادرا  لتكون  أيضا  ستحتاج  ولعلّك 

الخطّط الخاّص بك بشكل صحيح، وفقا للطّرائق التي اختتها.

الجيّد  التّخطيط  التّاليني طرائُق من أجل  الفصلني  وتُعرَض يف 

واإلدارة املحكمة.

الطرّالرّب يتذكرّرون

%80 %60 %40 %20 0%

يقرأون

يشاهدون

يسمعون

يشاهدون ويسمعون

ميارسون
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فأنسـاه  األمـَر،  أسمـع  »  إّنني 
وإّنــي  فـأتذّكُره  أراه  وإّنـي 
فأفهُمـه « كلَّـه  ذلـك  أمارس 

املثل الّصينـي املأثور 
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الّتخطيـط للّتربيـة     .2
         على حقوق اإلنسان

نظرة إجامليرّة
وماّم الشّك فيه أّن كّل بداية ُموفّقة متثّل تقريبا نصف اإلنجاز!، 

ومثلام هو الّشأن بالّنسبة إىل أّي نوع آخر من أنواع الّنشاطات 

تحتاج  اإلنسان  حقوق  عىل  الّتبية  فإّن  األعامل،  مشاريع  أو 

بدورها إىل التّخطيِط املاُلئم. ويتناول هذا الفصل بالعرض قامئًة 

مرجعيّة تتعلُّق بالتّخطيط يف مجال الّتبية عىل حقوق اإلنسان، 

ماّم يكون مبقدوركم طباعتُه واستخداُمه لتوجيِه مسار التّخطيط 

الذي تسلكونه.15 واألكيُد، أّن الّصفحات التّالية، تغطّي مبزيد 

من التّفصيل جميَع تلك الخطوات. ورغم أّن القامئة قد أُنجزت 

أنّها  عىل  الخطوات  إىل  يُنظر  أن  ينبغي  فإنّه  بخطوة،  خطوًة 

متابطٌة، وأنّه قد يكون من املفيد االنتقاُل بينها ذهابا وإيّابا. 

وعالوة عىل ذلك كلِّه، فإنّكم ستِجدون يف امللحق عدد 1  قامئًة 

التّعامل  يف  يساعدكم  ماّم   الّتبوّي،  الربنامِج  بإعداد  متعلّقة 

مبراحل  ذاِت الّصلة  واللّوجستيّة  العمليّة  الّتتيبات  مع 

التّخطيط هذه.

أ. تحليُل الخلفيرّات
خلفيّة  إىل  باالستناد  التبوّي  تخطيطكم  يف  ترشعوا  أن  ولُكم 

الكشف عن مراكز االهتامم  التّحليل، قصد  نظريّة مناِسبة يف 

بَصَدد  أنتم  الذي  الّتبوّي  الّنشاط  وراء  الكامنة  والّدوافع 

التّخطيط له، وبُغيَة إبراز اإلطار العميّل للجلسة / الربنامج من 

طبيعَة  تُحّددوا  أن  ولكم  إلخ...،  املشاركني  وعدُد  املّدُة  حيث 

املشاركني وتضِبطوا حاجاتِهم التعلُّميّة واهتامماتِهم.

ياق واملستفيدين الخطوة 1: قوموا بإجراء تحليل يشمل كُالرّ من السرّ

واألكيُد أّن التّحليل الّشامل للّسياق الذي يُضّم برنامجا معيّنا 

للّتبية عىل حقوق اإلنسان ماّم نروم إعداَده يُعترب أمرا رضوريّا. 

حقوق  عىل  الّتبية  برامج  بسياق  معرفتُنا  ازدادت  فُكلاّم 

الربامج عىل نحٍو أفضَل مبا يحّقق  إنجاُز هذه  اإلنسان، أمكن 

دة، وبالتايل تحقيَق أكرِب أثٍر ممكن  استهداَف االحتياجات املحدَّ

من حيث تعزيُز املعرفِة بحقوق اإلنسان واحتاُمها وحاميتُها، 

ومبا يضمن يف نهاية املطاف إرساَء ثقافة كونيّة لحقوق اإلنسان.

والحقيقُة أنّنا يف بعض األحيان نهَرع مبارشًة إىل تصميم برنامج 

للّتبية عىل حقوق اإلنسان ُمعتربين أنّنا  منتلك جميع املعلومات 

التي نحتاجها، مبا أنّنا كّنا قد أنجزنا نوعا ُمامثال لهذه الّدروس 

الّتبويّة من قبُل، أو أنّه قد يذهُب بنا الظّنُّ إىل أّن أولئك الذين 

طلبوا مّنا أن نُنجز برنامَج الّتبية عىل حقوق اإلنسان كانوا قد 

وفّروا لنا جميع املعلومات الّضوريّة. ومهام يُكْن من أمٍر، فإنّه 

جازفنا  قد  نكون  الّسياق  بتحليل  املتعلّقة  للمرحلة  بتجاُوزنا 

األهداَف  يُعالج  ال  للّتبية عىل حقوق اإلنسان  برنامج  بإنشاء 

الخاّصَة  االحتياجاِت  أو  لحقوق اإلنسان،  الّشاملة  التّنمويّة 

هذه األهداف،  تحقيق  عىل  بنجاح  يعَملوا  أن  يف  باملشاركني 

توفّر  إذا  أّما  األثر.  كبرُي  الربنامج  لهذا  يكون  لن  فإنّه  وبالتّايل 

باإلمكان  يُصبح  فإنّه  الّضوريّة،  املعلومات  من  الكايف  القدر 

إجراُء مرحلِة التّحليل مبا يكفي من الّسعة.

وإذا كانت البدايُة تنطلِق من مقاربة خاّصٍة  بالربمجة وقامئٍة عىل 

حقوق اإلنسان، وهي املقاربُة التي تّم تقدميُها يف القسم 3.1، 

فإّن التحليل يحتاج إىل تحديد أيّة أهداٍف ومعايرَي شاملٍة لتنمية 

الّتبية عىل حقوق اإلنسان.  برنامُج  اإلنسان سيحّققها  حقوق 

وستكونون حتام يف حاجة  إىل أن تُحّددوا ما هو مسار التّعلّم، 

أو ما هو التّغيري الذي ميثّل برنامُج الّتبية عىل حقوق اإلنسان 

بسببها حّددت   التي  والتّحّدياُت  الثّغراُت  منه، وما هي  جزًءا 

األهداف يف مجال حقوق اإلنسان. ولعلّكم تحتاجون أيضا إىل 

تشخيِص طبيعة املستفيدين والُقوى الفاعلِة ُصلب املسار، مبن 

يف ذلك  األشخاُص املعِنيّون من أصحاب الحقوق واملضطلعون 

باملسؤوليّات سواٌء ألنّهم من بني املشاركني يف الربنامج أو ألّن 

طالّبكم يف حاجة إىل أن يدرُسوا عنهم. وباإلضافة إىل ذلك كلِّه، 

ال بّد لكم من أن تُْصُغوا أو أن تُقيّموا وجهاِت نظر املستفيدين 

تحقيق  أجل  من  وميكنكم  الّدورة.  موضوعات  تحليل  بشأن 

هذه الغاية الرّجوُع إىل املنظومِة الّدوليِّة واإلقليميّة والوطنيّة 

املثال تقاريُر  الخاّصة برصد حقوق اإلنسان، وهي عىل سبيل 

اإلنسان،  لحقوق  الرّئيسة  املواضيع  حول  املعاهدات  هيئات 

ونعني بها تلك املتعلّقَة بتقارير برنامجكم املرفوعِة إىل آليّة
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مرحلة الترّخطيط

الخطوة 1:
تحليل الّسياق

الخطوة 2:
اإلطار العميّل

الخطوة 3:
تعرَّْف إىل املشاركني يف 

دورتك

الخطوة 4:
حّدد األهداف التّعليميّة

الخطوة 5:
اتّخذ قرارا بشأن املحتوى، 

والبنية واالنسياب.

الخطوة 6:
اخت طرائق التّعلّم وأنشطَتَه

الخطوة 7:
تكويُن فريقك

الخطوة 8:
 أعدَّ املواّد التبويّة

الخطوة 9:
أَِعدَّ التقييَم

أسئلة تستدعي إجابة
• ما هي القوى الفاعلة وراء الرّشوع يف الّنشاط الّتبوّي؟	

• ما هي األنشطة األخرى التي ستمثّل الّدورة جزًءا منها؟	

• من هم املستفيدون وما هي مصالحهم؟	

• متى تجري أشغال الّدورة، وكم تدوم؟	

• كم هو عدد املشاركني؟	

• الفضاء والوسائل التّعليميّة والّتجمة؟	

• ما الجنسيّة أو األصل أو الّدين أو الجنس أو اللّغة، أو الّسّن، أو املستوى التعليمّي، أوالوظيفة، 	

أوالقطاع، أوالخربة، وما إىل ذلك ماّم هو متوفّر / يجب أن يتوفّر لدى املشاركني؟

• ما الخلفيّة، واملؤّهالت والتّجارب ماّم هو متوفّر / يجب أن يتوفّر لدى املشاركني؟	

• ما هي املعارُف ومراكز االهتامم التي ميكنك البناء عليها؟	

• ما هي درجة املقاومة التي ميكن أن تتوقّعها؟	

• ما هو الهدف العاّم؟ ) فّكر يف مبادئ حقوق اإلنسان ومعايريها (	

• ما هي معارُف حقوق اإلنسان ومهاراتُها وقيُمها ماّم ينبغي للمشاركني ِحذقُُه؟	

• أّي نوع ) جديد ( من املامرسة ينبغي للمشاركني أن يصبحوا قادرين عىل متلّكه؟	

• ما هي املواضيع واملسائل واألنشطة التي ستُدرِجها يف الربنامج؟	

• ما هي الّنقاط الرئيسة التي يجب طرُحها عىل املشاركني؟	

• ما هو االنسياب الذي يجب أن تتدفّق وفقه نقاُط الّدرس وبنيتُه؟	

• أنِجْز مخطّطا تقريبيّا للربنامج يكون توقيتُه واقعيّا.	

• ما هي الطّرائق التّفاعليّة التي سوف تُدرِجها يف الربنامج؟	

• كيف ستَْضَمن االختالف يف طرائق التّعلّم؟	

• ما هي الطّرائق التي ستُعالج أهداف التّعلّم و خلفيّات املتعلّمني؟	

• كيف ميكن إنشاُء بيئة تعلّميّة آمنة وكيف الّسبيل إىل متكينها التّمكني األمثَل؟	

• انظُر بعني االعتبار إىل خلفيّات املربنّي املهنيّة، واملهارات الّتبويّة، والتّنّوع.	

• التّعلّم 	 أهداف  من  كّل  بشأن  للمربنّي  املعلومات  وتقديم  الحوار  جسور  ربط  من  تأكّد 

واملشاركني، وطرائق التّعلّم.

• ما الذي تحتاجه / ما هو املتوفّر؟	

• يف أّي شكل يكون تقاسمها؟ ) الّنرشات وامللّفات وملصقات التذكري، واملواقع؟ (	

• خطّط لكيفية تفعيل املواّد.	

• هي أهداف التّقييم الخاّص بك؟	

• ما هي اهتامماتُك يف اكتشافها؟	

• اْخَتْ طرائق التّقييم.	

• حلّل التّقييم وقم مبتابعته.	

بويرّ قامئة متعلرّقة بالترّخطيط للربنامج الترّ

رّة     أ- تحليل الخلفي
ج

صميم الربنام
 ت

رّقييم الت
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لقد طَلبت الّسفارة الدامنركيّة يف زامبيا من املعهد الدامنريكّ لحقوق اإلنسان املساعدَة يف تنظيم دورٍة تدريبيّة حول الوصول إىل مرفق 

العدالة لفائدة مؤّسسات العدالة بزامبيا. والحقيقة أنّنا كّنا قد عقدنا العديد من الّدورات املتعلّقة بالوصول إىل العدالة، وكان من املمكن 

بسهولة رسُم مالمح الربنامج يف الحني، ولكّن تحليل الّسياق قد سلّط الّضوء عىل » برنامج الوصول إىل العدالة « الذي تدعمه املساعدة 

الّدامنركيّة عىل التّنمية » دانيدا « Danida يف زامبيا، والذي كانت هذه الّدورة تهدف إىل املساهمة فيه، وقد شملت عنارصُه الرئيسُة 

تحسنَي االتّصال والتّعاون والتّنسيق بني مؤّسسات العدالة، وأشكال الّنفاذ املطوَّرة، وحفظ الّسجالّت، وما إىل ذلك... وجنبا إىل جنب مع 

تحليل شمل حقوق اإلنسان األساسيّة وتحّديات الوصول إىل العدالة يف زامبيا، فقد أنار كّل ذلك الّسبيل ملعرفة يف وجه هذه األهداف 

التّعليميّة واملواضيع ونقاط التّعلّم التي ركّزت الّدورُة يف نهاية املطاف عليها، ضمن املوضوع الّشامل املتمثّل يف الوصول إىل العدالة.

ياق تحليال ُمناسبا مثال عىل الحاجة إىل تحليل السرّ

املقّررين  عن  الّصادرة  والتّقاريَر  الّشامل،  الّدوري  االستعراض 

تُصدرها  التي  الوطنيّة  والتّقاريَر  اإلقليميّة،  والتّقاريَر  الخاّصني 

الحكومية  غري  واملنظاّمت  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  املؤّسساُت 

تكونوا  مل  فإذا  جميِعها.  الثاّلثة  األصعدة  عىل  البديلة  والتّقاريَر 

حقوق  مواضيع  مع  التّعاطي  عىل  الكفاية  فيه  مبا  متعّودين 

اإلنسان، أو إذا مل يكن البلد املعنّي باألمر مألوفا بالّنسبة إليكم، 

ُث إىل الزّمالء أو غريهم من املستفيدين  فرُيجى منكم حينئذ التحدُّ

للحصول عىل َمشورتهم. وسوف يساعُدكم هذا التّحليُل عىل أن 

تستنِتجوا أهداَف التّعلّم ومحاورَه، وكذلك نقاَط التعلّم والطّرائَق 

التي تحتاجونها للّتكيز عىل برنامجكم يف الّتبية.

وحتّى عندما ال يكون برنامج الّتبية نتيجة لطلب خارجّي، وإمّنا 

أن  دوما  عليك  يجب  فإنّه  مؤّسستك،  أو  منظّمتك  من  مببادرة 

هي  وما  منه،  جزًءا  الربنامج  يكون  سوف  الذي  الّسياق  تراعَي 

املساراُت التي سوف يندرج ضمنها، أو التي سيساهم فيها. فام 

هو األثُر الذي ترغب أن يحّققه برنامُج الّتبية، وهل من املمكن 

أو  أكرب،  الربنامج جزًءا من مسار  يكن  مل  إذا  الهدف  بلوُغ هذا 

مرشوِع تعاوٍن؟ ومع ذلك، فإنّه يكفي يف بعض األحيان أن نتوقّع 

ببساطة أن يُساهم برنامٌج معنّي من برامج الّتبية يف زرع بذور 

األمل من أجل إحداث تغيريات محتَملة يف املستقبل. بل إّن مجرّد 

اإلقرار بحقيقة أنّك كنت قد متّكنت من ملّ شمل املشاركني معا، 

ومن معالجة قضايا حقوق اإلنسان، فإّن ذلك يف حّد ذاته ميثّل 

نجاحا. أّما يف بعض األحيان األخرى فسوف تحتاج إىل الّنظر يف ما 

إذا سيكون للربنامج الذي يجري مرّة واحدة وملّدة قصرية أيُّ أثر 

ملموٍس، هذا إذا كان من غري املمكن أن يكون جزًءا من أّي مسار 

آخر: أي ما إذا كان الجهد املبذوُل جديرا فعال باالهتامم، أو ما إذا 

كان قد يأيت بنتائج عكسيٍّة، ال سيّام إذا كان املشاركون يشعرون 

بأنّه ال مجال فيه أليّة مناورة، أو أّي تغيري، أو أيّة ُمتابعة.

ة حول اإلطار العميلرّ  الخطوة 2: احُصْل عىل نظرة عامرّ

أّما الخطوة التّالية التي ينبغي عليك القياُم بها، فهي الحصوُل 

فالتّمويل  ومّدته.  الّتبية  برنامج  توقيت  عن  عاّمة  ملحة  عىل 

املتاُح من شأنه أن يرسم حدودا للمّدة التي يستغرقها الربنامج 

وملكان انعقاد أشغاله، ثّم قد تحتاج إىل الّنظر يف إمكانيّة جمعِ 

أمواٍل إضافية الستيعاب مخطّطاتك. وعندما يتقّرر ما هي املّدة 

التي ينبغي لربنامج الّتبية أن يتواصل حسبها، انظُر آنذاك كم 

هي الفتة الزّمنيّة التي ميكن للمشاركني أن يَقضوها بعيدا عن 

اهتاممهم،  فتُة  تدوُم  حّد  أّي  وإىل  ومنازلِهم،  عملِِهم  أماكن 

ومحتوى  التّعلّم  نقاط  لتغطية  الالّزم  الوقت  من  كم  وكذلك 

الربنامج الذي ترغب يف أن تُدرَجه.

ويجب أالّ يكون عدُد املشاركني ُمرتفعا للغاية من أجل أن يكون 

حجم املجموعة مالمئا ملنهجية التّعلّم التّشاريكّ والتّفاعيّل الذي 

يدعم الّتبية عىل حقوق اإلنسان كأفضل ما يكون الّدعم. فالحّد 

األقىص من املشاركني حوايل 25-20 مشاركا يالئم هذا الهدف، 

غري أّن  ذلك يتوقّف أيضا عىل الفريق، وعىل ما إذا كنت سوف 

أو  مجموعات صغرية،  داخل  املكثّف  العمل  عىل  قادرا  تكون 

تقسيم هذه املجموعة عىل عّدة مربنّي. وعليك أيضا أن تأخذ 

يف االعتبار عدد األشخاص الذين ميكن أن يستوعبهم الفضاُء.
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وهكذا فإّن الفضاء املخّصص والتّسهيالت املتاحة لربنامج الّتبية 

نجاح الربنامج.  يف  رئيس  بدور  جميُعها  سيقوم  بك،  الخاّص 

الّدعم  أعامل  وكذلك  آمنة  تعلّميّة  بيئة  خلق  أّن  وال شّك 

والتّمكني، يُعّدان حجَر الزّاوية يف أّي برنامج تربية جيّد، وبالتايل 

تكون  وأن  وِمضيافا،  جّذابا  الفضاُء  يكون  أن  املهّم  من  فإنّه 

املرافُق متاحًة وسهلَة االستخدام. وهذا أمٌر مهّم بشكل خاّص 

مع  واحد،  أسبوع  من  أطول  لفتة  تدوم  التي  الّتبية  لربامج 

اإلشارة إىل أّن املشاركني ينبغي أن يشُعروا بالرّاحة، وأن يكونوا 

قادرين عىل االستخاء واالستمتاع. فحاول العثور إذن عىل فضاٍء 

التّعلّم  لطرائق  مالمئاً  يكون  حتّى  حجزه  إىل  وساِرع  مناسب، 

يشمل  أن  ميكن  ما  وهو  التّفاعليّة،  أو  التّشاركيّة  منها  سواء 

أيضا، عىل سبيل املثال، اعتامَد تنظيم الطّاوالت يف شكٍل نصِف 

دائرّي، أو ترتيبَها ترتيبا متعرّجا، حيث ميكن للمشاركني أن يرى 

بعُضهم البعض وتتمّكن من تقسيمهم إىل مجموعات صغرية. 

أّما إذا كنت يف حاجة إىل خدمة الّتجمة الفوريّة فسوف تحتاج 

مساحًة كافية الستيعاب الُغرف الّصغرية العازلِة للّصوت. وقد 

يكون أيضا من األفكار الجيّدة أن تتوفّر قاعاٌت مجاِورة للعمل 

الجامعّي، وخاصًة للعمل عىل مهاّم أطول يقوم بها املشاركون 

وتُنجزها املجموعُة ككّل.

كالّ  يشمل  وهذا  إليه.  الوصوُل  يسُهل  املكان  أّن  من  وتحّقق 

من توفّر وسائل الّنقل العمومّي، فضال عن قدرة الفضاء عىل 

استيعاب األشخاص الحاملني إلعاقة. وتأكَّْد ماّم إذا كانت هناك 

إمكانيّة لدخول الكرايس املتحرّكة، ووجود مرافق دورات املياه 

ْن ماّم  املناسبة، ومعّدات الّصوت لضعاف الّسمع، إلخ...، وتيقَّ

فعىل  الغرفة.  يف  كافية  وتهوئة  جيّدة  إضاءة  هناك  كانت  إذا 

سبيل املثال، هل ميكن التّحّكم يف درجة الحرارة داخل الغرفة، 

مبقدوره  املكان  أّن  وهل  للّنور،  الحاجبة  الّستائر  تتوفّر  وهل 

استيعاُب الوسائل التّعليميّة التي كنت قد خطّطت الستخدامها 

واللّوحة  والّصوت،  والفيلم،  بوينت،  باور  ) شاشة العرض 

البيانيّة  والرّسوم  التّفاعليّة،  واللّوحة  البيضاء،  أو  الّسوداء 

متعّددة الوجوه، إلخ. (؟ وأخريا يجب عليك التّأكُُّد من طريقة 

بتنظيم  تضطلع  تكن  مل  إذا  أّما  والَغداء.  املرشوبات  إحضار 

أولئك  متابعة  يف  الحَذَر  تتوّخى  أن  فيجب  بنفسك،  الفضاء 

املرافق،  من  أيٍّ  بتوفّر  يتعلّق  فيام  بالحجز  تكّفلوا  قد  الذين 

وحول ما ميكن القياُم به لتلبية احتياجات الربنامج، وهذا طبعا 

أيّا منها. ومهام فعلَت، ال تفتض  إذا كان املكان ال يستوعب 

أبدا أّن األمور ستجري عىل الطّريقة التي توقّعتها أن تكون.

تحاول  أن  فعليك  الّتجمة  خدمات  إىل  بحاجة  كنت  وإذا 

أّن  األمر  هذا  ميزات  من  ولعّل  فوريّة.  ترجمة  عىل  الحصول 

التجمة تتّم يف نفس الوقت الذي يتحّدث فيه مقّدم العرض، 

عىل عكس الّتجمة التّعاقبيّة التي تجري بعد توقّف املقّدم عن 

يكفي  ملا  مفتقرة  الجلسات  تجعل  التعاقبيّة  فالّتجمة  الكالم. 

الستيعاب  أطول  مّدة  ستسغرق  أنّها  يعني  ماّم  الوقت،  من 

تكون  أن  إىل  تنزع  وسوف  التّعلّم،  مبسائل  الخاّصة  الّنقاط 

األشخاص  إىل  بالّنسبة  سواٌء  املعنيّة،  األطراف  لجميع  متِعبًة 

الذين يحتاجون الّتجمة أو أولئك الذين ليسوا يف حاجة إليها. 

وعالوة عىل ذلك، فالّتجمة التّعاقبيّة تحرِم املجموعة بأكملها 

الكلمة  أخذ  إىل  املشاركون  فيميل  نقاشات،  إجراء  فرصة  من 

يف املناقشات بصفة أقّل. ولألسف، فإّن الّتجمة الفوريّة تنزُع 

اثنني من  تتطلّب عادة  ّما، ألنّها  ُمكلِفًة إىل حد  أن تكون  إىل 

للّصوت،  عازلة  صغرية  ُغرفا  وتتطلّب  لغة،  لكّل  املتجمني 

فإّن  ذلك،  ومع  الجميع.  عىل  تُوزَّع  وساّمعات  وميكروفونات 

بعَض املتجمني قادرون عىل الّتجمة املبارشة عرب مكرّبِ الّصوت 

الغرفة  يف  واقفني  يكونون  بينام  محمول  مبصدٍح  املوصول 

يجعل  الخيار  وهذا  املشاركني واملرّب.  من  كّل  إىل  يستمعون 

الجلسات أكرث تفاُعال ويتطلّب عددا أقّل من املَعّدات.

الخطوة 3: اخت املشاركني وتعررّف إليهم

وباعتبارك مربّيا، يجب أن تحاول ضامن أن يكون لديك أكرب ما 

ميكن من التّأثري يف معايري االختيار، وكذلك القيام بدور فاعل 

يف اختيار املشاركني. ويف بعض األحيان يكون كّل يشء موكوال 

إليك، بينام يف أوقات أخرى سيكون عليك التّعامل مع مجموعة 

املصلحة.  أصحاب  من  غريُك  اختارهم  مّمن  املشاركني  من 

وبقدر ما يقّل نفوذُك، يجب عليك أن تنظُر كيف ميكنك أن 

تطبّق مبدأ املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان الخاّصة بعدم 

هذه  وكانت  الهّشة،  والفئات  املعاملة  يف  واملساواة  التّمييز 

يجب  أنّك  يعني  وهذا   .3.1 القسم  يف  نوقشت  قد  املقاربُة 

أن تنظُر يف كيفيّة تأليف مجموعة متنّوعة من املشاركني، مع 
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ممثّلني عن األقلّيّات والجامعات املهّمشة، مبن يف ذلك الّنساء 

عن  فضال  وكبار الّسّن،  والّشباب  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص 

صنف ممثٍِّل للمجموعات العرقيّة واإلثنيّة والّدينيّة واللّغويّة 

االجتامعّي.  بالّنوع  املتعلّقة  والُهويّة  الجنسيّة  وامليوالت 

فعىل سبيل املثال، إذا تّم عقُد دورة تستفيد منها مجموعة من 

املنظاّمت غري الحكوميّة، ميكنك التأكُُّد من أّن مجموعًة متنّوعة 

املختلفة  األقلّيّات  متثّل  التي  الحكوميّة  غريِ  املنظاّمت  من 

والفئات املهّمشة قد متّت دعوتُها لتقديم طلب للمشاركة يف 

هذه الّدورة التّدريبيّة، وهكذا ميكنك اختياُر مجموعة متنّوعة 

حني. من املنظاّمت غريِ الحكوميّة من بني املتشَّ

ويجُب عليك أيضا أن تنظُر يف ما هو صنُف املشاركني مّمن 

ُصّناع  من  يكونوا  أن  ينبغي  كان  إذا  وما  ترشيَكهم،  تُريد 

باعتبارهم مديرين  القرار  املنّفذين. فميزُة صانعي  أو  القرار، 

أو رؤساَء أقساٍم إداريٍة، هو أنّه ميكنهم أن يُقّرروا أّن املنظّمة 

الجديدَة  التعلّم  نقاَط  تُدرِج  أن  ينبغي  بأكملها  املؤّسسة  أو 

بعض  أنّهم يف  إالّ  استاتيجيّاتِها ومخطّطاتِها وطرائِقها.  ضمن 

األحيان ال يعرفون كلَّ التفاصيِل والتحّدياِت التي تكُمن »عىل 

أرض الواقع«، ولن يكونوا بذلك قادرين عىل تغيريِ املامرسات. 

أّما املنّفذون، ومع ذلك كلّه، فيمكنهم تغيرُي املامرسات، ورمّبا 

يؤثّرون يف مستوى عاٍل من مستويات ُصنع القرار يف املنظّمة. 

وميكن أن يكون من املفيِد ترشيُك كِال الّصنفني من املشاركني 

كان حضوُر  إذا  ما  انظُر يف  ولكن  منظّمة / مؤّسسة،  كّل  من 

أَحِد الّرؤساء املبارشين قد يُعيق مشاركَة املنّفذين.

وعىل أيّة حاٍل من األحوال، فمن األفضل دامئا أن يوجد ما ال يقّل 

عن ممثّلنْي اثنني عن كّل مؤّسسة مشارِكة، حتى يتمّكنا من دعم 

الربنامج،  يف  مشاركتهام  أثناء  التّعلّم  مسار  يف  البعض  بعضهام 

وكذلك يف تنفيذ التّغيريات التي تحتاج إىل أن تُجرى عند عودتهام 

إىل العمل. وبدال من ذلك، فقد تتمّكن من أن ترُشك اثنني من 

املشاركني من نفس البلد أو من نفس صنف املؤّسسة أو ما شابه 

ذلك، وهو ما ميكن أن يدعم مسار التّعلم بالّنسبة إىل املشاركني. 

املهيمنِة  املجموعات  ترشيَك  فاجتَِنْب  ممكنا،  ذلك  كان  وإذا 

عدديّا، العتبار أّن هناك خطرا يتمثّل يف أنّها سوف تطغى عىل 

جدول األعامل، وسوف تتك مساحة أقّل للفئات األخرى.

الواردة  املناقشة  يف  بيانُه  تّم  قد  الذي  الّنحو  وعىل 

املشاركة  مبدأي  تطبيق  إىل  يشري  والذي  يف القسم 3.1، 

برامج  ضمن  القانون  وسيادة  املساءلة  وكذلك  والتّمكني 

الّتبية، فإنّه غالبا ما يكون من املفيد وضُع املكلّفني بالواجبات 

وأصحاب الحقوق – أو، وهو األكرث شيوعا، منظاّمت املجتمع 

برنامج  الحقوق – يف  أصحاب  مختلف  متثّل  التي  املديّن 

الّتبية نفِسه أو يف الجلسات ذات الّصلة. وهذا األمر سوف 

يف  أنفُسهم  ُهْم  اعتربوه  ملا  أفضَل  فهٍم  خلق  عىل  يُساعد 

كثري من األحيان جامعاِت » املعارضة «، وألدوارِها املختلفة 

والعقباِت التي تعتضها يوما بعَد يوٍم، فضال عن تهيئة تُربٍة 

املساءلة  إجراءات  وضع  إىل  تهدف  عالقاٍت  إلقامة  ِخصبٍة 

وتدابريها. أّما القراُر بشأن كيفيّة القياِم بذلك فيتوقّف عىل 

نوع الربنامج الّتبوّي املعنّي باألمر. وعىل سبيل املثال، فإّن 

يف  الحكومية  غري  املنظاّمت  قدرات  بناء  تستهدف  دورة 

مجال التّقاريِر البديلة، تقتيض بطبيعة الحال حضوَر ممثيّل 

ولكن ميكنك  باعتبارهم مشاركني،  الحكوميّة  املنظاّمت غري 

صياغة  إجراءات  لتقديم  الّدولة  عن  مبمثّلني  تأيتَ  أن  أيضا 

املنظاّمت  دور  ومناقشِة  الحكومة،  بها  تقوم  التي  التّقارير 

غري الحكومية ضمن مسار تبليغ التّقارير. أو أنّه ميكنك أن 

املشتَك  باإلبالغ  إجراَء دورٍة خاّصة  تختاَر  الهدَف وأن  تغرّي 

تهتمُّ بكّل من التقارير الحكومية والتقارير البديلة، وتشَمُل 

وبناًء عىل  املشاركني.  من  باعتبارهام  املجموعتني  من  كالّ 

فكرة  تعارض  فقد  املستهَدفة،  الخاّصة  بالفئات  معرفتك 

املجموعتني  بني  املناقشاِت  أن  تعتقد  ألنّك  بينُهام،  الجمع  

بينهام.  الفجوة  توسيع  مبجرّد  وتكتفي  مثمرة،  غرَي  ستكون 

ومع ذلك، فال تقلِّْل من قّوة االتّصال الّشخيّص، وهو أمر جيّد 

يف كس الحواجز وخلِق توافُقات وأهداف جديدة مشتكة، 

أيضا أعداء جُدًدا مشتَكني. ولكن كُن حِذرا  بل رمّبا تُنشئ 

يف  مستقبال  وفّكر  بها،  تقوم  التي  االختيار  عمليّة  يف  جّدا 

كيفية إدارة جلسات الّنقاش يف الربنامج، والعمل الجامعّي، 

التي  الّضورية  الرشوط  تستويف  كنت  إذا  وطبعا،  إلخ...، 

» حرب  فإّن  حّد،  أبعد  إىل  التعلّم  وتحّقق  االحتام  تجلب 

الخنادق « هذه ميكن تجّنبها. وسوف نعود إىل هذا املوضوع 

بية عىل حقوق اإلنسان. يف الفصل 3 إدارة الترّ
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مفيدة  أداة  تكون  أن  املشاركة  طلب  الستامرة  وميكن 

تعرّفك  عمليّة  ويف  اختيارك  مسار  يف  مساعدتك  قصد 

إذا  ما  إىل  االعتبار  بعني  وانظُر  بالتّفصيل إىل املشاركني. 

مّدة  طول  موازنة  مقابل  ذلك  يُقاس  أن  املفيد  من  كان 

الربنامج والوقت واألثر الذي سيكون تحت ترصفك لتكييف 

الربنامج وفقا لردود فعل ستحُصل عليها من تلك االستامرة. 

املشاركة  طلب  الستامرة  منوذجا  تجُد  سوف  ويف امللحق 2 

بعض  منه  تستلهم  أن  ميّكنك  ماّم  املشاركني،  أحد  به  تََقّدم 

الخاّص  الّتبية  برنامج  مع  تكيّفه  عندما  أنّك  غري  األفكار. 

تحُشَوه مبعلومات ال طائل من  أن  أبِقه قصريا وتجّنب  بك، 

نحو  مبارشة  املوّجهة  األسئلَة  تُدرج  أنّك  من  وتأكّد  ورائها. 

املعارف التي ميتلكها مقدمو املطالب واهتامماتهم مبوضوع 

قدر  محّددة  جعلها  وحاول  ضمن الربنامج،  اإلنسان  حقوق 

اإلمكان. واغتِنم هذه الفرصَة لتعزيز املساءلِة بشأن متابعة 

عن  صادرة  توصيٍة  طلب  خالل  من  وتنفيِذِه،  التّعلّم  مسار 

الرؤساء يف العمل ووصٍف لكيفيّة أّن املعرفَة املكتَسبَة سوف 

توقيَع  واطلُب  املعنيّة،  املؤّسسة  يف  ونرشُها  تنفيُذها  يتّم 

ما  هو  هذا  أّن  عىل  عربوٌن  اإلمضاء  أّن  باعتبار  املشاركني 

سيفعلونه حّقا. وتذكّر أيضا أن تُدرِج أسئلة حول احتياجات 

ة، أي االحتياجات املتعلّقة بالعادات الغذائيّة  املشاركني الخاصرّ

أو الّشعائر الّدينيّة، وإذا ما كانوا يشكون إعاقة أو إذا كانت 

لديهم وضعيٌّة خاّصٌة أو احتياجاٌت مخصوصٌة ماّم يجب أن 

يؤخذ بعني االعتباِر يف التّخطيط لربنامج الّتبية إلخ... وهذا 

يعني أنّك لن تُرِسل إىل املشاركني الذين تّم قبولهم يف الّدورة 

استبيانا إضافيّا للحصول عىل هذه املعلومات.

املشاركني،  من  مجموعٍة  انتقاُء  أخرية  مرحلة  يف  تّم  ما  وإذا 

تتعرّف  أن  هي  بها  القياُم  عليك  التي  التّالية  الُخطوَة  فإّن 

والقضايا  املوضوعات  تحديِد  أجل  من  أفضَل،  بشكل  إليهم 

ونقاط التّعلّم التي من شأنها أن تكون مهّمة ومالمِئة بالّنسبة 

ولغِتهم،  وعرقهم،  تحديُد جنسيّتهم  عليك  يجب  لهذا  إليهم. 

وجنِسهم، وعمرِهم، وما إىل ذلك...، ولكن حاول أيضا أن تعرَِف 

منها  ينحِدرون  التي  املؤّسسِة  أو  املنظّمِة  وطبيعَة  موقَفهم، 

املفيد  من  يكون  وسوف  عملهم.  ومجاَل  التبويّة  وخلفيّتَهم 

ملحة  يتضّمُن  املشاركني  بأسامء  موّسعا  جدوالً  تضَع  أن  أيضا 

مفّصلة عن خلفيّة املشاركني. وهذه املعلوماُت هي ذاُت صلة 

معلوماٍت  سواء  حّد  عىل  توفّر  أن  وميكُن  الربنامج،  بتخطيط 

املؤّسسيّة.  الزيارات  بشأن  وكذلك  العروض  ملقدمي  أساسيًة 

والدة  تواريَخ  تُدرج  أن  يف  أيضا  تنظُر  أن  عليك  يكون  وقد 

املشاركني يف قامئتك، ومن ثّم ميكن مفاجأتُهم بإقامة احتفال 

بأعياد ميالدهم.

املعرفيّة  للخلفيّة  تحليل  إلجراء  املهّمة  األسباب  من  ولعّل 

للمشاركني هو تحديُد بناء كُتِل املعرفة، أواالعتاُف بالجوهر، 

وميكنك بناء ذلك يف برنامجك، من قبيل: ما هي ثغرات التّعلّم، 

وما هي املقاومة التي مُيكن أن تتوقّع أنّها تقُف ضّد التّعلّم. يف 

حني أنّه ميكنك الحصوُل عىل انطباع من أّول بداية املشوار من 

خالل التّعرّف إىل خلفيّة املشاركني التعليميّة وعملِهم الوظيفّي، 

العنرصين  مع  تحّديا  أكرث  األمر  يكون  أن  وميكن  وتجارِبِهم، 

عن  فكرة  يُعطيك  الّسياق  تحليل  فإّن  ذلك،  ومع  األخريين. 

املسار الّشامل الذي سيُمثّل الربنامُج التبويُّ جزًءا منه، والذي 

املصلحة  أصحاب  تحليُل  يُتيُحها  التي  املساعدة  بفضل  سيتّم 

الرّئيسيّني.  املستفيدين  يشمل  مفّصٍل  استجواب  طريق  وعن 

فإذا مل تكن الخلفيُّة املهنيّة للفئة املستهدفة مألوفًة بالّنسبِة 

إليك، فاسأل زمالَءك إذن أو أصحاب املصلحة املعنيّني من أجل 

مساعدتَِك يف الحصول عىل نِظرة أكرث تفصيال.
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املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان قصد برمجة التّنمية ) دورة تدوم أسبوعني (

الهدف التعلّمّي الّشامل من هذه الّدورة هو:

تعزيز قدرة املشاركني عىل تطبيق املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان )م.ق.ح.إ( قصد برمجة التّنمية.

إثر الّدورة سيتمّكن املشاركون من:

• التّعرّف إىل منظومة حقوق اإلنسان وآثارها عىل املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان من أجل التّنمية، مبا يف ذلك جوهر املبادئ 	

األساسيّة التّالية:

املشاركة  P
املساءلة وسيادة القانون   A

عدم التّمييز واملساواة والجامعات الَهّشة  N
التّمكني  E

الُت بإطار حقوق اإلنسان - املنظومة واملعايري الصِّ  L

• إبراز حقوق اإلنسان باعتبارها عىل حّد سواء وسائل وغايات ملسارات التّنمية، تقديم منظومة حقوق اإلنسان واملعايري واملبادئ 	
باعتبارها تشّكل إطارا ملسارات التّنمية.

• اكتساب املهارات الالّزمة الستخدام املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان يف مجال الربمجة وتنفيذ مشاريعهم الخاصة بهم.	

د األهداف الترّعلرّيميرّة الخطوة 4: حدِّ

عند التخطيط لربنامج من برامج الّتبية، فإنّنا نتّصف يف كثري 

لالهتامم  مثرية  جلسات  بني  املزج  يف  بالتّّسع  األحيان  من 

والجمع كذلك بني اللِّبناِت األساسيّة يف بناء الربنامج. غري أنّه 

ممكن،  وقت  أرسع  يف  التّعرثُّ  نحو  تنحو  أنّك  الطّبيعّي  من 

ولكن يجب عليك أن ال تسمح لهذا بأن يجعلك تغّض الطّرْف 

التزامك  تنَس  فال  عاّم.  بشكل  األهداف  تحديد  مسار  عن 

القامئة  القانون ضمن املقاربة  بتطبيق مبدأ املساءلة وسيادة 

 .3.1 القسم  يف  نوقشت  أن  سبق  كام  اإلنسان  حقوق  عىل 

ملموسة،  أهداف  تحديد  خالل  من  ميكنك،  كيف  بل انظر 

وكذلك  الحرفاء  أو  املحتََملني  واملانحنَي  املشاركني  أن تعطَي 

وقيمته.  املقابل  الّتبية  برنامج  نتائج  لقياس  معيارا  املربنّي، 

وبعبارة أخرى، فإنّك أنت أيضا ستكون محلَّ ُمساءلة.

واضحة  بصورة  املشاركني  تزّود  فإنّك  كلِّه،  ذلك  عىل  وعالوة 

الربنامج  أنّهم يفَهمون  الّتبوّي، وتضَمن إىل ذلك  الهدف  عن 

ويقبَلونه. ويف نفس الوقت فإنّك توفّر للمربنّي مرتكزا الجراء 

واختيار  الربنامج،  محتويات  ووضع  التّخطيط  ملسار  رسيع 

طرائق التّعلّم وتنفيذ املبادئ التّوجيهيّة، إلخ...

األهداف،  حيث  من  مختلفٍة  مستوياٍت  عىل  إذن  فاشتِغل 

واألهداف  الّتبية  لربنامج  الّشامل  التعلّم  هدُف  ذلك  يف  مبا 

التي نوقشت يف  الثاّلثة  التّعلّم  أبعاد  التي تستهدف  الفرعيّة 

القسم 2.1. وحّدد ما الذي ينبغي أن يكون املشاركون قادرين 

عىل فهمه / معرفته، وتثمينه وإنجازه بعد أن تَفَرغ من تقديم 

برنامج الّتبية وكذلك الّشأن بالّنسبة إىل أّي مستوى / درجة. 

وأخريا ينبغي أن تحّدد أهداف كّل دورة وكذلك األمر بالّنسبة 

إىل الوحدات التي تنبني عليها الجلساُت.

ببساطة  الفرعيّة  واألهداف  التعلّم  من  الغرض  ُصغِ  وهكذا 

عىل  يسُهُل  لغة  ويف  ممكن،  حّد  أقىص  إىل  ملموس  وبشكل 

تربط  أن  يجب  ذلك،  عىل  وعالوة  يفهموها.  أن  الجميع 

أمُنوذج  أهداف الترّعلرّم
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اإلنسان،  حقوق  بـإطار  الفرعيّة  األهداف  وكذلك  الغايات 

املقاربة  مببادئ  اإلنسان  لحقوق  املضبوطَة  املعايرَي  تِصل  وأن 

املحّددة  والتّوصيات  وبالثّغرات  اإلنسان  حقوق  عىل  القامئة 

الرّصد، متاما كام نوقشت يف سياق مبدأ املقاربة  يف منظومة 

القامئة عىل حقوق اإلنسان، وتصوَّر االرتباطات القامئة مع إطار 

حقوق اإلنسان، ومنظومتها ومعايريها الواردة يف القسم 3.1. 

 2.1 القسم  يف  الجدول  إىل  الرّجوُع  الّصدد  هذا  يف  ويُرجى 

للحصوِل عىل أمثلة تتعلُّق بنقاط تعلّم حقوق اإلنسان ضمن  

أبعاد التّعلّم الثاّلثة.

وحتّى تُطبَّق  املقاربُة التي تركّز عىل املتعلّم يف مجال وسائل 

تحديد األهداف، فإنّه ينبغي عليك أن تركّز االهتامم عىل ما 

قادرين  يكونوا  أن  املشاركني  عىل  يجب  التي  الحاالت  هي 

» موضوع «  عىل  وليس  أفضل  بشكل  معها  التّعامل  عىل 

تحليَل  فاستخِدْم  ولذلك  منطقيّـة «.  داخيّل أو » مسألـة 

البداية،  نقطة  باعتبارها   3 الُخطوة  يف  املستهَدفة  املجموعة 

وخرباتِهم  املشاركني  خلفيّة  مع  تتطابق  األهداف  واْجَعِل 

واحتياجاتِهم وعوائق التّعلُّم، وحّدْد أهّم نقاط التّعلّم.

املشاركني  متــناَول  يف  والغاياُت  األهداُف  تكون  أن  ويجُب 

ضمن اإلطار الزّمنّي املُتاح. وال بُّد من الحرص عىل عدم تعيني 

مستوى عاٍل جّدا من األهداف ماّم ميكن معه إحباُط املشاركني، 

وال أن يكون املستوى منخفضا جّدا فتجعلَهم يشعرون بامللل. 

وكُن واقعيّا واعَمْل ضمن الوقت املُتاح وُصلب الّسياق املحّدد. 

وتذكّر أنّه ليس عىل كّل املشاركني أن يُصِبحوا خرباَء، وأنّه يف 

األساسيّة  األمور  من  املعرفة  اكتساُب  يكفي  األحيان  بعض 

واستقاُء بعض األفكاِر عن كيفيّة الترّصّف يف هذه املعلومات. 

وبعد االنتهاء من برنامج الّتبية، ميكن للمشاركني أن يستكشفوا 

عملهم.  يف أماكن  فأكرثَ  أكرثَ  املامرسة  هذه  ويطوِّروا  دامئا 

يف ُمامرسٍة  خرباَء  املشاركني  جعل  هو  الهدُف  كان  أو رمّبا 

واحدة معيّنة، يف حني أّن اإلطار العاّم يكون كافيا ليك يحُصلوا 

عىل ما يلزم من الفهم الّشامل.

التّعليميّة  األهداف  تقاسم  يف  والوضوح  الرّصاحة  وتَوخَّ 

املراسالت  يف  فقط  ليس  املشاركني.  مع  الفرعيّة  واألهداف 

كُمقّدمة  أيضا  ولكن  الربنامج،  بداية  تسبق  التي  الكتابيّة 

متاما كام ستد  وكّل جلسة،  كّل وحدة  بداية  للربنامج، وعند 

يف الفصل التّايل 3، إدارة شؤون الّتبية عىل حقوق اإلنسان.

وال ينبغي أن تكون أهدافُك وغاياتُك متحّجرة جامدة. بل يجب 

املشاركني.  وفقا الحتياجات  لتعديلها  استعداد  تكون عىل  أن 

االختيار  ملعايري  تستجيب  ال  املشاركني  مجموعُة  كانت  فرمّبا 

التي كنت قد حّددتها من قَبُل؟ أو رمّبا مل يكن تحليلُك للخلفيّة 

لدى  التّعلم  احتياجات  عن  للكشف  الكفاية  فيه  مبا  مفّصال 

املشاركني؟ أو قد يكون تقييُم احتياجات التّعلّم لدى املشاركني 

ذلك  توضيح  تّم  مثلام  الربنامج  افتتاح  يوم  يف  وتوقّعاتهم 

يف القسم 3.1 ماّم يُظهر اختيارا مختلِفا أو زاويَة نظٍر للربنامج 

غري تلك التي كنت قد خطّطَت لها من قبُل؟ ثم عليك أن تكون 

قادرا عىل ضبط األهداف وأن تخّفض أو ترفّع من املستويات 

يف  االستمرار  من  بدال  الجلسات،  تعّوض  أو  التحّول،  وزوايا 

برنامج لن يلبَّي احتياجات املشاركني ولن يجدوه مناسبا، ويف 

لهذا  املُعارض  إىل موقع  املشاركني  يحّول  سوف  أسوأ حال، 

املوضوع بدال من جعلهم يؤيّدونه. فضبُط األهداف والغاياِت 

والربامِج، ال يحتاج إىل أن يكون ضبطا متصلّبا كام يبدو للوهلة 

تحليال  للخلفيّة  تحليٍل  بإجراء  قمت  قد  كنَت  فإذا  األوىل، 

شامال، فإنّه ميكن إجراُء معظم التغيريات ببساطة عن طريق 

إعادة صياغة األهداف واملقّدمات، وتغيري زوايا الّنظر واألمثلة 

املستخَدمة يف دورات مخطَّط لها سلفا. وميكُن تلبيُة احتياجاٍت 

أخرى من خالل مدِّ املشاركني باملوارِِد واملصادر يف شكل مواّد 

للمطالعة أو اجتامعات يتّم ترتيبُها ُمسبَقا مع الُخرباء.
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الخطوة 5:

اتّخذ قرارا بشأن املحتوى، 

والبنية واالنسياب.

الخطوة 6:

اخت طرائق التّعلّم وأنشطَتَه

الخطوة 7:

تكويُن فريقك

الخطوة 8:

 أعدَّ املواّد التبويّة

• ما هي املواضيع واملسائل واألنشطة التي ستُدرِجها يف الربنامج؟	

• ما هي الّنقاط الرئيسة التي يجب طرُحها عىل املشاركني؟	

• ما هو االنسياب الذي يجب أن تتدفّق وفقه نقاط الّدرس وبنيتُه؟	

• أنِجْز مخطّطا تقريبيّا للربنامج يكون توقيتُه واقعيّا.	

• ما هي الطّرائق التّفاعليّة التي سوف تُدرِجها يف الربنامج؟	

• كيف ستَْضَمن االختالف يف طرائق التّعلّم؟	

• ما هي الطّرائق التي ستُعالج أهداف التّعلّم و خلفيّات املتعلّمني؟	

• كيف ميكن إنشاُء بيئة تعلّمية آمنة وكيف السبيل إىل متكينها؟	

• انظر بعني االعتبار إىل خلفيّات املربنّي املهنيّة، واملهارات التبويّة، والتّنّوع.	

• أهداف 	 من  كّل  بشأن  للمربنّي  املعلومات  تقديم  ومن  الحوار  ربط جسور  من  تأكّد 

التّعلّم واملشاركني، وطرائق التّعلّم.

• ما الذي تحتاجه / ما هو املتوفّر؟	

• يف أّي شكل يكون تقاسمها؟ ) املطبوعات وامللّفات وامللصقات للتذكري، املواقع؟ (	

• خطّط لكيفية تفعيل املواّد.	

ج
صميم الربنام

ت

ب. تصميم الربنامج

د املحتويات والبنية واالنسياب الخطوة 5: حدرّ

املحتوى  تراعَي  أن  أيضا  عليك  سيكون  برنامجك  وضع  عند 

) ما الذي ينبغي أن يتعلّمه املتعلّمون؟ ( واملساَر ) كيف ينبغي 

أن يتعلّم املتعلّمون؟ (، مثلام متّت معالجُة ذلك يف الفصل 1: 

تحليلك  باستخداِم  اإلنسان؟  حقوق  عىل  بالّتبية  املقصود  ما 

التي  الفرعيّة  واألهداف  التّعلُّميّة  والغايات  للخلفيّة  الّشامل 

ُصغتها، ويجب بناًء عىل ذلك أن تقّرر اآلن:

• ما هي التّوافقات املهنيّة والرؤى التي تريد من املشاركني أن 	

يحّققوها؟

• ما هي تجارب » فعل االكتشاف « ’aha’ وِصالت املوضوع 	

ماّم ترغب يف أن يحُصل عليه املشاركون؟

• حقوق 	 عىل  القامئة  املقاربة  مبادئ  تطبيُق  سيتّم  كيف 

عىل  الّتبويّة  املامرسات  أفضَل  ستُطبِّق  وكيف  اإلنسان 

برنامجك؟ وهذا األمر يشمل كيفيّة التّأكّد من أّن املشاركني 

الربنامج  عن  املشَتَكَة  املسؤوليَّة  يتحّملوا  أن  ميكنهم 

والحصوَل عىل ُمامرسِة املهاراِت التي كان الربنامج يهِدُف 

إىل تحقيقها عند وضعه؟.

اِبَدأْ بضبط ما هي نقاط التّعلّم العاّمة واملواضيُع الفرعيُّة التي 

املفيد  من  يكون  أن  ومُيكن  للربنامج.  هيكال  مُتثّل  أن  ينبغي 

جّدا بشكل خاّص أن تَضبط هيكال أطول لربامج الّتبية ُصلب 

سوف  ما  وهو  املتابطة،  الجلسات  من  موضوعيٍّة  وحدات 

يُساعد كالّ من املشاركني ومقّدمي الُعروض عىل ُمتابعة منطق 

الربنامج. هذا وسيتّم حتام تقديُم املزيد من الّدعم له إذا قُمت 

الخطوة 4،  يف  مقتح  هو  كام  التّعلّم،  وحدة  أهداف  بتحديد 

والتي ميكن لكلٍّ من املشاركني ومقّدمي الُعروض الرّجوُع إليها. 

كام ميكن ملقّدمي العروض أن يستخدموا هذه األهداَف أثناء 

التي ينبغي أن يُساهموا بها يف  التّخطيط لجلساتهم والكيفيّة 

خدمة أهداف الوحدة. وتأكّد أنّك كنت قد رشعت بعُد يف حوار 

مع مقّدمي الُعروض عند وضع الربنامج وتحديد نقاط التّعلّم، 

الفرعيّة وأهداف الوحدة من أجل ضامن أن  وضبط املواضيع 

تكون كلّها مالمئة وقابلة للتّنفيذ.

أّما القسم التايل فهو تحديُد درجِة انسياب الربنامج وسالسته: 

واملقصود بذلك، ما هو نسق الّتتيب الذي ينبغي أن ترد ِوفَقه 

نقاُط التّعلّم وتقديُم املواضيع الفرعيّة، وما هي الطرائُق التي 

ا من األسس، ومتى يكون ذلك. وكام سبق  ينبغي أن تُستخدم أُسًّ

أن نوقش يف  القسم 4.1، فإنّه يجب عىل املرّب أن يَعتمد هنا 
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املقاربَة التي تركّز عىل املتعلّم وأن يصوغ الربامج الّتبويّة حتّى 

بالّنسبة إىل املشاركني ويالئَم احتياجاتهم،  يصبح األمر منطقيّا 

بدال من التّكرار األعمى لبعض األنواع الداخليّة من »ا ملواضيع 

من  بديهيّا  لكم  يبدو  ماّم  املهنّي «  الـ» منطق  أو  املعقولة «، 

بالّنسبة  كذلك  يبدو  لعلّه  أو  مربّيا  باعتباركم  ذاتيّة  ناحية 

إىل مقّدمي العروض يف صلب الربنامج.

قبيل  من  الفرعيّة،  املكّونات  كافّة  وكذلك  العام  الربنامج  إّن 

الوحدات واملواضيع الفرعيّة والجلسات وعنارص الّدورة، يجب 

أن تُبنى عىل ثالث كُتل: أ( املقّدمة واالفتتاح، ب( املحتوى واملاّدة 

وج( الخالصة والخامتة. فاملقّدمة تستغرق فقط نسبة ضئيلة من 

إجاميّل الوقت، ولكن يجب التّأكّد من أنّها تشّد انتباه املشاركني 

وتستعي اهتاممهم وفضولهم، وأّن تأسيس بيئة آمنة ومواتية 

الهدف  عرض  يتّم  ذلك،  عىل  وعالوة  بعُد.  َق  تحقَّ قد  للتّعلّم 

املوضع،  هذا  يف  أو الجلسة  الوحدة  أو  الّدورة  من  التّعليمّي 

جنبا إىل جنب مع ما سيحدث خالل الّدورة / الوحدة / الجلسة 

التي  الجلسات  أو  األخرى  بالوحدات  ارتباطه  مدى  وكذلك 

واملضمون  فاملحتويات  بعده.  وستُقّدم  ذلك  قبل  مت  قُدِّ

ويجب  املتاح.  اإلجاميّل  التوقيت  من  األعظم  الجزء  يستغرقان 

عىل كّل وحدة فرعيّة أوموضوع فرعّي أن يحتويا عىل عنارص 

بعض  يغطّيا  أن  ينبغي  وكذلك  والتّنظري،  والعرض  التّفكري 

التي  التّفاعليّة  العنارص  يشمال  أن  وينبغي  واألمثلة،  املسائل 

الحوار،  الخاّصة وقضاياهم من خالل  تتناول خربات املشاركني 

املجال  أنُفُسهم يف  املشاركون  الّنتائج حيث يعمل  مستخلَصنْي 

يف  تستخدمها  التي  األساليَب  ع  تُنوِّ أن  وتذكّر  باألمر.  املعنّي 

املوسوِم  القسِم 4.1،  نوقشت يف  الربنامج، كام  جميع مكّونات 

بــ» أفضل املامرسات يف مجال الّتبية «، مثلام عالجنا ذلك يف 

يستغرق  ال  فهو  االختتامّي  والقسم  الخالصة  أّما   .6 الخطوة 

ُمجّدداً سوى جزٍء  ضئيٍل من إجاميّل الوقت املُتاح يف الربنامج 

الرئيسيّة  للّنقاط  ملّخص  عىل  ويحتوي  الجلسة   / الوحدة   /

وكيفيّة ارتباِطها ببقيّة الربنامج، وردود الفعل والتّغذية الراجعة 

املتأتّية من املشاركني، وكذلك التّقييامت ورمّبا الّنظر يف الكيفيّة 

م. التي ميكن أن يعمل وفقها املشاركون إزاء ما قُدِّ

عىل  جاهدا  اْعمل  الخطوات  هذه  من  أخرية  وكخطوة 

الزّمنيّة  األطر  تحّدد  الربنامج  ملخطّط  دقيقة  ُمسوَّدة  صياغة 

للجلسات واالستاحات. وابدأ بتوزيع الوحدات أو املوضوعات 

املتاحة  ) اليوم (  األيّام  امتداد  عىل  واسع  نطاق  عىل  الفرعيّة 

األوقات  مزيد من  إىل  تقسيمها  إىل  ذلك  إثر  وانتقل  للربنامج، 

الجزئيّة التي تحّدد البداية والنهاية بالّنسبة إىل األيام املُفردة، 

فضال عن ضبط أوقات الغداء واالستاحات. وحاول قْدر اإلمكان 

يجد  حتّى  يوم  لكل  األسايّس  األوقات  جدول  نفس  استخداَم 

املشاركون  أنّه من اليسري عليِهم أن يتذكّروا متى يكون البدء 

يف الّصباح وبعد فتات االستاحة - متاما كام هو الّشأن بالّنسبة 

واالنتهاء  البدء  مواعيد  فحّدد  العروض.  مقّدمي  وإىل  إليك 

العاديّة للمشاركني،  العمل  ساعات  إىل  ميكن  ما  أقرَب  لتكون 

تحاَوْر  أو  الطّبيعّي،  العادّي  أوقاتهم  وجدول  تتناسب  بحيث 

ونظّم  معقوال.  أوقاٍت  جدوَل  يعتربونه  ما  حول  املشاركني  مع 

استاحة أطول للغداء يف منتصف املسافة من اليوم - بالّنسبة 

إىل الّدروس الطّويلة ال ينبغي أن تكون االستاحة أقّل من ساعة 

واحدة - وأقرص استاحات الشاي والقهوة ينبغي أن تكون من 

فيجب  بينها  أّما  الظهر.  وبعد  الّصباح  يف  دقيقة   20 إىل   15

إضافة استاحات أقرص من ذلك تتخلّل جدول األوقات، حيث 

فّعال ألكرث من  الّتكيز بشكل  الّناس ال يستطيعون  أّن معظم 

ساعة واحدة. ومع ذلك، ليس من الواجب عليك تسجيُل هذه 

االستاحات القصرية يف جدول أوقات الربنامج. وميكن بَدال من 

لكّل  األمر  ترك  حتى  أو  الجلسة  مخطّطات  يف  إدراجها  ذلك 

مقّدم عروض إلدارة هذا األمر بنفسه. ومُيكنك أيضا أن تستخدم 

تفاُعال،  أكرث  بشكل  تعمل  التي  العمل  لفرق  االستاحة  فتات 

يتوّسل  أن  مُيكن  التفاعيّل  الجامعّي  العمل  أّن  تُراعَي  أن  أو 

بفتات االستاحة. وإذا كُنت  تنّوع الربنامج باستخدام العروض 

والطرائق التّفاعلية، فيمكن للمشاركني الّتكيُز لفتة أطول دون 

فاملتعلّمون  االستاحة!  تذكّر جيّدا فتات  زمنيّة. ولكن  فواصل 

وُهم  أذهانهم،  لرُييحوا  قيل  ما  للتّفكري يف  إىل وقت  يف حاجة 

املشاركني اآلخرين واملربنّي.  للتّفاعل مع  يف حاجة إىل مساحة 

فانظُر يف امللحق 4 ِمن أجل أن تضع أمنوذجا لتصميم جذاذة 

يجب  املشاركني  إىل  م  املُقدَّ الربنامج  دليل  أّن  وتذكّر  الربنامج. 

أن  ينبغي  ال  ولكن  كُكّل،  الربنامج  عن  عاّمة  ملحة  يُعطَي  أن 

يكون ُمثَقال باملعلومات. فإذا كنَت، باعتبارك ُمَربّيا، يف حاجة إىل 

معلومات أكرث تفصيال، فأبِق عليها ضمن نِظرتك اإلجامليّة أو يف 

أّي موضع آخر عىل سبيل املثال، كأن تضّمنها يف مخطّط الّدورة، 

وانظُر يف هذا الّشأن امللحَق 5. 
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الربنامج.  إثقال  للتّنفيذ وتجّنب  قابل  كُن واقعيرّا بشأن ما هو 

األسبوع.  لذلك  أو  اليوم  لهذا  جّدا  كثرية  لجلسات  تخطّط  وال 

وعىل سبيل املثال فإّن برمجة سّت جلسات مختلفة مع مختلف 

مقّدمي العروض يف يوم واحد سيفتّت نقاط التّعلّم إىل أجزاء 

عديدة ويشتّتها، مام يُخىش معه التّداخل والخلط، وهذا يتطلّب 

القليل  وقتا إضافيا ملقّدمات كثرية واستنتاجات عديدة، فاترُك 

من الوقت للطرائق التّفاعليّة ) التي متيل إىل أن تستغرق وقتا 

أطول من العروض (، وارفع كثريا من سقف طلباتك من حيث 

العروض  مقّدمو  يستخدمها  جديدة  تعلّم  طرائق  مع  التّأقلُم 

إلخ...  وحاول أن تدرج من 2 إىل 4 جلسات يف اليوم وأفسِح 

املجال للتنّوع حتّى يكون حارضا بني الجلسات أنفسها.

ويف الربامج القصرية التي تدوم أقّل من يوم واحد، هناك اتّجاه 

نحو التّخطيط من أجل تقديم أشياء كثرية جّدا عىل حساب 

الجلسات التفاعليّة. وهو ما ينبغي تجنُّبه، ألنّه سوف يجعل 

الكّم  التّعلّم عرب هذا  نقاط  للحصول عىل  أكرثَ صعوبة  األمر 

الهائل. والحقيقُة أنّك لن تزيد عىل أن تُحبط عزميَة متعلّميك 

اتّجاه  يف  رُسعة  ذات  مكثّفة  عروضا  لهم  تقّدم  كنت  إذا 

انطباعا  ومتنحهم  تهّمشهم  أن  األمور  هذه  شأن  فمن  واحد، 

بأنّهم ال يستوعبون الّنقاط أو أنّه مل تتّم االستجابُة لتعلُِّمهم. 

وكام نوقش يف القسمني 3.1 و4.1، فإّن املشاركني يتعلّمون أثناء 

التّفاعل مع نقاط التّعلّم، وربطها بتجاربهم الخاّصة عن طريق 

وضع هذه املعرفة موضع التّطبيق. وعالوة عىل ذلك، ينبغي 

لنا أن نتّبع مبدأ املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان أال وهي 

متعلّمينا  الفرصة يف وجه  إتاحة  أجل  من  والتمكني  املشاركة 

حتّى يبْنوا ثقافة كونيّة لحقوق اإلنسان ويعملوا عىل تعزيزها. 

ولعّل الحّل يكُمن يف قطع الربنامج من أجل الحّد من نقاط 

التعلم حتى يكون هناك ما يكفي من الوقت ملناقشة القضايا 

بعمق وباستخدام أساليَب تفاعليٍّة. وعىل امتداد الربنامج، فإنّه 

املشاركني من  لواجبات  الوقت  املزيد من  أن تخّصص  ميكنك 

مختلف األنواع، ماّم يسمح لهم مبامرسة مهاراتهم.

الخطوة 6: اخَت طرائق الترّعلرّم واألنشطة

كنتم  التي  الربنامج  األخرية ملسوّدة  اللّمسات  أجل وضع  من 

قد وضعتموها معا يف الُخطوة 5، فإنّك تحتاج إىل اتّخاذ قرار 

بشأن طرائق التّعلّم واألنشطة التي ينبغي إدراجها يف الربنامج. 

وميكن ملدير الربنامج وضُع بعض الطّرائق واألنشطة يف الربنامج 

منذ البداية، يف حني أنّه سيتّم تضمني األخرى عىل أساس حوار 

مع مقّدم العرض. وأيّا كانت الطّريقة التي ستُعتمد، فسوف 

عىل الّنظرة  الحفاُظ  الربنامج  مدير  مسؤوليّة  من  دامئا  يكون 

الضورّي  التنويع  من  يكفي  ما  وجود  وضامن  الّشاملة 

صلب الربنامج.

املاُمرسات  أفضل   ،4.1 القسم  يف  ذلك  عرض  تّم  ومثلام 

هو  الّناجحة  الّتبية  عنارص  بني  من  فإّن  بية،  الترّ مجال  يف 

الترّعلرّم  أساليب  تشمُل  والتي  التّعلّم،  طرائق  جودة  ضامُن 

عة من الطرّرائق، وهذا يتوقّف عىل  الترّفاعليرّة ومجموعة متنورّ

العوامل التّالية:

أهداف برنامج الّتبية/ دورة التّعلّم

• احتياجات املشاركني من التّعلّم وخلفيّاتهم.	

• محّددة 	 فتة  خالل  املُشاركني  اهتامم  جلب  إىل  الحاجة 

من الزّمن.

• بالتّمكني 	 وتحظى  آمنة  تعلّم  بيئة  خلق  إىل  الحاجة 

واملحافظة عليها.

• الوقت الذي يكون تحت ترصفّكم، وعدد املشاركني، وتوفّر 	

املَعّدات الالّزمة، إلخ...

ومع هذه العوامل الكامنة يف  ذهنك، ميكُنك اتّخاُذ قرار بشأن 

الجدول  إىل  استنادا  برنامجك،  يف  التّعلم  طرائق  مزج  كيفيّة 

يف  الواردة  األنشطة  من  أمثلة  وعىل  أسفله  الوارد  التّايل 

الفصل 4، املوسوم بــ األنشطة. ويعرِض الجدول التّايل أنواعا 

من طرائق التّعلّم ومزاياها وُعيوبها، وكذلك يبسط التّوصيات 

تّم  قد  التّعلّم  طرائق  أّن  والِحْظ  استخدامها16.  كيفيّة  حول 

تتّخذها  التي  الّدرجة  تطابقا مع  ترتيب تصاعدّي  تقدميُها يف 

طرائق التّفاعل مع املتعلّمني. ويُرجى، للمزيد من التّفاصيل، 

طرائق  مختلِف  يجّسد  الذي  األوصاف  نشاط  إىل  الرّجوُع 

التّعلّم يف الفصل 4، املوسوم بــ األنشطة.
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2

الطرّريقة

املُحارضة

املعينات 

الترّعليميرّة طريقة 

العرض بالباور 

بوينت، والرّسوم 

التّوضيحيّة 

واألفالم، إلخ...

الحوار،

مناقشات 

املجموعة بأكملها

اإليجابيرّات

ومصادر  موارد  عىل  باالعتامد 

كاّم  تقّدم  أن  ميكنك  محدودة 

بطريقة  املعارف  من  هائال 

لجمهور  ومنطقيّة  متناسقة 

عريض.

مقّدمة رسيعة ملجاالت جديدة. 

العرض  مقّدم  عىل  الّسهل  من 

التّخطيُط لها وإدارتُها.

التّعلّم  نقاط  توّضح  أن  ميكنها 

التي يصُعب  املعّقدة والعالقات 

وصُفها بالكلامت.

من الّسهل أن يتّم تذكُّرها.

تنويع وتفعيل سائر الحواّس ماّم 

يجلب انتباه املتعلّم.

تخلق الحوار.

ِقيََم  وبالتّايل  املشاعر،  توّجه 

املتعلّمني ومواقَفهم.

جمهور  مع  التّعاُمل  ميكنها 

عريض من املستمعني.

بني  التّفاعل  من  مجاال  اخلق 

املتعلّمني.

يربطوا  أن  للمتعلّمني  ميكن 

املسائل بتجاربهم الخاّصة.

يبني املتعلّمون مهارات من أجل 

الحجاج، واالستامع والتحليل.

تغذية  عىل  املربّون  يحصل 

متعلّقة  فعل  ردود   / راجعة 

بالربنامج.

لبيرّات السرّ

االتّصال يف اتّجاه واحد ماّم يتك 

تحّمل  ودون  سلبيّني  املشاركني 

مسؤوليّة يف التّعلّم.

الّضورّي  للتّفاعل  صغري  مجال 

احتياجات  بني  الربط  أجل  من 

املتعلّمني وخرباتهم.

مهارات  لتعزيز  ضئيل  مجاٌل 

املتعلّمني.

التّعلّم  بأّن  يضمن  يشء  ال 

يحُدث فعال.

ومصادر/  موارد  إىل  تحتاج 

معّدات وطاقة.

غري  مناقشات  تخلق  أن  ميكن 

منتَظَرة.

الّصعب  من  يكون  أن  ميكن 

صياغُة أسئلة االفتتاح الصحيحة 

وإدارة هذا املسار.

ميكن أن يستغرق وقتا طويال.

بعض  أّن  يف  يتمثّل  خطٌر  هناك 

املشاركني سوف يُهيِْمنون.

الترّوصيات

وفقا  هيكليّا  تنظيام  املضامني  نظِّم 

الهتاممات املتعلّمني واحتياجاتهم. 

للتّفاعل  فسيحا  املجال  اترك 

واألسئلة.

امِزج بني الطرائق التّفاعليّة.

تُستخَدم  التي  الكيفيّة  بإعداد  قم 

أّن  من  وتأكد  املعّدات،  وفقها 

التّجهيزات تشتغل، وكن عىل دراية 

بكيفيّة استخدامها.

دون  املعينات  هذه  تستخِدم  ال 

لألسئلة  وإعداٍد  نقاش،  أو  تفسري 

واملتابعة.

مع  للتّعامل  استعداد  عىل  كن 

مشاعر املتعلّمني.

يف  لالهتامم  مثري  هو  ما  حلّل 

املناقشة بشأن هذا املوضوع.

أِعدَّ أسئلة واضحة.

انظُر يف تقنيات الّسؤال.

النظر  وجهات  يف  واضحا  كُن 

الخاّصة.

افَسح املجال لزوايا نظٍر أخرى.

أِدر الّنقاشات وسرّيها.

ة عن طرائق الترّعلرّم ملحة عامرّ
يف ترتيب تصاعدّي من حيث التّفاعل
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القامئات، 

االستبيانات

مجموعات 

العمل االتلخيص،

العصف الّذهنّي،

العمل الجامعّي.

دراسات الحالة 

وصف لحدث 

حقيقّي أو خيايّل

عىل  للُحصول  بصمت  انتظر 

إجابات.

حوِصل ولّخص.

افعل ما ذُكر عىل الّنحو الوارد أعاله.

يد  وقّدم  املكان  أرجاء  يف  تنّقل 

املساعدة للمتعلّمني.

مُيكن استخداُمها يف العمل الجامعّي.

إىل   3 بني  املجموعة  حجم  عىل  أَبِْق 

 5 املثاليّة  الّناحية  ومن  أشخاص،   7

أشخاص.

وخصائص  التّكوين  أهّميّة  يف  انظر 

التّقسيم العشوايّئ مقابل مزايا التّقسيم 

الواعي.

تعمل  أن  ينبغي  التي  الطريقة  أِعدَّ 

مبوجبها  وتقّدم  املجموعات  وفقها 

أعاملها.

قّدم املهاّم بوضوح للجميع كتابيّا.

اضَمن ما يكفي من الوقت. 

هل  )تاكد  مرّات     3 املجموعات  ُزر 

املجموعة،  ديناميكيّة  مفهومة،  املهاّم 

وساعد عىل االنتهاء يف الوقت املحّدد(.

إىل   بالّنسبة  التّكرار  من  الكثري  تجّنب 

عروض املجموعة بأكملها.

نقاط  الحالُة  توّضح  أن  يجب 

واقعيّة  تكون  وأن  التعلّم 

ومناسبة للمتعلّمني.

عىل  الحالُة  تربهن  أن  ينبغي 

الهتامم  مثري  مشكل  وجود 

املشاركني قصد حلّه.

أنِْه بالتّفكري واملناقشة.

تجّنب الكثري من التّكرار بالّنسبة 

إىل  عروض املجموعة بأكملها.

طويال  وقتا  تستغرق  أن  ميكن 

لإلعداد.

وتفتقر  مرِنة  غري  تكون  أن  ميكن 

أمام  املجال  تتك  وال  الحيويّة  إىل 

املتعلّم لطرح أسئلته الخاّصة.

يستغرق وقتا لإلعداد.

من الّصعب تكوين املجموعات.

عىل  الحصوُل  يكون  أن  ميكن 

من  جيّد  بشكل  تعمل  مجموعات 

قبيل التّحّدي.

يكونوا  أن  إىل  املشاركون  يحتاج 

قادرين عىل العمل بشكل مستقّل.

مستعّدا  املسرّي  يكون  أن  يجب 

للتّنازل عن الّسيطرة الكاملة.

بعض  أّن  يف  يتمثّل  خطر  هناك 

املشاركني سوف يُهيمنون.

أن  ميكن  بأكملها  املجموعة  عروض 

جّدا  مملّة  بأنّها  ذلك  بعد  تُشِعر 

تجعل  أن  املرّجح  من  بل  وُمضِجرة، 

الديناميكيّات أقّل نشاطا.

طويلة  فتة  تستغرق  أن  ميكن 

أو  مالمئة  حالة  عىل  للعثور 

استنباطها.

قد ال يكون املشاركون قادرين عىل 

تطبيق دراسات الحالة / الّدروس / 

نقاط التّعلّم املستفادة من دراسة 

الحالة عىل مامرساتهم الخاّصة.

ميكن ألعضاء املجموعة أن يختلِفوا 

حول التّأويل.

يكونوا  أن  إىل  املتعلّمون  يحتاج 

قادرين عىل العمل بشكل مستقّل.

من  املزيد  يتحّملون  املتعلّمون 

املسار ويتعلّمون  املسؤوليّة عن 

من بعضهم البعض.

املشاركني  جميع  أّن  إىل  ل  التّوصُّ

ُملتزمون.

مع  مبارشة  يعملون  املتعلّمون 

املحتوى ويفّكرون فيه مليّا.

من اليسريِ عىل املشاركني أن يُتابعوا.

من اليسريِ الجمع بينه وبني  طرائق 

أخرى.

بعضهم  من  يتعلّمون  الّدارسون 

أجل  من  املهارات  ويبنون  البعض 

وتقديم  مًعا  والتّحليل  التّعاون 

اآلراء، واالستامع واملناقشة.

املسؤوليّة  يتحّملون  املتعلّمون 

املشتَكة عن مسار التّعلّم.

وتفسح  ومرنة  ديناميكيّة  الطّريقة 

املشاركني  أسئلة  أمام  املجال 

الخاّصة وأفكارهم.

يطبّق املتعلّمون ما تعلّموه عىل 

مواقف الحياة الحقيقيّة.

أجل  من  املهارات  يبنون 

التّحليل وعرض اآلراء، واالستامع 

واملناقشة.

رؤية  عىل  قادرون  املتعلّمون 

نظر  وجهات  من  الوضعيّة 

مختلفة.

وبالتايل  العواطف  تتناول  وهي 

قيََم املتعلّمني ومواقَفهم.

الترّوصياتالطرّريقة لبيرّات السرّ اإليجابيرّات
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لعب األدوار

واجبات املشارك 

ومرشوع الّتبية 

املوّجهة

وينبغي لتمثيل األدوار أن يوّضح 

مالمئا  يكون  وأن  التّعلّم  نقاَط 

وواقعيّا بالنسبة إىل املتعلّمني.

وتتّسم  آمنة  تعلّميّة  بيئة  اْخلِق 

بالثّقة.

دراية  عىل  املُشاركني  اْجَعل 

بسياق املسحيّة.

التّطّوع  من  املشاركني  َمكِّْن 

أرشِك  ولكن...  بأدوار  للقيام 

أو  مراقبني  باعتبارهم  الجميع... 

يف تقديم االقتاحات.

وامَنح  واضحة  تعليامت  أَْعِط 

الوقَت لإلعداد.

أنِجز تدريبا.

اختِتْم بالتّفكري واملناقشة.

خّصص جانبا من الوقت الكايف.

قد  املتعلّمني  أّن  من  تأكّد 

األساسيّة  املهارات  اكتسبوا 

املطلوبة  الفّنيّة  املعرفة  ولديهم 

أو أنّهم قد بَنْوها. ويحتاج املسرّي 

باملوضوع،  األساسيّة  املعرفة  إىل 

وطرائق املرشوع وكيفيّة تدريب 

املجموعات.

املتعلّمون  يستغرق  أن  ميكن 

وإعداد  لتطوير  طويلة  فتة 

مسحيّة.

وّديّة  تعليميّة  بيئة  إىل  يحتاج 

للغاية وآمنة.

ميكن أن يكون مفعام باملشاعر 

من الّناحية العاطفيّة.

لتحقيق  مفّصال  تحليال  يتطلّب 

نقاط التّعلّم.

بالتّحليل  املتعلّمني  ُمطالبُة 

والعمل.

املتعلّمون بحاجة إىل أن يكونوا 

بشكل  العمل  عىل  قادرين 

مستقّل وأن يكونوا منفتحني.

وقتا  املتعلّمني  من  تستوجب 

طويال من أجل تنفيذها.

املعارف  إىل  بحاجة  املتعلّمون 

عىل  يحصلوا  أن  وإىل  األساسيّة 

مهارات  من  إليه  يحتاجون  ما 

املرشوع التّقنيّة.

هذه  إىل  أيضا  املسرّي  يحتاج 

مهارات  إىل  وكذلك  املهارات 

تدريب  ومهارات  املرشوع 

املجموعة.

يحتاج املتعلّمون إىل أن يكونوا 

بشكل  العمل  عىل  قادرين 

لفتة  والّتكيز  للغاية  مستقّل 

طويلة.

يكونوا  أن  إىل  املشاركون  يحتاج 

بشكل  العمل  عىل  قادرين 

مستقّل.

عىل  القدرَة  املتعلّمون  يكتسب 

نظر  وجهات  من  الوضع  رؤية 

اآلخرين  دوافع  وفهم  مختلفة 

والتّآزر  التّضامن  مشاعر  وخلق 

بينهم.

لعب  عىل  العمل  خالل  من 

األدوار، ميِكن للمتعلّمني مامرسُة 

إشكاليّة  حاالت  مع  التّعامل 

واختباُر الحلول.

إنّه يثرُي بشّدة عواطف املتعلّمني 

ويتناول بالتّايل قيَمهم ومواقفهم.

بالعمل  القيام  طريق  عن 

املوّجه نحو حّل املشاكل، يتعلّم 

معارفهم  تطبيق  املتعلّمون 

الحياة  مواقف  عىل  الجديدة 

الحقيقيّة.

عالية  درجة  يتّخذون  املتعلّمون 

العمليّة  عن  املسؤوليّة  من 

التّعليميّة الخاّصة بهم.

بني  االلتزام  من  مناخا  تُنشئ 

الربنامج  وتربط  املتعلّمني 

بتجاربهم.

لجمع  الالزمة  املهارات  تعزز 

وعرضها،  وتحليلها  البيانات 

والتّعاون مع اآلخرين.

الترّوصياتالطرّريقة لبيرّات السرّ اإليجابيرّات
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وتوقّعات تحقيق أهداف الّدورة، وكيف تتابط أجزاُء الربامج. 

تنّوٍع يف  التّعلّم لضامن  مناقشُة طرائق  أيضا  للمدير  وينبغي 

الّدورات ويف ما بني الّدورات. وكُن عىل أتّم االستعداد ملساعدة 

مقّدم العرض بواسطة أفكاٍر تهِدف إىل وضع طرائَق تفاعليٍّة، 

من  أجزاء  تنفيذ  يف  ُمساعدتهم  قصد  املُسرّيين  إلرشاك  أو 

الّصلة  الحاالت واملعلومات األساسيّة ذات  جلساتهم، وإيجاد 

باملجموعة املستهَدفة الستخدامها يف الّدورات. فلتُساِعْد إذن 

برنامٍج  ُجزًْءا من  يَعترِبوا جلساتِِهم  أن  العروض عىل  ُمقّدمي 

عهم عىل التّحيّل بالّشعور بأّن الربنامج ِملٌك لهم. كامٍل، وشجِّ

وميكن أن يكون من املفيد بالّنسبة إىل مقّدمي العروض تبادُل 

املعلومات األساسيّة كتابيّا بشأن الّدروِس واملشاركني، فضال عن 

املبادئ الّتبويّة التّوجيهيّة وطرائق التّعلّم املوىص بها، ولإلشارة 

كذلك إىل التّوقيت الذي يبدأون فيه اإلعداد. وسوف تجدون 

يف امللحق 3 جذاذة خاّصة بتحليل الخلفيّة الّنظريّة، فيمكنك 

أيضا  ولتقاسمها  تنتَِهُجه  الذي  التّخطيط  استخدامها يف مسار 

مع مقّدمي العروض، إلخ...

الخطوة 8: ُقْم بإعداد موادَّ تربويرٍّة

إّن املواّد التبويّة التي يتّم اختيارها بعناية أو إعداُدها بـإتقاٍن 

ميكن أن توفّر دعام كبريا ملسار التّعلّم الذي ينتهجه املشاركون. 

ولكن تََوخَّ ُسبَُل الحدرّ من حجم املواّد، فإثقاُل كاهل املشاركني 

الخطوة 7: اخت فريقك

بربنامجك  الخاّصة  العروض  ومقّدمي  امليّسين  اختيار  عند 

يجب عليك أن تنظُر بعني االعتبار إىل مراكز االهتامم التّالية:

• إىل 	 بالّنسبة  ومالءمتُها  والعمليرّة  النرّظريرّة  الخلفيرّة 

محتويات الربنامج

• التّعلّم 	 طرائق  تطبيق  عىل  والقدرة  بويرّة  الترّ املهارات 

املختلفة، مبا فيها الطّرائُق التّفاعليّة

• ع يف الخلفيرّات من أجل الّسعي إىل تحقيق التّنّوع يف ما 	 الترّنورّ

املهنة والعمر والجنس والعرق، واألصل، والخلفيّات  يخّص 

الثّقافيّة والوطنيّة، واإلعاقات، واألقلّيّات الجنسيّة، إلخ...

وعالوة عىل ذلك، يجب عليك أن تأخذ بعني االعتبار التّوقيت، 

إرشاك  فيها  املناسب  من  سيكون  التي  الجلسات،  هي  ما  أو 

أكرث،  الّنظريّة  املعرفة  ذوي  من  األكادمييرّني  املحارضين 

نحو  أكرث  تنَزع  مقاربة  ميتلكون  ممن  امليدانيني  أو العاملني  

العمل عىل نفس املستوى  التّطبيقيّة، ورمّبا  العمليّة  الّنواحي 

الذي يكون عليه املشاركون، والتّحيّل بالقدرة عىل التّحّدث إليهم 

حديث الّنّد للّنّد. ورمّبا ستُنجز الجلسات التّالية بشكل أفضل 

سيرّة ) كام وردت يف  زيارات مؤسرّ باعتبارها ستنتظم يف شكل 

الفصل 4 الخاص بــاألنشطة (. فإذا كان املشاركون يحتاجون 

إىل أن يكونوا قادرين عىل أن يِصلوا حّد التاّمهي بشكل وثيق 

مع مقّدم العرض، فقد يكون من املفيد الّنظُر يف اختيار شخص 

من نفس الجنس أو الجنسيّة أو املنطقة؟ أو رمبا من األشخاص 

الذين تكون عروضهم أكرثَ نجاعة ومثرية لالهتامم، خصوصا إذا 

كانت لديهم خلفيّة غري مألوفة؟

ويأخذ مديُر برنامج الّتبية الذي تُعهد إليه املسؤوليُّة الّشاملة 

عن الربنامج، عىل عاتقه أيضا مسألَة ضامن توفري املعلومات 

ين. وكام تّم  العروض وامليسرّ مي  حيحة والحوار مع مقدرّ الصرّ

حوار  يف  يدخل  أن  يجب  املدير  فإّن  سابق،  وقت  يف  إبرازه 

التّعلّم  نقاط  وتحديِد  املستهَدفة  الفئة  لفهم  مني  املقدِّ مع 

للمدير  وينبغي  بالتّفصيل.  الربنامج  وضع  أجل  من  ومحتواه 

أن يتقاسم املعلومات املستقاة من تحليل الخلفيّة، مبا يف ذلك 

خلفيّات املتعلّمني وحاجات التّعلّم، فضال عن أهداف التّعلّم 
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» لقد متّكنُت كّل يوم من الّنفاذ إىل املوقع منذ تاريخ حصويل 

عىل تفاصيل تسجيل الّدخول «.

» إّن املوقع مفيد وسيظّل أداة تفاعليّة لتحميِل املواّد األساسيّة 

وتنزيلِها «

التّفاعل  لتدعيم  أيضا  املستقبل  يف  أستخِدمه  أن  » أتوقّع 

مع  الزّمالء «.

ضمن  اإلنسان  لحقوق  الّدامنريكّ  املعهد  دورات  يف  املشاركون 

التّنمية،  برمجة  أجل  من  اإلنسان  القامئة عىل حقوق  املقاربة 

2009 وتعزيِز الوصول إىل مؤّسسات العدالة يف زامبيا، 2009.

امنريكرّ  الدرّ املعهد  موقع  دروس  يف  املشاركني  رأُي 
لحقوق اإلنسان:

املشاركون  يختربه  األساسيّة سوف  املواّد  من  زائدة  بُشحنات 

ويجدونه أمرا ال طائل من ورائه، وأنّهم رمّبا لن يضعوا هذه 

املواّد اإلضافيّة موضع االستخدام. بل إّن األمر قد يُفيض حتّى 

الذي يحدث يف صفوف  الخلط  نتائج عكسيّة، من خالل  إىل 

املشاركني أو تشويش مسار التّعلّم.

التي تحتاج  الترّعليميرّة  املوادرّ  نوع من  االعتبار إىل  انظُر بعني 

إليها والتي كنت قد وفّرتها، واحُصل من مقّدمي العروض عىل 

اقتاحات وأفكار.

املشاركني  مع  تتبادل  أن  إىل  يشٍء  كّل  وقبل  أّوال  وستحتاج 

يف  إجامله  ميكن  ما  هو  وهذا  ورة.  للدرّ األساسيرّة  املعلومات 

األهداف التّعلّميّة، والربنامج، وقامئة املشاركني ومقّدمي العروض 

) مع تفاصيَل تخصُّ االتّصال ملزيد من التّعاون (، ويف الّنواحي 

الفضاء  عىل  العثور  وكيفيّة  اإلقامة،  مكان  مثل  اللّوجستيّة 

املخّصص للّدورة وكيفيّة الوصول إليه، ومكان تناول الوجبات، 

واألنشطة االجتامعيّة، ومواعيد نقل املشاركني، وتسديد معاليم 

إلخ...   الطّبّيّة،  والّرعاية  والتّأمني،  الطّقس،  وأحوال  الّسفر، 

والبعُض من هذه املعلومات هو، بطبيعة الحال، ال يكون مالمئا 

املشاركني من دول  فيها  التي تكون قد دعوَت  الحاالت  إالّ يف 

أخرى، ولكن قد يكون هناك أيضا املسائُل العمليّة ذاُت الّصلة 

بلدانهم  يف  بالربامج  يلتحقون  الذين  املشاركني  مع  بالتّعامل 

الخاّصة. وال يَسُعنا إالّ أن نويَص بأّن تبادَل املعلوماِت األساسيَّة 

مع املشاركني يف رسالة استقبال قبل انطالق أشغال الربنامج أمر 

التّعليميّة  املواّد  أيضا يف  ذلك  إدراُج  يُستحَسُن  ولكن  محمود، 

وتقاُسُمه كذلك مع املشاركني يف اليوم األّول، لضامن أّن الجميع 

يحُصلون بالفعل عىل مثل هذه املعلومات.

ومن أجل تطبيق مبدأ املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان فإّن 

االرتباطات بإطار حقوق اإلنسان، ومنظومِتها معايريِها كانت 

أّي  يتعلّموا  أن  يجب  فاملشاركون   ،3.1 القسم  يف  نوِقَشت  قد 

معياٍر من معايري حقوق اإلنسان هو الذي يُشّكل إطارا ملواضيع 

برنامج التّعليم ضمن صكوك حقوق اإلنسان الّدوليّة واإلقليميّة 

والوطنيّة. كام يجب عليك أيضا تحديُد ما هي تقاريُر الرّصِد يف 

هيئٍة من هيئات املعاهدات واآلليات الخاصة  التي قد تكون 

يرّة عن حقوق  النرّصرّ الترّوجيهيرّة واألمثلُة  املبادُئ  أّما  ذات صلٍة. 

اإلنسان فإنّها تُطبَّق عىل ِصلٍة مبوضوع الربنامج، مبا يساعد عىل 

متكني املشاركني من العمل، وبالتّايل تساعُدَك عىل تطبيق مبدأ 

املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان بفرعيها املشاركة والترّمكني. 

ومرّة أخرى، عليك الحّد من عدد الّنصوص وطولِها والّنظُر بعني 

استخداُم مخترصات قصرية  األفضل  إذا كان من  ما  االعتبار يف 

عىل سبيل املثال، أو إصداراٍت أُخرى مبّسطٍة من هذه الّصكوك.

والواجباُت  املوزَّعُة  والوثائُق  بوينت،  باور  العرض  رشائُح  أّما 

فيُمكُن أن تُعترََبَ أيضا موادَّ تعليميًّة. ولذلك اطلُْب من مقّدمي 

بحيث ميكنك طباعتُها  مبّكر  تقاُسَمها معك يف وقت  العروض 

ُمسبَقا قبل انطالق الربنامج، أو عىل األقّل قبل الجلسة، وهكذا 

ميكن للمشاركني الرّجوُع إليها. فبعُض مقّدمي العروض يتّددون 

يف تقاُسم رشائح العرض قبل أن يقّدموها، كام أنّهم يخَشْون أّن 

قراءِة  يكتفون مبجرّد  وإمّنا  العرض  يتاِبعوا مقّدم  لن  املشاركني 

ما خطّته أيديِهم. ومع ذلك، فإّن هذا نادرا ما يحُدث يف الواقع 

العميّل. فقد تبيّّنا من خالل تجربتنا أّن وجود الرّشائح مطبوعًة 

ال  الّتكيز، ألنّهم  املُشاركني عىل  يُساعد  التّقدميّي  العرض  أثناء 

يحاولون نسَخ الرّشائح عىل أوراقهم، ولكن ميكنهم فقط إضافُة 

ُمالحظاتهم عليها.
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األكرث  هو  الترّعليميرّة  املوادرّ  من  شكل  أّي  االعتبار  بعني  انظُْر 

موضع  ووضُعه  املُشاركني  مع  تباُدلُه  حيُث  من  سهولة 

االستخدام أثناء الربنامج وبعَده. أّما بالّنسبة إىل أقرص العروض 

أو الّدورات فقد تكون التّقييدات املدّونة ناجعة، يف حني أنّه يف 

الربامج الطّويلة، ادُع إىل إرساء نظرة شاملة  أفضل تتوفَّر فيها 

جداوُل املحتويات من أجل الحصول عىل مزيد املواّد املوّسعة 

الهائل من  الكّم  املتقّدم. وميكن تجميُع هذا  املستوى  وذات 

املواّد يف ملّف أو عىل ملصقات للتّذكري أو موقع خاّص عىل 

شبكة االنتنت يكون مبقدور املشاركني تسجيُل الّدخول إليه. 

وبالّنسبة إىل البعض من دوراتنا يتوىّل املعهد الدامنريكّ لحقوق 

بالجلسة يف  الخاّصة  الرّئيسيّة  املواّد والّنصوِص  اإلنسان جْمع 

والّروابط  اإلضافيّة  املرجعيّة  املواّد  أّن  حني  يف  الّدورة،  ملّف 

وغريها، ال مُيكن تقاُسُمها إالّ من خالل موقع شبكة االنتنت 

هذا  ففي   .www.humanrightscourses.dk التّايل: 

الّدورة  الّدخول إىل  املوِقع، ميكن للمشاركني واملربنّي تسجيُل 

والحصوُل عىل ملحة شاملة عن جميع املواّد الّدراسيّة، مبا يف 

ذلك املعلوماُت األساسيُّة عن الّدورة مع صوٍر لكلٍّ من مقّدمي 

العروض واملشاركني، وكذلك الوحدة التّعليميّة املتعلّقة باملواّد 

املنظّمة والّنصوص املرجعيّة والّروابط. وعالوة عىل ذلك، فإّن 

بخدمة  خاّصة  ووظيفة  للّنقاش  ُمنتدى  عىل  يحتوي  املوقع 

من  املزيد  تحميُل  واملربنّي  للمشاركني  ميكن  حيث  التّحميل 

املواّد اإلضافيّة والّصور.

ينبغي  أنّه  إىل  نُشري  التّعليميّة،  املواّد  عىل  أخري  وكتعليٍق 

وضُعها موضع االستخدام أثناء الربنامج. فإذا مل يتمَّ استخداُم 

املواّد خالل الّدورة، فهناك خطٌر حقيقيٌّ من أنّها لن تُستخَدم 

عىل اإلطالق. فرَبِمج بالتّايل كيف ميكن استخدامها ومتى يكون 

ْث إىل مقّدمي العروض حول ما هي املواّد املُتاحُة  ذلك، وتحدَّ

للمشاركني ومتى ينبغي استخداُمها. فعىل سبيل املثال ميكنك 

أن تحِملهم عىل البحث عن املعايري ُصلب الّصكوك، والتّحّقق 

أو صلب  املعاهدات  هيئات  توصيات  يف  الكامل  الّنّص  من 

من  اطلُْب  أو  بالبلدان،  املتعلّقة  املعاهدات  هيئات  تقارير 

والذي  الّصلة  ذي  املرجعّي  الّنّص  عىل  يعرثوا  أن  املشاركني 

تُحيُل إليه، إلخ...

قيد  كانت  لو  كام  املواّد  تبُدَو  أن  يجب  الربنامج  وبعَد 

االستخدام، جنبا إىل جنب مع اإليضاحات، والتّعليقات، إلخ... 

استخدام  عىل  املشاركني  مساعدة  يف  املُوالية  الخطوة  أّما 

العثوِر  كيفيرّة  جلسًة حول  أن تشمل  فيُمكن  املرجعيّة  املواّد 

موقع  اعتامد  مع  اإلنسان،  بحقوق  املتعلرّقة  املعلومات  عىل 

ميكن  الطّريقة  وبهذه  انطالق.  نقطة  باعتباره  املتّحدة  األمم 

قصد  أفضل  بشكل  وُمَمكَّنني  مجهَّزين  يكونوا  أن  للمشاركني 

العثور يف مستقبل األيّام عىل املعلومات ذات الّصلة واملحيّنة. 

أجهزة  لتوفري  استعدَّ  األنشطة،  من  األنواع  هذه  وبخصوص 

وهذا  إقامتهم.  فتة  خالل  للمشاركني  املحمولة  الكمبيوتر 

يُساعدهم طبعا يف الحصول عىل االستفادة الكاملة من خالل 

يقومون  املشاركني  وجعل  للّدورة  اإللكتويّن  املوقع  استخدام 

خالل الّدورة مبهاّمهم وواجباتهم بشكل أيس.
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الخطوة 9:

أَِعدَّ التقييَم

• ما هي أهداف التّقييم الخاّص بك؟	

• ما هي اهتامماتُك يف اكتشافها؟	

• اْخَتْ طرائق التّقييم.	

• حلّل التّقييم وقم مبتابعته.	

رّقييم  الت

ت. الترّقييم

الخطوة 9: أِعدَّ الترّقييم

يف  مليّا  بالتّفكري  ابدأ  التّقييم،  إلنجاز  تخطّط  عندما 

وضع  يف  ببساطة  ترشع  وال  بك.  الخاصرّ  الهدف من الترّقييم 

تقييم ألنّك تشُعر بأنّه أمٌر مفروٌض عليك، ولكن تأكّْد من التّفكري 

للكيفيّة  ُخطّة  واجَعْل  استخداُمه،  بها  ميِكُنك  التي  الطريقة  يف 

التي سيتمُّ وفقها استعامله. فال أحَد يستفيد من إضاعة الوقت 

والطّاقة يف تقييم سيّئ التّخطيط ومن شأنه أن ينتهَي به املطاُف 

س الُغبار فوقه عىل الرّفوف، ويبقى غري مستَخَدم. إىل تكدُّ

و يف الكثري من األحيان تكوُن لتقييم برامج التّعليم عّدُة أغراض:

• وبأنّه 	 واالكتامل،  باإلختتام  شعورا  املشاركني  مينح  فهو 

ما  يف  للتّفكري  فرصًة  لهم  ويُوفّر  إليهم،  اإلنصاُت  تّم  قد 

تعلّموه، وما الذي عساهم يفعلون يف املستقبَل

• وهو يوفّر لك باعتبارك مربرّيا ُمدَخالٍت بشأن الكيفيّة التي 	

التّعلّم،  أهداف  إىل  جيّد  بشكل  الوصوُل  وفقها  ميكنك 

وزيادة  الربنامج  لتحسني  املعلومات  بجمع  لك  ويسمح 

تطويره، وتجويد طرائق الّتبية وتطبيق مهارات التّدريس 

من ِقبَلَِك ومن ِقبَِل مقّدمي العروض اآلخرين

• وميكن أن يّوفر فضال عن ذلك كلّه ُمدخالت بشأن أدائك 	

باعتبارك ُمضيًفا يستفيُد منها مموِّلون محتََملون، وكذلك 

ُمخرَجاٍت حول الربنامج وكيف سيساهم يف املسار الّشامل 

الذي قد تكون جزءا ال يتجزّأ منه

• مؤّهالت 	 ملراقبة  تقييٍم  إجراُء  يتّم  األحيان  بعض  ويف 

املشاركني من خالل االمتحانات أو االختبارات، ملعرفة ما 

إذا كانوا يُلَبّون مستويات األداء املتوقَّعة.

ومثلام نوقش يف القسم 3.1 فإّن التّقييامِت توفّر طريقة واحدة 

برامج الّتبية.  ُصلب  القانون  وسيادة  املساءلة  مبدأ  لتطبيق 

إزاء  مسؤوليّاتِنا  ُل  تحمُّ مُيكننا  برنامجنا  تقييم  خالل  فِمن 

الربنامج  من  املُحتَملني  الّنهائيّني  واملستفيدين  املشاركني 

) أصحاب الحقوق (. وميكن أن يسّمى هذا املساءلة الترّناُزليرّة. 

أوالّدولة  ممّولينا،  أمام  مسؤولني  أنفسنا  اعتباُر  أيضا  وميكننا 

التي نعمل فيها، أو إدارتِنا. 

ومُيكن أن يُسّمى هذا املساءلَة الترّصاُعديرّة. وعند تخطيط التّقييم 

الخاّص بك وتنفيِذه، يجب أن تكون حِذرا للحفاظ عىل املساَءلة 

التّنازليّة يف الّتكيز، وتََجنَّْب الحالَة التي قد تطغى فيها مطالُب 

املانحني عىل التزاماتك تُجاه املشاركني وأصحاِب الحقوِق.

أّما مهّمتُك التّاليُة فتتمثّل يف تحديد ما كنَت ترغب يف معرفته. 

الّتبية،  برنامج  التّقييم، ونوِع  الغرض من  يتوقّف عىل  وهذا 

التي  فاملجاالُت  تغيريِه ومتابعِته.  قادرا عىل  وما سوف تكون 

تتمُّ معالجتُها واألكرثُ شيوعا هي:

• املحّددة 	 التّعلّم  أهداف  يُحّقُق  الّتبية  برنامُج  هل 

واألهداَف الفرعيّة املمكنة؟

• إىل أّي مدى كان الربنامج ُمداًرا إدارًة ُمحَكَمة ) التّسيرُي، 	

والِخدماُت اللّوجستيّة، والجدولُة إلخ... (؟

• هل يحّقق الربنامُج األثََر املطلوب ) مبا يف ذلك تعزيُز املعرفة 	

واملهارات / املامرسات  املواقف  يف  التّغيريات  وإحداُث 

بني املشاركني (؟ هل كانت هناك أيّة آثاٍر غريِ مقصودٍة؟

• وهل كانت تكلُفة الربنامج تكلفًة حقيقيّة؟	

• ما هي الّدروس املستفادة؟ 17	

لربنامج  ما  مبعرفة  أيضا  مهتّمني  نكون  األحيان  من  كثري  ويف 

املشاركون  كان  إذا  ما  أي  األمد:  طويلة  تأثريات  من  الّتبية 

قادرين عىل تطبيق ما تعلّموه يف الواقع العميّل عند عودتهم 

من  كان  إذا  وما  األصليّة،  وسياقاتِهم  الطبيعّي  وضعهم  إىل 

املمكن الحفاُظ عىل التّغيريات مع مرور الوقت.
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إّن األمر ال يتعلّق دامئا وأبدا مبسار مبارش ودقيق للحصول 

عىل اإلجابات التي نحتاج إليها. فمن بني املزالق التي تعتض 

بيانات  عىل  فيه  املبالَغ  التكيُز  يُصادفنا  التّقييامت  إنجاز 

بسيطة وقابلة للِقياس بسهولة كبرية، من قبيل عدد ساعات 

الّناس عن الفضاء، يف حني أّن األشياء  العمل كّل يوم، ورضا 

التي ميكن أن يكون من الّصعب قياُسها، مثل تحقيق أهداف 

التّعلّم والتّغيريات يف املواقف، فثّمة ميٌل إىل معاملتها بشكل 

املشاركني  من  نطلُب  سوف  األحيان  من  كثري  ويف  سطحّي. 

جيّدا  أمرا  يكون  قد  الربنامج. وهذا  يقيسوا رضاهم عن  أن 

لتقدير الكيفيّة التي ينظُرون بها إىل كّل من الفندق والّنقل 

انطالقا من املكان املخّصص وإليه، ولكّن األكيد أنّه أقلُّ جودة 

يُطلَب  عندما  وحتّى  الربنامج.  من  أخرى  جوانَب  قياس  يف 

من املشاركني عىل وجه التّحديد أن يعرّبوا عن رضاهم عن 

الربنامج والجلسات، فإنّهم سوف يركّزون عىل تفاصيَل تافهة 

يف كثري من األحيان، مثل مظهر املعلّم الشخيّص، أو ما إذا كانوا 

يشعرون بالّتفيه أو بامللل. وليس ذلك نفس الّشء مثل توفري 

إذا كانوا قد تعلّموا شيئا أم ال.18  الرّاجعة بشأن ما  التّغذية 

وبطبيعة الحال ينبغي لنا أن نكون مهتّمني أيضا مبستويات 

رضا املشاركني، لكّن ذلك ال ينبغي أن يكون املعياَر الوحيَد. 

فمن الّناحية املثاليّة ينبغي عىل املشاركني تقييُم األداء الخاّص 

بِهم أيضا، وإذا كانوا قد انخرطوا يف الربنامج بأنفِسهم ونَقلوا 

الطّرائق  ننرُش  أن  لنا  ينبغي  الجديَدَة مَعُهم. ولذلك  األفكاَر 

التي ميكن أن تقيس ما إذا كان التّعلُّم األسايسُّ قد تحّقق بعُد.

وهكذا، فعندما نختار طرائق التّقييم لتلبية هدِفنا من التّقييم 

واملجاالت التي نحن مهتّمون مبعرفتها، فإنّنا نكوُن بحاجة إىل 

الجمع بني عّدة طرائق يف املامرسة العمليّة، وغالبا ما يتّم ذلك 

االنطباعات  بتجميع  سنقوم  مربنّي،  وبوصفنا  تلقايّئ.  بشكل 

الربنامج: عىل سبيل املثال هل  بتنفيذ  أنّنا عادة ما نقوُم  مبا 

يتحىّل املشاركون باالنتباه؟ وهل يطرحون أسئلة جيّدة؟ وهل 

وينِجزون   ،’aha’ االكتشاف «  » تجربة  لحظات  يواجهون 

االستعامل  ففي  إلخ...،  لإلعجاب  مثرية  بطريقة  هم  مهامَّ

التي  املجاالت  الكثري من  التّشاركيّة ُصلب  للطّرائق  املستمّر 

تقتيض تفاُعَل املشاركني، ما من شأنه أن يوفّر لنا فكرة عن 

وعن تصّوراتهم.  التّعلّم  مجال  يف  يُحِرزونه  الذي  التّقدم 

بإجراء  األحيان  من  كثري  يف  نقوم  سوف  الوقت،  ويف نفس 

تقييم أكرث رسميّة يف نهاية الربنامج. فمن املهّم التوّجُه نحو 

جمع  يتّم  أن  وضامن  مهيكلة  بطريقة  املسارات  من  كّل 

الرّسميّة. وهذا  بالتّقييامت  ومقارنتُها  وتقاُسُمها  االنطباعات 

املزيج من طرائق التّقييم من شأنه أن يوفّر لك أفضل الّنتائج.

التّقييامت  بني  مزج   أنّه  عىل  الخيار  صياغُة  تتّم  ما  وغالبا 

جدارتُه  منهام  ولكّل  الكتابيّة.  والتّقييامت  الّشفويّة 

فمن  بينُهام؟  إذن  يختاروا  أن  فكيف للمربنّي  واستحقاقاتُه، 

الفرص  من  املزيد  توفّر  املكتوبَة  التّقييامت  أّن  املحتََمل 

التّقييامت  من  أكرث  وحاسمة  رصيحة  راجعة  تغذية  لتوفري 

يّة،  الشفويّة، مبا أنّها مُيكن أن تتّم طّي الكتامن ويف كنف الّسّ

أّن املشاركني لن  ولكّن هناك يف اآلِن نفِسه خطرًا يتمثّل يف 

يفهموا متاما الّنقاط التي أُثريت، مبا أنّه مل تُتَح  لهم الفرصُة 

لطرح أسئلة تُطالب بتوضيح املسائل كام يفعلون يف تقييم 

يُفِسح  الّشفوّي  التّقييم  فإّن  ذلك،  عىل  وعالوة  شفوّي. 

مجاالً أرحَب للحوار املشَتك حيث مُيكن للمشاركني واملرّب 

الربنامج.  تطوير  كيفيّة  أفكارا جديدة حول  يبتِكروا  أن  مًعا 

ومرّة أُخرى، نوّد أن نويِصَ باملزِج بني طرائق التّقييم.

الّدامنريكّ  املعهد  ُصلب  نجمع  األحيان  من  الكثري  يف  وإنّنا 

برامجنا  أثناء  التّقييم  يف  طرائق  عّدة  بني  اإلنسان  لحقوق 

تقييمنا  املرجّوة من  الّتبويّة بهدف دعم مختَلَف األهداف 

والخارَجات  التّصّورات،  من  لكلٍّ  الّشامل  الفهم  وضامن 

يف  املشاركون  ينخرط  الطويلة  الربامج  فخالل  الربنامج.  وأثَِر 

الوقت  بعض  تخصيَص  يستدعي  ما  وهو  جلسات صباحيرّة، 

انتظمت  التي  الجلسات  حول  االقتاحات  وتقديم  للتّفكري 

يف اليوم الّسابق. إذ إّن امليّس يجمع معلومات عن محتوى 

الجلسة وشكلِها، متاما بالكيفيّة التي حصل وفقها التّدريب. 

كثري  يف  املشاركني  من  فيُطلَب  أسبوع  كّل  نهاية  أّما يف 

يناقشون  حيث  املجموعة  تقييامت  إجراُء  األحيان  من 

الربنامج  وشكل  األسبوع  خالل  تحّققت  التي  التّعلّم  نقاط 

ومضمونه. ثّم تقوم املجموعاُت بتحميل تقييامتها يف موقع 

ضمن  املشاركون  يعمل  الربنامج  وخالل  االلكتويّن.  الّدورة 

مهامرّ جامعيرّة يتولّون تقدميها يف نهاية الّدورة. وهذه املهاّم 
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تقّدم صورة دقيقة عن معرفة املشاركني ومواقفهم ومهاراتهم 

التي حصلوا عليها.

لحقوق  الّدامنريكّ  للمعهد  برامج  أطول  من  األخري  اليوم  ويف 

الكتاب،  الترّقييم  استامرات  بتعمري  املشاركون  يقوم  اإلنسان 

إّما يف صيغة ورَِقيّة أو يف شكل ُجذاذات إلكتونية متوفّرة عىل 

البيانات  التّقييم عىل  للّدورة. ويحتوي هذا  املوقع اإللكتويّن 

التي يصّنفها املشاركون، ويشتمل كذلك عىل األسئلة املفتوحة. 

ويف اليوم األخري من الربنامج، فإنّنا نُجري أيضا تقييام شفويرّا، 

حيث يُطلب من املشاركني ملُء اثنتني من »ملصقات التذكري 

العمالقة«. تكون إحداهام مخّصصة لوصف أهّم األشياء التي 

سوف  ما  لتدوين  مجعولة  واألخرى  الّدورة،  خالل  تعلَّموها 

متابعة  أجل  من  ديارهم  إىل  يعودون  عندما  به  يقومون 

إىل  رسالة  يكُتبوا  أن  املشاركني  من  يُطلب  ما  وكثريا  الّدورة. 

أنُفِسهم تُلّخُص ما درسوه وتذكّرهم بكيفيّة الترّصّف بناًء عىل 

ما تعلّموه. ثّم نقوم إثر ذلك مبسح الرّسائل ُشعاعيّا وإرسالَها 

الّدروس.  انتهاء  من  أشهر   3 أو  شهرين  بعد  أصحابها  إىل 

ويف بعض األحيان نُدرج استامرَة تقييم األثر التي تَعرِض أسئلًة 

بخصوص استخدام األدوات واملعرفة املكتَسبة خالل الّدروس. 

التي  الكيفيّة  يف  يفّكروا  حتّى  للمشاركني  الُفرصة  يتيُح  وهذا 

كانوا قد وضعوها موضع االستخدام.

استخدامها  قصد  التّقييم  صيغ  من  أيّة صيغة  اختيارك  وعند 

يجب، بطبيعة الحال، أن مُتعَن الّنظَر أيضا يف طول برنامجك، 

وعدِد املشاركني، والوقِت الذي يوَضع تحت ترصّفكم لتحليِل 

ومتابعِة التّقييم. فعىل سبيل املثال، مع أقرص برامج الّتبية التي 

ينظّمها املعهد الّدامنريكّ لحقوق اإلنسان والتي تدوم بني يوم 

واحد ويومني، فإنّنا قد نتمّسك جيّدا بإجراء املهّمة باعتبارها 

إىل  َجنبا  مكتوب،  قصري  بتقييم  وبالقيام  الربنامج  من  جزًءا 

َجنب مع طرح األسئلة بدايًة من التّمرين املسّمى » ملصقات 

التّذكري « واملذكور أعاله، ونُجري هذا التّقييَم يف جلسة تضّم 

الورقيّة،  البيانات عىل الّسبّورة  مُسّجلني  كاملة،  املجموعة 

لتحسني  اقتاحاٌت  املشاركني  لدى  كانت  إذا  ما  أيضا  مضيفني 

بــ» أُرِسُل بريدا  املوسوم  التّمرين  أنِجز  وأخريا  الربنامج، 

إلكتونيّا إىل نفيس «.

ويُرجى الرّجوُع إىل األنشطة الختاميّة يف الفصل 4: األنشطة 

للحصول عىل وصف مفّصل للّنشاط املتعلّق باستامرات تقييم 

مة. األنشطة املقدَّ

والتزِم أقىص ما ميكن من الحذر خشيَة الوقوع يف أخطاٍء ُمحتَملٍة 

حيحَة  الصرّ األسئلة  تسأل  أنّك  من  وتأكّد  التّقييم.  مسار  خالل 

كيفيرّة تحليل  التي تحتاُجها وبُغيَة فهِم  للحصول عىل اإلجابات 

اإلجابات التي تتلّقاها. فتوجيُه األسئلة إىل املشاركني لتقييم كّل 

شأنه  من  نقاط،  1 إىل 5  من  يتدّرج  مقاييَس  ُسلّم  عىل  دورة 

أفضل.  بشكل  التي متّت  الجلسات  مفيدا حول  مؤرّشا  يُوفّر  أن 

وهذا األمُر قد يساعُدك عىل أن تقّرر أيّة جلسة ستجعلها ضمن 

أولويّاتك مستقبال، ومن املحتمل أيضا، أن يساعَدَك يف أن تُقّرر 

أيّا من مقّدمي العروض ستختارُهم الحقا. بل سوف يُعيُنك كذلك 

للعمل معهم  تحتاُجهم  العروض قد  ُمقّدمي  أيٍّ من  يف تحديد 

قصد مّد يد العون لهم حتّى يُطّوروا جلساتهم وطرائقهم. ولكن، 

بني  من  مقّدم  أّي  إىل  أيضا  ببساطة  يُشري  فقد  سابقا،  ذُكر  كام 

مقّدمي العروض كان األكرث ُشهرة وشعبيّة، مّمن كانوا قد عرضوا 

توّجه  مّمن  واحدا  ورمّبا  املشاركني،  أضحكوا  أو  ترفيهيّا  رشيطا 

بـ»عذب الكالم« إىل املشاركني، وتجّنب مجاالت الخالف املحتَملة 

التي  املحاورات  هذه  مثل  صعوبة  من  الّرغم  عىل  الّنقاش،  يف 

تُعترَب بالغة األهّميّة يف برنامج حقوق اإلنسان. ومن ناحية أخرى، 

فإن احتلّت جلسة من الجلسات مرتبة متدنّية من قبل املشاركني 

فقد تشري إىل أّن املشاركني مل يُعجبْهم مقّدُم العرض أو أّن لهم 

العروض  أّن مقّدمي  الّنظريّة، أو من املمكن،  ثقة يف خلفيّاتهم 

اآلخرين عن طريق الخطأ، كانوا قد َغطَّْوا بالفعل نِقاط التّعلّم 

التي كان من املفَتَض أّن الجلسة ذات املرتبة املتدنّية تعالُجها. 

قد  تكون  أن  ميكن  كان  الّسابقُة  فالجلسُة  ذلك،  عىل  وعالوة 

انتهت يف وقت متأّخر دون ترك أيّة استاحة قبل انطالق الجلسة 

أن  ُمتَعبني جّدا، وماّم من شأنه  املشاركني  الجديدة، مام يجعل 

التّوقيِت  موقع  إىل  بالّنسبة  الّشأُن  وكذلك  التّعلّم.  دون  يحول 

لها  يكون  إذ  إلخ...   األسبوع،  أيام  من  اليوِم  ومحّل  اليوم،  من 

جميعها تأثري. وهكذا، عند تفسري الّنتائج، اعتِمْد عىل مالحظاتك 

ومالحظات املُيّس أيضا، واستخِدْم جميع املُدَخالت التي تحّصلت 

مع  األمر  هذا  تُناِقَش  أن  وتََذكَّْر  الطّرائق.  مختلف  من  عليها 

مقّدمي العروض عند منحهم غذاء راجعا بخصوص جلساتِهم.



46

والشّك أّن اإلجابات عىل األسئلة املفتوحة من قبيل » ما هي 

أهّم األشياء التي تعلّمتها خالل الربنامج / أثناء كّل وحدة؟ « 

وكذلك » ماذا يعني هذا بالنسبة إليك؟ « سوف تعطيك فكرة 

عن مدى استيعاب املشاركني ألهّم نقاط التّعلّم، وكذلك عن 

م، وسوف تُظهر إىل أّي مدى أنّها تشري إىل كّل من  املعجم املقدَّ

املعرفة وأبعاد القيم واملهارات ضمن الربنامج. فسؤاٌل من قبيل 

» ما الذي ستفعله ملتابعة ما تعلّمته عند العودة إىل بلدك؟ « 

ومهاراتِهم  املشاركني  ِقيم  عن  حتّى  باملزيد  يخربك  سوف 

وكيف سيترصّفون.

وتوخَّ سبيل الحذر إىل أقىص حّد بشأن الكيفيّة التي تُعالج بها 

التّقييم  عمليّات  يف  املشاركني  من  الحاصلة  الرّاجعة  التّغذية 

الّشفوّي، مبا أّن هذا األمر هو أيضا مصدٌر محتََمٌل من مصادر 

عليهم  تقطَْع  وال  املشاركني  إىل  بعناية  واستِمْع  الفهم.  سوِء 

االستيضاح،  أجل  من  إالّ  األسئلة  تطرِح  وال  لتقييِمهم.  الكالَم 

وتذكّر أن تشُكرهم عىل كّل مساهمة، ولكن ال تبدأ بالرّشح 

وبالّدفاع عن نفسك أو عن الربنامج. فتلك هي آراُء املشاركني 

فاإلنصاُت  حّريّة.  بكّل  أنفسهم  عن  التّعبري  يف  الحقُّ  ولهم 

ولتحسني  للتّعلّم  إليك  بالّنسبة  وسيلة  أفضل  هو  بانتباٍه 

طرائِقك وأساليِبك يف التّخطيط.

وخاّصة  تطرحونها،  التي  األسئلة  عدد  من  للحّد  دامئا  واْسَع 

يف التّقييامت املكتوبة، ولكن أيضا يف عمليّات التّقييم الّشفوي. 

فال تطرحوا أسئلة »ملجرّد طرح الّسؤال« وتضيعوا بذلك وقت 

املشاركني  أّن  يتمثّل يف  املشاركني ووقتكم. وهناك خطر آخر 

سوف يَتَعبون من تعمري االستامرات، فإّما أن ميتِنعوا عن الرّّد 

عىل األسئلة أو أنّهم سيرشعون يف اإلجابة عليها بشكل سطحّي. 

الربنامج،  من  طويال  وقتا  األمُر  هذا  يستغرق  سوف  وأيضا 

ذلك  بعد  يغُدَو  أن  ميكن  ما  لتحليل  أيضا،  إليك  وبالّنسبة 

إجابات دون معنى.

أن  من  البد  التقييم  فإّن  القسم،  هذا  افتتاح  يف  لوحظ  وكام 

يوضع موضع االستخدام وأن تتمرّ متابعُته الحقا. فََعْن طريق 

املشاركني سيجّربون شعور  فإّن  االستامرات  مثل هذه  تعمري 

إليهم.  يُصغي  من  هناك  بأّن  ويحسون  واالكتامل  االختتام 

املشارك،  عن  تصُدُر  التي  الرّاجعة  التّغذية  بناء  وعن طريق 

وبوصفك  الجّد.  محمل  ُمدَخالتِهم  تأخذ  أنّك  إىل  فإنّك تُشرُي 

التّغذية  من  تتعلّمه  أن  ميكنك  ما  يف  فانظُْر  برنامٍج،  مديَر 

الرّاجعة، وكيف ميكنك استخداُم ذلك لتحسني الربنامج املُقِبل. 

الربنامج بخصوص  الراجعة لفريق  التّغذية  وقّدم ما يلزم من 

إىل  الفرديِّة  الرّاجعِة  التّغذيِة  ومن  للربنامج،  الّشامل  التّقييم 

تقاسم  أنّك  وتأكّد من  العروض بخصوص جلساتهم.  مقّدمي 

املخرجات داخل منظّمتك لتحسني برامجك، عىل سبيل املثال 

يف جلسات استخالص الّنتائج مع سائر مديري الربامج ورمّبا مع 

مقّدمي العروض الرّئيسيّني. وانظُر أيضا بعني االعتبار يف كيفيّة 

تقديم مالحظات للممّولني أو الجهات املانحة، ولكن يجب أن 

تضع يف اعتبارك أنّهم سوف يفّضلون عىل األرجح تقريرا مكتوبا. 

فاجَعلْه إذن تقريرا قصريا متضّمنا أبرَز الّنقاط الرّئيسيّة التي 

التّقييامت املكتوبة  نتائج  البداية، إىل جانب  تّم توضيُحها يف 

والتّدريبات الختاميّة بوصفها ُمرفَقاٍت.

ونحُن يف املعهد الدامنريكّ لحقوق اإلنسان نصوغ تقارير تقييٍم 

النتائج  يجّسد  ما  وهذا  الطّويلة.  الّدورات  نهاية  يف  أطوَل 

املستخلَصة من التّقييم الختامي املكتوب، وهو ما يُطلُق عليه 

العاّمة عن  واالنطباعات  البعديّة «،  » املالحظات  اسُم مترين 

وكذلك  واملهاّمت،  املجموعة  وتقييامت  الّصباحيّة  الجلسات 

ويتّم تقاُسُم  الّدرس.  طوال  املُربّون  أبداها  التي  املالحظات 

الربامِج  وثائِق  مع  ويقُع حفظُه  املانحة،  الجهات  مع  التّقرير 

برنامج  لها  يخطّط  أن  يُعتزم  التي  القادمة  للمرّة  األخرى 

يف  األخرى  الربامج  مديري  إىل  الّنتائج  نقُل  ويتّم  ُمامثٌِل. 

جلسة استخالص الّنتائج. أّما التّغذية الرّاجعة املستخلَصُة من 

مقّدمي  مع  فرديّة  بصفة  تقاُسُمها  فسيتّم  الفرديّة  الجلسات 

التّقييم  توثيُق  فيتّم  الربامج  أقرص  إىل  بالّنسبة  أّما  العروض. 

ماّم  الرّاجعة  التّغذية  ُصور عن  األحيان يف شكل  كثري من  يف 

يتأّت من مترين » ملصقات التذكر « أو ما جرى تقييُده عىل 

الّسبّورة الورقيّة، جنبا إىل جنب مع وثيقة جمع الّنتائج املتأتّية 

إذا كانت  التي تكون أقرص، هذا  املكتوبة  التّقييامت  أّي  من 

برنامج  املتأتّية من  الرئيسيّة  الّنقاط  قد وقعت، وصفحة من 

املدير أو املرّب. ومرّة أخرى، يجري تقاُسُم الّنتائج مع الزّمالء 

املناسبني ذوي الّصلة واملمّولني املحتََملني.
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نظريّة،  خلفيّة  تحليل  عىل  الربنامج  مدير  من  تحّصْل   .1

املشاركني / قامئة  وخلفيّات  الربنامج،  سياق  عىل  أي 

التّعلّم ) انظُر امللحق 3 فيام يخص  املشاركني، وأهداف 

شكل الوثيقة (.

حّدد أهداف الجلسة.  .2

َضع قامئة من املوضوعات الفرعيّة ونقاط التّعلّم الرّئيسيّة.   .3

) 7 كحّد أقىص ( لجلسة العمل الخاّصة بك.

قرِّْر ترتيب املوضوعات الفرعيّة ونقاَط التّعلّم القامئة عىل   .4

منطق املتعلّمني ) انظُر الخطوة 5 والقسم 4.1 (.

اخَتْ طرائق التّعلّم واألنشطَة والوسائَل التّعليميَّة التي من   .5

شأنها أن تدَعَم جلستك وتضَمَن التّنّوع ) انظُر الُخطوَة 6 

والفصَل 4 املوسوم بــاألنشطة (.

الزّمنّي  املخطّط  مسّودة  جانب  إىل  للجلسة  خطّة  َضْع   .6

املحّدد ) انظُر الُخطوة 5 وامللحق 5: مخطّط الّدورة (.

َضْع تفاصيل كّل قسم من جلستك مع تدوين مالحظات   .7

أو صياغة مخطوطة.

زاوية  خالل  من  الّدورة  خطّة  يف  أُخرى  مرّة  الّنظر  أعد   .8

نقديّة: فهل سبق لك أن خّصصت وقتا كافيا؟ هل الطرائُق 

متنّوعة مبا فيه الكفاية، دون إثقال كاهل املشاركني؟ هل 

املنطق واضح؟

أنِتْج واجَمع املُعيناِت التّعليميَّة واملوادَّ الخاّصَة باألنشطة   .9

التّعليميّة وكذلك املواّد التّعليميّة.

أسئلة توجيهيرّة للترّخطيط لجلسٍة

1.2  التخطيُط لجلسٍة

إذا كنت تخطّط فقط لجلسة باعتبارها جزءا من برنامج أوسع 

للربنامج،  العاّم  التّخطيط  عن  مسؤوال  لست  وأنت  للّتبية، 

كيفيّة  بشأن  التّوجيهيّة  املبادئ  عن  فقط  تبحث  كنت  فرمّبا 

أن  مالحظة  يجب  ذلك،  ومع  واحدة.  لجلسة  خطّة  وضع 

لربنامج  الترّخطيط  خطوات  نفس  يترّبع  الترّخطيط لجلسة 

للعرض  مقّدما  بوصفك  أنّك  يف  يكُمن  الفرق  ولعّل  كامل. 

ولكن  كامل،  تحليل  إجراء  لك  ينبغي  ال  الجلسات  إحدى  يف 

ُمديري  من  املعلومات  ُمعظَم  الحصوَل عىل  تتوقّع  أن  يجب 

الربامج أو يف حوار مَعُهم.

الخاّصة بك يجب عليك  الجلسة  ومن أجل اإلعداد لتخطيط 

التأكُّد من أن تحُصل من مدير الربنامج عىل اإلجابات عن األسئلة 

التي  حقوق اإلنسان  عىل  بية  للترّ الترّخطيط  قامئة  يف  الواردة 

لك  وهذا يضمن  الفصل.  هذا  بداية  يف  قُّدمت  قد  كانت 

املُشاركني بشكل جيّد قبل  تتلّقى بعد ذلك قامئة  أنّك سوف 

تلّقي  عن  فضال  بك،  الخاّصة  للجلسة  التّخطيط  من  االنتهاء 

قامئة  األهداف  التّعليمية، واملعلوماِت عن الكيفيّة التي من 

مسوّدة  جانب  إىل  تحقيقها،  يف  جلستُك  تُسِهم  أن  املفَتَض 

بك  الخاّصة  الجلسِة  أهداَف  إذن  فناِقْش  الربنامج.  مرشوع 

مدير الربنامج:  مع  يتعاملون  وكيف  املشاركني  وخلفيّة 

معرفٌة  األرجح  عىل  لك  يكون  وسوف  املتخّصص،  إنّك أنت 

التّعلّم  طرائَق  كذلك  وناِقْش  املوضوع.  بشأن  تفصيال  أكرثُ 

منها  أّي  وإذا أمكن،  الربنامج،  خالل  استخداُمها  سيتّم  التي 

تسِبق جلستك  التي  الجلسات  استخداُمه يف  يُتََوقََّع  أن  ميكن 

وتَتْلوها، وما هي الوسائُل التّعليميُّة التي يتمُّ دعُمها يف املكان. 

واستفِسْ بخصوص صنف املواّد الّتبويّة التي سيتّم تقاُسُمها 

مع املشاركني، وكيف ميكن أن تُساهم يف ذلك، وبأّي طريقة 

التّقييم  كان  إذا  ما  بشأن  قرارا  واتِّخذ  الربنامج.  تقييُم  سيتّم 

املخطَّط له لجلستك يكفي للّسامح لك بتنظيم جلسة أخرى، 

تُدرج  أن  تستطيع  كنَت  إذا  ما  الربنامج  مدير  مع  ناقش  أو 

بنفسك تقييَمك املصّغر أثناء الجلسة.

مُيكُنك  الّنظريّة  بالخلفيّة  املتعلّق  التّحليل  هذا  عىل  وبناًء 

أن تخطّط لجلستك، باإلستعانة بالُخطوتنَْي 5 و 6 يف تصميم 

الربنامج، واألسئلة التّالية:
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»الخامتة«

• أستطيع أن أستنتج 	

أّن...

• ويف الخالصة، ميكن 	

القول إّن ...

• ميكن 	 وعموما، 

القول إّن...

• ُحَججي، 	 عن  أّما 

تُشري  بالتّايل  فهي 

إىل...

»الجوهر«

• أعتقد أّن...	

• أجادل القول بأّن...	

• الرئيسيّة 	 والحّجة 

هي  الحالة  لهذه 

أّن...

»مقدمة«

• أّوال 	 أريُد  البداية،  يف 

أْن... 

• يشء 	 كّل  وقبَل  أّوال 

سوف.... أؤكّد

• الحّجة األوىل 	

عند التّخطيط لجلستك يجب هيكلة بنيتها يف ثالث كتل عاّمة 

الخالصة  ج(  واملاّدة،  املحتوى  وافتتاح، ب(  مقدمة  أ(  وهي: 

العاّم،  الربنامج  إىل  بالّنسبة  الّشأن  هو  كام  متاما  واالختتام، 

مثلام تّم  تقدميُه يف الخطوة 5. انظُْر أيضا القسم 3 لالستلهام 

منه بشأن الكيفيّة التي تكشف وفقها عن الهيكل العاّم وتوّجه 

بفضلها إدارة الجلسة يف الواقع العميّل.

باسم  كتل  الثاّلث  ذاُت  البنية  توصف  ما  وغالبا 

املقّدمة،  ميثّل  الذي  الصغري  الّرأس  ذات  » سمكة التّواصل «، 

والجسم الذي ميثّل املحتوى واملاّدة، والّذيل الّصغري الذي ميثل 

الخالصة واالختتام.

تجلب  ولكّنها  قصرية،  تكون  أن  الجلسة  ملقّدمة  وينبغي 

ومتّهد  املوضوع،  عىل  للتّحفيز  الهمم  وتشحذ  االهتامم، 

وبأهداف  ككّل،  بالربنامج  ارتباِطها  وكيفيّة  ألهداف الجلسة 

آمنة  بيئة  خلق  عىل  تُساعد  أن  وينبغي  املحتََملَة.  الوحدة 

بأنّهم  يشُعرون  املشاركني  التّعلّم عن طريق جعل  إىل  تُفيض 

وميكن  الكلمة.  لتناُوِل  كافيا  مجاال  فامَنْحُهم  تَرحاب،  موِضُع 

وتقديِم  حالٍة،  ودراسِة  مبثال،  تبدأ  أن  املفيد  من  يكون  أن 

واستشهاد  املوضوع،  مع هذا  وتجربتك  وعملك  نفسك 

أو سؤال، واطلُْب من املشاركني أن يتحّدثوا عن تجربتهم مع 

هذا املوضوع، وتوقّعاتِهم وشواغلهم بشأن ذلك. وتجّنب أن 

تبدأ الجلسة الخاّصة بك عن طريق االعتذار عن نقص خربتك 

أنّك ال تعرف ما يكفي عن هذا  أو بشأن حقيقة  بالتّدريس، 

املوضوع املعنّي باألمر. فإذا كنت تفَعُل ذلك، فإنّك يف الواقع 

تقول للمشاركني إنّهم عىل َوْشِك أن يُضيعوا وقتهم، وأنّه ليس 

أنّه يف هذا  إليَك. وتََذكّْر  إليهم االستامُع  بالّنسبة  من املُجدي 

الوقت تحديدا، ويف هذا املكان، فإنّك أنت أفضُل من ميكنه 

تقديُم هذا املوضوع. ولسَت بحاجة إىل أن تكون املتخّصص 

املسائل – وتّذكر،  هذه  مثل  يف  البسيطة  وجه  عىل  الرّائد 

لنتائج  والّناقلني  املُربنّي  أفضَل  ليسوا  املتخّصصني  أّن  أحيانا، 

تسليط  يف  بارًعا  تكون  أن  هو  تحتاجه  ما  فكّل  اكتشافاتهم. 

بطريقة  وعرضها  وهيكلها  الرّئيسة،  التّعلّم  نقاط  عىل  الّضوء 

املوجودة  الخربات  بناء  املشاركني، وكذلك  إىل  بالّنسبة  مفيدٍة 

لديهم واالستفادة منها.

محتوى  الحقيقة  يف  ميثّل  وهو  الّسمكة،  لجسم  ينبغي 

إجاميّل  من  األكرب  الجزَء  يحتّل  أن  الجلسة وماّدتها، 

الوقت املُتاح. ويف هذا املقام يجب أن تُعالِج وتكِشف نقاط 

الّنظريّة  الخربات  من  وعنارَص  بك،  الخاّصة  الرّئيسيّة  التّعلّم 

العنارَص  وكذلك  واألمثلة،  والقضايا  والتأّمالت  وامليدانيّة، 

التّفاعليّة التي تتناول خربات املشاركني والقضايا الخاّصة بهم. 

وينبغي تخصيُص الوقِت للحوار والّسامح للمشاركني أنفِسِهم 

التّعلّم  طرائق  تنّوع  أن  وتذكّر  املوضوع.  جوهر  مع  بالعمل 

َص فتاِت استاحٍة قصريًة. التي تنتِهجها وأن تخصِّ

واالختتام،  الـخالصة  ميثّل  الذي  وهو  الّسمكة،  ذيل  أّما 

جزًءا  إالّ  يستغرق  فال  الجلسة،  من  األخري  القسم  ونعني به 

قصريًا من إجاميّل الوقت املُتاح فيها. وينبغي أن تحتوَي عىل 

قبل  من  م  يُقدَّ أن  ميكن  ما  وهو  الرئيسيّة،  للّنقاط  ملّخص 

أفكارا  ْن  فضمِّ مًعا.  كِلَيِْهام  أو  املشاركني  أو  العروض  مقّدمي 

حول كيفيّة تطبيق ما تّم تعلّمه، ولّخْص كيف ميكن للمشاركني 
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العمُل عىل ما تّم تقدميُه من أجل أن يشاركوا بنجاعة يف مجال 

حقوق اإلنسان، وتقاَسِم الكتابات التي أُلّفت حول املوضوع، 

وارِجع  االتصاالت.  وعقد  املطالعات  من  ملزيد  الّروابط  ووفّر 

متّت  كيف  وذكِّر  البداية،  يف  قّدمت  التي  التّعلّم  أهداف  إىل 

تجد  وقد  املشاركني.  من  الرّاجعة  التغذية  واستِق  معالجتُها، 

ل  أيضا أنّه من املفيد إجراُء تقييم قصري حول ما إذا تّم التّوصُّ

فعال إىل تحقيق األهداف، وكيف جرى ذلك.
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1.  مقّدمة للّندوة أو للّدورة:

واملهارات  املعرفة،  هي  ما  التّعلُّميّة،  الّدورة  أهداُف   ·
واملواقف / القيم التي ستتّم معالجتُها؟

البدء   وأوقات  الجلسات،  وترتيب  الزّمنّي،  الجدول   ·
واالنتهاء، ومواقيُت االستاحة.

2.  عرُض مقّدمات املشارك.

3.   إرساُء قواعَد أساسيٍّة.

4.   إجراُء تقييٍم الحتياجات التّعلُّم.

الطّعام،  ووجبات  والّنقل،  العمليّة،  5.   املسائل 

واستجاع املستحّقات املاليّة، والبدل اليومّي، ومأُدبة العشاء 

عىل رشف املغادرين، والرحالت الجّويّة والتّجهيزات، إلخ...

يُرجى الرّجوع إىل قسم » أنشطة االفتتاح « الستلهام أنشطٍة 

محّددة الفتتاح الربنامج.

العنارص املتوفرّرة يف افتتاح برنامج الرّتبية

3.  إدارة  شؤون الّتربية
          على حقـوق اإلنسـان

1.3 افتتاح ُالربنامج - االنطالق انطالقةموفرّقة.

أساس  وضع  عىل  يساعد  الّتبية  لربنامج  جيّدة  بداية  تنظيُم 

متني لبقيّة الربنامج، ولتحقيق نجاحه يف نهاية املطاف. ويحتوي 

الجزُء الخاص بافتتاح برنامج الّتبية عىل خمسة عنارَص رئيسة، 

أال وهي:

وميكنك، بحسب طول برنامجك الّتبوّي، أن تنّوع كالّ من ترتيب 

بناء عىل  وكذلك  البداية  يف  لتنفيذها  اختيارك  وكيفيّة  العنارص 

تَْخَش  ال  ولكن  منها.  ينحدرون  التي  والبيئة  املشاركني  طبيعة 

من أن تُحاول َتجريب يشء جديد يكون أكرث تعقيدا ماّم كُنَت 

حيث  من  باملكافأة  تشُعر  استخدامه – وسوف  عىل  متعّودا 

تعزيُز اهتامم املشاركني والتّفكرُي من خارج منطقة اإلطار الّضيّق 

عند  لتذكُرها  أشياء  نقّدم  سوف  القسم  هذا  ويف  واملحدود. 

الفصل   ويف  االفتتاح.  عنارص  ذلك  يف  مبا  الّتبية،  برنامج  افتتاح 

4 األنشطة سوف تعرث عىل أمثلة مفّصلة من أنشطة االفتتاح.

مسؤوال  نفسك  ستجد  بضيوفه،  يرّحب  ُمضيٍف  أّي  ومثل 

عىل  تكون  أن  عىل  ومجبوال  ِمضيافة  يرّة  مادرّ بيئة  خلق  عن 

وجوَد  يقتيض  وهذا  » ضيوفك «.  الستقبال  االستعداد  أُهبة 

فضاء جاهز للّحظة التي يصل فيها املشاركون، عىل أن يكون 

ويستوجب  تنظيم،   أفضل  عىل  والطّاوالت  بالكرايس  مجّهزا 

وترتيَب  بوينت،  باور  العرض  طريقة  وإعداَد  الّسبّورة  توفرَي 

برنامج  وإيجاَد  التّهوئة،  من  يكفي  ما  عىل  تحتوي  قاعٍة 

الطاوالت، ووضَع عالمات  ومواّد تعليميّة وأوراق وأقالم عىل 

الّتحيب  وعالمات  الفضاء،  إىل  تشري  التي  االتّجاهات  تحديد 

واالستقبال، وتعليَق عنوان برنامج الّتبية عىل األبواب، واقتناَء 

الزّهور واملياه ووضَعها عىل املنضدات، وتحضرَي القهوة والّشاي 

واملرطّبات، إلخ... فوجود هذه األشياء جاهزًة سيسمح لك أيضا 

أن تكون منرشح الّصدر وهادئا عندما يصل املشاركون، ويبنّي 

للجميع أنّك بذلت كّل ما بوسعك لخلِق مناخ جيّد وبيئة مواتية 

للتّعلُّم. وكام تّم عرضه يف القسم 3.1، فإّن هذه االستعدادات 

تُظهر أنّك تحتم املتعلّمني الخاّصني بك، وتشري إىل أنّك تنهض 

تنوي  مبا  كذلك  وتش  مربّيا،  باعتبارك  كاملة  بجّديّة  بدورك 

قضاَءه  تعتزمون  الذي  الوقت  من  لالستفادة  عليه  الحصوَل 

سويّا استفادًة قصوى.
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فأن تكون حارضا يف الغرفة قبل بدء انطالق الربنامج فهو أمر 

يُساعد عىل خلق مناخ جيّد وأساس سليم لتعلٍُّم أكرث نجاعة. 

وهو ما من شأنه أن يُظهر للمشاركني أنّك عىل أتّم االستعداد 

قد  الذي  التّشّنج  حّدة  من  التّخفيف  عىل  ويساعد  لهم 

يُتيح لك فرصة فريدًة  يشُعرون به. فحضورُك يف وقت مبّكر 

القياُم  عليك  لذلك  جلستك،  يف  املشاركني  عن  املزيد  ملعرفة 

أن  منهم  واطلُب  الحارضين  فصاِفح  املكان،  أرجاء  يف  بجولة 

وما  هناك  املجيء  عىل  حَفزَهم  الذي  وما  بأنفسهم،  يعرّفوا 

الذي يُثري اهتامَمهم بشأن برنامج التّعليم وما إىل ذلك... وهل 

األمر  كان  وإذا  تعرفها؟  التي  املؤّسسات  أو  البلدان  من  هم 

لهم  تؤّدون  زمالؤك  أو  أنت  ملاذا  توّضح  أن  فيمكنك  كذلك 

الّزيارة، وسوف يشُعرون أنّك تُبدي ما يكفي من االهتامم بهم. 

وخالل هذه املرحلة األّوليّة، ميكنك حتّى أن تعرُث عىل موضوع 

ملتابعته أثناء برنامج الّتبية.

وماُدمَت أنت املضيَف، فتأكّد من إجراء تقديم سليم لنفسك 

بها  تقوم  التي  املهّمة  ميثّل  قد  وهذا  وملؤّسستك / منظّمتك. 

إدارُة أعامل الّدورة. ورمّبا كان بإمكانك أن تضّمن اللّقاء أيضا 

مديرك / نائب املدير / رئيس  باسم  تلقيها  ترحيب  كلمة 

القسم، أو غريهم... ويف كّل جلسة سوف يقّدم صاحب العرض 

بالخلفيّة  علام  املجموعة  بإحاطة  إذن  فابدأ  نفسها.   / نفسه 

النظريّة التي يتأّسس عليها برنامُج الّتبية، وملاذا تجُد نفسك 

أنت شخصيّا وكذلك مؤّسستك مهتّمني بهذا املوضوع، وما الذي 

ترجوه وكنت تتطلّع إليه من خالل ضبط الربنامج. وهكذا توخَّ 

سبيل الِحكمة وأنَت تطلُب من املشاركني أن يقّدموا أنفسهم. 

فاخَتْ الطّريقة التي يجب استخداُمها لتقديم املشاركني اعتامدا 

عىل طول الّدورة والخلفيّة الّنظريّة وخصائص املتعلّمني. ففي 

الفصل 4 األنشطة، سوف تَِجد ُمقتحات بشأن ما هي الطّرائق 

املناسبة الستخدامها يف التّقدميات.

بل  وروتينّي،  شكيّل  إجراء  مجرّد  من  أكرث  التّقديم  كان  وملّا 

إىل  بعُضهم  يتعرّفوا  حتّى  الّناس  يتوّخاها  وسيلٌة  أيضا  هو 

بعض، فإنّك تحُصل من خالله عىل بداية جيّدة، وتخلق مناخا 

إيجابيّا. وليس هذا كّل ما يف األمر، بل هو وسيلة لك باعتبارك 

املشاركني،  بخصوص  ُمهّمة  معلومات  عىل  للحصول  مربّيا 

وخلفيّاتهم الّنظريّة ومصالحهم، وكذلك بالنسبة إىل املشاركني 

البعض.  بعضهم  قُدرات  بشأن  األّول  االنطباع  عىل  للحصول 

بأنهم  املتعلّمون  يشعر  بحيث  املنهجيّة  بسط  فُكن خالّقا يف 

نِشطون ومنفتحون عىل تعلُّم أشياء جديدٍة منُذ البداية.

املتعلّم  عىل  تركّز  اإلنسان  حقوق  عىل  الّتبية  دامت  وما 

) انظر القسم 4.1 (، ومبا أنّنا نريد تطبيق مبدأ املقاربة القامئة 

القانون  وسيادة  باملساءلة  تتّصل  التي  اإلنسان  حقوق  عىل 

التّعلّم  احتياجات  تحديد  فإّن   ،3.1 القسم  يف  وردت  كام 

أهّميّة  الحقوق – يحتّل  هذه  مراعاة  وانتظاراته – وكيفيّة 

مركزيّة. وكام هو موّضح يف الفصل 2، الخطوتان 3 و4، فإّن 

تحديد احتياجات املشاركني والتوقّعات جزٌء ال يتجزّأ من تحليل 

لتطوير برنامج الّتبية.  قاعدة  تشّكل  التي  الّنظريّة  الخلفيّة 

ولكّن هذا كلَّه يحتاج إىل توصيف يف بداية الربنامج، حيث ميكن 

اإلصغاء إىل املشاركني مبارشة من ِقبَل ِإدارة الّدورة، ورمّبا من 

ِقبَِل مقّدمي العروض أيضا. وهو مامن شأنه أن يوّجه الطّرح 

ُمسبقا.  له  املخطّط  الربنامج  وتنفيذ  بنجاعة  املتصل  الحايّل 

جلسات  يف  املسار  هذا  يكّرر  أن  عروض  مقّدم  لكّل  ومُيكن 

مختلفة، إذا لزم األمر، وإذا مل تُعالِج املُدَخالُت الّشاملُة بالفعل 

هذا املوضوَع. ومع ذلك، تجنَّْب جعَل املشاركني يشعرون أنّهم 

العرض  مقّدم  أن  ملجرّد  كّل جلسة،  يف  نفَسه  الّشَء  يفعلون 

ومدير الّدورة مل يتبادال الّرأي حول املدخالت يف هذا الّشأن. 

إجراء  كيفيّة  عىل  أمثلة  تجد  سوف  األنشطة   4 الفصل  ويف 

تقييم الحتياجات التّعلّم.

الربنامج  وأهداف  الّشاملة  التّعلّم  أهداف  تقديم  وعند 

حدٍّ  عىل  نعمل  فنحن  الربنامج،  مقّدمة  من  جزءا  باعتبارها 

الكامل لدروس املوقع  سواء للحصول عىل تطبيق االستخدام 

خالل  للُمشاركني  معيّنٍة  مهامَّ  إلجراء  وبالطّبع  اإللكتويّن، 

القانون  املساءلة وسيادة  الّدورة، ونقصد بذلك كالّ من مبدأ 

يف  عليه  وردا  الذي  الّنحو  عىل  والتّمكني،  املشاركة  ومبدأ 

القسم 3.1. ونبنّي للمشاركني أنّنا نأخذهم ونأخذ وقتهم عىل 

محمل الجّد، وأننا قد بذلنا ما يف وسعنا لوضع برنامج يالئم 

فإنّنا  الربنامج،  تفاصيل  عن  الكشف  فمن خالل  احتياجاتهم. 

نكون قد عِملنا فعال عىل متكينهم التّمكني كلَّه، بفضل حملهم 
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عىل االنخراط وجعلهم مسؤولني عن املشاركة يف مسار التّعلّم. 

ووحداتُه  الربنامج  جلساُت  تحّقق  كيف  وتذكَّْر أن تقّدم 

األهداف  لتعديل  استعداد  عىل  وكُن  املرجّوة،  األهداَف 

والجلسات ِوفْقا الحتياجات التّعلُّم وتوقُّعاتِه. وال تقلق بشأن 

الربنامج.  عىل  عكيّس  تأثريٍ  من  األمر  لهذا  يكون  أن  ميكن  ما 

األهداِف  فإّن تعديل  الُخطوة 4،  الفصل 2،  يف  نوقش  وكام 

وتقييم  الجديدة  التّعلّم  وفقا الحتياجات  والربنامج  والغايات 

توقّعات التّعلّم، ال يحتاُج إىل أن يكون جذريّا، كام يبدو. فإذا 

كُنَت قد أنجزَت تحليال شامال للخلفيّة الّنظريّة، فيمكن أن يتّم 

ذلك يف الغالب عن طريق إعادة صياغة األهداف واملقّدمات، 

وميكن  بالفعل.  لها  املخطّط  الجلسات  وأمثلة  الزّوايا  وتغيري 

أن يتّم إنجاُز  أكرثَ من ذلك من خالل توفريِ املزيِد من املوارد 

اجتامعات  أو  للمطالعة  موادَّ  شكل  يف  للمشاركني  التّعليميّة 

يتمُّ ترتيبها ُمسبَقا مع ُخرباَء يف املجال. ولكن كُن ُمنفتحا عىل 

الّرغم من ذلك  إلنشاء جلسات جديدة إن لزِم األمُر.

وكام سبق أن ُعرِض يف القسم 3.1 بشأن تطبيق مبدأ املقاربة 

سيادة  و  باملساءلة  يتصل  الذي  اإلنسان  حقوق  عىل  القامئة 

وكيف  التّعلّم  لبيئة  األساسيّة  القواعد  إرساَء  فإّن  القانون، 

ستعملون سويّا، يُعدُّ جزًءا مهاّم ضمن الّسعي إىل إرساء مناخ 

الرّجوع  وميكن  واملربنّي.  املتعلّمني  بني  املتباَدل  االلتزام  من 

إعداد  كيفيّة  بشأن  األنشطة   ،4 الفصل  إىل  الّصدد  هذا  يف 

القواعد األساسيّة.

صحيح.  بشكل  الربنامج  لبدء  كافيا  وقتا  تخّصص  أن  وتذكّر 

ولعّل املّدة الّدقيقة التي يستغرقها االفتتاح تتوقّف عىل الطول 

املكّونات  طوُل  أّما  املُتاح،  الوقت  يستغرقه  الذي  اإلجاميّل 

ويعرِض  آخر.  إىل  برنامج  من  فيختلُف  املختلفة  الفرعيّة 

الجدوُل التّايل مثاال عىل افتتاح دورة تدوم أسبوعني ويستفيد 

منها مشاركون دوليّون.



53

3

أمنوذج من يوم االفتتاح لدورة تدوم أسبوعني
املحتويات

حيب والترّقديم. 15 دقيقة  كلمة الترّ

•••••••••••••••••••••••••	•كلمة•الّتحيب•باملشاركني•يف•املعهد•الدامنريكّ•لحقوق•اإلنسان،•يُلقيها•نائب•املدير.

•••••••••••••••••••••••••	•عرض•قصري:•الّدليل•البيداغوجّي•للّدورة،•واملشاركون•مع•ذكر•االسم•واملهنة.

•••••••••••••••••••••••••	•عرض•الربنامج•لهذا•اليوم.

سة وطنيرّة لحقوق اإلنسان. 20 دقيقة            عرض: تقديم املعهد الدامنريكرّ لحقوق اإلنسان بوصفه مؤسرّ

امنرك. 20 دقيقة            عرض: تقديم ملحة عن الدرّ

•••••••••••••••••••••••••	•عرض•فيلم•عن•الّدامنرك.

•••••••••••••••••••••••••	•عرض•فيلم•)•10 دقائق (، أسئلة وأجوبة.

مة إىل املشاركني – الشارة الشخصية ) انظر الفصل 4، األنشطة (. 45 دقيقة            النرّشاط: مقدرّ

15 دقيقة              استاحة لتناول القهوة.

ورة وتطبيقاتُها العمليرّة. 30 دقيقة               عرض: موادُّ الدرّ

•••••••••••••••••••••••••	•املوادُّ•واملوارد:

                     · الحقيبة، وامللّف، وملصقات التّذكري، والكتب والوثائق املَُعّدة للتّوزيع.
                     · الكمبيوتر: التّوقيع عىل استعارته، جرّب تسجيل الّدخول إىل برمجيّته.

                     · عرض موقع الّدورة، كيفيّة تسجيل الّدخول، ماذا ميكن أن تجد فيه.
••••••••••••••••••••••••• 	•الجوانب•العمليّة.

                     · البدل اليومّي، وجبات العشاء يف البيوت الّدامنركيّة؟ مأدبة عشاء عىل رشف املغادرين / التّوديع.
                     · الّنقل: عن طريق القطار والحافلة.

ورة. 20 دقيقة               عرض: محتوى الدرّ

••••••••••••••••••••••••• 	•الهدُف•من•التّعلّم•و•محتوياُت•الربنامج.

••••••••••••••••••••••••    	•منهجيّات•التّعلّم•يف•الّدورة،•واملشاركة•الّنِشطة•والجلسات•الصباحيّة.

                          ) انظر الفصل 4، األنشطة (.

20 دقيقة  النرّشاط: القواعد األساسيرّة ) انظر الفصل 4 األنشطة (.

45 دقيقة  النرّشاط: تقييم احتياجات الترّعلرّم بواسطة مالحظات الُجذاذات املُلصقة ) انظر الفصل 4، األنشطة (.

60 دقيقة             الغداء

مة للمقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان.  عرض: مقدرّ 60 دقيقة 

15 دقيقة              استاحة لتناول القهوة.

70 دقيقة  النرّشاط: تدريب املشاركني عىل واجبات املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان ) انظُر الفصل 4، األنشطة (.

••••••••••••••••••••••••• 	•تقديم•وتجميع•االهتاممات•املتعلّقة•بحقوق•اإلنسان•والتّنمية.

•••••••••••••••••••••••••	•مقّدمة•إىل•الواجبات.

تيب الجامعيرّ للمكان والترّوديُع. الترّ 10 دقائق 
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• صعوبة 	 تَِجُد  كنت  لو  حتّى  إيجاّب،  بتعليق  واختِتْم  ابَدأْ 

يف العثور عليه، عىل سبيل املثال الّتكيز عىل الّنيّة والقصد: 

عندما...  للغاية  جيرّدًة  انتهجتها  التي  البداية  كانت  » لقد 

برّورة الورقيرّة... « ة جيرّدة عىل السرّ لقد ُقْمت بعرض ملحة عامرّ

• » كام أرى 	 الّنقد باعتباره رأيك الخاّص وليس حقيقة:  ُصغِ 

هذا األمر «... » لقد سمعت... «

• رشائح 	 من  تقرأ  كنَت  عندما    « تُقيَِّم  أن  من  بدال  ِصْف 

العرض باور بوينت وجدُت أنرّ صوتك قد اعَتَته رتابٌة... «

• أِعْد صياغة الّنقد يف شكل توصيات: » أودرّ أن أقتح عليك 	

يادة يف توضيح هذه الفكرة وصياغتها بــ... « الزرّ

نصائح إلعطاء تغذية راجعة بنرّاءة:

2.3 نصائح بشأن تيسري مسار الترّعلرّم

إلنشاء مسار تعلُّمّي جيّد، ال بّد من تحقيق توازٍن بني جعل 

املشاركني يشعرون باألمان من خالل خلق بيئة تعلّميّة ُمفَعمة 

يواجهون  تجعلهم  الذي  الوقت  نفس  يف  اإليجابيّة،  بروح 

تحّديات بشأن آرائِهم ومعارِفهم ومهاراتِهم. وبوصفك مربّيا، 

وإلزاِم  الوضوَح،  التزاِمَك  خالل  من  املسار  هذا  دعم  ميكنك 

نفِسك من خالل األخذ بزمام املبادرة واالستفادِة من مجموعة 

واسعة من تقنيات تسيري الجلسات تسيريا تفاُعليّا. ويف إيجاز 

تيّس  أن  شأنها  من  التي  األساسيّة  العنارص  ذكُر  ميكن  إذن، 

مسار التعلّم الجيّد بالّنسبة إىل املشاركني عىل النحو التايل:

• اخلِْق بيئة تعلّم ُمفَعمة بروح اإليجابيّة.	

• كُْن واضحا وُخْذ بزمام املبادرة.	

• استخِدم تقنيات التّسيري التّفاعيّل للجلسات.	

اخلِْق بيئَة تعلرّم إيجابيرًّة
واالحتام  بالقبول  يحظَْون  بأنّهم  املشاركون  يشعر  أن  يجب 

أن  دون  أفكارهم،  عن  للتّعبري  الكفاية  فيه  مبا  آمنون  وأنّهم 

يتعرّضوا إىل ضغوطات التّصحيح، أو الّسخرية أو أن يُدَعْوا إىل 

االنضباط من ِقبَل مقّدم العرض أو املشاركني اآلخرين. ويتطلّب 

هذا األمُر ديناميكيّة جامعيّة جيّدة تدعُمها أنشطٌة تفاعليٌّة. 

يكفي  ما  يقّدمون  يعرِفوا كيف  أن  إىل  فاملشاركون يف حاجة 

من الُحجج لدعم وجهات نظرهم وكيف يُصغون إىل اآلخرين، 

كنف  يف  وتجري  بّناءة  تكون  راِجعًة  تغِذيًة  يقّدمون  وكيف 

ويأُخذ  الوّديّة.  العالقات  تسوُده  مناخ  ظّل  ويف  اإليجابيّة، 

خلق  يف  املُباَدرَِة  بزِماَم  العروِض  مو  وُمقدِّ الجلسات  ُميِّسو 

هذا الجّو من خالل حثِّ املشاركني عىل الكالم، وإبراِز عالماِت 

املوافقة عىل أن يصوغوا آراَءهم، والثّناء عىل أولئك الذين ال 

ث. كام يجب عليك باعتبارك مربّيًا أن  يجدون حرجا يف التّحدُّ

تستخِدَم أساليب التّغذية الرّاجعة البّناءة، وأن تُعلَِّم املشاركني 

الّسبيل القومية إىل إعطاء تغذيٍة راجَعٍة بّناءة لبعضهم البعض.

ال  األشخاص  نفَس  أّن  من  يتأكّد  أن  أيضا  للمرّب  وينبغي 

عىل  يخيّم  لطيفا  جّوا  هناك  وأّن  الّنقاشات،  عىل  يهيمنون 

املكان، وأّن ال أحَد يتبّص باآلخرين أو يقاطعهم. ولتتِّفْق مع 

القسم  انظُْر  األساسيّة،  القواعد  من  مجموعة  عىل  املشاركني 

إليها  وارِجع  الجدار  عىل  القواعد  بهذه  الئحة  وعلّق   ،1.3

عند الحاجة، وشّجع املشاركني عىل أن يعملوا بها، وهو متاما 

واستخِدم  تلقائيّة.  بصفة  به  القيام  عىل  يتعّودون  سوف  ما 

أدناه  الجدول  يف  تضميُنها  تّم  التي  املختلفَة  التّسيري  طرائَق 

قصد مساعدتِك يف إنشاء بيئِة تعلٍّم إيجابيّة. وتذكّر أنّه ينبغي 

عقولَنا  يشحَذ  أن  ميكن  الّضحك  أّن  معرفُة:  ممتعا  يكون  أن 

الّدرس.  قاعة  تنشيط  عىل  ويساِعَد  جديدة  أشياء  لتستوعب 

وهزل،  لهٍو  مجرّد  إىل  يشٍء  كّل  يتحّول  أن  يعني  ال  وهذا 

غري أّن الحصوَل عىل يشء من الّتفيه ليس من باب الخطيئة، 

لبّث  إذْن  املجاَل  فافَْسِح  الجاّد.  التّعلّم  مع  بتاتا  يتعارض  وال 

الّناس  يجعل  ماّم  األنشطة (   ،4 الفصل  ) انظر  الّنشاط  روح 

يبتِسمون، ويضحكون، ويُفّكرون يف الوقت نفِسه. وميكن أيضا 

أن تستخدم هذه املسائل لتعزيز ديناميكيّة املجموعة وتفعيل 

أجزاء مختلفة من عقول املشاركني وأجسامهم.

توخَّ سبيل الوضوح وُخذ بزمام املبادرة
آراء  من  يقّدمونه  ما  عىل  واإلطراَء  للمشاركني  االعتاَف  إّن 

وباملثل،  يقولونه.  يشء  كّل  عىل  يوافق  املرّبَ  أّن  ال يعني 
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• صوت حّي وفيه تنويع يف الّنغمة	

• نطق واضح وحيوّي	

• اتّصاٌل بواسطة األعني حيث تنظر بهدوء إىل املشاركني دون 	

الّتكيز كثريا عىل شخص بعينه من بني املشاركني.

• إمياءاٌت متحّمسة وثابتة بواسطة اليدين والّذراعني.	

:Christiansen & Rosenkvist ( 2005( كريستيانسن وروزنكفيست

 Voksenundervisning – formidling i praksis

ال: خيصرّ الفعرّ نصائح حول للترّواصل الشرّ

فإّن خلَْق بيئة تعليميّة إيجابيّة ال ينبغي الخلُط املفرط بينه 

فاملشاركون  واألريحيّة،  االجتامعيّة  األُلفة  عىل  الّتكيز  وبني 

بصفتك  عليك،  ويجب  ّما.  شيئا  ليتعلّموا  هناك  موجودون 

فُكْن  التّعلّم،  مسار  عن  املسؤوليّة  بنفسك  تتحّمل  أن  مربّيا، 

واضحا يف آرائك وُخْذ بزمام املُبادرة يف إدارة املسار التّعلّمّي. 

متثّل  إنّك  بل  املُشاركني،  ِمَن  واحدا  لسَت  أنّك  والحقيقُة 

وكفاَءتِك  حرفيّتك  أساس  وعىل  التّعلّم.  مسار  داخل  الّسلطَة 

التّعلّم  إنشاء  ومسار  الّتبية  مسار  مبواضيع  والتزامك  املهنيّة 

مع املشاركني وبينهم، اْختَِف يف زاوية من القاعة وراِقْب فقط 

أو  اإللكتويّن  الربيد  رسائل  من  وتحّقق  اجلِس  أو  يجري،  ما 

وُخْذ  تاّما  كُْن حارضا حضورا  ولكن  القصرية،  الّنّصيّة  الرّسائل 

وحضور  والطّاقة  الحامس  من  يكفي  ما  مع  املُباَدرة  بزِمام 

الّشخصيّة ) الكاريزما (، ورسعة البديهة - وهو أمر رسعان ما 

تَسي َعْدواُه يف أرجاء املكان!

وفّكر فضال عن ذلك يف الطّريقة التي تتحّدث بها، فهِل األمُر 

يبدو كام لو كان الّنعاس يراوُدك، أم أنّك تنّوُع نََغامت صوتك- 

مختبئا  أنَت جالس عىل طاولٍة  فهل  الجسم؟  لُغة  وماذا عن 

وراء جهاز الكمبيوتر، أم أنّك تتحرّك يف جميع أرجاء القاعة، 

فتقتب من املشاركني وتربط بنظرات العني جسورا للتّواصل 

اليدين  إشارات  تستخدم  أنت  هل  يتحّدثون؟  عندما  معهم 

تتكلّم لغة يفهُمها املشارِكون،  واإلمياءات، وما إىل ذلك؟ هل 

هل أنت تستمع وتتقبّل بذهن متفتّح أفكارَهم وُمْدَخالتِهم؟ 

حاول استخدام نفسك وتجربتك الّشخصيّة واملْهنيّة - الّناجح 

منها والفاشل - باعتبارها أمثلة تستشهد بها يف برنامج الّتبية. 

وسيجعل كلُّ ذلك الجلسة تتّسم بواقعيّة أكرث، وتحِمُل املشاركني 

عىل فهٍم أفضَل وتشّجعهم عىل تبادل الخربات الخاّصة بهم، 

وبالتّايل تساعُدهم عىل الّربط باملوضوع وإدراج نقاط التّعلّم. 

من  كّل  إزاء  باملسؤوليّة  الّشعوَر  واّمَنْحُهم  املشاركني  فرشّك 

املسار التّعليمّي، والتّسيري وبالتّايل عّزز من تحّملهم املسؤوليّة 

وقدرتِهم عىل أن ينُقلوا ما تعلّموه إىل جامهرَي أُخرى.

ويجب أن يسعى املربّون جاهدين لتجّنب تنميط طاّلبهم وأن 

اإلنسان  مبادئ حقوق  القامئة عىل  املقاربة  تنفيذ  يعملوا عىل 

ة، كام نوقش ذلك يف القسم  عدم الترّمييز واملساواة والفئات الهشرّ

3.1. ويجب عليك تجنُّب اإلفراط يف التّبسيط وأفِسِح املجال أمام 

املشاركني حتّى يُعرّبوا عن مشاعرهم وآرائهم املختلفة. ويجب أاّل 

تُغّض الطّرْف عن أّي خالف ينشب ُصلب املجموعة، بل البّد لك 

من أن تحتِس من مثل هذه الوضعيّة، وعالج الخالفات املُحتَملة 

وتَدّخل عند االقتضاء، واضعا يف اعتبارك أّن التّعبري عن االختالف 

هو أيضا أمٌر صّحّي. ويف الواقع، يجب أن يتعلّم الجميُع احتاَم 

حقيقة أّن الّناس لديهم كثري من اآلراء املختلفة، وأّن عليك أن 

الذي  الالّعب  تستهدف  أن  ِمن  بدال  الُكرة،  » افتكاك  تطلب 

ميتلكها «. وملعرفة املزيد من التّفاصيل عن هذا املوضوع انظُِر 

عبة وكيفيرّة الترّعامل معها. القسم 3.3 املواقف الصرّ
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إليكم  املوّجهة  التّوصيات  هذه  كّل  تأجيُل  ميكن  وال 

منتلك  وأنّنا  مختلِفون،  جميعا  أنّنا  تنَس  فال  باعتباركم مربّيا. 

ُمبالَغا  يكون  أن  يشء  لكّل  وميكن  مختلفًة.  تسيري  أساليب 

مربّيا  باعتبارك  مهاراتك  لتطوير  وسيلة  أفضَل  ولعّل  فيه، 

ه  هو أن تُصبح عىل بيّنة من نقاط القّوة والّضعف لديك. فتََوجَّ

إذن بالسؤال إىل مديِر الربنامج واملشاركني وزمالئك حول رأيهم 

من  واخترِب  بعناية  التّقييامت  واقرأ  التّسيري،  يف  أسلوبك  يف 

ما هي  الطرائق جديَدها، وسوف يساعدك ذلك عىل معرفة 

وتلبّي فضال  مربّيا  باعتبارك  تُناِسبُك  التي  الطّرائُق واألساليُب 

عن ذلك احتياجات املشاركني.

القول:  من  إليك  بالّنسبة  حرج  ال  أنّه  أيضا،  وتذكّر 

مربٍّ  إنّك  إذ  األسئلة.  من  سؤال  عىل  إجابًة  » أنا ال أعرف « 

وال  متنّقلة.  موسوعًة  أو  » أوراكل «  البياناِت  قاعدَة  ولست 

كانت  املشكلة – إذا  هذه  ملعالجة  واحدة  طريقٌة  إالّ  توَجُد 

ذات صلة باملوضوع – أال وهي دعوُة املشاركني لإلجابة عىل 

تطلب  أن  أو  ذلك،  عىل  قادرين  كانوا  إذا  بأنفسهم،  الّسؤال 

التّايل.  لليوم  األمر  يف  التّفكرَي  أو  الجواب  عن  البحَث  منهم 

وميِكُنك أيضا أن تقتح التّثبّت من املعلومات يف اليوم التّايل، 

أو دعوة مختّص أو مقّدِم عروٍض آخر ملعالجة موضوع معنّي.

اسَتخِدْم تقنيات الترّيسري الترّفاعيلرّ
التّسيري، تكون بذلك  التّعلّم وتقنيات   إذا كنت تنّوع طرائق 

قد ساعدت عىل إبقاء املشاركني يقظني وتوّجهت بالحديث إىل 

أجزاء مختلفة من أدمغتهم واعتمدت أساليب أخرى يف التّعلّم. 

وكام هو موّضح يف القسمني 3.1 و 4.1، فإّن استخدام طرائق 

املتعلّمني  ومنح  الحوار  عىل  تركّز  التي  التّفاعليّة  التّدريس 

ما يكفي من الخربة العمليّة يف مجال البحث عن املعلومات 

والحلول، ملامِّ يُساِعُد عىل دعم مهارات الّتبية يف مجال حقوق 

اإلنسان وِقيَِمها. ويعرض الجدوُل أدناه عددا من التّقنيات التي 

من شأنها مساعَدتُك يف إنشاء بيئة تعلٍّم إيجابيٍة وتفاعليٍّة.
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ياغة إعادة الصرّ

ق يف بعض  التعمرّ

النرّقاط

مفعول املرآة العاكسة

الترّشجيع

مت املقصود الصرّ

العصف الذهني

الترّنظُّم

الترّتابُع

املوازنة

أساس  عىل  االستامع 

أرضيرّة مشَتَكة

الُهدنة

استخِدم عباراتك الخاّصة لتُعيد ما قاله املشارك. وابَحْث عن 

رّد فعل املشاركني.

» هذا يبدو وكأنّه... «

» هل ميكن أن تتكلّم أكرث حول... «

» هل تعني...؟ «

صوت  نربة  باستخدام  دقيق  بشكل  املتحّدث  كلامت  أِعد 

محايدة ولغة الجسد.

حاِفْظ عىل نربة دافئة ومقبولة للّصوت بغّض الّنظر عاّم يُقال.

» من لديه فكرة أيضا؟ «.

» السيّدات كّن يتحّدثن، دعونا نستِمْع إىل الرّجال «.

» هل ميكن ألحد منكم أن يقّدم مثاال؟ «.

التّواصل مع املشاركني بواسطة العينني والتّنبيه بلغة الجسد، 

تنتظر  كنت  إذا  قليلة.  ثوان  ملّدة  الكالم  عن  مُتسك  بينام 

مشاركا واحدا فقط، ارفْع يدك ليتّوقف اآلخرون عن الكالم.

استخِرِج  املثال  سبيل  عىل  للمّهمة،  موَجزا  وصفا  ابَدأ 

اإليجابيّات والسلبيّات.

علّق عىل الحكم.

» أريد من الجميع التّعبري عن رأيهم «.

» من اليسري جّدا عىل كل الذين يريدون التّحدث أن يرفعوا 

أصابعهم؟ «

» ليىل، أنِت األوىل، وكريم يف املرتبة الثّانية. هل من شخص 

آخر لديه ما يقولُُه؟ «

الوقت:  نفس  يف  تجري  محادثات  عّدة  أمام  وكأنّنا  » يبدو 

أنّني  ذاك – هل  حول  واآلخر  املوضوع،  هذا  حول  واحٌد 

أدركُت ذلك حّقا؟ «

» هل لدى أّي شخص آخر وجهة نظر مختلفة؟ «

» هل هناك طرق أخرى للتّعبري عن ذلك األمر؟ «.

» واسمحوا يل أن ألّخص ما استمعت إليه من كّل جانب... « 

نقاط  إىل  ولكن  االختالف  نقاط  من  الكثري  إىل  » أستمع 

االتّفاق أيضا «.

»يبدو وكأنّه... هل إنّني فهمُت األمر جيّدا.. أليس كذلك؟ «

القاعة.  يف  الخالف / الغضب  من  الكثري  هناك  أّن  » أشُعُر 

ما هو رأيكم يف الّسبب الكامن وراء ذلك؟ « » أسمُع أحدهم 

صحيٌح؟ «  هذا  فهل  خالفَه.  يقول  آخر  وشخًصا  شيئا  يقول 

» ماذا ينبغي أن نفعل ِحيال ذلك؟ يجب علينا أن نتّفق؟ « 

» كيف مُيِكُننا أن ننتقل؟ «

غري  بطريقة  املشاركني  أحد  يتحّدث  عندما  مفيدة  تكون 

واضحة.

تساعد املشاركني عىل التّفكري بصوت مرتفع.

إحدى  جعل  يف  املشاركون صعوبة  يجُد  عندما  مفيدا  يكون 

الّنقاط واضحًة. وهو يُستخَدم إىل جانب إعادة الّصياغة.

يبني الثّقة.

يساعد عىل ترسيخ حياد امليّس.

مفيد يف املرحلة املبّكرة من الّنقاش.

يساعد الّشخَص الخجوَل عىل املشاركة.

ال يسلّط األضواء عىل أّي شخص.

يُعطي مساحة للمشاركني حتّى ينظّموا أفكارَهم.

للمساعدة يف ضبط قامئة من األفكار بسعة ودون مناقشتها.

يجمع بني طريقتي مفعول املرآة العاكسة وإعادة الّصياغة.

منهم  العديد  يكون  عندما  التّناوب  عىل  األشخاص  ُمساعدُة 

يريدون التّحّدث.

جعُل األشخاص يعرفون متى يحني الوقت ليتكلّموا.

جعُل األشخاص يعرفون متى يحني الوقت ليتكلّموا.

يضمن التتابَُع بني خطوط متنّوعة من الفكر.

يبنّي أنّه مُيكن مناقشُة عّدة عنارص للموضوع الواحد ويعاملها 

جميعها عىل قدم املساواة.

طرح  طريق  عن  الجامعية  املناقشات  حرص  عىل  تُساعد 

وجهات الّنظر األخرى.

يُثِبُت صّحة مجاالت االختالف، ويركّز عىل مجاالت االتّفاق.

يبنّي أّن للمشاركني شيئا مشَتَكا يسَعْون إىل بنائه.

إنّها تقّر بوجود مساحة للخالفات والعداء واملشاعر الّسيّئة يف 

البيئة التعلّمية، بل توفّر مثل هذه املساحة. فّكر يف وضعِ حّد 

املشاركني  ومطالبة  معالجته  خالل  من  منه  والتّقليل  للعداِء 

بالحصول عىل مساعدة للميّض قُُدما.

كيف متى وملاذا ماذا
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• االلتزام 	 بشأن  سلوك  مدّونة  اعتامد  عىل  املجموعة  ساِعِد 

باملواعيد عند االتّفاق عىل القواعد األساسيّة، انظُر الفصل 4، 

األنشطة

• الجدَوَل 	 واحتاِمَك  املحّدد  الوقت  يف  بوصولك  قُدوة  كُن 

 30 وصولك  يكون  أن  عىل  واعمل  الزّمنّي / االستاحات. 

وكُن عىل  األّول،  اليوم  الربنامج يف  انطالق  بدء  قبل  دقيقة 

الوثائق  قبيل  الَعمل، من  كافّة جلسات  بدء  قبل  استعداد 

عرض  جهاز  تشغيُل  وكذلك  الطّاوالت،  عىل  توزّعها  التي 

باور بوينت

• يشُعر 	 أن  ينبغي  إذ  الجميع،  يحُض  حتّى  واالنتظاَر  إيّاك 

املشاركون أّن من املهّم أن يكونوا حارضين يف بداية الجلسة. 

اليوم األّول، فإنّهم سيأتون إىل  انتظرتهم يف  أنّك إذا  واعلم 

الجلسة يف اليوم التّايل يف وقت متأّخر جّدا،

• الذي 	 التّوقيت  عن  تُعلن  بأن  االستاحات  قبل  الحذر  تََوخَّ 

ينبغي أن يكون خالله املشاركون مرّة أخرى يف قاعة الّدرس. 

اللّوح  عىل  نْه  دوِّ بل  ذلك،  يَسَمُع  الجميع  أّن  من  وتأكّد 

الورقّي أو الّسبّورة

• أخرِبِ املشاركني مبا سيحدث بعد االستاحة / يف اليوم التّايل، 	

يتمَّ  حتّى  االهتامَم  يستحقُّ  شيئا  هناك  أّن  يعرِفون  ألنّهم 

إبرازُه

• أَفاََل 	 تناَول مع املشاركني مسألة من املسائل ذات األهمية: 

أنّه  أم  جّدا  عامٌّ  هو  هل  احتياجاتِِهم؟  الربنامُج  يستهدف 

صعٌب للغاية ويطرح تحّديات؟ هل أنّهم يشُعرون بانعداِم 

األمان؟ اعَمْل بجّد ملُعالجِة اهتامماِت املُشاركني واحتياجاتِهم

• نّوع منهجيّات التّعلّم وأساليَب التّسيري التي تعتمُدها. 	

نصائح حول كيفيرّة الررّدرّ عىل عدم احتام املواعيد.
يات - وكيفيرّة الترّعاُمِل معها 3.3 التحدرّ

تعليم  من  صعوبًة  أكرثُ  هي  اإلنسان  ُحقوق  عىل  الّتبية  إّن 

عسرية  أسئلة  تُثري  فهي  األكادمييّة.  الّنواحي  يف  املُغرقة  املواّد 

عىل  وتركّز  الثّقايّف،  والتّنّوع  اإلنسان  سلوك  حول  وجوهريّة 

إجابات ُمعّقدة من قبيل ما إذا كان الّناُس يُحرَمون من التّمتُّع 

ِقيَِمنا  عىل  عميق  بشكل  تنطوي  اإلنسان  فحقوق  بحقوقهم. 

وتتضّمن مشاِعرَنا وآراَءنا، وميِكُن أن تُشّكل تحّديا جاّدا لِنظرَة 

ميكن  لذلك،  ونتيجًة  املُسبَقة.  وأفكارهم  العامل  إىل  املشاركني 

مناقشات  إىل  بسهولة  تُفيِضَ  أن  اإلنسان  حقوق  عىل  للّتبية 

ساِخنة ومشاعر مجروحة مخدوشة، ماّم ميكن أن يواجهه املرّب 

يف تجربته باعتبارها تحّديا شخصيّا وساحقا. وميكن أن يتسبّب 

هذا األمُر للمربنّي يف اللّجوء إىل ردود فعل غري الئقة مثل أن:

• من 	 للجدل  املثرية  القضايا  معالجة  يف  متّددين  يُصبحوا 

التّمييز  مناهضة  حول  مناقشات  املثال،  سبيل  عىل  قبيل، 

بشأن  للغاية  فيّاضة  مشاعر  يُثري  أن  ميكن  ماّم  واملساواة، 

من  الفئات  وحقوق  ومسؤوليّاتهم  واإلناث  الّذكور  أدوار 

قبيل املثليّني جنسيّا،

• يُسُعوا إىل اإلنغامس يف التقييدات التي خطّوا عليها بعض 	

االتّجاٍه  ذي  االتّصاِل  ألسلوِب  واضٍح  اعتامد  يف  املالحظات، 

الواحد، وذلك لتجنُّب املناقشاِت املثرية للجدل،

• يوجدوا الحّل عن طريق استخدام سلطتهم يف قمع املشاركني 	

مّمن يكون ِمراُسهم َصعبا، مبحاولة عزلهم وإلجام صوتهم.

وينبغي تجّنب ردود الفعل هذه بعناية فائقة. ومن أجل ذلك، 

َضْع يف اعتبارك أن الّتبية عىل حقوق اإلنسان تتمثّل يف قبول 

تعتمد  فهي  ملناقشتها.  الالّزمة  املهارات  وبناء  املختلفة  اآلراء 

اإلنسان.  حقوق  ومبادئ  الّدوليّة  املعايري  من  مجموعة  عىل 

واقبْل برحابِة صْدٍر أنّها – بل ينبغي أن تكون كذلك - يجري 

أرض  عىل  لتحّديات  تتعرّض  انفّكت  وما  باستمرار،  تطويرُها 

تُقّر  املقاومة، حريٌّ بك أن  تُحاول قمَع  أْن  الواقع. وبدال من 

ويف  ومرِنة.  إيجابيّة  بطريقة  عليها  وترُّد  وتواِجهها  بوجودها 

هذا القسم سوف نقّدم بعض التّحّديات املشَتَكة التي مُيكن 

أن تجّربها وتختربها يف إدارة برامج الّتبية عىل حقوق اإلنسان، 

وتُقّدَم الّنصائح حول كيّفيّة التّعامل معها.
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• ذكِّْر نفَسك أّن الّتبية عىل حقوق اإلنسان هي قبوُل اآلراء 	

املختلِفة حول بناء املهارات الالّزمة من أجل مناقشتها،

• اقبَْل أن ليست كّل مقاومة هي  بالّضورة عائقا يحول دون 	

التّقّدم. فليس عليك أن توافق عىل كّل يشء

• فّكر يف ما هو إيجاّب بخصوص املقاومة، فعىل سبيل املثال 	

ميكنك  ورمّبا  بالّنشاط،  األقّل  عىل  ُمتّسام  املشارك  يكون 

تحويُل الطّاقة إىل تَعلُّم تدريجّي

• األنشطة، 	  .4 الفصل  انْظُِر  الجليد،  إذابة  طريقة  استخِدْم 

بعض،  إىل  بعضها  باالرتياح  تشُعر  املجموعة  لجعل  وذلك 

وكذلك عندما تحُدث خالفات يف وقت الحق،

• األنشطة، 	  .4 الفصل  انظُر  األساسيّة،  القواعد  إىل  ارِجْع 

وجهات  احتام  حول  عليها  الفريُق  اتّفق  التي  والّنقاط 

نظٍر مختلفة. وتذكَّر أن تُنهي مبالحظة إيجابيّة.

• بتوفري 	 املثال  سبيل  عىل  معها  وتعاَمْل  باملقاومة  اعتِف 

إستاحة عندما تشعر بأن التوتر يسي يف الغرفة، وحّدد اآلراء 

وتساءل عاّم إذا كان عدم االتّفاق أمرا محمودا أو للحصول 

رمّبا عىل مساعدة يف حّل املشكلة، انظُر القسم 2.3.

• جرّب منهجيّات تربويّة جديدة أو أساليب تسيري، أو اسأل 	

املشاركني عن طرائق جديدة أو أساليب للتحكم يف التّسيري،

• إذا كان  شخص واحد يُواِصل  إعاقة مسار التّعلّم، فيمكنك 	

التّحّديات،  إىل  واإلشارُة  انفراد،  عىل  املشارك  مع  التّحّدُث 

أن  الّشخص  لهذا  ميكن  التي  الّسبُل  وناِقِش  حلوال  واطلُب 

يساعد بها عىل تحسني بيئة التّعلّم. وميكن كمالذ أخري أن 

يُطلََب من املشارك أن يغادر املجموعة

نصائح حول كيفية الررّدرّ عىل مقاومة الترّعلرّم
ُمقاومة التعلرّم

سوف يواجه املربّون يف بعض األحيان ما يسي بني املشاركني 

من أصناف املُقاومة املُبارشة أو غري املبارشة التي تحول دون 

عىل  تعيشها  أن  املقاومة  هذه  ملثل  وميكن  التّعلم.  تحقيق 

املربنّي  تعلّم  لنقاط  املستمّر  التّحّدي  شكل  يف  املثال  سبيل 

أو وجهات نظرهم، أو يف التّباطؤ عندما يتعلّق األمر باملشاركة 

حول  جهرا  عنها  اإلعراب  يتّم  التي  أوالّشكوك  األنشطة  يف 

هجامٍت  شكل  يف  أيضا  تظهر  وقد  املُعتََمدة.  الطّرائق  قيمة 

الّتبية، وانتقاداٍت  متواصلة عىل الجوانب العمليّة يف برنامج 

موّجهة إىل التّأخري الطّفيف يف فتات االستاحة، واملشاكل التي 

تحُدث بخصوص املرطّبات، أو مدى رُسعة توزيع املطبوعات 

عىل سبيل املثال.

وميكن أن تكون األسباُب عديدة. فرمّبا مواضيُع حقوق اإلنسان 

تتحّدى  أنّها  كام  للمشاركني،  تحّديا  متثّل  النحو  هذا  عىل 

تعاملهم  بأنّك  شعورا  تعكس  قد  أنّها  أو  العامل،  إىل  نِظرتهم 

عىل  فعل  رّد  تكون  قد  أو  أخرى،  حاالت  يف  دونيّة  بطريقة 

الرّصاع يف أماكن العمل إلخ... وقد يكون ذلك ببساطة رّد فعل 

تُنّوع  أنّك ال  أو  فائقة،  تتحرّك بسعة  أنّك  منهم عىل حقيقة 

طرائقك يف التّعلّم، أو أنّك تستخدم طرائق تنطوي عىل الكثري 

من التّحّدي للمجموعة. ويف الجدول التّايل سوف تجُد نصائح 

حول كيفيّة الترّصّف حتّى تتعامل مع مقاومة التّعلّم.

عدم احتام دقرّة املواعيد 
املحّددة،  املواعيد  األحيان  بعض  يف  املشاركون  يحتم  ال  قد 

وقت  يف  يرجعون  أو  الربنامج،  انطالق  بدء  عند  أو يتغيّبون 

ساعة  يف  املكان  أويغادرون  االستاحة،  فتات  إثر  متأّخر 

الّسلوك  أنّهم ال يَحُضون عىل اإلطالق. ومثُل هذا  أو  مبّكرة 

باعتبارك  الوقت  لك  يجعل  ال  مبا  التعلّم  مساَر  يعطّل  سوف 

التّعلّم  نقاط  من  لبلوغه  خطّطت  قد  كنَت  ما  إلنجاز  مربّيا 

التي تّم تحديُدها. وباإلضافة إىل ذلك، فإّن كالّ من املشاركني 

املواقف  وأّما  االضطراب،  و  الخلل  العروض سيعتيها  وكذلك 

واملساءلة.  الجّديّة  من  خاليًة  فستكون  التّعلّم  مسار  تجاه 

ويف الجدول أدناه ستعرث عىل نصائح حول كيفيّة الرّّد عىل عدم 

االلتزام باملواعيد.
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• خّصص فتة استاحة وجّدد الهواء النقّي داخل القاعة	

• مبّكر 	 وقت  يف  اليوم  أشغال  اختتم  ممكنا،  ذلك  كان  إذا 

) بالنسبة إىل الّدورات الطويلة (

• تنّقل أكرث يف جميع أرجاء القاعة ونّوع نرباِت صوتك	

• تعلّم 	 بك، واستخِدم طرائَق  الخاّصة  التّعلّم  نّوع منهجيّات 

وأساليَب تسيري أكرث تفاعليّة

• استخِدم أسلوب التّنشيط	

• من 	 اخُرج  املثال  سبيل  عىل  متوقّعٍ،  غرُي  يشٌء  هناك  هل 

القاعة وقُْم بالّنشاط البديّن أو اطلُب من املشاركني مناقشة 

يشء يف مجموعات صغرية بينام هم ميشون

• أو 	 جّدا  عاّمة  إّما  كانت  ما  إذا  الّدورة  محتويات  عّدل 

مفّصلة للغاية

نصائح حول كرّيفيرّة الررّدرّ عىل انخفاض الطرّاقة وتراُجع املشاركة
انخفاض مستويات الطرّاقة واملشاركة

يف بعض األحيان سوف يواجه املرّب تديّنَ مستويات الطّاقة يف 

القاعة وانخفاَض املشاركة يف املناقشات واألنشطة. وهذا أمر 

طبيعّي جّدا ألّن الُكهول ليسوا متعّودين عىل املُكوث يف الفصول 

الّدراسيّة لفتات طويلة من الزّمن، ورمّبا يكون املوضوع غرَي 

الفعل  يرّدون  املشاركون  يكون  ورمّبا  التّحّدَي،  ويُثري  مألوف 

عىل حقيقة أّن عليهم عقَد الّصلة بأُناٍس مل يعَهدوهم ِمن قَبُْل، 

العادُة،  كام جرَِت  العمل  تُواِصِل  وال  ثانية.  لغة  مع  والتّأقلَُم 

مبا أنّه سوف يكون مضيعًة لوقتك ووقت املشاركني عىل حّد 

مستويات  انخفاض  ملعالجة  حلول  إيجاد  حاِول  ولكن  سواء، 

لذلك،  خالفا  املشاركون،  كان  إذا  أّما  املشاركة.  وتديّن  الطّاقة 

يُبدون نشاطًا بالغا وإسهابا يف الحديث، وإذا كنت تحتاج فقط 

األمر  أن يكون  األنشطة، فيمكن  لبدء نشاط من  وقتا طويال 

راجعا إىل أنّهم مل يفهموا رشوط املهّمة. فأِعد عىل مسامعهم 

إذن رشوط املهّمة، واسأل املجموعة إن كان كّل يشء واضحا. 

حاالت  عىل  الرّّد  كيّفيّة  حول  نصائح  أدناه  الجدول  و يقّدم 

أخرى تنطوي عىل انخفاض الطّاقة وتديّن مستويات املشاركة.

راسيرّة ومنحة الحضور املنحةرّ الدرّ
املشاركني  البعض من  املربّون  يواجه  األحيان سوف  بعض  يف 

مّمن ينتظرون الحصول عىل دفوعات ماليّة إضافيّة ملشاركتهم 

يف برامج الّتبية. وميكن أن تكون هذه الّدفوعات يف شكل ما 

ماليّة  مستحّقات  ببساطة  الحضور « – وهي  » منحة  يُسّمى 

تدفع ملجرّد الحضور. أو ميكن أن تكون يف شكل تسديد نفقات 

اللّوائح  انتهاك  دون  يلبّيَه  أن  املرّب  يستطيع  ال  ماّم  إضافيّة 

اإلداريّة واملاليّة، فاملشارُك يتوقّع مثال تلّقي بدل يومّي مرتفع 

به  أنفقه، وقد يذهب  اليومية عن كّل يشٍء  املنحة  تلّقي  أو 

الظّّن إىل أنّه تُدفَع بالفعل للجميع الّنفقات املتعلّقَة بوجبات 

النقل  معلوم  وأّن  الربنامج،  من  جزءا  متثّل  باعتبارها  الطّعام 

ميكن استجاعه بدون إيصاالت، أو أّن هناك نوعا من استداد 

الّرواتب، عىل الرغم من أّن املشارك سيتّم دفع راتبه الّشهري 

حّقا من ِقبَل مشّغله. وأفضل وسيلة لتجّنب الرّصاعات وسوء 

بشكل  التوقّعات  إدارة  واملَنح هو  اليّومّي  البدل  الفهم حول 

أبلغت  قد  كُنَت  أنّك  من  فتأكّد  الربنامج.  بداية  ومنذ  واضح 

عن سداد الّنفقات واستجاع املصاريف والبدل اليومّي بعناية 

ورسائل  بالربنامج،  الخاّصة  املعلومات  ومطويّات  كتيّبات  يف 

إلخ... وكنت قد أعدت عىل  املوّجهة إىل املشاركني  االستقبال 

الّدورة.  من  األّول  اليوم  يف  املعلومات  هذه  الجميع  مسامع 

واإلجراءات  القواعد  ترَشَح  أن  لَك  ميكن  األمر  اقتىض  وإذا 

املحاسبيّة التي ينبغي اتّباُعها. ويكون من املفيد أيضا يف بعض 

وملؤّسستك،  للربنامج  اإلجاملية  امليزانيّة  توّضح  أن  األحيان، 

ألّن ذلك سوف يُزيل الوهم بأن لديكم مبالغ كبرية من املال 

ستحتفظون بها ألنفسكم.
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1.  ملّخص بنقاط التّعلّم.

2. االلتزام باملتابعة.

3. التقييم.

4. تنظيم حفل مبناسبة نهاية الربنامج.

الستلهام  األنشطة «  » اختتام  قسم  إىل  الرّجوع  يُرجى 

أنشطة محّددة.

عنارص اختتام برنامج الترّعليم

4.3 اختتام الربنامج – االلتزام بإنجاز نشاط مستقبيلرّ

عن  أهّميّة  يقّل  ال  الّتبية  برنامج  واختتاُم  الخامتة  ُحسُن 

الّتبية  برنامج  من  الختامّي  فالجزء  جيّدة.  انطالقة  انطالقته 

يتضّمن أربعة عنارص رئيسيّة، وهي:

لتنفيذ  تختارها  التي  والطّريقة  العنارص،  ترتيب  يختلف  قد 

وتتنّوع  الّتبوّي،  برنامجك  تتوقّف عىل طول  االختتام  عنارص 

ولكن  منها.  ينحدرون  التي  والّسياقات  املشاركني  بحسب 

وقابل  جديد  مبعطى  الخروج  ُمحاولة  من  شيئا  تخَش  ال 

االهتامم  من  املزيد  يُظِهرون  سوف  للتّجربة – فاملشاركون 

ويف  املضبوطة «.  األطُر  » خارج  التّفكري  بعض  هناك  كان  إذا 

هذا املقام سوف نقّدم أمورا ينبغي تذكُّرُها يف اختتام برنامج 

الّتبية. ويف الفصل 4، الّنشاطات سوف تجد أمثلة مفّصلة عن 

أنشطة االختتام.

ويف نهاية برنامج الّتبية، يجب أن تخّصص وقتا لالطاّلع عىل 

شعورا  املشاركني  العنرُص  هذا  ومينح  التّعلّم.  لنقاط  ملّخص 

باالختتام واالكتامل، وسوف يساعد نقاط التّعلّم الّنهائيّة حتّى 

تتّخذ موقعها املناسب. فابدأ من خالل إعادة أهداف التّعلم، 

واستمرَّ يف تلخيص الربنامج يف شكل خالصة قصرية، وقّدم موجزا 

عن نقاط التّعلّم وكيف أنّها تشري إىل أهداف التّعلّم. وميكنك 

العروض،  مقّدمي  من  غريك  مع  أو  بنفسك،  امللّخص  إجراُء 

هذه  كّل  بني  امِزْج  أو  بذلك،  القياَم  املشاركني  من  واطلُب 

اإلمكانيّات. وعىل أقّل تقدير، فمن األفكار الجيّدة أن تطلُب 

التّعلّم الرّئيسة الخاّصة بهم، وهو  من املشاركني تبادَل نقاط 

أضعف اإلميان، طاملا أّن هذا األمر يوفّر لهم فرصة للتّحدث 

وتبادل وجهات نظرهم. وانتهاج مثل هذا الّنهج هو ما سوف 

يعطيك بصفتك مربّيا نظرة ثاقبة بشأن أّي مدى تّم مبقتضاه 

دة. وهكذا ابَدأ الجلسة من خالل تقاُسم  بلوغ األهداف املحدَّ

رًؤى  تقديم  يف  املثال  سبيل  عىل  فارشع  بنفسك،  تعلّمته  ما 

من  املستمّدة  الجديدة  والخربات  املوضوع  صلب  يف  حديثٍة 

مامرسة املشاركني، أو طرائق تربويّة جديدة، إلخ...

وكام نوقش يف القسم 3.1، يجب للّتبية عىل حقوق اإلنسان 

أن تُفيَض يف نهاية املطاف إىل إنجاز عمل. ولهذا الّسبب يجب 

للمشاركني  ميكن  كيف  معالجة  دون  أبدا  الربنامَج  تُنهَي  أالّ 

برامَج  إىل  وبالّنسبة  تعلّموه.  ما  عىل  بناء  والترصُّف  املتابعُة 

تدوم مّدة أطول، فمن املهّم معالجُة املوضوع املتعلّق بكيفيّة 

إدراج حقوق اإلنسان عّدة مرّات يف الربنامج، وهو ما ميكنك 

تلخيصه هنا، يف حني أنّه يف أقرص الربامج، فأنت رمّبا تعالجها 

فقط عىل أنّها واحدٌة من املالحظات الختاميّة. وهكذا شّجع 

بأنفسهم، عن طريق  الربنامج  مبتابعة  االلتزام  املشاركني عىل 

لنرش  به  يقومون  سوف  الذي  وما  به،  القياُم  ميكن  ما  طرح 

املعلومات حوله وبخصوص تنفيذ ما تعلّموه. وبهذه الطّريقة 

اإلنسان  حقوق  عىل  القامئة  املقاربة  مبدأ  تطبيُق  ميكنك 

يصف  مبدأٌ  أنّه  وتذكّر،  القانون.  وسيادة  املساءلة  بخصوص 

الذي  الوقُت  أيضا  أّن هذا هو  يعني  ما  متباَدال، وهو  التزاما 

من  ستفعله  الذي  ما  مربّيا  باعتبارك  توّضَح  أن  عليك  يجب 

أجل متابعة الربنامج، كأن تُحيل عىل سبيل املثال عىل املواّد 

أن  سبق  كام  املشاركني  لفائدة  اتصال  عناوين  أو  التّعليمية 

وعدتهم، أو أن تغرّي عنارص محّددة من الربنامج، إلخ...

لتوفري  األسايّس  املفتاح  هو  الربنامج  لهذا  تقييم  إجراء  إّن 

 2 الفصل  يف  مبيًّنا  جاء  وكام  الّتبية.  لربنامج  جيّد  اختتام 

عىل  تساعدنا  التّقييم  عمليّات  فإّن  التّقييم،   9 الخطوة 

بخصوص  اإلنسان  حقوق  عىل  القامئة  املقاربة  مبدأ  تطبيق 

مسؤولني  أنُفِسنا  اعتبار  خالل  من  القانون  وسيادة  املساءلة 

الربنامج  نهاية  عند  املحتملني  واملستفيدين  املشاركني  أمام 
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موّضح  هو  وكام  وممّولينا ومنظّمتنا.  ) أصحاب الحقوق (، 

بالتّفصيل يف الخطوة 9، فإنّنا نويص دامئا بأن تنظّموا تقييام 

تعبريا  يعرّبوا  حتّى  للمشاركني  الوقت  إلتاحة  قصريا،  شفويّا 

شفويّا عن أفكارهم مبارشة. وهذه وسيلة مهّمة من أجل خلق 

شعور باالختتام. وتََذكَّْر األهميَة التي تكُمن وراء كيفيّة تلّقي 

التغذية الرّاجعة - فُكن منفتحا، وتحلَّ بالّصمت، وأصغِ جيّدا.

تجّربوا  مربّيا – أن  باعتبارك  أيضا  للمشاركني – وأنت  وميكن 

اختتام برنامج تربوّي بوصفه ميثّل لحظة مهيبة للغاية. فلقد 

املجتمع وعن  رؤى جديدة عن  واكتسبتُم  معا،  برحلة  قمتم 

يف  الستخدامها  حديثة  وأنشطة  أفكارا  ُصغتم  ولقد  أنفسكم، 

يكون  أن  وميكن  جديدة.  صداقات  أنشأتم  رمبا  و  املستقبل، 

من املجزي جّدا االعتاُف بهذا الجّو، خاّصة مع بعض أصناف 

األحداث االحتفاليّة، قصد إحياء هذه املناسبة. فاعتامدا عىل 

يكون  قد  الذي قضيتموه معا،  الوقت  الربنامج ومقدار  طول 

تتضّمن  أخرى  عنارص  الختاميّة  العنارص  إىل  تجمع  أن  كافيا 

عبارات الّشكر الّصادرة عن املربنّي، كمدير منظمتك عىل سبيل 

ولكن  بالتمويل.  لَت  تكفَّ التي  املنظّمة  عن  ممثّل  أو  املثال 

شخصيّات  من  مرموقة  شخصيٍّة  أو  وزيٍر  دعوة  أيضا  ميكنك 

ممثٍّل  من  تطلُب  أن  أو  الختام،  كلمة  إللقاء  اإلنسان  حقوق 

عن املشاركني أخَذ الكلمة. وقد تشَمل األنشطُة األخرى توزيَع 

الّشهادات عىل املشاركني فردا فردا ومصافحَة كّل شخص منهم، 

وتوزيَع صوٍر جامعيّة، أو إقامَة مأُدبة غداء أو عشاء لتوديع 

املشاركني، إلخ...
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4.  أنشطة الّتربية على 
           حقــوق اإلنســـان

شطة 
األن

اإلفتتاحية

شطة 
األن

الختامية 

سان
ق اإلن

شطة حقو
أن

م ت التعلرّ
ف منهجيا

كامثلة  ملختل

العنوان
عروض املشاركني

الشارة الشخصية 
القواعد األساسية

تعلم تقييم اإلحتياجات
الجلسات الصباحية 

مجاالت حقوق اإلنسان
الجدول الزمني لحقوق اإلنسان

البطاقات املاسية
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والحرب العاملية الثالثة 

ارسم صورة مثالية: رجل الرشطة 

دراسة حالة: هل يوجد انتهاك لحقوق اإلنسان أم ال؟ 
دراسة حالة: بلد قمعستان  

دراسة حالة: الرعاة ومربو املاشية 
رواية قصة: شعب الخرفان وشعب املاعز 

املحاكمة الصورية: الحصول عىل األدوية 

لعب األدوار: متثيل الحقوق 
التقييم حسب التحرّك: التصويت باستخدام قدمّي 

القامئة املرجعية: الحق يف النفاذ إىل املعلومة 
العروض املقّدمة من طرف املشاركني 

زيارات املؤسسا ت
التامرين التنشيطية 

املعينات التبوية: تيسري الرسوم البيانية
املعينات التبوية: باور بوينت

املعينات التبوية: أرشطة حقوق اإلنسان 
نقاط التعلم، التطبيقات، التقييم 

محفظتي مألى بـ... 
رسالة إىل نفيس

العودة مرة أخرى إىل الوضع السابق 
التقييم الكتاب 

املقاربة  ملشاريع  التخطيطية  الرسوم  وضع  املشارك:  مهامت 
القامئة عىل حقوق اإلنسان 

مجموعة عمل: أعد صياغة اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 
التمييز ضد املرأة 

املوضوع ) املواضيع (
عروض املشاركني
عروض املشاركني

بيئة التعلّم
احتياجات التعلّم

الجلسة الصباحية 
تقديم حقوق اإلنسان / أّي حقوق 
تقديم حقوق اإلنسان / أّي حقوق 
تقديم حقوق اإلنسان / أّي حقوق 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
حقوق اإلنسان والرشطة. إنفاذ القانون، الوصول إىل العدالة 

تطبيق حقوق اإلنسان
الحقوق املدنية والسياسية

تطبيق حقوق اإلنسان
الوساطة يف النزاعات 

الحق يف الحياة والكرامة، فريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز، 
تضارب الحقوق 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان/ أّي حقوق 
تطبيق حقوق اإلنسان

الوصول إىل املعلومة 
الوصول إىل العدالة 

تطبيق حقوق اإلنسان 
بيئة التعلم، التنّوع، الرصاع، وغريها 

املساعدة التعليمية
املساعدة التعليمية

املساعدة التعليمية
التفكري يف التعلّم
التفكري يف التعلّم
التفكري يف التعلّم
التفكري يف التعلّم
التفكري يف التعلّم

املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان / أّي حقوق 

حقوق املرأة

لمحة عامة عن األنشطة
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نوع النشاط / أساليب التعلم 
تفاعل، تفكري 

ابداع
نقاش جامعي 

العرض، التفكري 
نقاش جامعي، عرض، تفكري 

حركة، تفاعل، تبادل الخربات 
تفكري، حركة، تبادل الخربات 

تفكري، نقاش، ابداع
تفكري، نقاش 

ابداع، تفكري، مجموعة عمل، نقاش 

دراسة حالة، عمل جامعي، نقاش 
دراسة حالة، عمل جامعي، نقاش 
دراسة حالة، عمل جامعي، نقاش 

رواية قصة، نقاش، تفكري 

مجموعة نقاش، حركة 

ابتكار، حركة، تفكري، نقاش 
حركة، نقاش، تفكري 

مجموعة عمل، تفكري، عرض
تفكري، عروض املجموعات 

تفكري، نقاش، تبادل الخربات 
متارين تنشيطية، حركة، نشاط إجتامعي 

تخيّل، تنشيط املجموعة 
عرض

فيلم، تفكري، نقاش 
تفكري، تخيّل
تفكري، إبداع
تفكري، التزام 
تفكري، حركة 

تفكري

تفكري، استقصاء، حل املشاكل، فريق عمل، عرض

مجموعة عمل، تفكري، نقاش 

املدة 
10 - 30 دقيقة 
40 - 60 دقيقة 
10 - 25 دقيقة 
15 - 20 دقيقة 

20 دقيقة كل صباح
20 - 30 دقيقة 
10 - 25 دقيقة 
10 - 25 دقيقة 
30 - 40 دقيقة 
45 - 60 دقيقة 

40 - 60 دقيقة 
40 - 60 دقيقة 
50 - 70 دقيقة 

30 دقيقة 

60 - 90 دقيقة 

20 - 60 دقيقة 
 60 دقيقة 

60 دقيقة
10 - 30 دقيقة 

1 - 3 دقيقة 
5 - 20 دقيقة 

غري محدد
غري محدد 

30 - 120 دقيقة 
15 - 30 دقيقة
30 - 45 دقيقة

15 دقيقة + متابعة + 3 أشهر 
15 دقيقة 

10 - 20 دقيقة 

ساعة واحدة مدة يومني أو ثالثة

60 دقيقة

الصفحة
64
65
67
68
69
71
73
74
76

 78

79
81

 83
85

87

 90
92

 94
97

100
 101

106
104

 107
108
110
111

 112
113

98

93
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عروض تقديم المشارك
أنشطة االفتتاح

تقديم املشارك

، ويبعث عىل الترّفكري.الهدف من النرّشاط: نوع النرّشاط: تفاعيلرّ

ة املدرّ

30-10 دقيقة  

عدد املشاركني

> 30

وصف موجز

متنّوع

اإلعداد

ال يشء

املوادرّ

قلم وورقة لكّل مشارك.

• تقديم املشاركني لبعضهم البعض وإعطاء املرّب فكرة عن خلفيّاتهم.	

• أن يُعتف باملشاركني باعتبارهم موردا من املوارد وأن يُرىس أساس من أُسس الّتبية التي تركّز عىل املتعلّم.	

• خلق بيئة تعلّميّة جيّدة بفضل دعوة املشاركني إىل القاعة.	

الكيفيرّة:
مة 1. مقدرّ

اخت شكال من أشكال املقّدمة يكون متطابقا وطوَل جلستك 

أو دورتك. وال يسعنا يف هذا املقام إالّ أن نقّدم بعض األشكال 

الشخصية «  بـ» الشارة  املوسوم  النشاط  أن  القصرية، يف حني 

أو النشاط الذي تُطلق عليه عبارة » كّل أولئك الذين «، يقّدم 

كالهام مناذج من األنشطة التمهيديّة األطول والتي تَُعّد أكرث 

مالءمة لدورات تدوم مّدة أسبوع أو أكرث.

بالقاعة يف  من  أّن جميع  املشاركني  فأخرِب  كذلك،  األمر  دام  وما 

حاجة إىل التعرّف عىل اآلخرين. وارَشح لهم أنّنا منتلك جميعا من 

عهم  كثرية، وشجِّ أمورا  منه  نتعلّم  أن  ميِْكننا  ما  والخربات  املوارد 

طوال  البعض  بعضهم  مع  والخربات  املوارد  هذه  تبادل  عىل 

يجعل  الذي  بالّشكل  نفسك  بتقديم  فابدأ  الجلسة / الدورة. 

املشاركني يستخدمون هذا األسلوب يف تقديم أنفسهم. وقّدم يد 

الَعْون للمشاركني يف حال أنّهم أغفلوا شيئا ّما عند تقديم أنفسهم.

2. أَنْجز العروض الترّقدمييرّة
أ( قم بجولة يف القاعة ) 10 - 15 دقيقة (

يف  بجولة  أنت  قم  نفسها،  أو  نفسه  مشارك  كّل  يقّدم  بينام 

األفكار،  بعَض  التالية  األسئلة  من  واستلِهم  املكان.  أرجاء 

وطّوعها باالعتامد عىل ما إذا كان لديك نشاط منفصل لتقييم 

االحتياجات:

• االسم، الرّتبة / منطقة العمل، واملنظّمة، والبلد؟	

• املوضوع 	 مجال  يف  لديك  الذي  التّحّدي  أو  األمنوذح 

املطروح يف الجلسة؟

• ملاذا حضت الجلسة / الّدورة؟	

• ما هي احتياجاتُك من التّعلّم؟	

• ما هي حقوق اإلنسان التي تتعامل معها؟	

• الجلسة / الّدورة عندما 	 تتوقّع أن ترجع به من  الذي  ماذا 

تعوُد إىل موطنك؟

• أكمل الجملة التّلية: » أعتقد أّن الجميع ينبغي أن يكون له 	

الحّق يف... «

ب( استجوابات الجليس املجاور )30-15 دقيقة(

البعض  بعضهم  مع  استجوابا  يُجروا  أن  املشاركني  من  اطلُب 

يف شكل أزواج. وبعد ذلك سوف يقّدم كل واحد منُهام اآلخر 

إىل بقيّة املجموعة، ولذلك يجب االستامع بعناية. اخَتْ بعضا 

من األسئلة أعاله، ورمبا ميكنك أن تُضيف إليها:

• ما الذي يجعلك شخصا فريدا من نوعه؟	

• ما هي طبيعة خلفيّتك العائليّة؟	

• ما هي خلفيّتك التّعليميّة؟	

• كيف وصلت إىل الوضع الذي أنَت عليه اآلن؟	

ا )20-15 دقيقة( ج( أحِض شيئا مرّ

اطلُْب من الجميع أن يُحضوا معهم من بيوتهم شيئا ّما ميكن أن 

يقّدم فكرة عن شخصيّتهم، وُرمبا تكون له صلة باملوضوع ) عىل 

الفرصة  باعتبارك مدرّسا (. ونظّم معرضا وأَتِح  أنت  املثال  سبيل 

لكّل مشارك حتّى يرشَح املعنى الكامن وراء ما اختاره من األشياء.

3. الترّلخيص والترّفكري
أنِجْز خالصة تنتهي فيها إىل القول إّن العروض ترُبز مجموعة 

كبرية ومتنّوعة من املعارف والخلفيّات والخربات. وهذا ميثّل 

موردا كبريا من موارد الّدورة، وإنّه حرّي باملشاركني أن يتعّمقوا 

يف هذا املورد ويتبادلوه يف ما بينهم أثناء الّدورة وخالل فتات 

االستاحة.
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فقدميا كان الفرسان يرتدون شارات حتى يتمّكنوا من التّعرف 

هذه  الرّموُز  كانت  وقد  املعركة.  خالل  البعض  بعضهم  عىل 

والقلوب  واألدوات  واملَعّدات،  والزّهور،  الحيوانات،  قبيل  من 

التي تزيّن راياتهم ودروعهم. أّما يف الوقت الحارض، فإّن امللوك 

والّرؤساء وكذلك البلدان والجامعات، إلخ... يستخدم جميُعهم 

األختام  وفوق  ومبانيهم  أعالمهم  املثبتة عىل  النِّبالة  شعارات 

الخاّصة مبراسالتهم لتجسيد فراَدتِهم ومتيُّزِهم.

2. ارُسم ْشارة شخصية
اطلُب من جميع املشاركني وامليّسين واملساعدين أن يقّدموا 

الَورَقيّة.  البطاقة  من  قطعة  عىل  ويرُسموها  ّشخصيّة  شارة 

وذكّرهم بأنه ال يتّم الّسامح إالّ باستخدام الرّموز والرّسومات 

يكتبوا  أن  عليهم  يجب  وأنّه   ! نصٍّ أّي  لكتابة  مجال  – فال 

تُضيف  أن  وميكنك  ذلك.  شاؤوا  إذا  معيّنا  وشعارا  أسامءهم، 

كامريا  بآلة  تتزّود  أن  وتذكّر  ذلك –  أردت  إذا  أيضا  صورَهم 

وآلة طباعة ملّونة.

مُينح املشاركون بني 10 – 15 دقيقة لرسم الشارة الشخصية.

عىل  تعرّب  مربّعات،  أربعة  إىل  البطاقة  تقسيم  منهم  اطلُب 

سبيل املثال عن:

الحياة الّشخصيّة مبا يف ذلك األرسة، والهوايات، إلخ...  .1

الخلفيّة التّعليميّة واملهنيّة.  .2

املهنة الحاليّة واملهاّم.  .3

التوقّعات لهذه الّدورة.  .4

املعهد  نظمها  التي  النزاعات  إدارة  دورة  يف  النِّبالة  شعارات 

الدامنريك لحقوق اإلنسان، 2010.

الشارة الشخصية 
أنشطة االفتتاح

تقديم املشارك

نوع النرّشاط: إبتكار/ تقديم املشاركالهدف من النرّشاط:

ة املدرّ

 60 - 40

دقيقة

عدد 
املشاركني

25 - 2

وصف موجز

يرسم املشاركون 

شعارا شخصيا ويتّم 

تقدميه.

اإلعداد

ترُسم  أنّك  تخيّل 

شعارا خاّصا بك.

املوادرّ

مشارك  لكّل   A3 حجم  من  بطاقة 

) ألوان مختلفة (.

لكل  العريضة  األقالم  من   2 - 1

مشارك ) ألوان مختلفة (.

• يوفّر للمشاركني تقدميا شامال عن بعضهم البعض.	

• أن يُعتَف باملشاركني باعتبارهم ميثّلون موردا وهو يُنشئ أساسا للّتبية التي تركّز عىل املتعلّم.	

• يخلق بيئة تعلّميّة جيّدة من خالل ضامن شعور املشاركني بامللكيّة تجاه القاعة.	

الكيفيرّة:
مة 1. مقدرّ

البعض بشكل جيّد  الجميع عىل بعضهم  ِصف أهميّة تعرّف 

مبا أنّكم مدعّوون لقضاء وقت طويٍل معا خالل دورة تدريبيّة. 

القاعة وبحوزتهم موارد ثريّة  فجميُع املشاركني يحُضون إىل 

الذي  هو  وحَده  والّنشاط  والخربات،  واملهارات  املعارف  من 

سيسلّط الّنظر الثّاقب عىل تلك املوارد.

الشارة  تقديم  وبفضل  الرّسم  طريق  عن  أنفسنا  سنقدم 

الّشخصيّة.
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عىل  مثاال  تقّدم  باعتبارها  أدناه  والّصور  الرّسومات  إىل  انظُر 

ذا صلة  يكون  ملا  وفقا  أصنافها  الّنظر يف  إعادة  ذلك. وميكن 

بربنامج التّعليم الخاّص.

وعندما يحني الوقت، يعلّق املشاركون واحدا تلو اآلخر الشارة 

لكّل  دقيقتني  تبلغ  ملّدة  ويقّدمها  الحائط  عىل  الشخصية 

شخص. ومن أجل استنهاض الهمم، ابدأ هذا الّنشاط مع ميّس  

الجلسة. وتأكد من أّن املشاركني يعملون عىل االلتزام باملهلة 

املحّددة لهم. وتحّقق من أّن املشاركني يقّدمون يد املساعدة 

إىل من هم أكرث خجال إذا لزِم األمر.

3. الترّفكري والتلخيص
كبرية  مجموعة  يُظهر  العرض  إّن  الخالصة  يف  تقول  أن  ولك 

ومتنّوعة يف املعارف والخلفيّات والخربات. وهذا يف حّد ذاته 

ميثّل موردا عظيام من موارد الّدورة، و يجب عىل املشاركني أن 

يتعّمقوا يف سرب أغوار املوارد وأن يتقاسموها بعضهم مع بعض.

كتاب  ضمن   " Vabenskjold " من  مقتبس  املصدر: 

) و (    Christiansen، Mogens كريستيانسن، موغنس 

 Gert Rosenkvist (2005(: روزنكفيشت  جريت 

Voksenundervisning - Formidling I praksis

 » تعليم الكبار وتجلّياته يف املامرسة «. 

الشارة امللكية بالدامنرك 

) 1819 (

شارة  متثل البابا بنديكت 

الّسادس عرش ) 2005 (

الشارة الخاّصة بجامعة 

كامربيدج ) 1573 (

شارة لدولة زمبيا ) 1964 (

مناذج من الشارات 
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GROUND RULES

التّوقيت  واحتاُم  الّصمت،  الّنّقالة / ووضُعها موضع  الهواتف 

هاوس  تشاتام  قواعد  إثارة  ) مثل  يّة  الّسّ والتزام  املحّدد، 

Chatham House Rule لتشجيع الحوار املفتوح واملشاركة 

تكون  ال  عندما  املحمولة  الكمبيوتر  أجهزة  وإغالق  باآلراء (، 

قيد االستعامل خالل الجلسة، إلخ...

3. الترّفكري والترّلخيص
لّخص محتويات القامئة أو عنارصها الرّئيسيّة. وذكّر املشاركني أنّهم 

قد اتّفقوا جميعا عىل االلتزام بتطبيق جميع القواعد، وأنّك سوف 

إليها عند االقتضاء. وأِحطْهم  تشّجعهم عىل استخدامها والرجوع 

كذلك علام بأّن هذه القواعد تنطبق أيضا عىل املدّربني بدورهم.

عميّل  مثال  هي  القواعد  هذه  أّن  إىل  تُشري  أن  تختار  وقد 

باسم  املعروفة  اإلنسان  حقوق  عىل  القامئة  املقاربة  عىل 

نخضع  فإنّنا  األساسيّة  القواعد  إرساء  فبفضل  املساءلة-  مبدأ 

للمساءلة املتباَدلة.

طوال  عرَضها  وتولَّ  التّدريب  قاعة  يف  األساسيَّة  القواِعَد  َضع 

الّدورة / التّدريب. وأرش إليها عندما يستدعي األمُر ذلك.

النرّصيحة:

ميكنك استبداُل قامئة القواعد األساسيّة املكتوبة، بتصوير رسوم 

هذه  أّن  واألكيُد  الالّصقة.  الُوَريْقات  عىل  املشاركون  يُنجزها 

الرّسوم سوف تسمح مبسار أكرث بُطئًا، حيث يكون للمشاركني 

يف ضامن  تُساهم  سوف  أنّها  غري  للتّفكري،  الوقت  من  املزيُد 

مشاركة الجميع.

القواعد األساسّية
أنشطة االفتتاح

بيئة التّعلّم

نوع النرّشاط: نقاش جامعيرّالهدف من النرّشاط:

ة املدرّ

 15 - 10

دقيقة

عدد 
املشاركني

25 - 20

وصف موجز 

يحّدد املشاركون 

سويّا قواعد تنظّم 

بيئة التّعلّم.

اإلعداد

اسأل نفسك ما 

هو املطلوب 

لتسيري بيئة التّعلّم

املوادرّ

ورقة املخطّط التّوضيحّي وأقالم 

عريضة.

• ضامن وجود بيئة مواتية للتّعلّم	

• جعل املشاركني يتحّملون املساءلة املتبادلة إلنجاح الّدورة باستخدام الطّرائق التّشاركيّة.	

• وضع القواعد التي ميكن اإلشارة إليها من ِقبل مقّدمي العروض، وامليّسين واملشاركني طوال الّدورة.	

الكيفيرّة:
مة 1. مقدرّ

أخرب املشاركني أنّه من أجل ضامن أن يستفيد كّل شخص أقىص 

ما ميكن من االستفادة خالل الّدورة، يجب االتّفاق عىل بعض 

القواعد األساسيّة. وهذه ليست قواعد املدرّب، ولكّنها قواعد 

يتّفق عليها املشاركون، لفائدة املشاركني، وهي موضوعة لكّل 

من املشاركني واملدّربني قصد اتّباعها.

بل  غريهم،  دون  لألطفال  مجعولة  ليست  عموما  والقواعد 

ينبغي أن يُنظَر أيضا إىل حقوق اإلنسان عىل أنّها مجموعة من 

التّعلم. وما  لبيئة  قواعد منظّمة  أيضا  نحتاج  القواعد، ونحن 

دمنا ننحدر جميعا من مختلف الخلفيّات الفكريّة والخربات 

والتّوقّعات، فإنّنا يف حاجة إىل وضع أرضيّة مشتَكة للتّفاهم.

2. قامئة القواعد األساسيرّة
بشأنه  نتّفق  أن  إىل  نحتاج  الذي  » ما  املشاركني:  من  اطلُب 

من أجل خلق بيئة تعلّميّة جيّدة؟ «. حاول ترشيك أكرب عدد 

ممكن من املشاركني – » ما رأيك؟ «، واترك للمشاركني مجاال 

بحاجة  كانوا  إذا  الّصمت  من  بفتات  لهم  واسَمح  للتّحّدث. 

املشاركني  من  واطلُب  تُساعدهم.  أن  قبل  للتّفكري،  وقت  إىل 

األمر  اقتىض  وإذا  الّسليمة.  الّصياغة  عىل  للحصول  املساَعَدة 

ذلك، ميكنك اقتاُح أشياء من قبيل: » وماذا عن...؟ « و» ماذا 

لو... «. وأضف الّنقاط الخاّصة بك يف نهاية املطاف، واسأل إذا 

كان من املمكن أن يُوافقوا عليها؟.

بعِضهم  احتاُم  القواعد:  من  ييل  ما  األمثلة  تتضّمن  وقد 

وإغالق  واملشاركة،  واالستامُع،  االختالفات،  وتثمنُي  البعض، 
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يف صيغة جمل طويلة. وبعد حوايل خمس دقائق، اطلُب يف 

كّل مرّة من أحد املشاركني أن يرَشح ملَصقاته، وتوّل تعليَقها 

بعد ذلك عىل الجدار أو عىل الّسبّورة. وُخذ قسطا من الراحة، 

أخرى  استاحة  أو  الغداء  استاحة  أثناء  يكون  أن  ويُفّضل 

طويلة. وخالل االستاحة أِعْد ترتيب االحتياجات وتجميعها يف 

محاوَر، وميكنك أن تسند إليها أيضا عناويَن.

3. الترّلخيص والترّفكري
الحائط، واترُكها هناك عىل  التّعلّم عىل  َضْع قامئة احتياجات 

امتداد الجلسة أو الّدورة بأكملها لتُحيل إليها. واذكُر للمشاركني 

ما هي املواضيع التي سيتّم التّطرّق إليها، ويف أّي جزء من أجزاء 

الجلسة أو الّدورة يكون ذلك، وما هي املواضيع التي لن تكون 

قادرا عىل معالجتها، ورمبا كيف ميكنهم العثوُر عىل املعلومات 

التي يحتاجون إليها من خالل الرّجوع إىل دراسات مستقلّة.

أنّك تقوم باملتابعة متاما مثلام وعدَت، واطلُب من  تأكد من 

املشاركني أن يذكّروك بأن تفعل ذلك.

تقييم احتياجات الّتعّلم 
أنشطة االفتتاح

تقييم االحتياجات

نوُع النرّشاط: العرض، والترّفكريالهدف من النرّشاط:

ة املدرّ

 20 - 15

دقيقة

عدد 
املشاركني

أّي عدد

وصف موجز 

يقّدم املشاركون 

احتياجات تعلّمهم 

اإلعداد

ْد علـى أهـداف  تعـوَّ

التّعلّـم، وعلـى 

تقييــم االحتياجات 

ذات األولويّة.

املوادرّ

أقالم عريضة، ورقة املخطّط 

التّوضيحّي، ُملصقات كبرية 

الحجم

• ضامن الّتبية التي تركّز عىل املتعلّم.	

• جعل املشاركني يتحّملون املسؤوليّة املتباَدلة إزاء الجلسة / الّدورة بفضل العمل عىل إرشاكهم.	

• إظهار تحّملك املسؤوليّة إزاء احتياجات املتعلّمني.	

الكيفيرّة:
مة 1. مقدرّ

ابَدأْ بتقديم األهداف التّعليميّة واملواضيع الرئيسيّة للجلسة أو 

الّدورة. إذا كنت قد قّدمت بالفعل تقييام مكتوبا قبل انعقاد 

الّدورة، فيمكنك كذلك أن تصف االحتياجات الرئيسيّة التي تّم 

تحديُدها. وأخرِب املشاركني أّن هذا هو اإلطار العاّم للجلسة/ 

الّدورة، غري أنّه من أجل جعلها أكرث مالءمة لهم فإنّنا نحتاج 

إىل معرفة احتياجاتهم من التّعلّم واهتامماتِهم الخاّصة.

2. تقييُم االحتياجات 
مناسبا  يكون  ماّم  االحتياجات  تقييم  أشكال  من  شكالً  اخت 

لطول الجلسة أو الّدورة. وميكنك أن تجد هنا بعض األمثلة:

أ( جولة أسئلة ) 10 - 15 دقيقة (

كانوا  ما  اآلخر،  تلو  واحدا  يذكروا،  أن  املشاركني  من  اطلُب 

واكتُب  الّدورة.  خالل  منه  االستفادة  أو  تعلّمه  يف  يرغبون 

إجاباتِهم عىل املخطط التّوضيحّي، وإن أمكن لك فاألحسُن أن 

تُجّمعها مبا أنّك تُجول يف أرجاء املكان. وال تكتُب نفس الّنقطة 

عّدة مرّات،ولكن رمّبا أنّك تلصق عالمة بجانب الّنقطة املعنيّة 

باألمر يف كّل مرة يُعاُد ذكرها من جديد.

ب( أعدَّ ملصقات ) 15 - 30 دقيقة (

عريضة.  وأقالما  األلوان  مختلف  من  تنبيهيّة  ملَصقات  وزّْع 

واطلُب من املشاركني أن يكتُبوا احتياجاتِهم من التّعلّم فوق 

كحدٍّ  اثنتنِي  أو  حاجًة  يكتُبوا  أن  عليهم  وينبغي  امللَصقات. 

أقىص، ويف شكل رؤوِس أقالٍم أو عناويَن الغري، دون أن تكون 
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الجلسة  وفقها  سينظّمون  التي  الكيفيّة  وتحديِد  أفراده 

الثقايّف الذي سوف  الّصباحيّة، ونوع املَنَشط أو الحدث 

يتناَولونه. وميكن للَمْنَشط أن يجرَي، رمّبا، جنبا إىل جنب 

مع التّفكري املشتَك.

وميكنهم أن يطلبوا من ميّسي الجلسات أن يساعدوهم عىل 

التّخطيط، وأن يوفّروا إىل ذلك مصدرا من املصادر التي ميكن 

أن تُستَلَهم منها املناشُط.

يف  تبدأ  أن  وينبغي  دقيقة،   20 تستغرق  الّصباحيّة  الجلسة 

د. الوقت املحدَّ

النرّصيحة:

• ميكن للميّس أن يتأّس الجلسة الّصباحيّة األوىل لتقديم مثال 	

بشكل  األّول  الفريق  تدريب  و / أو  املامرسات،  أفضل  عىل 

لصيق، مبا أّن الجلسة األوىل سوف تقّدم أمنوذجا ملا سيأيت الحقا.

• وينبغي أن تعتمد جلسات الّصباح عىل التّواصل الّشفوي وأن 	

تكون قامئة عىل التّفكري، ال عىل مجرّد الوصف. وال بّد لها من 

الكتابة  العرض » باور بوينت « واالبتعاد عن  تجنُّب طريقة 

أقىص ما ميكن.

• دعُم املجموعات يف جلساتها حسب الحاجة، من خالل سعيك 	

عليهم.  الهيمنة  تجنُّب  مع  ولكن  جلستهم،  يف  االنخراط  إىل 

فساعدهم إذن عىل ضبط توقيت ألنشطتهم. وال تقيّم الّنقاط 

التي أنجزوها واكتَِف بالتّوضيح.

• نزرا 	 املجموعة وقّدم  التّصفيق عىل  أثِْر موجة من  بعد ذلك 

يسريا من التّغذية الرّاجعة.

الجلسات الصباحّية
أنشطة االفتتاح

الجلسة الصباحيّة

نوع النرّشاط: نقاش جامعيرّالهدف من النرّشاط:

ة املدرّ

20 دقيقة كّل 

صباح.

عدد 
املشاركني

25 - 10

وصف موجز 

يتحّمل املشاركون 

مسؤوليّة التّفكري 

والتّغذية الرّاجعة

اإلعداد

انسخ نُسخا من وصف 

الجلسة الّصباحية وقّدم 

عددا من املناشط.

املوادرّ

نَُسٌخ من وصف الجلسة 

الصباحيّة ومجموعة من 

األنشطة.

• ضامن الّتبية التي تركّز عىل املتعلّم.	

• جعل املشاركني يتحّملون املسؤوليّة املتبادلة إزاء الّدورة أو الجلسة بفضل العمل عىل مزيد انخراطهم.	

• خلق فضاء يتيح فرصا للتّفكري ويُقّدم تغذية راجعة للمشاركني وبوصف ذلك أيضا من املُدَخالت ضمن دورة الترّصّف.	

• استغالل يوم العطلة لضامن تحقيق انطالقة جيّدة.	

الكيفيرّة:
مة 1. مقدرّ

أخرِب املشاركني بأّن مساهمتهم )ُمدَخالتِهم( يف الربنامج قيّمة 

مجموعات  يف  ذلك  تناُول  يُعيدون  سوف  أنّهم  وبنّي  للغاية. 

من  ماّم  الّصباحيّة«،  »الجلسة  عن  مسؤولني  ليكونوا  صغرية، 

شأنه أن يعكس ما تعلّموه يف اليوم الّسابق.

ينبغي لكّل جلسة َصباحيّة أن تتناول ما ييل:

أ( نقاط الترّعلرّم الرئيسة

ومثريا  اإلفادة  وزمالؤهم – بالغ  وجدوه – هم  الذي  ما 

لالهتامم. وكيف ميكنهم أن يستخِدموا ما تعلّموه عند العودة 

يحاولون  ال  أنّهم  من  أيضا  وتأكّد  يطبّقوه.  وأن  بلدانهم  إىل 

تكرار كّل ما قيل وأُنجز.

ب( الترّقييم واالقتاحات

املقّدم  بها  قَّدم  التي  الطّريقة  بخصوص  جيّدا  كان  الذي  ما 

عروَضه، وكيف ميكن أن يتّم التّحسني / ما الذي ينُقص؟

ط أو الحدث الثرّقايفرّ ج( املنشرّ

سيجعلنا  الذي  األمر  وهو  أغنية،  أو  رقصة،  أو  لعبة، 

عىل  بأننا  الّشعور  فينا  ويبعث  ونضحك  ونُفّكر،  نستمِتع، 

استعداد لهذا اليوم.

اجعلوا زمالءكم يشاركون قدر اإلمكان!

2. مهامرّ املشاركني
يتّم إعداُد الجلسات الّصباحيّة يف أزواج أو مجموعات صغرية.

نظر  وجهات  ملناقشة  اليوم  نهاية  يف  الفريق  يجتمع 
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الهدف:
خلق•مساحة•للتّفكري•يف•األحداث•التي•تجري•كّل•نهار•ويف•محتويات•ذلك•اليوم. •	

استغالل•وقت•الفراغ•لضامن•تحقيق•انطالقة•جيّدة. •	

توفري•ما•يلزم•من•املدَخالت•إلدارة•شؤون•الّدورة•خدمة•ملحتوى•الّدورة•والتّخطيط•للربنامج•عىل•حّد•سواء. •	

الكيفيرّة:
يف•أزواج•أو•مجموعات•صغرية. •	

ما• استخدام• كيفيّة• ومناقشة• املتّبَعة،• التّعلّم• ومنهجيّة• فيه• أنجزت• التي• املحتويات• لتقييم• اليوم• نهاية• يف• املجموعة• تجتمع• •	

تعلّموه. وسوف تقّررون كيفيّة تقديم آرائكم ووجهات نظركم وكذلك حول نوع املناِشط أو حول الحدث الثّقايّف الذي سوف 

تضّمنونه للحصول عىل وقت فراغ من أجل تأمني انطالقة جيّدة. ورمبا ميكنكم أن تجمعوا بني االثنني؟

يف•صباح•اليوم•التّايل،•فإّن•فريقك•سوف•»يتناول•الكلمة«،•وستتوىّل•تقديم•نتائجك•ومناِشِطك/•الحدث•الثّقايّف،•التي•ترُشِك•فيها• •	

قدر اإلمكان زمالءك من املشاركني يف الّدورة.

الجلسة•الّصباحيّة•تستغرق•20 دقيقة ويجب أن تبدأ يف الوقت املحّدد. •	

ماذا:
نقاط التّعلّم الرّئيسة: ما هي أهّم األشياء التي تعلّمتها من اليوم؟ ) الّنقاط الرئيسة ال غري - وال تُنِجْز ملّخصا كامال لليوم (.  أ( 

كيف ميكنك استخداُم وتطبيُق ما تعلّمته عند العودة إىل بلدك؟ ميكنك أن تطلُب من زمالئك أيضا ما يعتقدون أنّه من بني 

األموراألكرث أهّميّة.

التّقييم واالقتاحات: ما الذي كان جيّدا بخصوص املضمون ومنهجيّات التّعلّم يف العروض املقّدمة؟ ما هي االقتاحات التي لديك  ب( 

إلدخال تحسينات؟

املَنَشط أو الحدث الثّقايّف: أنجز نشاطا من األنشطة أو قم بعمل مزيل للفتور أو تناول حدثا ثقافيّا مثل الرّقص أو الغناء، أو  ج( 

اللّعب، وما إىل ذلك... وسوف يخلق مثل هذا األمر بيئة تعلّميّة جيّدة من خالل مساعدتنا عىل معرفة املزيد عن بعضنا البعض، 

أوضامن بناء فريق العمل، أو رمبا أنّك تتعلّم املزيد عن حقوق اإلنسان أو تنجز نقطة من النقاط املقّررة لذلك اليوم – وأخريا 

اضمن لنا قدرا ماّم ميكن أن يتملّكنا من الشعور بالّضحك أيضا.

وصف الجلسة الّصباحّية 
 نسخـة للتوزيــع
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حلّل الرّسم البيايّن وتباَدل اإلجابات. واطلُب من املشاركني أن 

العثور  يف  خاّصة  صعوبة  وجدوا  التي  اإلجابات  تلك  يذكروا 

عليها، وتباَدل معهم األفكار ) قد يطلبون منك الحصول عىل 

أفكار، لذلك تأكد من أن يكون لديك أنت نفسك عىل األقّل 

فكرة واحدة لكل مربّع (.

بعض اإلشارات املنجزة 

• حقوق اإلنسان يف كّل مكان حولنا وتؤثّر يف حياتنا اليوميّة.	

• نحن نعرف املزيد عن حقوق اإلنسان أكرث ماّم كّنا نتصّور.	

• هناك الكثري من القضايا التي تثريها حقوق اإلنسان. وقد 	

يتساءل شخٌص آخر عن افتاضاتنا بخصوصها.

املصدر: 

ُمقتبس من دافيد شيامن

:( 1999  ( David Shiman 

» تدريس حقوق اإلنسان «، الوارد ضمن كتاب 

 :( 2000 (  Flowers فالورز

» دليل الّتبية عىل حقوق اإلنسان «.

مربعات حقوق اإلنسان
تقديم حقوق 

اإلنسان 

مجاالت حقوق 

اإلنسان 

نوع النرّشاط: نقاش جامعيرّالهدف من النرّشاط:

ة املدرّ

 30 - 20

دقيقة

عدد 
املشاركني

35 - 10

وصف موجز 

يطرح املشاركون 

عىل بعضهم البعض 

أسئلة متعلّقة 

بحقوق اإلنسان.

اإلعداد

أنجز نَُسخا من ورقة وصف 

»مربّعات حقوق اإلنسان«. 

فّكر يف األجوية املخّصصة 

للميادين.

املوادرّ

تأكد من أّن هناك نسخة 

من الورقة لكّل مشارك.

• إبراز أّن حقوق اإلنسان هي يف كّل مكان حولنا، وأنّنا نعلم جميعا شيئا ّما عن حقوق اإلنسان.	

• جْعل املشاركني يرون يف بعضهم البعض َمعينا من املوارد ويستخدمون بعضهم البعض عىل هذا األساس.	

• جْعل جميع املشاركني ياُلقون بعضهم البعض ويذيبون جليد املشاعر الذي يجعل العالقات فاترة.	

الكيفيرّة:
1. الترّعليامت

ع ورقة النرّسخة املطبوعة وزرّ
بفضل استخدام أعضاء املجموعة باعتبارهم مصادر للمعلومات، 

من  ممكن  عدد  ألكرب  إجابات  إيجاُد  املشاركني  من  يُطلب 

املجاالت ثّم كتابتها إثر ذلك داخل املربّعات.

عليه  يجب  مّمن  آخر،  تأيتَ من شخص  أن  يجب  إجابة  وكّل 

املربّع. وحاِول أن تكون مجموعٌة من  إثر ذلك هذا  يبدأ  أن 

البلدان ممثّلة، وفّكر يف الّسياق الدويّل! وتوقّف عندما ينتهي 

الوقُت املخّصص لذلك.

2. تنفيذ النرّشاط 
التحضري: أنجز نَُسخة من ورقة وصف »مربعات حقوق   أ. 

اإلنسان« لكّل مشارك.

التعليامت: النص نفسه كام هو الحال اآلن. ب. 

الترّلخيص: النص نفسه كام هو الحال اآلن. ج. 

3. الترّلخيص والترّفكري
حول  الرّاجعة  التّغذية  من  يكفي  ما  املشاركني  من  تلقَّ   «

الكيفيّة التي متّكنوا بها من تعمري الورقة. واطلُب من الّناس 

خمسة  من  أكرث  ملء  عىل  قادرين  كانوا  إن  بدلوهم  اإلدالء 

مربّعات... عرشة... إلخ «، حتى يكون لديك من حّقق منهم 

رقام قياسيّا.
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مرّبعات حقوق اإلنسان
 نسخـة للتوزيــع

• بفضل استخدام أعضاء املجموعة باعتبارهم مصدرا من مصادر املعلومات، ابُذل قصارى جهدك لتذكر مثاال عن أكرب عدد ممكن 	

مة، واكتب إجابتك يف املربّع املناسب. من الترّصيحات املقدَّ

• وكّل إجابة يجب أن تأيتَ من شخص آخر، مّمن يجب عليه أن يبدأ إثر ذلك هذا املربّع.	

• حاِول أن تكون مجموعٌة من البلدان ممثَّلة، وفّكر يف الّسياق الّدويّل!	

• وتوقّف عندما ينتهي الوقُت املخّصص لذلك.	

بلد يُحرَم فيه الّناس من 

حقوقهم بسبب عرقهم 

أو أصلهم اإلثنّي.

 :) 2000 ( فالورز  كتاب  يف  الوارد  اإلنسان،  حقوق  تدريس   :( 1999 (  David Shiman شيامن  دافيد  من  مقتبس  املصدر: 

» دليل التبية عىل حقوق اإلنسان «.

بلد تطّورت فيه وضعيّة 

حقوق اإلنسان يف اآلونة 

األخرية.

الّناس  يُحرم  حيث  بلد 

بسبب  حقوقهم  من 

الّدين.

مدافعا  يُعترب  شخٌص 

عن حقوق اإلنسان.

بلدك  يف  مجموعة 

حقوق  تُنِكر  أن  تريد 

اآلخرين.

به  يتمتع   / متتّع  حّق 

لك  يتسّن  ومل  والداك، 

ذلك.

حّق ينبغي أن يتمتّع به 

جميُع األطفال.

حّق من حقوقك يكون 

موِضع احتام.

بحقوق  تطالب  وثيقة 

اإلنسان.

حول  يغّني  مطرب 

الحقوق.

بعض  يف  يُنكر  حّق 

إىل  بالنسبة  األحيان 

الّنساء.

حّق من حقوق اإلنسان 

جميع  يف  إعامله  يجري 

أنحاء العامل.

فيه  تُنتَهك  الذي  البلد 

حقوق اإلنسان.

حقوق  عن  فيلم 

اإلنسان.

حقوق  عن  حكاية 

اإلنسان.

يطالِب  حيث  مكاٌن 

إنشاِء  يف  بالحّق  الّناس 

أّمة أو وطن.

حّق من حقوق اإلنسان.

منظّمة تناضل من أجل 

حقوق اإلنسان.

انتهاكات  من  صنف 

التي  اإلنسان  حقوق 

تزعجك إزعاجا بالغا.

حّق من حقوق اإلنسان 

من  إعامله  بعد  يتّم  مل 

هذا  يف  الجميع  ِقبَل 

البلد.
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الجدول الزرّمن

الّشخيّص

الوطنّي 

الّدويّل 

GROUND RULES

تُجرِب أّي شخص عىل الكشف عن معلومات محرِجة.

أبِق عىل الجدول الزمني معلّقا عىل الجدار طوال الّدورة وأرَِش 

إليه عند االقتضاء.

ل: الحظ / سجرّ

ميكن للّنشاط أن يصبح مثريا جّدا للعواطف مبا أّن األحداث 

مثل  مزعجة  تجارب  تتضّمن  أن  ميكن  للمشاركني  الّشخصيّة 

املؤازرة،  واضَمن وجود جّو من  العرقّي...  والتمييز  التّعذيب 

يجدون  الذين  املشاركني  ملساعدة  االستعداد  أُهبة  عىل  وكْن 

صعوبة يف التّكيّف والتّأقلم. فال بأس إذا كانوا ال يريدون رشح 

األحداث التي تخّصهم، وإمّنا يكفي أنّنا ميكن أن نقرأ شيئا ّما 

حول هذا املوضوع.

 :( 1999 (  Chris Cavanaugh املصدر: مقتبس من كافانو كريس

» ورشة العمل بشأن التّاريخ «، مؤلَّف قُّدم ضمن كتاب فالورز 

) 2000 (: » دليل الّتبية عىل حقوق اإلنسان «.

الجدول الّزمني لحقوق اإلنسان
تقديم حقوق 

اإلنسان 

الجلسة الصباحيّة

ة املدرّ

 45 - 30

دقيقة

عدد 
املشاركني

25 - 10

وصف موجز 

يضع املشاركون 

جدَوال زمنيّا ُمشتَكا 

لحقوق اإلنسان.

اإلعداد

اجعل إطارا زمنيّا 

لجدول األوقات، 

انظُر أسفلَه.

املوادرّ

ورقة املخطّط التّوضيحّي )أو الّسبّورة 

الّسوداء أو البيضاء(. أقالم غليظة.

ُملَصقات / بطاقات صغرية.

نوع النرّشاط: نقاش جامعيرّالهدف من النرّشاط:

• التّوّصل إىل التّحاُدث بشأن ماهية حقوق اإلنسان.	

• إبراز أّن حقوق اإلنسان هي يف كّل مكان حولنا، وأنّنا جميعا نعرف عنها شيئا ّما.	

• جعل املشاركني يرون يف بعضهم البعض َمعينا من املوارد، ويستفيدون من بعضهم عىل هذا األساس.	

الكيفيرّة:
1. اإلعداد

ورقة  باستخدام  وذلك  أدناه،  املبنّي  الزّمني  للجدول  إطارا  ضع 

ُملَصقات  استعامل  وبواسطة  الحائط،  عىل  التّوضيحّي  املخطّط 

كبرية أو بطاقات، أو رسومات عىل لوح الكتابة أو الّسبّورة البيضاء.

مة إىل املشاركني  2. مقدرّ
 وزّع ملصقات أو بطاقات ذات ثالثة ألوان مختلفة. ثم يُطلب 

من املشاركني أن يكتبوا عىل كّل واحدة منها حدثا من أحداث 

)ج(  وطنيّا،  وحدثا  )ب(  شخصيّا،  حدثا  )أ(  اإلنسان:  حقوق 

عىل  األحداث  هذه  يضعوا  أن  منهم  واطلُب  دوليّا.  وحدثا 

جدول املحور الزّمنّي.

3.الترّلخيص واملتابعة 
عندما يكون الجميع قد أنهى مهّمة وضع األحداث عىل جدول 

املحور الزمنّي، استعرِْضها حدثا تلو اآلخر، وابدأ بالحدث العاملّي 

ثّم انتِقْل إىل الحدث الوطنّي. واطلُب إثر ذلك من املشاركني 

أن يُنِجزوا عملَهم، وأن يقّدموا تفسريات بشأن ما يقومون به. 

والِحظ إذا كانت هناك أحداث كثرية متشابهة، وتساَءْل عاّم 

إذا كان املشاركون يعتقدون أنّه تنُقص بعُض األحداث املهّمة. 

واسأْل عّمن يرغب يف تبادل األحداث الّشخصيّة الخاّصة به، 

واجَعل املشاركني يرشحون هذه األحداث واحدا تلو اآلخر. وال 

2010  2000  1990  1980  1970  1960  1950  1940  1930  1920   1910  1900
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العلوّي من الّشكل املايّس، يليه اثنان من البطاقات عىل الّسطر 

التّايل أسفلَه، ثّم توضع ثالُث بطاقات، ثّم اثنتان، وأخريا يُجعُل 

لذلك،  َوجدوا رضورة  فإذا  األسفل.  بينها يف  أهّميّة من  األقّل 

فإنّه ميكنهم أن يصوغوا »الجملة األبلغ داللة« بالنسبة إليهم، 

وأن يستبدلوا بها ترصيحا من الترّصيحات األخرى.

3. الترّلخيص والترّفكري
الثاّلثة  خياراتهم  أفضل  يقّدموا  أن  املجموعات  من  اطلُب 

هذا  إىل  وصلوا  كيف  بإيجاز  يرشحوا  وأن  املشاركني،  لجميع 

القرار. فإذا وجدت أّن لديك املزيد من الوقت، وكنت تعتقد 

أّن املشاركني لن يشُعروا بامللل، فيمكنك أن تطلُب منهم أن 

يرشحوا قليال املزيَد من مستويات الّشكل املايّس. وميكُنك أن 

بني  من  شيوعا  األكرث  الثاّلثة  الترصيحات  أعىل  جمَع  تختار 

جميع املجموعات املسّجلة عىل السبّورة.

قم باملتابعة عن طريق طرح األسئلة التّالية عىل املشاركني:

• هل ميكنك تقديُم أمثلة عّمن قام بهذا الترّصيح، أو يف أّي 	

سياق تّم ذلك؟

• ما هي اآلراء والتّصّورات حول العامل التي تنبع من الترّصيح؟	

• تقّدمها لك هذه 	 التي  اإلنسان  ما هي طبيعة فهم حقوق 

الترّصيحات؟

النرّصيحة:

وميكن االستعاضة عن الترّصيحات بأيّة بيانات أخرى ترغب يف 

ترتيبها من قبيل: هل ميكن ترتيب الحقوق الواردة، عىل سبيل 

اتّفاقيّة  أو  العاملّي لحقوق اإلنسان  املثال، يف كّل من اإلعالن 

حقوق الطّفل، وبهذه الطّريقة ناِقش الحقوَق نقاشا ُمعّمقا.

البطاقات الماسّية: تصنيف الّتصريحات المتعّلقة بحقوق اإلنسان
مة لحقوق  مقدرّ

اإلنسان 

بطاقات ماسيّة

نوع النرّشاط: الترّفكري، واإلبداعالهدف من النرّشاط:

ة املدرّ

 45 - 30

دقيقة

عدد 
املشاركني

25 - 10

وصف موجز 

إعطاء األولويّة الجامعيّة 

للترّصيحات املتعلّقة بحقوق 

اإلنسان.

اإلعداد

انسخ البطاقات املاسيّة 

وقُم بقّصها.

املوادرّ

تسع بطاقات ماسيّة 

لكّل مجموعة.

• الرّشوع يف الحديث عن ماهية حقوق اإلنسان.	

• تقديم اعتاف بشأن املعضالت والرّصاعات التي تحيط بحقوق اإلنسان.	

• اكتشاف أّن لدى اآلخر ِوْجهات نظر مختلفة عن بعضها البعض واالتّفاق عىل منط من األولويّات.	

الكيفيرّة:
مة 1. مقدرّ

أخرِب املشاركني أّن هناك العديد من اآلراء والترّصيحات املتعلّقة 

بحقوق اإلنسان. وهذا الّنشاط هو حول تحديد أولويّة تسعة 

ترصيحات متعلّقة بحقوق اإلنسان وفقا لرأي املشاركني حول 

أّي من هذه الترّصيحات التي تُعترَب األكرث أهّمية.

عىل  وسيكون  املاسيّة«.  »البطاقات  التمرين  هذا  ويسّمى 

يف  وضعها  طريق  عن  للبطاقات  أولويّات  تحديُد  املشاركني 

عىل  التّايل  الّشكل  إذن  فارُسم  املاس.  قطعة  يشبه  بيايّن  رسم 

الّسبّورة أو املخطّط التّوضيحي، واطلُب من املشاركني املوزَّعني 

عىل  باالعتامد  الرّسم  نفس  يشّكلوا  أن  مجموعات صغرية  عىل 

الرّسم، وأقلّها  التّسع، مع وضع أهّم ترصيح يف أعىل  بطاقاتهم 

أهّميّة يف األسفل.

2. تحديد أولويرّات الترّرصيحات
قّسم املشاركني إىل مجموعات صغرية )5 أفراد كحّد أقىص(، 

وأعِط كّل واحد منهم ما مجموُعه تسٌع من البطاقات املاسيّة. 

أولويّات  لتحديد  دقيقة  و20   15 بني  آنئذ  لديهم  ويكون 

البطاقات التّسع، ووضِعها يف الّشكل الذي يشبه قطعة املاس. 

الجزء  يف  األهّم  أنّه  يعتقدون  الذي  الترّصيح  وضُع  ويجب 
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ال سبيَل إىل تطبيق حقوق اإلنسان يف 

املجتمعات غري الغربيّة.

ينبغي أن تُحتم حقوق اإلنسان يف جميع 

الّدول وبالنسبة إىل جميع البرش.

حقوق اإلنسان من املسائل  الالّزمة 

لتحقيق الّسلم.

تُعيل حقوُق اإلنسان من قيمة حقوق 

الفرد عىل حساب حقوق املجتمع.

تيسء جامعات املصالح استخدام حقوق 

اإلنسان.

تتضّمن حقوق اإلنسان الحقوق األساسيّة 

لجميع الناس، غري أنّه يتّم تطبيُقها بشكل 

متباين يف مختلف البلدان.

ميكن أن تتسبّب حقوُق اإلنسان يف 

الرصاعات واالضطرابات.

ينجّر عن االهتامم بحقوق اإلنسان الّتكيُز 

بشّدة عىل القانون وغضُّ الطّرِْف عن 

الواجبات.

يحاول الغرب تصدير حقوق اإلنسان إىل 

الثّقافات األخرى.

مقوالت على البطاقات الماسّية
 نسخـة للتوزيــع
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لة: 2. الحقوق واالنتهاكات ذات الصرّ
قّسم املشاركني إىل أزواج أو مجموعات صغرية واطلُب منهم 

الثّانية  العامليّة  الحرب  خالل  وقعت  التي  االنتهاكات  تحديَد 

وما يُقابلها من حقوق اإلنسان، متاما مثلام ُوِصفت يف اإلعالن 

إجاباتِهم  يكتُبوا  أن  منهم  واطلُب  اإلنسان.  لحقوق  العاملّي 

للتّّو.  رسمته  قد  كنَت  الذي  الجدول  لذلك  مامثل  جدول  يف 

التي  النتائج  اجمع  دقيقة  و15   10 بني  ما  انقضاء  وبعد 

توّصلَت إليها املجموعُة بأكملها. وابدأ بطرح سؤال بشأن عدد 

املجموعات  اطلُب من  ثّم  الحصوُل عليها.  تّم  التي  اإلجابات 

إضافَة إجاباتِهم عىل الجدول خالل الجلسة التي تُضّم الفريق 

بأكمله، وذلك بتجميع املعلومات من جميع الفرق املختلفة. 

وال تعَمل عىل تكرار اإلجابات.

3. الترّلخيص والترّفكري:
اطلُب من املشاركني أن يخربوك عن األفكار التي أضافها هذا 

الّنشاط إىل أذهانهم. وهل كانوا قد َعَقدوا الّصلة من قبُل بني 

حقوق اإلنسان والحرب العامليّة الثّانية؟ وهل أّن هذا األمَر قد 

غرّي وجهة الّنظر التي كانت لديهم عن حقوق اإلنسان؟ أو عن 

الحرب العامليّة الثّانية؟

الحديث لحقوق  القانون  املصدر: مقتبس من نشاط »أصول 

 :)2010( اإلنسان  لحقوق  األستاليّة  اللّجنة  اإلنسان« ضمن 

»فهم حقوق اإلنسان«.

اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان UDHR والحرب العالمّية الّثانية
تقديم حقوق 

اإلنسان 

اإلعالن العاملّي 

لحقوق اإلنسان 

والحرب العامليّة 

الثّانية.

 نوع النرّشاط: الترّفكري، النرّقاشالهدف من النرّشاط:

ة املدرّ

 40 - 30

دقيقة

عدد 
املشاركني

35 - 10

وصف موجز 

يعِقد املشاركون الّصلة بني 

اإلعالن العاملّي لحقوق 

اإلنسان والتّاريخ أو 

الحرب العامليّة الثّانية.

اإلعداد

قم بنسخ الورقة املتضمنة 

تلخيصا لإلعالن العاملي 

لحقوق االنسان لجميع 

املشاركني.

املوادرّ

وزِّْع مع نسخة ورقة 

التلخيص، املخطّط 

التّوضيحّي.

• تقديم فكرة عاّمة للمشاركني حول اإلعالن العاملّي لحقوق اإلنسان.	

• الّربط بني حقوق اإلنسان واألحداث التّاريخيّة واالنتهاكات	

الكيفيرّة:
1. الترّعليامت

 ،) UDHR ( تعريف املشاركني باإلعالن العاملّي لحقوق اإلنسان

بإخبارهم بأنّه عىل الّرغم من أنّه ميثّل إعالنا غري ُملزِم قانونيا، 

فإنّه يَُعّد َمعيناً ال ينضب تنَهُل منه االتّفاقيّات التي ستظهر يف 

وقت الحق، ويُعترََب اإلعالن وثيقة من أكرث الوثائق التي تُرجمت 

الّشعوب  عن  وجيزًة  تاريخيّة  ملحة  ْم  قدِّ وهكذا  العامل.  يف 

الثّانية،  العامليّة  الحرب  إثر  تطويره  كيفيّة  وحول  التي صاغته، 

اإلنسان  إليها حقوُق  تعرّضت  التي  الفظائع  أنّه يعكس  وكيف 

خالل تلك الحرب.

واطلُب من املشاركني تحديَد بعِض االنتهاكات التّاريخيّة التي 

الثّانية، واجَعلُْهم يربطون هذه  العامليّة  وقعت خالل الحرب 

االنتهاكات بالحقوق الواردة يف اإلعالن العاملّي لحقوق اإلنسان. 

وارُسِم الجدول التّايل عىل الّسبّورة أو عىل املخطّط التّوضيحّي.

لحقوق  العاملّي  باإلعالن  الخاصة  الورقة  نسخة  اآلن  تقاسم 

اإلنسان باعتبارها وثيقة للتّوزيع.

حّريّة التّنّقل عىل سبيل 

املثال

حّق من حقوق اإلنسان

بناُء األحياء إلسكان املجموعات 

بالتنّقل  لهم  الّسامح  عدم  مع 

إىل داخلها أو خارجها.

االنتهاك
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ملّخص عن اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان
 نسخـة للتوزيــع

بعضاً . 1 بعُضهم  يعامل  أن  وعليهم  أحراٌر،  الّناس  جميُع 

بنفس الطّريقة.

جميُع الّناس متساوون، عىل الّرغم من االختالفات يف لون . 2

البرَشة أو الجنس أو الّدين أو اللّغة عىل سبيل املثال. 

لكّل فرد الحّق يف الحياة والعيش بحّريّة وأمان.. 3

اليجوز ألّي شخص استقاقَُك أو استعباُدك، ويُحظر عليك . 4

االستقاُق وتجارُة الرّقيق بكافّة أشكالهام.

اليجوز ألحد أن يُلِحق بك األذى وأن يعرّضك للتّعذيب. . 5

لكّل إنسان الحقُّ يف أن يعاَمَل عىل قدم املساواة مبوجب . 6

القانون.

القانون، ويجب تطبيُقه عىل . 7 أمام  الّناس سواسيٌة  جميُع 

الجميع دون أيّة تفرِقة.

القانونيّة . 8 املساعدة  إىل  يلجأ  أن  يف  الحقُّ  شخص  لكّل 

إلنصافه عندما ال تُحَتَم حقوقُه.

ال يجوُز ألّي شخص القبُض عليك وَسجُنك تعّسفاً أو نفيُك . 9

بعيدا عن وطِنك.

لكّل إنسان الحقُّ يف محاكمة عادلة وعلنيّة.. 10

ينبغي أن يُعترََبَ كّل شخص بريئا حتّى تثبُت إدانتُه.. 11

أن . 12 أحٌد  إذا حاول  املساعدة  الحقُّ يف طلب  لكّل شخص 

يُلِحق به الضر. وال يِحقُّ ألّي شخص أن يَدُخل بيتَك، أو 

أن يفتََح رسائلَك أو أن يُزعجك أنت أو عائلتك دون سبب 

وجيه.

لكّل شخص الحقُّ يف الّسفر كام يحلو له.. 13

لكّل شخص الحقُّ يف الّسفر إىل بلد آخر وطلُب الحامية . 14

التّعرّض  بخطر  مهّددا  كان  أو  االضطهاد  يخىش  كان  إذا 

لالضطهاد.

لكّل شخص الحقُّ يف االنتامء إىل بلٍد. وال أحَد لديه الحقُّ . 15

يف منعك من االنتامء إىل بلٍد آخَر إذا كنَت ترغب يف ذلك.

لكّل شخص الحقُّ يف الزّواِج وتكويِن أرُسة.. 16

لكّل شخص الحقُّ يف امتالك العقارات واملمتَلَكات.. 17

بجميع . 18 املتِّصلة  الّشعائر  مامرسة  يف  الحّق  شخص  لكّل 

مظاهر دينه وإقامتها، وله الحّق يف تغيري ديانِته إذا شاء.

إبالغ . 19 ويف  يعتقده،  ما  قول  يف  الحقُّ  شخص  لكّل 

املعلومات وتلّقيها.

20. لكّل شخص الحقُّ يف حّريّة حضور االجتامعات واالنضامم 

إىل الجمعيّات والجامعات بطريقة سلميّة.

لكّل شخص الحقُّ يف املساعدِة عىل اختيار حكومِة بالِده   .21

ويف املشاركة فيها.

22. لكّل شخص الحقُّ يف الّضامن االجتامعّي ويف فُرٍَص لتطوير 

مهاراته.

23. لكّل شخص الحقُّ يف العمل مقابل أجر عادل يف بيئة آمنة 

ويف االنضامم إىل نِقابات الُعاّمل.

24. لكّل شخص الحقُّ يف الرّاحة، ويف التمتّع بأوقات الفراغ.

25. لكّل شخص الحّق يف مستوى عيٍش الئق ويف املساعدة 

الطّبّيّة إذا أُصيَب مبرض.

26. لكّل شخٍص الحقُّ يف الّدخول إىل املدرسة.

27. لكّل فرد الحقُّ يف أن يشتك اشتاكاً حرّاً يف الحياة الثّقافيّة 

ُصلب املجتمع.

الذي  االجتامعّي «  » الّنظام  احتاُم  الجميع  عىل  يجب   .28

يف  عليها  املنصوُص  والحّريّاُت  الحقوُق  مبقتضاه  تتحّقُق 

هذا اإلعالن تحّققاً تاّما

واملجتمعِ  اآلَخرين  حقوق  احتاُم  الجميع  عىل  يجب   .29

واملمتلَكاِت العاّمة.

30. ال أحَد لديه الحقُّ يف انتزاع أيٍّ من الحقوِق الواردة يف 

هذا اإلعالن.
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 60 - 45

دقيقة
ورقة رسم بياين لكل مجموعة، 

أقالم عريضة 

أقالم يف مختلف األلوان 

GROUND RULES

نصيحة: 

• يرفضه 	 أن  تخىش  ألنّك  النشاط  هذا  تسقط  ال 

وقد  املستوى.  رفيعي  واألشخاص  » كبار الشخصيات « 

تّم اختبار هذا النشاط بنجاح مع جميع أنواع املشاركني، 

وهو يستميل أّي شخص يستلهم من الرسوم ما يعجز عنه 

بواسطة الكالم والكتابة.

• أو 	 قاضيا  املشاركون  يرسم  أن  ميكن  ممكنة،  وكبدائل 

عىل سبيل املثال شخصا أو ناشطا قادرا أوخبريا يف مجال 

حقوق اإلنسان، عامال يف مجال التنمية القامئة عىل حقوق 

اإلنسان، أو شخصيات رئيسية أخرى يف درسك أو دورتك. 

• يضيفوا 	 أن  أيضا  بالتوايل  املشاركني  من  يُطلب  أن  ميكن 

تفاصيل أخرى إىل نفس الرسوم التوضيحية

 

مجال  يف  لعامل  رسم 

التنمية القامئة عىل حقوق 

هلسنيك  دورة  اإلنسان. 

القامئة  باملقاربة  الخاصة 

عىل حقوق اإلنسان

ارسم صورة مثالية: رجل الشرطة 
مواضيع حقوق 

اإلنسان

حقوق اإلنسان 

والرشطة، إنفاذ 

القانون. الوصول إىل 

العدالة، إلخ

نوع النشاط: إبداع، تفكري، عمل جامعي، نقاش الهدف من النرّشاط:

ة عدد املدرّ
املشاركني

 30 - 4

وصف موجز  

يقوم املشاركون يف 

مجموعات برسم صورة 

ضابط الرشطة املثايل 

اإلعداد

ال يشء يُذكر.

املوادرّ

• وضع تصّور ملختلف وجهات النظر حول رجال الرشطة و دورهم يف مختلف البلدان املشاركة 	

• البدء يف مناقشات بني املشاركني و يف الجلسة العامة 	

• خلق ديناميكية جديدة داخل املجموعات، عىل سبيل املثال تحدي التسلسالت الهرمية التقليدية، فقد ال يكون املشاركون  رفيعو 	

املستوى أفضل الفنانني و عليهم أن يعرضوا رسومهم.

الكيفيرّة:
1. التوجيهات 

قّسم املشاركني إىل مجموعات متكّونة من 5 أشخاص عىل أقىص 

تقدير. اطلب منهم أن يرسموا رجل الرشطة املثايل بالنسبة لهم 

باستخدام الرموز و األلوان. اطلب من املشاركني أن يتجّنبوا أو 

مالمحه / مالمحها؟  ماهي  النصوص.  استعامل  من  يقلّلوا  أن 

ماذا يحمل / تحمل، إلخ؟ أّما الوقت املخّصص فهو 10 - 15 

دق. وعىل كل مجموعة أن تختار مقّدما ليقوم بعرض رسمها. 

يكن  مل  إذا  الرسم  عملية  يف  الرشوع  عىل  املجموعات  ساعد 

لديها أّي أفكار.

2. العروض 
املثايل  الرشطة  لرجل  تّصورها  بتقديم  مجموعة  كل  تقوم 

واملداخالت  بالتعليقات  السامح  خياراتها.  عىل  وتعلّق 

من  املجموعات األخرى.

3. التلخيص و التفكري 
رصدوها  خاصة  سامت  إىل  يشريوا  أن  املشاركني  من  اطلب 

واإلختالف  التشابه  أوجه  عىل  يؤكّدون  واجعلهم  يف الرسوم 

 » أحد...؟  يرسم  مل  » ملاذا  إىل:  تشري  أن  وميكن  الرسوم.  بني 

أو » رسم كل واحد منكم رجال / امرأة – ما سبب ذلك ؟ «، 

للوصول إىل نقاش أكرث دقة.
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 60 - 40

دقيقة
ورقات اجابة

أوراق ملصقة صغرية

بطاقات من الورق املقّوى 

أقالم عالّمة 

GROUND RULES

2. املقدمة 
تلو  الواحدة  الحاالت  اآلن  ستقّدم  بأنّك  املشاركني  أخرب 

أوراقهم  يضعوا  و  يذهبوا  أن  عليهم  ذلك  وبعد  األخرى، 

يف ورقات اإلجابات لكل واحدة منهم، وفقا ملا يرونه يف الحالة 

من انتهاك أو ال لحقوق اإلنسان.

الجرائم  عدد  نتيجة  متجرباإلحباط  صاحب  يشعر   :1 الحالة 

التي ترتكبها املافيا يف مسقط رأسه. وقد قامت املافيا بزيارة 

متجره مرات عديدة إلجباره عىل دفع أموال بدعوى الحامية. 

فيها  ينقد  محلية  إىل صحيفة  رسالة  بعث  الليايل  إحدى  ويف 

املافيا يف مسقط رأسه، وتلقى بعد ذلك تهديدات من مجهولني. 

ويف اليوم املوايل، ُعرث عليه يف الشارع وقد قُتل رميا بالرصاص. 

فهل تعترب هذه الحادثة انتهاكا لحقوق اإلنسان أم ال؟

الحالة 2: يف إحدى املزارع وقع تشغيل عاملة لحصاد الّدخان، 

ويف إحدى األمسيات يف طريق عودتها من املزرعة إىل بيتها، 

باغتصابها. ويف  الغاب، ثم قام  تبعها يف  ظهر مالك األرض، و 

اليوم املوايل قامت العاملة الفالحية باإلتصال بالرشطة لإلبالغ 

عن الجرمية، ولكن الرشطة رفضت تسجيل ذلك بحجة عدم 

األرض.  مالك  ضد  قضية  لتقديم  األدلة  من  يكفي  ما  وجود 

فهل تعترب هذه الحادثة انتهاكا لحقوق اإلنسان أم ال؟

دراسة حالة: هل يوجد انتهاك لحقوق اإلنسان أم ال؟
مواضيع حقوق 

اإلنسان

تطبيق حقوق اإلنسان 

نوع النشاط: دراسة حالة، عمل جامعي، نقاش  الهدف من النرّشاط:

ة عدد املدرّ
املشاركني
 35 - 10

وصف موجز  

يحّدد املشاركون املشاكل 

التي متثّل انتهاكات لحقوق 

اإلنسان 

اإلعداد

إعداد ثالثة 

ورقات اإلجابة 

للحاالت الثالث 

املوادرّ

• ربط حقوق اإلنسان بأمثلة من الواقع املعيش 	

• ملعالجة تعقيد حقوق اإلنسان 	

الكيفيرّة:
1. املقدمة 

اإلجابة  ورقات  ثالثة  بإعداد  قم  النشاط،  هذا  تنفيذ  قبل 

1 عىل رأس  اكتب حالة  انسان.  وارسم عىل كل واحدة وجه 

أحدها، واسم خطا عموديا يقسم ورقة اإلجابة اىل عمودين، 

عىل الجانب األول يُكتب » نعم « و عىل الجانب الثاين » ال «. 

قم بنفس األمر بالنسبة إىل الحالتني 2 و 3 ثم علّق الوجوه 

الثالثة عىل الورقات عىل الحائط.

املقّوى (  الورق  من  قطع  ) أو  لاللصاق  ورقات  ثالث  وّزع 

واحدة  كل  عىل  يسّجلوا  أن  منهم  واطلب  مشارك  كل  عىل 

منها األحرف األوىل من أسامئهم. أخرب أفراد املجموعة بأنّهم 

تتعلق  حقيقية  أمثلة  عىل  اإلنسان  حقوق  بتطبيق  مطالبون 

متعددة  اإلنسان  أّن حقوق  من  تأكّد  بثالث حاالت محددة. 

الجوانب ولكن ال ميكن أن نعترب كل االشياء السيئة يف العامل 

انتهاكات لحقوق اإلنسان. ففي بعض األحيان ال يتجاوز األمر 

مجرد جرمية عادية أو مشكلة إجتامعية.

الحالة 3 الحالة 2الحالة 1

نعمنعمنعم الالال
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اإلنسان.  لحقوق  انتهاكا  الحالة  هذه  تعترب   :2 الحالة 

اإلنسان  لحقوق  انتهاكا  ليس  الفالحية  العاملة  فاغتصاب 

عندما  للضحية،  الدولة  حامية  غياب  ولكن  جرمية.  هو  بل 

انتهاكا  يعترب  القضية،  هذه  مع  التعاطي  الرشطة  رفضت 

يف  التحقيق  يقع   أن  يف  الحق  فللضحية  لحقوق اإلنسان. 

قضيتها والتعامل معها بشكل سليم.

عىل  مثال  وهي  صعوبة  أكرث  الحالة  هذه  تعترب   :3 الحالة 

ومبا  اإلنسان.  حقوق  بانتهاك  التعريف  عملية  تعقيد  مدى 

واجباته  عىل  بالقيام   املكلفني  موت  بفعل  يتيم  الطفل  أّن 

املتكفلة بجميع  الدولة تصبح هي  فإّن  – الوالدان –،  األولية 

هذه الواجبات وذلك باإللتزام برعاية هذا الطفل. ويتضّمن ذلك 

اإللتزام ضامن حقه يف الحصول عىل الغذاء والسكن والتعليم. 

وثقافية،  واجتامعية  اقتصادية  هي  الحقوق  أّن  مبا  ولكن 

لهذه الحقوق،  التدريجي  بالتحقيق  فقط  ملزمة  الدولة  فإّن 

مثلام هو منصوص عليه يف العهد الدويل للحقوق اإلقتصادية 

حدود  أقىص  إىل  » اتخاذ خطوات...  والثقافية...  واإلجتامعية 

إىل  تدريجي  بشكل  التوصل  بهدف  املتاحة،  اإلمكانيات 

بكل  العهد  هذا  يف  بها  املعتف  للحقوق  الكامل  التحقيق 

الوسائل املناسبة، مبا يف ذلك خاصة إعتامد تدابري ترشيعية «.

إىل  استنادا  باملدرسة   الطفل  إلتحاق  الدولة  منعت  وإذا 

انتهاكا  يعترب  ذلك  فإّن  املثال،  سبيل  عىل  عرقه  أو  جنسه 

تكن  إذا مل  الدولة  ولكن  التمييز.  يقوم عىل  اإلنسان  لحقوق 

الطفل   لحقوق  منتهكة  تعترب  ال  فإنّها  املطلوبة،  املوارد  لديها 

والثقافية.  واإلجتامعية  اإلقتصادية  للحقوق  توفريها  بعدم  

الئحة  دساتريها   ضّمنت  قد  الدول  بعض  فإّن  ذلك،  ومع 

واملسكن  الغذاء  الحق يف  بذلك حامية  الحقوق  ضامنة  من 

والتعليم أو متتلك ترشيعات وطنية لحامية هذه الحقوق. ويف 

هذه الحالة، فإّن الحقوق القانونية تعترب أكرث قوة، و بالتايل، 

فإّن انتهاكها يصبح أكرث وضوحا. 

نصيحة: 

• أو يجدون حرجا 	 املشاركني غري مرتاحني  أّن  إذا الحظت 

تسمح  أن  فيمكن  السبورة،  أسامئهم عىل  كبريا يف وضع 

لهم  باإلبقاء عىل األجوبة مجهولة املصدر.

الحالة 3: فقد صبّي صغري والديه بسبب مرض اإليدز، و مبا أنّه 

ال يوجد لديه أقارب لرعايته، فقد انتهى به املطاف إىل العيش 

غذاء  عىل  الحصول  عىل  القدرة  لديه  تكن  ومل  الشوارع.  يف 

أنّه ال يستطيع اإللتحاق باملدرسة  سليم أو مأوى، إضافة إىل 

ذلك أنّه يقيّض كامل وقته يف البحث عن الطعام ومكان للنوم. 

فهل تعترب هذه الحالة انتهاكا لحقوق اإلنسان أم ال؟ 

3. التلخيص والتفكري 
إلصاق  املشاركني  من  تطلب  الثالث  الحاالت  عرض  بعد 

حقوق  عن  عرض  بتقديم  ذلك  بعد  تواصل  ثم  أوراقهم. 

اإلنسان و تختم بالعودة إىل الحاالت الثالث. بعد ذلك اسأل 

املشاركني ما إذا كان أحدهم يرغب يف تغيري أجوبته يف وقت 

سابق يف نفس اليوم. فإذا كان األمر كذلك فاسمح لهم بإعادة 

تنظيم أوراقهم امللصقة.

اجعل كل مشارك يتوقّف عند نصف الدائرة يف ورقة اإلجابة 

وانظر يف الحاالت الواحدة تلو األخرى. واسأل املشاركني أوال 

إذا ما كان أحدهم يريد أن يفّس سبب وضعه للورقة امللصقة 

يف خانة نعم أو ال. اجعل املشاركني يتأكدون أّن هناك صعوبة، 

وأّن التعرف عىل حقوق اإلنسان ليس بالسهولة التي يتوقّعونها، 

أّن  عىل  أكّد  أدناه.  املذكورة  الحاالت  عىل  األجوبة  قّدم  ثّم 

مفتاح التمييز بني ما هو انتهاك لحقوق اإلنسان وبني ما هو 

غري ذلك هو ما إذا كانت الدولة هي مرتكب الجرمية أم ال.

اإلنسان.  لحقوق  انتهاكا  الحالة  هذه  تعترب  ال   :1 الحالة 

فكون الرجل قد قتل، فهذه جرمية، و لكن هذا األمر ال يعّد 

الدولة  بأّن  تجادل  أن  لك  وميكن  اإلنسانية.  لحقوقه  انتهاكا 

ملزمة بحامية مواطنيها، ولكن طاملا كانت لديهم أنظمة قامئة 

فإنّهم  مقتفيها،  ومقاضاة  وقوعها  يف  والتحقيق  الجرمية  ملنع 

مطالبون بالوفاء بهذا اإللتزام. وقد يحتّج بعض املشاركني بأنّه قد 

وقع انتهاك حرية التعبري لدى صاحب املتجر، ولكن هذا ليس 

هو الحال، ذلك أنّه مل مُينع من الكتابة للصحيفة.
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4

 60 - 40

دقيقة

نسخ من الحالة ونسخ 

من العهد الدويل الخاص 

بالحقوق املدنية والسياسية 

ورقة اجابة أقالم عالّمة 

GROUND RULES

وميكن  دقيقة.   20 - 15 هو   للتمرين  املخّصص  الوقت 

الخاصة  الدويل  العهد  من  املوزّعة  بالنسخة  اإلستعانة 

ذات  اإلنسان  لتحديد حقوق  والسياسية   املدنية  بالحقوق 

الصلة. يجب عليهم أن يسّجلوا النتائج عىل ظهر الورقة وأن 

يعّدوا أجوبتهم  ويعيّنوا إضافة إىل ذلك من سيتوىّل تقدميها 

إىل بقية املشاركني.

املعنية،  اإلنسان  حقوق  تحديد  يف  املشاركون  سارع  إذا 

املواد  األسفل  أن يسّجلوا يف  أيضا  أن تطلب منهم  فباإلمكان 

املحّددة يف العهد التي تتعلق باإلنتهاك. 

3. التلخيص و التفكري 
عامة.  جلسة  يف  أجوبتها  تقّدم  أن  املجموعات  من  اطلب 

ترّدد  املجوعات وهي  إىل  اإلستامع  املنهك  من  يكون  وسوف 

نفس اإلجابات، لذلك ابدأ مبجموعة واحدة تقوم باإلشارة إىل 

2 - 3 من الحقوق التي وقع انتهاكها وافسح لها املجال لتفّس 

ملاذا / متى  يف الحالة، ثم واصل مع  املجموعة املوالية لتسمع 

عروضهم  عىل  بالتعليق  قم  إلخ.  تضيفه،  أن  ميكن  ما  منها 

وأضف الحقوق التي ميكن أن يكونوا قد نسوها.

كانت  إذا  ما  املجموعة  من  تطلب  أن  ميكنك  ذلك  بعد 

تعرف أمثلة مشابهة  يف الواقع واطلب منهم أن يتبادلوها  

فيام بينهم. 

دراسة حالة: بالد قمعستان
مواضيع حقوق 

اإلنسان
الحقوق املدنية 

والسياسية 

سيادة القانون 

نوع النشاط: دراسة حالة، عمل جامعي، نقاش  الهدف من النرّشاط:

ة عدد املدرّ
املشاركني
 40 - 12

وصف موجز  

يتّم  عرض العهد الدويل 

الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسية عىل املشاركني  

من خالل دراسة حالة 

اإلعداد

إعداد نسخ من الحالة 

و العهد الدويل الخاص 

بالحقوق املدنية 

والسياسية

املوادرّ

• تطبيق حقوق اإلنسان عىل حالة 	

• اكتشاف العهد  الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية	

• الحصول عىل فهم أعمق لحقوق اإلنسان 	

الكيفيرّة:
1. مقدمة للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية  
املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  عىل  املشارك  عرّف 

والسياسية ) 1966 (:

• املعتقد 	 حرية  يف  الحق  العهد،  تضّمنه  ما  بني  من 

والدين، والحق يف عدم التعرّض إىل التعذيب، والحق يف 

محاكمة عادلة.

• معظم هذه الحقوق غري مطلقة، فعىل سبيل املثال، ميكن 	

أن يقع الحّد من حّق من الحقوق لحامية األمن الوطني، 

أو النظام العام أو الرفاه العام يف مجتمع دميقراطي.

• تعترب بعض الحقوق، مثل الحق يف عدم الوقوع يف العبودية 	

والحق يف عدم التعرض إىل التعذيب، حقوقا مطلقة. 

• والسياسية  	 املدنية  للحقوق  الخاص  الدويل  للعهد 

بروتوكوالن اختياريان، يتعلق األول بأخذ الشكاوى والثاين 

بإلغاء عقوبة اإلعدام. 

2. التعامل مع الحالة 
قّسم املشاركني إىل مجموعات تتكون من 4 - 5 أفراد و وزّع 

الحالة املوصوفة يف الصفحة املوالية، ونسخة من العهد الدويل 

الخاص بالحقوق املدنية و السياسية. اطلب منهم أن يقرؤوا 

الحالة عىل أنفسهم، أو أن يقرؤوها بصوت عال بأنفسهم.

اطلب من املشاركني أن يحّددوا: 

ماهي حقوق اإلنسان املوضوعة عىل املّحك يف هذه الحالة؟
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اآلنسة حّرة  في بلد قمعستان 

وبعد ثالثة أيام قامت هذه املجموعة مبسرية من مقر الجريدة 

إىل مكتب الرئيس رافعة الفتات تعرّب فيها عن قضيتها. وقبل 

وصول املجموعة إىل غايتها واجهتها قوات الرشطة التي رشعت 

انهالت  وقد  املظاهرة.  تفريق  يف  عنيف  وبشكل  الفور  عىل 

املسيل  الغاز  مستعملة  بالهراوات  املتظاهرين  عىل  الرشطة 

للدموع، ماّم ألحق باآلنسة حرّة و صديقاتها جروحا بليغة. ثم 

قامت الرشطة بإيقافها و حبسها و مل يستدعى لها أّي طبيب.

عىل  اجبارها  مع  حرّة  اآلنسة  استنطاق  تم  اإليقاف  وأثناء 

عليها  اإلعتداء  مع  العينني  معصوبة  مؤمل،  وضع  يف  الوقوف 

لفظيا. وخالل فتة الحبس اإلحتياطي، تّم احتجازها يف زنزانة 

صغرية صحبة 12 سجينا آخر ) 6 ذكور و6 إناث ( و6 أرسّة 

باستمرار.  الزنزانة  هذه  ييضء  الكهربايئ  النور  وكان  فقط. 

مرضت اآلنسة حرة و كان الطعام يف السجن غري مالئم.

وبعد أسابيع طويلة من اإلحتجاز أعلمها أحد الحراس بأنّها ستعرض 

اليوم املوايل. وتساءلت اآلنسة حرّة عن الجرمية  عىل القايض يف 

التي وقع اتهامها بها ولكن الحارس أجابها بصفعةعىل وجهها.

ويف اليوم املوايل تّم اقتيادها إىل القايض الذي أصدر ضدها بعد 

10 دقائق حكام بالسجن ملدة خمس سنوات لنرشها شائعات 

األنتنت  استعامل  من  نهائيا  منعها  تّم  كام  بالرئيس.  تشّهر 

لآلنسة  يُسمح  ومل  العقوبات.  لقانون  الجديد  للتعديل  طبقا 

حرّة بأّي مساعدة قانونية. وقد تعرّفت عىل القايض الذي كان 

شقيق زوجة الرئيس. ثم اقتيدت من جديد إىل زنزانتها لبدء 

تنفيذ عقوبة السجن املسلّطة عليها.

املّحك يف هذه  املوضوعة عىل  اإلنسان  فام هي حقوق 

الحالة ؟

 

بادسه.  كريستوفر  طرف  من  تصّورها  تّم  حالة  املصدر: 

مجال  يف  دورة  اإلنسان.  لحقوق  الدامنريك  املعهد 

حقوق اإلنسان سنة 2008.

يف بالد تعرف بقمعستان يحكمها تريانوس و حكومته عىل 

مدى السنوات ال15 املاضية. تعمل اآلنسة حرّة كرئيسة 

تديرها مع مجموعة من  كانت  تحرير يف جريدة صغرية، 

األصدقاء منذ 8 سنوات مضت. وقد كانت صّوتت للسيد 

بإصالح  وعد  ألنّه  االنتخابات،  يف  سنة   15 منذ  تريانوس 

النظام اإلجتامعي والتقدم بالبالد نحو الحداثة. ولكنه مع 

انصّب  ذلك  من  وبدال  اإلنتخابية  بوعوده  يلتزم  مل  ذلك 

أّول  وبعد  فحسب.  سلطته  قاعدة  توسيع  عىل  اهتاممه 

فتة له يف هذا املنصب، قام بتعديل الدستور إلزالة القيود 

املفروضة عىل املّدة الرئاسية.

ولآلنسة حرّة بوصفها رئيسة تحرير عدة مقاالت نقدية كانت 

حقوق  فيها  تنتهك  التي  املامرسات  بعض  إىل  فيها  أشارت 

اإلنسان يف قمعستان والتي تعترب الحكومة املسؤولة األساسية 

بشدة  الرئيس  انتقدت حرّة  لها،  افتتاحية  أحدث  و يف  عنها. 

أشارت  ذلك،  عىل  وعالوة  بالدها.  يف  الفقر  تنامي  بسبب 

من  اإلنسان  لحقوق  الخطرية  اإلنتهاكات  بعض  إىل  رصاحة 

طرف الرئيس و حكومته طيلة السنوات األخرية.

و تّم نرش هذه اإلفتتاحية يف الصحيفة الصادرة يوم األحد. 

اإلعالم  وزير  من  أمرا  حرّة  اآلنسة  تلقت  اإلثنني  وصباح 

لقيامها  كمحّررة  بالعمل  لها  يُسمح  يعد  مل  أنّه  إىل  يشري 

بنرش أكاذيب حول الرئيس وحكومته. ويف املستقبل عليها 

بأن تطلب إذنا لنرش مقاالتها أو املساهمة بشكل آخر يف 

النقاشات العامة.

تتظاهر ضد هذا  أن  اآلنسة حرّة صحبة أصدقائها  وقّررت 

مبكان  الرشطة  بإعالم  وقامت  الرئيس.  مكتب  أمام  األمر 

أّن املظاهرة غري  وزمان هذه املظاهرة ولكن الرشطة رأت 

قانونية. مام جعل املجموعة أكرث تصميام عىل امليّض قدما 

يف تنفيذ مخططاتها.

 نسخـة للتوزيــع
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4

 70 - 50

دقيقة

نسخ من الحالة 

ورقات اجابة أقالم عالّمة 

GROUND RULES

إذا كان لدى املشاركني بالفعل بعض املعرفة بحقوق اإلنسان، 

فتة  مدى  عىل  الحالة  عىل  يشتغلوا  أن  منهم  تريد  كنت  أو 

أطول، فإنّه ميكنك أن تفّكر يف خلط األسئلة، أو جعلها أصعب 

يف اإلجابة بالنسبة إليهم كام هو مبنّي يف يف املثال التايل.

3. التلخيص و التفكري
عامة.  جلسة  يف  نتائجها  تقّدم  أن  املجموعات  من  اطلب 

والقضايا   الحقوق  إليها  وأضف  عروضهم  عىل  قم بالتعليق 

التي ميكن أن يكونوا قد أغفلوها.

بعد ذلك ميكنك أن تطلب من املشاركني إن كانوا قد تعرّفوا 

عىل الوضعيات املبينة يف الحالة، وإن كانوا مستعدين لتقاسم 

املشاكل  من  الكثري  تبدو  وقد  بهم.  الخاصة  األمثلة  بعض 

املعروضة يف الحالة بالنسبة إىل املشاركني مشاكل تنمية ولكنها 

يف الحقيقة من قضايا حقوق اإلنسان أيضا. 

نصيحة:

تعرض الحالة املقّدمة وضعية منوذجية لرصاع ) غرب ( إفريقي 

أوسع، مبا يف  أن توجد يف سياق  ولكنه يحمل مميزات ميكن 

ذلك السياق اآلسيوي. انظر فيام إذا كانت هذه الحالة مناسبة 

عىل  التعرّف  من  سيتمّكنون  وهل  وللمشاركني،  ألهدافك 

الوضع الخاص ببلدانهم، أو هل أّن تعلّمهم حول هذا السياق 

يعترب أمرا ذا صلة ؟ 

دراسة حالة: الرعاة و مرّبو الماشية 

مواضيع حقوق 
اإلنسان

 تطبيق حقوق اإلنسان 

نوع النشاط: دراسة حالة، عمل جامعي، نقاش  الهدف من النرّشاط:

ة عدد املدرّ
املشاركني

 40 - 12

وصف موجز  

تطبيق املشاركني لحقوق 

اإلنسان عىل حالة 

اإلعداد

إعداد نسخ للحالة 

املوادرّ

• تطبيق حقوق اإلنسان عىل حالة 	

• الحصول عىل كشف و فهم أعمق لحقوق اإلنسان 	

الكيفيرّة:
مة 1. املقدرّ

قّدم للمشاركني مدخال  حول حقوق اإلنسان، ثّم قم بتقسيمهم 

إىل مجموعات من 4 – 5 أفراد وقم بتوزيع الحالة املذكورة  

لحقوق  العاملي  اإلعالن  من  ونسخة  التالية،  الصفحة   يف 

اإلنسان املوجود يف النشاط » اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

والحرب العاملية الثانية «. اطلب من املشاركني قراءة الحالة، 

أو قم بقراءتها بصوت مرتفع بنفسك. 

2. التعامل مع الحالة 
اطلب من املجموعات اإلجابة عىل األسئلة التالية:

 أ(  ماهي قضايا حقوق اإلنسان املوضوعة عىل املّحك؟

املجموعة 1: فيام يتعلق بالسيد برايني؟

املجموعة 2: فيام يتعلق بالسيدة دايزي؟

املجموعة 3: فيام يتعلق بالسيد نوزي؟ 

املجموعة 4: فيام يتعلق مبرب املاشية املوت؟ 

ب(  كيف ستتعامل مع قضايا حقوق اإلنسان إذا كنت: 

املجموعة 1: محامي حقوقي؟

املجموعة 2: امرأة ناشطة يف املنظامت غري الحكومية؟ 

يف  يعمل  حكومية  غري  منظامت  محامي   :3 املجموعة 

مجال اإلبالغ وتقديم  الشكاوى إىل هيئات األمم املتحدة؟ 

املجموعة 4: ناشط سيايس محيّل؟ 



86

الرعاة ومربو الماشية 
غولد. وفجأة، وصل الرعاة محدثني اضطرابا كبريا  بني أهل القرية. 

الناس. وبشكل غري  لتهدئة   الصحفيان  املعركة. وتدّخل  وانطلقت 

السابقة بني  باملعركة  أنّها قد علمت  الرشطة. ذلك  متوقّع وصلت 

الطرفني. و وقع إرسال شاحنتني برجال الرشطة املسلحني. وملحاولة 

فقتل  أسلحتهم.  الرشطة  رجال  استعمل  السلمي،  الوضع  استعادة 

أحد الشبان من الرعاة.

الرعاة يطالبون الرشطة  وتّم تفريق املجموعتني. ومن ناحية، كان 

بأن تحّقق يف عملية القتل يف نقطة املاء ورسقة ماشيتهم. وبيّنوا أنّه 

بوسعهم تحديد شبان القرية الذين فعلوا ذلك.

ومن ناحية أخرى، ظّل األهل القرية مستائني من  تدمري محاصيلهم  

ومن الهجوم عىل قريتهم. أّما الرشطة، وإدراكا منها لعدم امتالكها 

للقوى البرشية الكافية لبدء التحقيق يف القضية، فقد أجربت الرعاة 

عىل مغادرة املكان. وقامت إحدى شاحناتها بتأمني عملية ابتعادهم 

عن القرية. كام قّررت الرشطة أيضا إيقاف الصحفيّني بدعوى أنّهام 

كانا السبب يف اندالع املعركة الثانية يف القرية. وقامت باقتيادهام 

يف الشاحنة األخرى.

وعاد الهدوء إىل القرية، ولكن الطعام أصبح شحيحا. وخالل واحدة 

من نوبات الغضب التي ميّر بها، قام السيد ويليام بطرد زوجته من 

البيت و منعها من العودة إليه. وبدال من ذلك  تزّوج امرأة ثانية 

من القرية. ومل يعد للسيدة دايزي قطعة أرض بعد اآلن، وال بيت 

من  لفتة  وعاشت  شيئا.  زوجها  لها  يتك  فلم  للعيش،  وسيلة  وال 

الزمن مع أحد أبنائها الذي كان ميلك بالكاد ما يعيل به أرسته. ومع 

به  أملّ  الذي  السابق  ذلك، طاردتها شائعات تدعي سحرها لزوجها 

مرض شديد، ورسعان ما أصبح الوضع ال يطاق. فطلب رئيس القبيلة 

شيوخها من السيدة دايزي مغادرة القرية.

وبعد بضعة أسابيع، تّم العثور عىل جثتني يف األدغال: فلقد توفيت 

السيدة دايزي من العطش والجوع واإلنهاك. وتّم العثور عىل جثتها 

عىل بعد 50 كيلومتا من القرية.

وقد أصيب السيد برايني يف نفس الوقت بعيار ناري يف رأسه وتّم 

العثور عىل جثته قرب منجم الذهب التابع لرشكة كان غولد. وتبنّي 

بعض العالمات يف جسده إىل أنّه قد تعرّض إىل التعذيب. وال يزال 

السيد نوزي مفقودا. 

املصدر: حالة متّت صياغتها من طرف ستيفاين القيت، باحث أول يف 

املعهد الدامنريك لحقوق اإلنسان، املعهد الدامنريك لحقوق اإلنسان 

دورة املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان جانفي/ يناير 2009. 

الناشئة  الدميقراطيات  من  وهو  انتقالية،  مبرحلة  ميّر  بلد  غنزانيا 

الصكوك  عىل  وصادقت  الغنزانية  الحكومة  وقّعت  وقد  والهّشة. 

الدولية الجوهرية لحقوق اإلنسان. ولكن ال يزال هناك الكثري مام 

الفساد.  التنمية، وحقوق اإلنسان ومقاومة  يجب إمتامه يف ميدان 

استخراج  يف  تتمثّل  الوحيدة  وثروته  جدا،  فقريا  البلد  هذا  ويعترب 

الذهب والبوكسيت. 

وتعيش السيدة دايزي مع زوجها يف قرية صغرية. وهو رجل مزعج 

وعىل الرغم من التدخالت العديدة من طرف بعض شيوخ القبيلة، 

لها  قّدم  دايزي،  السيدة  وملساعدة  زوجته.  تجاه  عنيفا  ظّل  فإنّه 

القرية وذلك  األرض عىل مشارف  القرية قطعة صغرية من  رئيس 

واملال  الغذاء  توفري  يف  سيساهم  مام  وتبيعها،  الخض  فيها  لتزرع 

لألرسة.

وكان السيدان برايني ونوزي، وهام صحفيّان من العاصمة، يقومان 

مبقابالت يف قرى املنطقة للحصول عىل وثائق حول النزاعات املزعومة 

حول األرايض. وقد كانت السلطات قد صادرت األرايض من القرويني 

رشكة  وهي  الجنسيات،  متعددة  غولد  كان  رشكة  ملساعدة  وذلك 

السيدان  وأراد  املنطقة.  يف  الذهب  من  كبرية  احتياطيات  تستغل 

شهرية،  معارضة  لصحيفة  يكتبان  صحفيان  وهام  ونوزي،  برايني 

املحليني  السكان  بأّن  الحكومية  غري  املنظامت  مزاعم  يف  التحقيق 

قد حرموا من أراضيهم دون أن يتلّقوا أّي تعويض. وبسبب اهتامم 

الصحفيني بأعامل استخراج الذهب، قامت الرشطة املحلية بالتعاون 

الوثيق مع رشكة أمنية خاصة استأجرتها كان غولد بتتبّع حركاتهام.

ويف يوم من األيام مّر مجموعة من الرعاة بالقرية. ويف طريقهم إىل 

نقطة ماء، كانت القطعان تسري عرب معظم هذه القطع من األرايض 

و بعض الحقول الصغرية عىل مشارف القرية فأفسدت املحاصيل. 

ودّمر محصول السيدة دايزي من الخضوات. فغضب بعض شبان 

فالحقوا  الغذايئ  ملخزونهم  فقدانهم  بسبب  شديدا  غضبا  القرية 

الرعاة. و عرثوا عليهم يف نقطة املاء، حيث كان القطيع يرشب املاء. 

من طرف  املوت  الرعاة حتى  من  اثنان  املعركة ورضب  وانطلقت 

عدد  أكرب  معهم  مصطحبني  الرعاة  بقية  وهرب  الشبان.  القرويني 

ممكن من األبقار معهم.

وبعد بضعة أيام، اجتمع عدد كبري من الرعاة وساروا يف اتجاه القرية 

طلبا للثأر. وكانوا مستائني من مقتل صغريين من أفراد أرستهم. كام 

األبقار  من  عدد  عىل  استولوا  قد  القرية  أهل  أّن  يعتقدون  كانوا 

وأكلوا منها.  ويف القرية، جمع السيدان برايني ونوزي أهل القرية 

تلعبه رشكة كان  الذي  األرايض والدور  لسامع روايتهم حول وضع 

 نسخـة للتوزيــع
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–30 دقيقة

GROUND RULES

األغنام  » شعب  قصة  املشاركني   موريس  أمولو  يشاطر 

وشعب املاعز « يف الدورة التي نظمها املعهد الدامنريك لحقوق 

عىل  الدامنركية  باملساعدة  الخاص  املتابعة  مركز  و  اإلنسان 

التنمية حول تحويل النزاعات  سنة 2011.

 

رواية قصة: شعب األغنام و شعب الماعز
مواضيع حقوق 

اإلنسان

الوساطة يف النزاعات 

نوع النشاط: رواية قصة، نقاش، تفكري    الهدف من النرّشاط:

ة عدد املدرّ
املشاركني

–

وصف موجز  

يناقش املشاركون حقوق 

اإلنسان استنادا إىل قصة 

اإلعداد

–

املوادرّ

• جعل املشاركني يفكرون يف حقوق اإلنسان 	

• جعل املشاركني يفكرون يف هدف الدورة و غاياتها 	

الكيفيرّة:
مة 1. املقدرّ

عدة  بني  ترحيبيا  فاصال  توفّر  أن  ميكن  بالذات  الحالة  هذه 

املشاركني  من  اطلب  تقليدية.  عروضا  تتضمن  جلسات 

اإلستامع إىل القصة التي ستويها لهم دون تسجيل مالحظات 

جيل  من  انتقلت  قد  القّصة  أّن  أضف  ثم  اإلستامع.  مجرد 

عال  بصوت  عليهم  اقرأها  أو  شفهيا  قّدمها  ثم  آخر  إىل 

) انظر القصة يف الصفحة املوالية (.

2. التلخيص والتفكري 
عن  املشاركني  اسأل  القصة  قراءة  او  رواية  من  تفرغ  عندما 

عالقتها   هي  وما  أثارتها  التي  األفكار  هي  وما  فيها،  رأيهم 

مبوضوع الدورة وبحقوق اإلنسان عامة.

هو  أحدها  ولكّن  عديدة.  القصة  من  املستفادة  الدروس  إّن 

القواسم  من  كثري  لديهم  تكون  ما  غالبا  النزاع  أطراف  أّن 

املشتكة، يف تاريخهم و مصالحهم و احتياجاتهم. وإذا نظرت 

إىل اآلخر عىل أنّه إنسان فإنّك قد تكون قادرا عىل التكيز عىل 

التي  الحلول  وإيجاد  املشتكة،  والقواسم  الحقيقية،  القضايا 

عىل  » املحافظة  عن  يشء  كل  هذا  للعالقات.  التوازن  تعيد 

إنسانية اآلخرين «. 
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وألقى املقاتالن أسلحتهام، وأشعال بينهام نارا وجلسا صامتني  

يف انتظار الفجر ليفتقا من جديد.

ويف منتصف الليل سأل أحد الرجلني اآلخر: » ملاذا تحاربني؟ « 

فسيصبح  ذلك  يفعل  مل  إن  ألنّه  يحاربه  بأنّه  اآلخر  فأجاب 

ابن، فإن أصبح عبدا  لديه  العبيد. وقد كان  هو وعائلته من 

التي رواها الجد البنه سيكون مصريها  فإّن القصص الجميلة 

النسيان والضياع. 

وظل الرجل اآلخر صامتا لبعض الوقت. ثم قال إّن لديه بنتا. 

وأّن جّدتها تقّص عليها مثل هذه القصص الجميلة التي ستضيع 

االنفصال  عىل  وأجربت  العبيد  من  وقومها  اصبحت  إن  كلها 

والعمل لفائدة القرية األخرى.

بعض  يروي  طفق  ثم  صامتا.  جلس  ذلك  األول  سمع  وملا 

القصص التي كان الجد يرويها البنه. لقد كانت نفس القصص 

التي كانت ترويها الجدة لحفيدها يف القرية األخرى.

املعركة.  بقية  ملشاهدة  القريتني  عاد سكان  املوايل  اليوم  ويف 

ولكن املقاتلني اكتفيا بالوقوف أمام بعضهام البعض، واضعنْي 

أسلحتهام بهدوء وسلكا طريقا أخرى.

أجل  من  تقاتالن  أال  األمر؟،  » ما  القريتني  سكان  وصاح 

لآلخرين؟ « حينها  عبيدا  نصبح  ال  تقاتالن حتى  أال  كرامتنا؟، 

أخرب الرجالن سكان القريتني عن القصص الجميلة التي سمعها 

كل واحد من اآلخر وكل منهام يقول إنّه ال يستطيع أن يقاتل 

رجال له مثل هذه القصص.

املصدر: مقتبسة من أمولو موريس، مرّب كيني، تم عرضها يف 

دورات مختلفة للمعهد الدامنريك لحقوق اإلنسان.

كانت هناك قريتان، يسكنهام عىل التوايل شعب األغنام وشعب 

بينهام  كان  ولكن  البعض  بعضهام  من  قريبتني  وكانتا  املاعز. 

مجرى ماء. وكان سكانهام يعتمدون عىل هذا املجرى لتوفري 

املياه لحيواناتهم. وتعتمد املجموعتان حرصيا عىل قطعانها.

ألقى صبي  الحيوانات ترشب  األيام، وبينام كانت  ويف إحدى 

كان  وقد  الفضاء.  يف  عاليا  غليظة  عصا  األغنام  شعب  من 

تلحق  التي  قد  الضباع  ليخيف  العصا و ذلك  بهذه  يتدرب  

األذى بغنمه. ولسوء الحظ سقطت العصا الغليظة يف الضفة 

األخرى فقتلت عنزة.

الناس  ليخربوا  ديارهم  إىل  الصبية  من  املاعز  رعاة  وأرسع  

بأّن أحد أفراد شعب األغنام قد قتل عنزة. ومل يصّدق سّكان 

إنّهم يتعرضون إىل اجتياح. لذلك دعوا  القرية ذلك. إعتقدوا 

فورا إىل الحرب. وكان شعب املاعز شعبا أبيّا فقّرر أن ال يتسلّل 

بأنّه  فيه  يعلمه  مبعوثا  إليه  يرسل  أن  بل  األغنام  شعب  إىل 

األغنام  أّن شعب  كام  القادم.  الجمعة  يوم  مبهاجمته  سيقوم 

قد استشاط غضبا  وأجاب بأّن ذلك يعني إعالن الحرب. وبدأ 

الجميع استعداداتهم للمعركة.

املعنّي. ولكن  املكان  الجمعة صباحا يف  يوم  الجيشان  والتقى 

وقبل انطالق املعركة اقتح الحكامء بدال عن ذلك أن تقوم كل 

مجموعة باختيار أفضل محارب فيها ثم ينازل كل محارب اآلخر 

املنترصة  املجموعة  تتحّول  وبعدها   املعركة.  نتيجة  لتحديد 

للمنترصين.  عبيدا  أفرادها  فيصبح  املنهزمة  أّما  أسياد  إىل 

وتقاتل الرجالن اللذان تّم اإلختيارعليهام بضاوة لفتة طويلة. 

النزال  كان  ذلك،  ومع  وهتافاتهم.  اآلخرين  وتعالت صيحات 

له  تكون  أن  أّي طرف منهام من  يتمّكن  بينهام متساويا ومل 

الكلمة األخرية يف املعركة وعندما بدأ يحّل الظالم عاد سكان 

اليوم  يف  العودة  آملني  طعامهم  لطهي  ديارهم  إىل  القريتني 

التايل ملواصلة مشاهدة بقية النزال.
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ساعة و 

نصف 

بطاقات أدوار املحاكمة 

إمكانية وجود مجموعة من 

إتفاقيات حقوق اإلنسان 

الدولية و اإلقليمية 

GROUND RULES

مجموعة أن تختار أيضا متحّدثا باسمها ليقوم بتمثيلها وشخصا 

أو شخصني ميثالن موردا  إلعانته و مساعدته عىل اإلجابة عن 

األسئلة أثناء املحاكمة. 

3.املحاكمة:
واجعلهم   عامة  إىل جلسة  أخرى  مرة  املجموعات  بدعوة  قم 

يجلسون يف مجموعاتهم األربع كام لو كانوا يف محكمة، بوضع 

القضاة عىل طاولة يف الوسط، واملجموعات الثالث عىل الكرايس 

يف نصف دائرة حولهم.

وتخّصص لرشكة فارما وحكومة جنوب إفريقيا وحملة العمل 

مواقفها  لعرض  منها  واحدة  لكل  دقائق   5 العالج  أجل  من 

وطرح  أّي سؤال. ويقوم القضاة بعرض املجموعات بالتوايل. 

من  يطرح  سؤال  أّي  عىل  لإلجابة  دقائق   10 اآلن  وللقضاة 

طرف املجموعات، وتلخيص مختلف الحجج واملواقف. بعدها 

يقوم القايض بالترصيح بالحكم. 

4. التفكري: 
قم بإنهاء النشاط بتالوة هذا املقتطف من حكم املحكمة يف 

19 أفريل / أبريل 2001: 

أرخص  دواء  عىل  الحصول  عملية  تعزيز  من   )...( » الهدف 

)...( هدف جدير بالثناء، ويف سياق وباء فريوس نقص املناعة 

البرشية / اإليدز، فإّن هناك  التزاما دستوريا عىل أعىل مستوى  

مرتبطا بواجب الدولة يف احتام، وحامية، وتعزيز وإنفاذ عدد 

المحاكمة الصورية: الحصول على األدوية 
مواضيع حقوق 

اإلنسان

الحق يف الحياة 

والكرامة 

فريوس نقص املناعة 

البرشية / اإليدز 

الحقوق املتعارضة 

نوع النشاط: نقاش، تفكريالهدف من النرّشاط:

ة عدد املدرّ
املشاركني

 30 - 9

وصف موجز  

يعّد املشاركون ويجرون 

محاكمة بشأن الحصول 

عىل دواء فريوس نقص 

املناعة البرشية. 

اإلعداد

نسخ بطاقات أدوار 

املحاكمة والبحث عن 

مكان إلجراء الجلسة 

العامة ومجموعة عمل 

صغرية. قم بتقسيم 

املجموعات.

املوادرّ

• لتطوير الفهم املتعلق بالتعقيدات  يف قضايا حقوق اإلنسان 	

• لتجربة و مقارنة مختلف طرق اتخاذ القرار 	

• لتطوير مهارات التواصل و التعاون 	

الكيفيرّة:
مة 1. املقدرّ

ابدا بتفسري / قراءة ما ييل للمشاركني: 

فريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز وباء خطري جدا يف جميع 

أنحاء العامل. ويعاين وميوت ماليني الفقراء دون داع  ألنّهم ال 

إليها.  يحتاجون  التي  الثمن  باهظة  األدوية  يستطيعون رشاء 

من  نسخ  استعامل  يف  إليهم  بالنسبة  الوحيد  البديل  ويتمثّل 

هذه األدوية أرخص مثنا. وتعارض رشكات األدوية الرائدة ذلك. 

فهي ترغب يف حامية حقوق ملكيتها  وقد جّمعت كل قواها 

ملنع أّي دولة من نسخ وبيع منتجاتها بأسعار أرخص.

اجراءات  اتخاذ  يف  األدوية  رشكات  رشعت   2001 سنة  ويف 

قانونية ضد حكومة جنوب إفريقيا التي قامت بتوزيع وبيع 

نسخ أرخص من أدوية مكافحة اإليدز.

 واآلن ستقوم  بإجراء محاكمة صورية لتناول النزاع بني حقوق 

امللكية والحق يف الحياة والكرامة.

2. تحضريات املجموعة 
والقوة  الحجم  متساوية  أربع مجموعات  إىل  املشاركني  قّسم 

لتمثيل أ( رشكة فارما، ب( حكومة جنوب إفريقيا، ج( أعضاء 

من حملة العمل من أجل العالج و د( القضاة. 

قم بتوزيع بطاقات أدوار املحاكمة عىل املجموعات املناسبة. 

أدوارها  بطاقات  تقرأ  حتّى  للمجموعات  دقيقة   25 خّصص 

كل  وعىل  باملحاكمة.  الخاصة  أسئلتها  و / أو  ملّفها  وتعّد 
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• هل سمعت عن هذه الحالة من قبل؟  	

• ماذا كانت افتاضاتك األولية؟	

• هل تغرّيت أثناء النشاط؟	

• ما هي قضايا حقوق اإلنسان الرئيسية التي تتضمنها  املحاكمة؟ 	

• كيف ميكن لهذه القضايا أن ترتبط بواقعك اإلجتامعي؟	

• ما هي آثار ذلك عىل الناس يف املكان الذي تعيش فيه؟	

 

املصدر: مقتبس من النشاط » الوصول إىل األدوية « يف املجلس 

األوروب )2002( البوصلة.                     

العاملني. وإّن السامح لرشكة أخرى بنسخ وبيع منتجاتكم بكل 

بساطة  وبسعر منخفض من شأنه أن يهّدد  أرباح واستمرارية 

رشكتكم.  ولذلك جّمعتم قواكم مع رشكات أدوية رائدة أخرى 

ملنع أّي دولة من السامح بنسخ وبيع منتجاتكم بأمثان أرخص، 

وإىل مقاضاتهم إن لزم األمر. وقد رشعتم يف اتخاذ اإلجراءات 

القانونية ضد حكومة جنوب إفريقيا.

للدفاع عن موقفكم. وستخّصص  فعليكم أن تعّدوا حججكم 

لكم خالل املحاكمة 5 دقائق لتقدميها.

ومع ذلك، تّم تقديم حكومة جنوب إفريقيا إىل املحاكمة من 

بأسعار  ملنتجاتها  بيع  أو  نسخ  أّي  ملنع  األدوية  طرف رشكات 

للدفاع  الحكومة  توّحدوا قواكم مع  أن  قّررتم  لذلك،  أرخص. 

عن دور الدولة يف توفري فرص الحصول عىل األدوية الرخيصة.

للدفاع عن موقفكم. وستخّصص  فعليكم أن تعّدوا حججكم 

لكم خالل املحاكمة  5 دقائق لتقدميها.

اإلنسانية  الكرامة  الحق يف  الحقوق األساسية مبا يف ذلك  من 

الحقوق األخرى (  أنّها مصدر جميع  ) املحمولة عىل  والحياة 

املقّدمة من طرف مقدمي  الطعون  لـ)..(  استحقاق  )...( وال 

الطلبات ) أي رشكات األدوية ( «.

إىل  اإلنتقال  ثم  املحاكمة   يف  التفكري  عىل   املشاركني  شّجع 

تحديد قضايا حقوق اإلنسان الرئيسية  التي تختفي وراءها، 

وميكن أن تشمل األسئلة األساسية ما ييل: 

بطاقة دور يف املحاكمة: رشكة فارما 
فارما.  رشكة  يف  التنفيذيني  املديرين  كبار  من  مجموعة  أنتم 

مجال  يف  الرائدة  الرشكات  من  واحدة  رشكتكم  وتعترب 

حقوق  برشاء  قامت  وقد  الصيدالنية.  املستحضات  إنتاج 

املناعة  نقص  بفريوس  الصلة  ذات  األساسية  األدوية  تسويق 

هامش  عىل  الحفاظ  إىل  بحاجة  وأنتم  البرشية / اإليدز. 

فإنّكم  وبالتايل  رشكتكم.  يف  املساهمني  وإرضاء  ربحكم  

ترغبون يف حامية حق رشكتكم  يف تحديد مثن بيع منتجاتها، 

وأجور  اإلنتاج  و  البحوث،  تكاليف  اإلعتبار  بعني  األخذ  مع 

بطاقة دور يف املحاكمة:حملة العمل من أجل العالج  
أنتم مجموعة من الناشطني متثلون حملة العمل من أجل العالج 

بجنوب إفريقيا. تطلب هذه الحملة من الدولة أن تكون مسؤولة 

عن توفري فرص الحصول إىل األدوية الرخيصة، وال سيام يف ظل 

واستجابت  البرشية / اإليدز.  املناعة  نقص  فريوس  وباء  وجود 

الدولة لهذا النداء وبدأت يف استرياد األدوية األرخص مثنا.

تخصيص  مسؤولية  تحّمل  الدولة  حملتكم  تطالب  كام 

أمراض  تكافح ضد  التي  واملنظامت  للمرىض  مالية  اعتامدات 

فريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز.

بطاقات األدوار في المحاكمة 
النسخة 4/1

النسخة 4/2
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ظل تفش فريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز. وقد استجبتم 

باسترياد  السامح  الشعبية ورشعتم يف  السياسية  الضغوط  إىل 

األدوية الرخيصة ) النسخ ( من دول مثل أندونيسيا.

للدفاع عن موقفكم. وستخّصص  فعليكم أن تعّدوا حججكم 

لكم خالل املحاكمة  5 دقائق لتقدميها.

وقد ورد يف السجالت الرسمية للمحكمة عىل النحو التايل: 

الكرامة هي أكرث حقوق اإلنسان  الحياة و  الحق يف  » إّن 

أهمية، وهي مصدر كل الحقوق الشخصية األخرى. ومن 

بحقوق  اإلعتاف  عىل  قائم  مجتمع   إىل  انتامئنا  خالل 

قبل  الحّقني  لهذين  قيمة  بإيالء  مطالبون  فنحن  اإلنسان، 

بقية الحقوق األخرى. ويجب أن تربهن الدولة عىل ذلك يف 

كل ما تقوم به من أعامل، مبا يف ذلك الطريقة التي تعاقب 

بها املجرمني. «

مقابل

دستور  من   25 املادة  بحكم  محمّي  امللكية  يف  » الحق 

جنوب إفريقيا الذي ينّص عىل ما ييل: » امللكية 25 )1( «: 

يتعلق  فيام  إال  امللكية  من  إنسان  أّي  يحرم  أن  يجوز  ال 

يسمح  أن  قانون  ألّي  ميكن  وال  عام،  تطبيق  ذي  بقانون 

بالحرمان التعسفي من امللكية «. 

مجموعة.  بكل  الخاصة  األسئلة  تعّد  أن  عليك  ويجب 

إىل  واإلستامع  أسئلتك  لطرح  دقائق   10 لك  وسيكون 

األجوبة.

بطاقة دور يف املحاكمة:حكومة جنوب إفريقيا  
وتحاول  إفريقيا.  جنوب  حكومة  يف  املسؤولني  كبار  من  أنتم 

حكومتكم اإلستجابة إىل طلب رشكات األدوية التي رشعت يف 

اتخاذ إجراءات قانونية ضّدكم. وتحاول رشكة فارما أن متنع أّي 

دولة من السامح بنسخ و بيع منتجاتها بأمثان أرخص، أي أقّل 

متفقون  أنتم  املبدأ  حيث  ومن  ملنتجاتها.  التجزئة  سعر  من 

مع موقف رشكة فارما. ولكن التحركات الشعبية بقيادة حملة 

دستوريا  التزاما  هناك  بأّن  تّدعي  العالج،  أجل  من  العمل 

للدولة بتوفري فرص الحصول عىل األدوية الرخيصة، وخاصة يف 

بطاقة دور يف املحاكمة: القضاة   
ستقوم  التي  الجلسة  تتأسون  القضاة  من  مجموعة  أنتم 

فيها رشكات األدوية الكربى مبحاولة  مقاضاة حكومة جنوب 

إفريقيا  ومنعها من السامح بنسخ وبيع منتجاتها بأسعار 

أرخص. ويدافع الناشطون الذين ميثلون حملة العمل من 

أجل العالج عن موقف الحكومة.

ويتمثل دوركم يف دعوة األطراف الثالثة  عىل التوايل لتقديم 

التقدميية أن  مواقفها. وال يجب عليكم يف نهاية العروض 

ويتمثل  استنتاجات.  إىل  تتوصلوا  أن  أو  حكام  تصدروا 

عملكم يف املساعدة عىل توضيح القضايا و تلخيص الحجج 

التي تدعم املطالبات املتضاربة.

تسوية  إيجاد  كيفية  يف  املشكلة  جوهر  ويتمثل 

للمطالبات املتضاربة مع حقوق اإلنسان. ويطالب الدفاع 

يف  بالحق  العالج (  أجل  من  العمل  ) الحكومة وحملة 

بالحق  فارما (  ) رشكة  اإلدعاء  الكرامة، ويطالب  و  الحياة 

يف امللكية.

النسخة 4/3

النسخة 4/4
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 60 - 20

دقيقة
حسب  نوع  النشاط: 

نسخة من اإلعالن العاملي 

لحقوق اإلنسان أو 

اإلتفاقيات األساسية 

GROUND RULES

تختار  أن  املجموعات  هذه  من  واطلب  القاعة.  من  مختلفة 

وعىل  املادة.  نفس  ممثّل  لكل  وقّدم  كممثّل،  ليبدأ  مشاركا 

أمام  متثيلية حية  املادة يف مشاهد  يحايك  أن  اآلن  ممثل  كل 

مجموعته، دون أن ينطق بكلمة. وتفوز بالجولة كل مجموعة  

قام  التي  الحق / املادة  عىل  التعرّف  من  غريها  قبل  متّكنت 

املمثل مبحاكاتها، وتواصل كل املجموعات، مبمثل جديد يف كل 

مرة، محاكاة حق / مادة جديدة. وال تُطل كثريا هذا النشاط، 

بل أوقفه عندما يكون املشاركون ال يزالون يف حالة مرح وقم 

بتحديد املجموعة التي متكنت أكرث من غريها من التعرف إىل 

الحقوق / املواد وأعلن عنها كفائزة. 

البدائل: عوضا عن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، بامكانك 

أن تستعمل مواد من اإلتفاقيات أو املبادئ األساسية للحصول 

خالل  قّدمتها  قد  كنت  التي  العدالة  أو  املعلومات  عىل 

الجلسة أو الدورة.  

 

مثال ج: متثيل مسحيات ) 30 – 60 دق (

قّسم املشاركني إىل مجموعات من 4 – 5 أفراد ) عىل سبيل 

املثال. الجامعة الجالسة عىل الطاولة تجلس يف (. واطلب من 

املشاركني أن يخططوالتمثيلية من 5 – 10 دق تتناول وضعية 

الدورة  مبوضوع  صلة  ذا  اإلنسان  لحقوق  انتهاكا  أو  إشكالية 

أو الجلسة. فعىل سبيل املثال ميكن أن تكون مظاهرة، أو حالة 

يف سجن أو محكمة، أو عنفا أرسيا، املشاركة السياسية للمرأة، 

إلخ. ويجب  منظمتك،  اإلنسان يف  لحقوق  مقاربة  تطبيق  أو 

إسناد دور لكل فرد يف املجموعة. وتقدم املجموعات األدوار 

التي ستلعبها إىل بعضها البعض. 

لعب األدوار: تمثيل الحقوق 
مواضيع حقوق 

اإلنسان

أي موضوع 

نوع النشاط: عرض إبداعي، حركة، تفكري، نقاشالهدف من النرّشاط:

ة عدد املدرّ
املشاركني

40

وصف موجز  

يقوم  املشاركون  

بلعب األدوار 

اإلعداد

حسب نوع النشاط: 

نسخة من اإلعالن العاملي 

لحقوق اإلنسان أو اإلتفاقيات 

األساسية تقسيم املجموعات.

املوادرّ

• لجعل املفاهيم ملموسة من خالل تجسيدها أو من خالل تحليل النزاعات 	

• لتجربة حاالت أو هويات غري مألوفة عىل املرء نفسه	

• لتطوير التعاطف و التقدير ملختلف وجهات النظر  	

الكيفيرّة:
1. املقدمة 

الجلسة  طول  يناسب  األدوار  لعب  أشكال  من  شكال  اخت 

األشكال  إال بعض  نقدم هنا  الخاصة بك. ونحن ال  أو الدورة 

لجعل  طريقة  هو  األدوار  لعب  أّن  املشاركني  أخرب  املختلفة. 

يجربوا  بأن  للناس  يسمح  مام  ملموسة،  الصعبة  املفاهيم 

وتوفري  التعاطف  وتطوير  معتادة  غري  هويات  أو  وضعيات 

قليل من قليل املرح يف نفس الوقت. قم بعرض النشاط الذي 

اختته من األمثلة التالية.

2. إدارة لعب األدوار
مثال أ: إنشاء صور ) 20 – 30 دق (

اطلب من أحد املتطوعني أن يفكر يف مشكلة تتعلق بحقوق 

اإلنسان انطالقا من تجربته)ها( الشخصية. اطلب من املتطوع 

املشاركني يحاكونها.  بقية  املشكلة تجعل  يبني صورة عن  أن 

الصورة  جعل  كيفية  حول  اقتاحات  عامة  جلسة  يف  اطلب 

تعرض املشكلة بأفضل طريقة. ثم اطلب من املتطوع أن يغرّي 

ميكن  مثالية – ماذا  أخرى  عىل  للحصول  تدريجيا   الصورة  

قم  ذلك  بعد  املشكلة.  هذه  بدون  األفضل  الوضع  يكون  أن 

مبناقشة ما يلزم لتغيري الوضع اإلشكايل إىل آخر مثايل.

مثال ب: التمثيليات التحزيرية ) 20 – 60 دق (

لحقوق  العاملي  لإلعالن  القصري  الشكل  من  نسخ  بإعداد  قم 

اإلنسان من نشاط » اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والحرب 

العاملية الثانية « وفقا لعدد املجموعات ثم قم بقّصها بحيث 

إىل  املشاركني  قّسم  بعضها.  منفصلةعن  املواد  كل  تكون 

زوايا  يف  يجلسوا  أن  منهم  واطلب   10 – 4 من  مجموعات 
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املصدر: مقتبس من النشاط » املسحة « فالورز ) 2000 (: 

كتيّب تعليم حقوق اإلنسان

البدائل: 
• التجميد: أوقف التمثيلية واطلب من املمثلني أن يصفوا 	

مشاعرهم، أو اطلب من بقية املشاركني أن يقدموا بعض 

اإلقتاحات لحل املشكلة التي يجري متثيلها.

• املمثلني 	 من  واطلب  التمثيلية  أوقف  الدور:  عكس 

أنطالقا  التمثيلية  يواصلوا  وأن  األدوار  يتبادلوا  أن 

من تلك النقطة.

• العام 	 الوعي  إلثارة  املنتديات:  الشوارع / مسح  مسح 

يف  اإلنسان  حقوق  متثيليات  تؤّدى  أن  ميكن  للجامهري 

أماكن عامة و دعوة املشاركني غالبا إىل املساهمة. وميكن 

طريقة  أيضا  وهي  جدا  فعالة  العملية  هذه  تكون  أن 

فعالة لنرش املعلومات للجامهري من األّميّني. 

3. التلخيص والتفكري    
تأكّد من الوقت ملناقشة األدوار يف املسحيات بطريقة وافية. 

بطريقة  النشاط  نقاط  وقراءة  الهدف  صياغة  بإعادة  ابدأ 

رصيحة. اسأل عام وقع  وضعه و عن عالقته بحقوق اإلنسان. 

واسأل املشاركني ما إذا كانوا قد استمتعوا باألدوار التي لعبوها  

مع  متفاعال  كن  فيهم.  أثارتها  التي  واملشاعر  األفكار  وعن 

املشاعر التي ميكن أن تكون قد أحدثتها يف املمثلني والجامهري. 
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GROUND RULES

اآلن أن يقوموا مبقابلة مع شخص يحمل وجهة نظر مختلفة 

تتم  أن  فيجب  اإلستامع  عملية  أما  لها.  اعتناقه  سبب  حول 

بعناية فائقة. بعد ذلك اطلب من بعض املشاركني أن يتبادلوا 

اآلراء و الحجج مع األشخاص الذين  أجروا معهم املقابالت يف 

الدقة  و  بالعدل  يتصفوا  أن  عليهم  العامة. ويجب  الجلسات 

وأن يحتفظوا برأيهم حولها.

3. التلخيص والتفكري 
اسأل املشاركني:

• كيف وجدتم العملية؟ 	

• ال 	 الذين  الناس  مع  أفكاركم  مناقشة  عملية  وجدتم  كيف 

يشاطرونكم الرأي؟

• ماهي الوضعيات األخرى التي ميكن أن تجد نفسك فيها يف 	

اختالف مع اآلخرين؟

أحسن   يف  حتى  مكان،  كل  يف  تنشأ  الرصاعات  أّن  إىل  أرش 

نكون  أن  إىل  بحاجة  ونحن  أداء،  والدميقراطيات  املجتمعات 

قادرين عىل اإلستامع إىل مختلف اآلراء وفهمها. 

نصيحة

وكتابة  خط  برسم  وذلك  النشاط  تبسيط  ميكن  البدائل: 

» نعم « يف  بدايته و» نعم « يف نهايته، واطلب من املشاركني 

تلك  املثال.  سبيل  عىل  مختلفة،  ترصيحات  عند  يتوقفوا  أن 

املأخوذة من نشاط » البطاقات املاسية «. 

املصدر: مقتبسة من النشاط » زوايا النظر « ) باللغة الدامنركية 

 ) 2011 ( ويربنت  و  راسموسني  يف   ) Holdningshjørner

صندوق األدوات املدنية.

التقييم حسب التحّرك: التصويت باستخدام قدمّي 
مواضيع حقوق 

اإلنسان

تطبيق حقوق اإلنسان 

نوع النشاط: حركة، نقاش، تفكريالهدف من النرّشاط:

ة عدد املدرّ
املشاركني

 30 – 15 

وصف موجز  

يصوغ املشاركون 

آراءهم ويستمعون إىل 

اآلراء األخرى

اإلعداد

اختيار سؤالك الرئييس وأربعة 

آراء مناسبة له  

املوادرّ

• التعبري عن اآلراء و تدعيمها بالحجج 	

• التدريب عىل اإلستامع إىل أراء اآلخرين و التعبري عن اإلتفاق و اإلختالف 	

الكيفيرّة:
1. املقدمة 

صعب.  سؤال  عند  يقفوا  أن  عليهم  بأّن  املشاركني  أخرب 

الزوايا  متثلها  مختلفة،  آراء  أربعة  بني  يختاروا  أن  وبإمكانهم 

األربع للقاعة. أخرب املشاركني عن أّي  رأي يوجد ويف  أّي ركن 

من القاعة.

ملوضوعك.  مناسبة  تكون  له  موافقة  آراء  وأربعة  سؤاال  اخت 

كام ميكن للمشاركني أيضا أن يختاروا واحدا من اآلراء. وستجد 

أسفله مثالني:

املثال أ: كيف ميكننا أن نتجنرّب اإلرهاب؟ 

الزاوية 1: باملزيد من قوات الرشطة و املراقبة 

الزاوية 2: باملزيد من املساعدات يف مجال التنمية 

الزاوية 3: باملزيد من املعلومات حول حقوق اإلنسان 

الزاوية 4: باملزيد من التعليم يف املدارس. 

املثال ب: كيف ميكننا حامية األطفال من اإلعتداءات الجنسية؟

الزاوية 1: قبوال أدىن مستويات  األدلة ضد الجناة املشتبه بهم  

السلطة  من  املزيد  الحكوميني  املوظفني  إعطاء   :2 الزاوية 

إلبعاد األطفال عن والديهم. 

الزاوية 3: تثقيف معلمي املدارس لتحديد عالمات اإلعتداء.

الزاوية 4: تثقيف األطفال ملقاومة اإلعتداءات الجنسية. 

2. التعبري عن اآلراء
بشكل  يناقشوا  وأن  زاوية،  يختاروا  أن  املشاركني  من  اطلب 

التي جعلتهم  األسباب  الزاوية  نفس  من  أشخاص  مع  زوجي 

يختارون تلك الزاوية. 

بعد حوايل 5 دقائق، اطلب من املشاركني من إحدى الزوايا أن 

يلتقي مع املشاركني من زاوية أخرى. وعىل جميع املشاركني 
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نسخ من اإلتفاقية، 60 دقيقة

أوراق، أقالم، أوراق 

اجابة ممكن

GROUND RULES

3. النقاش حول الوضع الوطني ) 10 دق + 10 دق (:
اطلب من املجموعات أن تقع مناقشة وضع النساء يف بلدانها. 

وميكن أن تساعدهم بهذه األسئلة: 

الرجال  بها  يتمتّع  بلدك  يف  إنسان  حقوق  هناك  هل  أ( 

جهودا  تبذل  أن  املرأة  عىل  أّن  حني  يف  طبيعي  بشكل 

خاصة ليعتف بها؟

ب( هل هناك مجاالت من الحياة حيث يُتوقّع من املرأة أن 

تعمل من خالل وسيط من الذكور؟

ج( هل يشري دستوركم إىل يشء يتعلق باملرأة و حقوقها؟ 

األجزاء  أن يشاركوا  املجموعات يف جلسة عامة  اطلب من 

الرئيسية من مناقشاتهم.

نصيحة

• حجم املجموعة: اجعل املجموعات صغرية للسامح بإجراء 	

مناقشات أكرث كثافة وإعطاء أكرث وقت للمتعلمني املتددين 

للكالم. 

• البدائل: ميكن تنفيذ النشاط باستعامل أّي اتفاقية أخرى أو 	

وثيقة قانونية تتفق مع أهداف الدورة ومصالح املتعلمني.

القضاء  اتفاقية  النشاط: » إعادة صياغة  املصدر: مقتبس من 

عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة « يف املركز األوروب للبحوث 

والدميقراطية )2006(:  اإلنسان  حقوق  عىل  والتدريب 

فهم حقوق اإلنسان – دليل التبية عىل حقوق اإلنسان.

 

عمل جماعي: إعادة صياغة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
مواضيع حقوق 

اإلنسان

اتفاقية القضاء 

عىل جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة

نوع النشاط: حركة، نقاش، تفكريالهدف من النرّشاط:

ة عدد املدرّ
املشاركني
 25 – 20 

وصف موجز  

يعيد املشاركون صياغة اتفاقية 

القضاء عىل جميع أشكال التمييز 

ضد املرأة ويناقشون الوضع الوطني

اإلعداد

نسخة من اإلتفاقية 

احرص عىل أن تكون عىل 

دراية مبصطلحات اإلتفاقية 

املوادرّ

• رفع مستوى الوعي بحقوق املرأة ومناقشة وجهات النظر املتعلقة بهذه الحقوق 	

• جعل املشاركني عىل دراية باملصطلحات القانونية 	

• إنشاء تعاون بني املتعلمني 	

الكيفيرّة:
1. تقديم اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 

املرأة ) 10 دقائق ( 
اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ) 1979(:

• تتكون من ديباجة و 30 مادة 	

• تحّدد ما الذي  يعترب  متييزا ضد املرأة و تضع برنامجا للعمل 	

الوطني لوضع حّد ملثل هذا التمييز.

تتناول اإلتفاقية:

• املساواة بني املرأة والرجل يف النظام القانوين،	

• القوانني التمييزية و اعتامد قوانني جديدة	

• املحاكم لضامن حامية النساء 	

• املساواة يف فرص الوصول إىل الحياة العامة و السياسية ) مبا  يف 	

ذلك التصويت و اإلنتخاب (، والتعليم، والصحة والعمل 

• الحقوق اإلنجابية للمرأة 	

• تأثري الثقافة و التقاليد عىل أدوار الجنسني 	

2. عمل جامعي إلعادة صياغة اتفاقية القضاء عىل جميع 
أشكال التمييز ضد املرأة ) 15 دق + 15 دق (:

لكل  وقّدم  أفراد   5 – 4 من  مجموعات  إىل  املشاركني  قّسم 

اإلتفاقية إلعادة صياغته  من  املجموعات جزءا  من  مجموعة 

كيفية  يحّددوا  بأن  بتذكريهم  قم  قانونية.  غري  يومية  لغة  يف 

بالعرض  يقوموا  أن  ينبغي  كيف  تختار  أن  ميكن  التقديم. 

كاستعامل أوراق االجابة مثال، أو بشكل شفوي. 

تقّدم املجموعات صياغاتها يف جلسة عامة واحدة تلو اآلخرى. 

للتعليقات والتوضيحات من املجموعات  قم بتخصيص وقت 

األخرى، وقم بتقديم املساعدة بإيضاحاتك الخاصة. ويستغرق 

ذلك قرابة 20 دقيقة.
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3. الترّلخيص والترّفكري ) 20 دقيقة (
اطلُب من املجموعات تقديَم نتائجهم الرئيسيّة ومناقشاتِهم 

لفئة كاملة من خالل الّتكيز عىل هذه األسئلة الثاّلثة:

• يف أّي مجال كان أداُء مؤّسستكم أداًء جيّدا؟	

• أين ميكن أن يكون هناك مجال للتّحسني؟	

• يف 	 املعلومات  إىل  النفاذ  لتحسني  به  القياُم  ميكن  الذي  ما 

مؤّسستك؟

إىل  تتوّجه  أن  ميكُنك  فإنّه  بذلك،  يسمح  الوقت  كان  إذا 

املجموعات األخرى للتعليق عىل العروض وتقديم اقتاحات 

بشأن ما ميكن أن تنجزه املؤّسساُت.

النرّصيحة:

• الحجم 	 صغرية  مجموعات  عىل  حافظ  املجموعة:  حجم 

للّسامح بإجراء مناقشات أكرث كثافة وَمْنِح املتعلّمني األكرث 

ترّددا الوقَت الكايَف للكالم.

• التّنويع يف املواّد: وميكن االطاّلع عىل قامئة مرجعيّة وطنيّة 	

تتعلّق بالنفاذ إىل املعلومات ضمن » دليل االنفتاح والّنفاذ 

إىل املعلومات «.

• التّنويع يف املواضيع واملواّد ذات الّصلة: وميكن االطاّلع عىل 	

Jacob-  اامئات أخرى يف مثل كتاب جاكوبسن، أنيت فاي

نارش: »رصد حقوق   ( 2008 ( sen, Annette Faye

من  والتحّرر  عادلة،  الحّق يف محاكمة  قبيل  اإلنسان«، من 

عدم  ومبدأ  واألقلّيّات،  اللّجوء،  طالبي  وحقوق  التّعذيب، 

التمييز إلخ...

 Louise Krabbeاملصدر: مقتبس من لويز كراب بوسوروب

Boserup وآخرين. )2005(: » مدخل إىل االنفتاح والّنفاذ 

إىل املعلومات «.

قائمٌة مرجعّية: الحّق في الّنفاذ إلى المعلومات
تقديم حقوق 

اإلنسان 

الّنفاد إىل 

املعلومات

نوع النرّشاط: قامئة مرجعيرّة وفريق عمل، فضال عن الترّفكري، والَعرض.الهدف من النرّشاط:

ة املدرّ

60 دقيقة

عدد 
املشاركني

25 - 5

وصف موجز 

يعمل املشاركون يف 

مجموعات لإلجابة عىل 

األسئلة الواردة يف القامئة.

اإلعداد

أنجز نُسخا من القامئة.

املوادرّ

نُسخ من القامئة.

• تطبيُق مبادئ الّنفاذ إىل املعلومات املتعلّقة مبؤّسسات املشاركني ومنظاّمتِِهم.	

• تعزيُز معرفة املشاركني ومهاراتهم يف الّنفاد إىل املعلومات.	

• جعل املبادئ املجرّدة ملموسة أكرَث.	

الكيفيرّة:
مة ) 20 دقيقة ( 1. املقدرّ

قّدم للمشاركني مبدأ الّنفاد إىل املعلومات، عىل سبيل املثال:

	•املعايري•الّدوليّة

	•الحّق•يتكّون•ِمن:

الّنفاد إىل الوثائق العموميّة بشكل عاّم. ·

الّنفاد إىل امللّفات الّشخصيّة. ·

الجلساُت املفتوحة. ·

االنفتاح بشكّل عاّم. ·

	•إنّها•مبثابة•األوكسيجني•بالنسبة•للّدميقراطيّة.

تؤّدي إىل استجابة أويل األمر يف مجال الِخدمة العموميّة،  ·

وليس ماليك /  أصحاب املعلومات.

حّق الفرد يف الّنفاد إىل املعلومات – وتصحيح األخطاء. ·

ومن  · مدروسة  خيارات  اتخاذ  من  املعرفة  متّكن 

املطالبة بالحقوق.

2. العمل الجامعيرّ عىل القامئات ) 20 دقيقة (
قّسم املشاركني إىل مجموعات من 4 إىل 5 أفراد وفقا للبلد 

الذي ينحدرون منه، عىل سبيل املثال، أوطبيعة املؤّسسة أو 

املنظّمة التي قِدموا منها.

أدناه  املرجعيّة  القامئة  تنظُر يف  اطلُْب من كّل مجموعة أن 

وذكِّرهم  مؤّسستهم.  أو  منظّمتهم  عىل  تطبيقها  خالل  من 

بأن يقّرروا كيفيّة تقديم نتائجهم. وأخرِبِ املشاركني بأنّهم لن 

يكونوا قادرين عىل اإلجابة عىل جميع األسئلة، وأنّه ميكُنهم 

تجاوُز األسئلة التي ال ميلكون اإلجابة عليها.
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1. إطار قانويّن بشأن االنفتاح ينطبق عىل املؤّسسة.

االنفتاح  االنفتاح / خدمة  سياسُة  اعتِمدت  وقد   .3

من قبل املؤّسسة ) معلومات استاتيجيّة، خدمة 

باعتباره  االنفتاح  إدماج  قصد  استاتيجيّة ( 

عنرُصاشامال لجميع األنشطة.

عند  املعلومات  لتوفري  إجراءاٌت  ُوِضعت  وقد   .4

الطّلب ومببادرة خاّصة من املؤّسسة.

للّدخول  واحدة  وصول / نقطة  طريقة  هناك   .7

بدعم من محطّة  املثال  إىل املؤّسسة، عىل سبيل 

واحدة، أو موقع أو خدمة الّدليل.

عن  املعلومات  نفسها  تلقاء  من  توفّر  املؤّسسة   .10

أنشطتها ومهامها.

االستجابة  لزمن  أقىص  حّدا  املؤّسسة  أنشأت   .11

مل  إذا  اإلعالم  للمواطنني / استفسارات 

) الطّلبات  القانون  بواسطة  يتّم  تحديدها 

والعرائض / االطاّلع  والشكاوى  واالستفسارات 

عىل وثائق (.

2. ميكن للموظفني الوصول إىل اإلطار القانويّن.

الوسائط  مقارباِت  التّباع  إجراء  ضبُط  تّم  وقد   .5

) اجتامعات،  املعلومات  مجال  يف  املتعّددة 

والرّاديو  والتّلفزيون  اإللكتونية  والحوكمة 

والرّسائل (  األخبار،  ونرشة  املحلّيّة،  والّصحف 

من أجل تحسني التّواصل مع املواطنني.

لفائدة  املعلومات  لدعم  منظومة  أُنِشئَت  وقد   .6

الجمهور.  مع  التّواصل  تعزيز  قصد  املوظّفني 

وقاعدة  للملّفات،  اإللكتويّن  اإليداع  ) منظومة 

البيانات، والّشبكة الّداخليّة اإلنتانت (

التّعامل  املوظّفون املهنيّون هم املسؤولون عن   .8

الّصحفيّة  والعالقات  العمومّي  اإلعالم  مع 

الخدمة،  وموظفو  الصحفيّون  ) املسؤولون 

واملسؤول عن املوقع (.

بنشاط  تعّهده  يتّم  أرشيف،  لديها  املؤّسسة   .9

واستخداُمه.

اليوميّة  باملراسالت  قوائُم  للجمهور  تتوفّر  أن   .12

أن  ) ويفّضل  املؤّسسة  إىل / من  تُرَسل  التي 

عىل  أو  اإللكتويّن  املوقع  صفحة  عىل  تُعرض 

مكتب املحطّة الواحدة (.

مكتبة املؤّسسة مبثابة مركز املعلومات للمؤّسسة   .13

اإلنتنت،  بشبكة  واالتّصال  الّدليل،  ) خدمة 

والحصول عىل خطط التّنمية وما إىل ذلك (.

أمام  للمؤّسسة  املجراة  التّقييامت  يتّمنرش   .14

العموم.

رّ اإلطار القانوين
ت

اإلجراءا
مة منظرّ

ة.
رّ ن املبادرة الخاص

ت ع
 توفري املعلوما
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جلسات استامع علنيّة تَجري قبل اتّخاذ القرارات   .15

املستوى  عىل  آثاٌر  عليها  تتتّب  التي  الكربى 

باملدينة  الخاّص  ) التّخطيط  املحيّل  أو  الوطنّي 

القطاعيّة،  والّسياسات  امليزانيّة  ووضُع  وبالّريف 

والّتبية، والبيئة، والرّفاه (.

مجلس  اجتامعات  مثل  الرئيسيّة،  االجتامعات   .16

وجه  يف  مفتوحة  اجتامعات  هي  املدينة،  بلدية 

ومحارض  األعامل  جداول  عن  فضال  الجمهور، 

جلسات االجتامعات.

مستوى  برفع  املوظّفني  يطالُب  املؤّسسة  قيادة   .19

قدراتهم عىل االنفتاح أو يشّجعهم عىل ذلك.

وقد أنشأت املؤّسسة عمليّة قياس أو تقييم تشمل   .21

إدارتها. وهي تطلع الجمهور عىل النتائج.

اإلعالم  أداء  ترُصد  الحكوميّة  غري  27. املنظاّمت 

ُصلب املؤّسسة.

املصدر: مقتبس من لويز كراب بوسوروب

          Louise Krabbe Boserup وآخرين.

         )2005(: » مدخل إىل االنفتاح والّنفاذ إىل املعلومات «.

للّشكاوى  داخليّة  آليًة  املؤّسسة  َوَضعت  24.وقد 

و / أو تَقبَل استئناف قراراتِها.

بخصوص  االستعراض  تُجري  العاّمة  25.الهيئاُت 

املؤّسسة وتراِقبُها.

وقد أُنِشئت مجالُس املستخِدم لتعزيز االنفتاح   .17

عىل تقديم الِخْدمات واملشاركة فيها.

من  مؤلّفة  استشارية  مجموعات  أُنِشئت   .18

قضايا  ملناقشة  مستديرة  املواطنني / موائُد 

الّسياسة العاّمة األوسع نطاقا ولتعزيز التّواُصل 

مع املؤّسسة بخصوص التّنمية وتقديم الِخْدمات.

املؤّسسات  مع  املعلومات  تتبادل  20.املؤّسسة 

األخرى فيام يتعلّق بأفضل املامرسات.

امليزانيّات  حول  معلومات  املؤّسسة  22.توفّر 

والحسابات.

23.املؤّسسة لديها مزادات شّفافة وإجراءات خاّصة 

باملناقصات يف مجال املشَتَيات العموميّة.

الّصادرُة  التّوصياُت  و / أو  القراراُت  26.تُحتَم 

عن هيئات االستعراض واملراقَبَة.

شاركة الجمهور
شجيع م

   ت
تعزيز القدرة 
ح

ىل االنفتا
ع

ساءلة
امل

صد
رّ الر

ت ملراجعة ومراقبة 
آليا

ســة قامئـة
مؤس
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GROUND RULES

النرّصيحة

التّنويع: ميكنك أيضا أن تطلُب من املشاركني إعداَد العروض 

سبيل  فعىل  عملهم.  يف  معيّنة  تحّديات  حول  التّقدمييّة 

املعهد  » دورة  سياق  يف  التّالية  القامئة  استخداُم  يتّم  املثال، 

عىل  للمقاربة القامئة  اإلنسان املخّصصة  لحقوق  الدامنريكّ 

نقطة  باعتبارها  التّنمية «  برمجة  أجل  من  حقوق اإلنسان 

انطالق قصد معالجة املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان من 

أجل التّنمية، وتشكيل املجموعات. فبإمكانك عىل سبيل املثال 

أن تطلُب منهم أن يعالجوا الّنقاط التّالية:

• ما هو التّحّدي أو املشكل؟	

• من الذي ال يستطيع الوصول إىل أمر ّما ) ماهو (؟	

• ملاذا ال يستطيعون الوصول إىل ذلك األمر؟	

• من هم أصحاُب املصلحة؟	

• ما الذي ينبغي إنجازُه؟	

• األشخاص 	 أو  خاّص  بشكل  الهّشة  الفئات  أمّين  هناك  هل 

مّمن يتعرّضون للتمييز؟

• إعداَد 	 املشاركني  من  تطلُب  أن  أيضا  ميكنك  التّنويع: 

التي تواجه حقوق  التّحّديات الوطنيّة  عروٍض قصرية حول 

اإلنسان أواملشاريع ذات الّصلة أو مواضيَع معيّنة كانوا قد 

اشتغلوا عليها.

Maria Løkke- راسموسن  لوك  ماريا  إنجاز  من  املصدر: 

الدامنريكّ  املعهد  يف  الّتبية  أخّصائيّة   ،Rasmussen

الدامنركيّة  للمساعدة  التّابع  املرافَقة  مركز  لحقوق اإلنسان، 

عىل التّنمية DFC / املعهد الدامنريكّ لحقوق اإلنسان، دورة 

تعزيز قدرة الوصول إىل مؤّسسات العدالة يف زامبيا، 2009.

العروض التي قّدمها المشاركون
مواضيع حقوق 

اإلنسان

الوصول إىل العدالة

نوع النرّشاط: الترّفكري / عروض املجموعة.الهدف من النرّشاط:

ة املدرّ

 30 - 10

دقيقة لكّل 

عرض.

عدد 
املشاركني

 20 - 5

وصف موجز 

عرض التّنظيم املؤّسيّس 

ودرجة انسيابه 

والتّحّديات التي تواجهه.

اإلعداد

االتّصال باملشاركني إذا 

كانوا ُمطالَبني بأن يُعّدوا 

شيئا ّما قبل الّدورة.

املوادرّ

أصناف املعينات 

البيداغوجيّة املفّضلة 

لديك يف العرض.

• َمنُح املشاركني فرصة للتّعبري واإلقراُرمبعارفهم واالعتاُف بالّسياقات التي ينحِدرون منها.	

• ضامُن االلتزام املتباَدل مبسار التّعلّم املشَتَك.	

• اإلبقاء عىل التّجربة يف مركزاملسار ودعُمفكار املشارك.	

الكيفيرّة:
مة 1. مقدرّ

منها  تستفيد  العدالة  إىل  بالوصول  متعلّقة  دورة  يف 

مؤّسسات العدالة، اطلُب من املشاركني قبل انطالق الّدورة 

إعداَد َعرٍض تقدميّي ملؤّسستِهم، مبا يف ذلك نظاُم املؤّسسة 

والتّحّديات  أشغالها  نسق  وانسياب  وإجراءاتُها  وهيكلُها 

التي تواجهها.

األساسيّة  بالعنارص  املشاركني  تعريف  توّل  الّدورة  وخالل 

تدفّق  يف  االنسياب  ودرجة  العدالة  إىل  الوصول  يف مجال 

أشغالها، ودور مختلف املؤّسسات العدليّة.

2. تقديم العروض
املشاركني  من  يُطلب  الّدورة،  مراحل  جميع  امتداد  عىل 

والّنقاشات.  األسئلة  لطرح  مجال  ضمن  عروضهم  تقديُم 

مُة عىل صلة بجلسات حول  وميكن أن تكون العروض املقدَّ

الّدور الذي تضطلع به مؤّسساتُهم أو متعلّقة، عىل سبيل 

الذي  البلد  داخل  املامثلة  املؤّسسات  إىل  بزيارات  املثال، 

تُعَقُد فيه الّدورُة.

3. الترّلخيص والترّفكري
والّنقاشات  الرّاجعة  التّغذية  من  كّل  تسيري  يف  الحذَر  توّخ 

االستجواب  تعميق  من  للتمّكن  الجلسة  التي تضّمنتها 

دون أن يواجه مقّدمو العروض انتقاداٍت الذعًة من املشاركني.

واسأل مقّدمي العروض واملشاركني عن كيفيّة عرض املشارك يف 

ما تعلّق بالقضايا املطروحة يف العروض املتخّصصة والزيارات 

املؤّسسيّة التي قمتُم بها.
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بني 1 - 3 أيّام يف 

دورة تدوم بني 

2 - 3 أسابيع.

كمبيوتر وبطاقة تخزين إلكتونيّة

الّنفاذ إىل املعلومات

ملصقات كبرية الحجم.

GROUND RULES

وتقاريُر  بالبلدان،  الخاّصة  والتقارير  املتّحدة،  األمم  وتقارير 

تجميُعها  تّم  التي  التّعليميّة  واملواّد  الحكوميّة،  غري  املنظاّمت 

من مواقع الّدروس عىل اإلنتنت، وما إىل ذلك... وِصْف كيف 

سيعَمل املشارِكون عىل تقديم نتائجهم يف نهاية الّدورة.

3. تشكيل الفريق
تشكيل  من  املشاركني  متكنُي  مبوجبه  يتّم  مساٍر  بتسهيل  قم 

مجموعات وفقا الهتامماتهم، وذلك من أجل ضامن تحفيزهم 

وقابليّة هذا املوضوع للتّطبيق ضمن الّسياق الُقطرّي لوطنهم. 

كتابَة  املشاركني  من  تطلُب  أن  املثال،  سبيل  عىل  فيمكنك، 

مواضيَع عىل 1 – 2 من امللصقات الّضخمة / البطاقات ذات 

الحجم الكبري، ماّم يرغبون يف أن يتحّول إىل مقتحات مشاريع 

خاّصة باملقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان.

تلو  واحدة  أفكارهم  عرَض  انطالق،  كنقطة  منُهم،  اطلُب 

باألمر.  املعنّي  املوضوع  إىل جانب خرباتهم يف مجال  األخرى 

يتّم  عامة  مواضيع  ُصلب  األفكار  هذه  جّمع  نفسه  اآلن  ويف 

ستضعونها  التي  العناويَن  معاً  واكتُبوا  الجدار.  عىل  تعليقها 

املرأة «،  » حقوق  مواضيع  قبيل  من  املواضيع،  ملجموعات 

و» التّعليم «، و»مياه الرّصف الّصّحّي«، و» األقلّيات العرقيّة «، 

و» الوصول إىل العدالة «، إلخ... 

بني  من   2 إىل   1 من  يختاروا  أن  املشاركني  من  واطلُب 

املجموعات التي يُبدون اهتامما بها، وامنحهم الفرصة للتحّدث 

إىل بعضهم البعض، قبل أن يُطلَب منهم أن يختاروا واحدا من 

هذه املوضوعات. ولْينَصبَّ هدفُك عىل فريق يضّم يف حجمه 

من 3 إىل 6 أفراد، ويكون مزيجا من الجنسيّات ويضّم أصنافا 

من التّنظيامت.

مهاّم المشاركين: تصميم مشاريع المقاربة القائمة على حقوق اإلنسان
مواضيع حقوق 

اإلنسان

املقاربة القامئة 

عىل حقوق 

اإلنسان.

نوع النرّشاط: الترّفكري، والترّقيص وحلرّ املشكالت، والعروض الجامعيرّةالهدف من النرّشاط:

ة عدد املدرّ
املشاركني
30 - 10

وصف موجز 

تصميم ُمقتَحات ملشاريع 

املقاربة القامئة عىل حقوق 

اإلنسان ضمن مجموعات.

اإلعداد

وصف مهّمٍة 

قصد تحديد 

املواّد.

املوادرّ

• اكتساب الخربة العمليّة من املواضيع املركزيّة املقّدمة أثناء الّدورة.	

• ربط االهتاممات والخربات واملعرفة الّسابقة والّسياقات مبوضوع الّدورة.	

• التّعلّم من تجارب املشاركني اآلخرين، وسياقاتهم ومعارفهم.	

الكيفيرّة:
1. تقديم املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان

تدوم  دورة  من  جزءا  باعتبارها  املشارك  مهّمة  تعيني  ويتمُّ 

من ساعتني إىل ثالث ساعات أسبوعيّا ويكون مدارها املقاربُة 

فــتأكَّد  التّنمية.  برامج  أجل  اإلنسان من  القامئُة عىل حقوق 

إذن من أّن الربنامج يقّدم:

• اإلطاَر العاّم لحقوق اإلنسان.	

• وأّن 	 املرشوع،  أهداَف  تحّدد  اإلنسان  حقوق  معايرَي  وأّن 

اإلنسان  حقوق  مبادئ  وأّن  الثّغرات،  تشّخص  التّقارير 

تضبط املسار

• 	 PANEL مبادئ املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان = عبارة

املخترصة:

فَـ) P ( تعني املشاركة، ·

و) A ( املساءلة وسيادة القانون،  ·

و) N ( عدم التمييز،  ·

و) E ( متكني املجموعات الهّشة، ·

و) L ( االرتباط بإطار حقوق اإلنسان. ·

• اآلثار املتتّبة عن مبادئ املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان 	

بالّنسبة إىل مرحلة الربمجة.

ة م املهمرّ 2. قدرّ
سلّط الّضوء عىل الهدف من املهّمة، واملحتويات املتوقّعة واملدى 

املنتَظَر. وتقاَسم وصفا كتابيّا للمهّمة ميكن لك وللمشاركني أن 

تُحيلوا إليه أثناء جميع مراحل إنجاز املهّمة ) انظر املثال عىل 

ذلك يف الّصفحة التّالية (. وأكِّد عىل أّن املسار هو األهّم، وأّن 

الهدَف من ذلك ليس أبدا كتابة تقرير مطّول. وِصف ما هي 

مصادر املعلومات املتوفّرة، فعىل سبيل املثال ميكن ذكر الّنفاذ 

للعثور  جلسة  وتخصيص  واملكتبة،  واإلنتنت  الكمبيوتر  إىل 

اإلنتنت،  األمم املتّحدة عىل شبكة  املعلومات عىل موقع  عىل 
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ة: رأي املشارك يف املهمرّ
» مثّلت املهّمة فرصة بالنسبة إيّل وإىل فريقي، لوضع املعرفة 

موضع  املاضية  الثاّلثة  األسابيع  يف  عليها  الحصول  تّم  التي 

حقوق  إطار  الستخدام  جيّدة  طريقًة  وكانت  االستخدام. 

وقع  ذلك  وإثر  والّسياق،  املشكلة  من  كّل  وتحليِل  اإلنسان، 

املروُر إىل تخطيط املرشوع وتنفيذه ومتابعته وتقييم املشكلة 

التي تّم تحديُدها. وكان بذلك وسيلًة جيّدة لتلخيص املعارف 

التي ُجّمعت خالل الّدورة «.

أحد املشاركني يف دورة املقاربة القامئة عىل حقوق االنسان من 

أجل برمجة التّنمية، مركز املرافقة التّابع للمساعدة الّدامنركيّة 

عىل التّنمية واملعهد الدامنريكّ لحقوق اإلنسان،2009.

Maria Løkke- راسموسن  لوك  ماريا  إنجاز  من  املصدر: 

Rasmussen، أخّصائيّة الّتبية يف املعهد الدامنريكّ لحقوق 

عىل  الّدامنركيّة  للمساعدة  التّابع  املرافقة  مركز  اإلنسان، 

دورات  اإلنسان،  لحقوق  الدامنريكّ  DFC / واملعهد  التّنمية 

التّنمية  برمجة  االنسان من أجل  القامئة عىل حقوق  املقاربة 

.2011 – 2009

ة: 4. االشتغال عىل إنجاز املهمرّ
مهاّمتهم خالل  إنجاز  عىل  للعمل  الكايف  الوقت  الفرق  اْمَنِح 

الوقت  عىل  حصولهم  تضمن  سوف  الطريقة  وبهذه  الّدورة. 

الكايف للعمل عىل هذا املوضوع بجّدية، فبدال من ترك األمر 

كامل،  يوم  برنامج  بعد  التّعب  يُنِهكهم  عندما  املساء  إىل 

العوائق  عىل  التّغلّب  عىل  وساعدهم  املكان،  أرجاء  يف  تنّقل 

األكادمييّة أو املشاكل ذات الّصلة بديناميّات الجامعة، وساِعد 

يف البحث عن املعلومات. وانظُر بعني االعتبار إىل دعوة الزّمالء 

أو املتخّصصني مّمن تكون لديهم معرفٌة ومهاراٌت متخّصصة 

مبثابة  حضورهم  يكون  حتّى  املجموعات،  مبواضيع  تتعلّق 

امللِهم للفرق وقصد إعالمها أيضا.

5. تقديم مقتحات املشاريع
مهاّمهم  يعرِضوا  حتّى  للمجموعات  واحدا  يوما  خّصص 

دقيقة   15 مجموعة  كّل  وامنح  الرّاجعة.  التّغذية  ويقّدموا 

لتقديم نتائجها الرئيسة وعرض الّنقاط األساسيّة، وأَتِِح الوقَت 

الّصادرة عن بقيّة املشاركني.  الكايَف لالستامِع إىل ردود الفعل 

وأرِشِد املشاركني إىل رضورة تقديم ردود فعل إيجابيّة وبّناءة. 

وابَدأْ بتسليط الّضوء عىل ما كان جيّدا يف املهّمة، قبل االنتقال 

يُدمجه  أن  الفريق  ينبغي عىل  ما  اقتاحات حول  تقديم  إىل 

عندما يعودون إىل ديارهم وينّفذون مرشوعهم.

النرّصيحة:

• أيضا 	 يتّم تكييُفها  للمهّمة املعروضة هنا أن  التّنويع: ميكن 

لتكون عبارة عن نشاط يستغرق مّدة زمنيّة مقّدرة بنصف 

يوم خالل دورة تدوم يومني.

• إدراجُها من أجل 	 يتّم  أن  التّنويع: هناك مهاّم أخرى ميكن 

إىل  الوصول  مبادئ  تطبيق  كيفيّة  حول  عمل  خطّة  وضع 

يف  العاملني  املشاركني  لفائدة  املثال،  سبيل  عىل  العدالة، 

مؤّسسة من مؤّسسات العدالة. وتطوير األنشطة واألعامل، 

املسؤولني،  األشخاص  وأسامِء  بالتّواريخ  مضبوطة  وتكون 

واملخاطِر املحتَملة، إلخ...
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3.الترّلخيص والترّفكري
تذكّر أن تلّخص هذه الّزيارة، إّما مبارشة عىل إثرها أو يف اليوم 

التّايل. واطَرْح عىل املشاركني األسئلة اآلتية:

• املؤّسسة 	 بخصوص  غريه  من  أكرث  اهتاممهم  أثار  الذي  ما 

التي زاروها؟

• مل 	 التي  وتلك  عليها  اإلجابة  متّت  التي  األسئلة  هي  ما 

تحظ بجواب؟

• يف 	 املستخَدمة  اإلجراءات  يف  فروقات  أيّة  ترى  هل 

مؤّسستكم / بلدانكم؟

• بعَض 	 تتّخذ  تجعلُك  ذلك سبيال  تستلهم من  أن  هل ميكن 

الّسياقات الخاّصة بك  الطّرائق املعيّنة أو اإلجراءات ضمن 

أو يجعلك تتجّنبُها؟

لحقوق  الدامنريكّ  املعهد  دورة  الدامنريكّ،  الربملان  إىل  زيارة 

اإلنسان، 2011.

ّزيارات لمؤّسسات
مواضيع حقوق 

اإلنسان

تطبيق حقوق 

اإلنسان

نوع النرّشاط: الترّفكري / تبادل الخرباتالهدف من النرّشاط:

ة املدرّ

1 - 3 ساعة

عدد 
املشاركني

30 - 10

وصف موجز 

يؤّدي املشاركون زيارة إىل 

مؤّسسات منتقاة.

اإلعداد

املواعيد مع املؤّسسات  تحديد 

وتراتيب الّنقل.

املوادرّ

• تقديم زاوية نظر عمليّة بخصوص املعرفة الّنظريّة التي ُدرَِّست خالل الّدورة.	

• متكني املشاركني من خربة عمليّة حول طرائق العمل التّطبيقية والتّنظيم.	

• متكني املشاركني من فرصة للتّفكري يف مامرستهم الخاّصة بهم من خالل الّنظر يف البدائل.	

الكيفيرّة:
1. اإلعداد

عىل  تشتغل  التي  املناسبة  املؤّسسات  عىل  العثوَر  حاِوِل 

املواضيع ذات الّصلة بالّدورة، من قبيل الربملان، ووزارة العدل، 

وإحدى  اإلداريّة،  واملحكمة  اإلدارّي،  املظامل / املوفّق  وأمني 

الّسجن  ومصلحة  الرشطة،  ومركز  الرّشطة،  ومدرسة  املحاكم، 

املحيّل،  الحكومة  ومكتب  السجون،  من  وسجن  واإليقاف، 

ومدرسة ابتدائيّة، ومنظّمة غري حكوميّة تُعنى باألطفال، إلخ...

وميكن أن تجرَي الزيارة يف بلدان املشاركني، أو يف بلد مجاور 

الغاية األساسيّة من ذلك هي منُح  أو بعيدا عن ذلك. ولعّل 

املشاركني فرصة لرفع التّحدي يف وجه الفكرة القائلة إّن األشياء 

اتّجاه واحد، ولتوفري ما يكفي من  ال ميكن إال أن تتحّقق يف 

اإللهام، وللحصول عىل ما سيلزم من التثبّت يف الواقع.

الخلفيّات  املعلومات /  من  يكفي  ما  توفّر  أنّك  من  تأكد 

زيارتَها  تعتزم  التي  للمؤّسسات  املناسبة  الّنظريّة / األساسيّة 

الزيارة، ومن سيؤّدي هذه  بيّنة من غرض  يكونوا عىل  حتّى 

الّزيارة وما هي الفائدة من ذلك.

يارات 2. تنظيم الزرّ
استعرِْض أمام املشاركني مقّدمة قصرية عن املؤّسسة التي وقع 

عليها االختياُر وعن الغرض من الّزيارة قبل أن تتنّقلوا إىل هناك. 

وتأكَّْد من أنّك تطرح األسئلة املالمئة واملتعلّقة بالّدورة الخاّصة 

بك ) إذا مل يُعالج ُمضيُفكم / مقّدم العرض هذه املسائل (.
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2. كلرّ الذين... ) 15 - 20 دقيقة (
كريسٌّ  بينها  من  يكوَن  أن  عىل  الكرايس،  من  حلقة  شكِّل 

الكرايس مع عدد  عدُد  يتطابق  أن  يوضع يف وسطها. ويجب 

الوسط.  يف  الكريّس  عىل  بالجلوس  امليّس  فيبدأ  املشاركني. 

وتتمثّل مهّمتك يف االنتقال إىل املقعد الّشاغر من بني الكرايس 

بذلك  وللقيام  املشاركون.  يشغلها  والتي  الحلقة  يف  الواقعة 

الشخصيّة،  ميزاتك  من  ميزة  مع اآلخرين  تتقاسم  أن  ميكنك 

مثل أن تقول: » أنا األّم / األب « ) أو الجّدة، أواملدرّس، أو أنا 

الشخصيّة األخرى،  املهارات  أيّا من  أو  اللّغة اإلسبانيّة،  أتكلّم 

الذين  املشاركني  فإّن جميع  كاإلنجاز، وما إىل ذلك (. وهكذا 

اآلن  الوقوُف  عليهم  أيضا، يجب  الوصف  ينطبق عليهم هذا 

وتغيرُي املقاعد. وعند االختالط أثناء تبادل املقاعد فإّن الشخص 

الجالس يف الوسط ينبغي عليه محاولُة االنتقال إىل كريّس من 

أن شخصا  يعني  الحلقة. وهذا  أطراف  الواقعة عىل  الكرايس 

آخر سيجلس يف الوسط، ويتقاسم مع اآلخرين ميزة جديدة، 

وهكذا دواليَك...

الّنقطة األساسيّة من هذه العمليّة هي  الترّعليقات الختاميرّة: 

التّعرّف إىل بعضنا البعض بشكل أفضل. فاسأل املشاركني عن 

شعورهم نحو هذا التمرين. وقُل لهم إنّه عىل الّرغم من أنّنا 

جميعا مختلفون، فإنّنا نتقاسم العديد من الخصائص املشتَكة. 

ونحن جميعا ننتمي إىل جامعات عديدة مختلفٍة.

تجديد الطاقة
املوضوع

التّنّوع والرّصاع، 

إلخ...

نوع النرّشاط: تجديد الطاقة، والحركة، والنرّشاط االجتامعيرّالهدف من النرّشاط:

ة املدرّ

 20 - 5

دقيقة

عدد 
املشاركني

45 - 10

وصف موجز 

كلٌّ ينظر بطريقة 

مختلفة.

اإلعداد

ال يشء يُذكر

املوادرّ

ال يشء يُذكر

• الّتفيع من مستويات الطّاقة داخل القاعة يف الفتة الفاصلة بني العروض التّقدمييّة.	

• التأكيد عىل نقطة من نقاط التّعلّم عن طريق تجربتها ومن مثّة إدماج التّجربة.	

• رفع معنويّات الفريق وخلق بيئة تعلّميّة جيّدة.	

الكيفيرّة:
وا ) 10 - 15 دقيقة ( 1. اصطفرّ

يكّونوا  الغرفة وأن  يِقفوا يف  أن  املشاركني  اطلُب من جميع 

يف  شخص  أقرص  ويكوُن  للقفا،  الوجه  واقفني  وسطها،  صّفا 

املقّدمة، وأطول شخص يف الخلف. وال بّد من القيام بذلك يف 

رسعة فائقة، لذلك يتعنّي عىل املشتكني أن يتحرّكوا بسعة! 

الّصّف سائال  املجموعة، وميّر عرب  إىل  املسرّي  يهَرع  ومن مثّة 

املشاركني عن طول قاماتهم.

اطلُب من املشاركني أن يشكِّلوا صّفا جديدا، يكون فيه من 

ُولد قبل غريه خالل السنة واقفا يف املقّدمة والذي ُولد بعد 

بالحديث،  للمشاركني  يُسمح  وال  الخلف.  إىل  واقفا  غريه 

يهَرع  مثّة  اإلشارة! ومن  لغة  استخداُم  ولكن ميكنهم فقط 

امليّس إىل املجموعة، وميّر عرب الّصّف سائال املشاركني عن 

تاريخ والدتِهم.

اإلنسان  حقوق  عىل  العمل  عند  الختاميرّة:  الترّعليقات 

بعضنا  بها  يخّص  التي  املالحظة  بدقّة  نتحىّل  أن  يجب 

أنّنا  من  الّرغم  عىل  اختالفاتنا،  يف  والتّدقيق  اآلخر،  البعض 

وفقا  الخصوصيّات  حّدد  وهكذا  اللّغة.  نفس  نتكلّم  ال  قد 

للمجموعة التي تستهدفُها.
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5. ارقص رقصتك الترّقليديرّة ) 15 - 20 دقيقة (
األشخاص  من  مجموعة  املشاركني  ضمن  لديك  كان  إذا  أّما 

الذين ينحدرون من أصوٍل عرقيّة كثرية مختلفة، فيمكنك أن 

تطلب منهم أن يستعرِضوا أمام بقيّة أفراد الفريق كيف هي 

اختياُر  كام ميكنهم  منه.  قِدموا  الذي  البلد  يف  الرّقص  طبيعة 

شخص واحد من بلد آخر وتعليُمه رقصة تقليديّة، وبعد ذلك 

يتعلّم  أن  ميكن  كلّه،  ذلك  من  بدال  بل  الرّقصة.  هذه  قّدموا 

الجميُع تلك الرّقصة.

الرّقص  تقاليَد  البعَض  بعِضكم  مالحظُة  الختاميرّة:  الترّعليقات 

املختلفة، من شأنه أن يذكّرنا بالتّنوع الثقايف داخل املجموعة 

الواحدة، كام يعلّمنا يف نفس الوقت شيئا عن رقصة كل شخص 

منها سواء  ينحدر  التي  الثّقافيّة  والخلفيّة  املشاركني،  بني  من 

أكان رجال أم امرأة.

6. أنِشد نشيَدك الوطنيرّ ) 5 دقائق (
وإنشاَد  الوقوَف  املشاركني  تطلُب من جميع  أن  أيضا  ميكُنك 

يغّنوا  أن  الرّسمّي – أي  الوطنّي  الّنشيد  من  األّول  البيت 

أناشيدهم معا يف الوقت نفسه! فإذا كان املشاركون من نفس 

البلد، فيمكنك أن تطلُب منهم أن يغّنوا األغنية املفّضلة لديهم 

يف الوقت نفِسه. وقد يبدو األمُر فظيعا، ولكّن له تأثريا منّشطا 

إىل أبعد الحدود.

الترّعليقات الختاميرّة: عىل الرُّغم من أنّنا نأيت من العديد من 

البلدان املختلفة فإنّنا ال نختلف كثريا عن بعضنا البعض. فقد 

نغامٍت  هناك  ولكّن  متاما،  مختلفة  ولغاتُنا  موسيقانا  تكوُن 

كثريًة متشابهًة وصيغاً كثريًة متقاربة.

3. رصاع باأليدي ) 8 - 10 دقيقة (
اُطلُب من املشاركني الوقوَف واالصطفاَف اثنني اثنني يف مواجهة 

بعضهام البعض. واسأَْل شخصا واحدا من كّل زوج أن يُحِكم 

فتح  يحاوَل  أن  الثّاين  الّشخص  من  واطلُب  قبضتَه / قبضتها. 

أيّة وسيلة ميكن أن يفّكر فيها. وبعد  قبضِة زميلِه باستخدام 

حني اطلُب منهم أن يتباَدلوا األدوار.

من  شخص  أّي  أفلح  إذا  عاّم  اسأْل  الختاميرّة:  الترّعليقات 

املجموعة بأكملها يف فتح يِد شخٍص آخر. إذا كانوا قد نجحوا، 

اطلُب منهم إذن أن يرشحوا كيفيّة القيام بذلك. قُْل لهم إّن 

معظَمهم رمّبا كان قد حاول استخداَم القّوة لفتح يد الّشخص 

اآلخر. وهذا يشٌء نقوم به يف بعض األحيان حتّى دون تفكري. 

بفتح  تفّضلت  »هالّ  يسأل:  أن  مجرّد  أحٌد  حاول  هل  ولكن 

نفّكر  كّنا  إذا  تجنُّبُها  ميكن  النزاعات  من  فالكثرُي  يِدك؟«. 

ببساطة يف التّدابري التي نستخدمها، وكيف نختار استخدامها. 

إّن التّواصل بني بعضنا البعض ومع حقوق اإلنسان يجب أن 

يكون لطيفا كلاّم أمكن ذلك.

4. الجمباز ) 5 - 10 دقيقة (
اطلُب من املشاركني الوقوَف وأرِشدهم إىل حّصة قصرية من 

تلك  كّل  وتذكّر  الّسامء،  إىل  انظُر  االستخاء،  الجمباز ومتارين 

س  وتلمَّ اليوم.  عليها  التي حصلت  والرّائعة  الجديدة  األفكار 

أصابع قدميك، وفّكر يف الكيفيّة التي كنت اليوم قد استخدمت 

ما  وتذكّر  اليسار،  جهة  إىل  متّدد  ثّم  ومعارفك.  خرباتك  بها 

تعلّمته من هذا الّشخص اليوم، ومتّدد إىل اليمني – نعم هذا 

الّشخص علّمك أيضا شيئا ّما. أِدر كتفيك إىل األمام، وأدرهام 

إىل الخلف. أِدر رأَسك إىل اليسار، وأِدر رأَسك إىل اليمني. وإذا 

كان األمُر مقبوال ثقافيّا، اطلُب من املشاركني أن يدلكوا كتفي 

حلقة.  داخل  أو  صّف  يف  أو  أزواج،  ضمن  البعض  بعضهم 

يف  بالُوقوف  املشاركني  جميع  مبطالبة  الجلسة  إنهاُء  وميكُنك 

شكل دائرّي، وأن يصلوا أيديهم اليمنى، ويضعوها عىل كتف 

عىل  أشكركم  » أحسنتم!  منهم:  واحد  كّل  يقول  وأن  الجار، 

هذه الجلسة اللّطيفة! «.
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ميقراطيرّة 9. شبكة الدرّ
أمتار،   5 - 4 ذات  أجزاء  إىل  الخيوط  من  قطعٍ   6 - 5 قُّص 

بحيث  العنكبوت،  شبكة  يشبه  شكل  يف  األرض  عىل  وَضعها 

أّن جميع الفروع يتقاطع بعضها مع البعض اآلخر يف الوسط. 

عند ذلك يأخذ امليّسقطعة قصرية من الخيط، ويربط الخيوط 

يربط  فهو / هي  ذلك  إثر  ثّم  مركزيّة.  نقطة  يف  معا  األخرى 

قلام من ناحية الوسط التي تقابل الّناحية املتدلّية من الحبال، 

من  يُطلب  ثّم  الّسفىل.  الجهة  يف  زجاجة  األرض  عىل  ويضع 

املشاركني تشكيُل دائرة، وميسك كلُّ واحد بطرف من أطراف 

الخيط. أّما أنت، فاخَت شخصا لتوجيه باقي عنارص املجموعة 

إىل العمل سويّا من أجل إنزال القلم املتديّل يف فُّوهة الزّجاجة. 

بدور  يقومون  مختلفني  أشخاص  مع  التمرين  كّرر  وهكذا 

سائر  فيه  يكون  الذي  الوقت  يف  الفريق،  يوّجه  الذي  الّدليل 

أيديهم،  ويف  أسنانهم  بني  الحبل  طرف  ممسكني  املشاركني 

والحال أّن عيونَهم قد أُغِمضت.

الترّعليقات الختاميرّة: اطلُب من املشاركني التّفكري يف التمرين. 

واسألهم عن مدى ارتباطه بقضايا القيادة، والّدميقراطيّة إلخ...

املصدر: من وضع غاربا ديالو Garba Diallo ضمن املعهد 

الثانوّي كروغروب Højskole Krogerup، املعهد الدامنريكّ 

لحقوق اإلنسان، من أجل إدارة الّنزاع.

! ) 15 دقيقة ( 7. أطلق يديرّ
واطلُب  القاعة.  يغاِدر  أن  املجموعة  من  شخص  من  اطلُب 

من بقيّة أفراد املجموعة أن يِقفوا يف شكل دائرّي وأن يضعوا 

املرور  يتشابكوا عن طريق  أن  منُهم  اطلُب  ثّم  اليد.  اليَد يف 

أيدي  يتُكوا  أن  دون  وتحتها،  البعض  بعضهم  أذرع  فوق 

بعضهم البعض، فيُشّكلون بذلك » عقدة « يف وسط الحلقة. 

واطلُب من الّشخص الذي غادر الغرفة أن يعود ويحاول فّك 

املجموعة. وغالبا ما يكون من الّصعب جّدا القياُم بذلك، ولكن 

بعد فتة من الوقت ميكنك أن تطلُب من الفريق أن يقّدم يد 

املساعدة لذلك الّشخص.

التّحّديات،  العديَد من  بذلك  إنّنا نخترب  الختاميرّة:  الترّعليقات 

ولكن إذا كّنا نساعد بعَضنا البعض فيمِكننا إيجاُد حّل ملعظمها.

8. إنرّنا نقف معا ) 10 دقائق (
اطلُب من املشاركني أن يتجّمعوا معا يف شكل أزواج،ثّم اطلب 

منهم أن يجلسوا عىل األرض واضعني ظهورهم إىل ظهور بعض، 

إىل  مستندين  الوقوَف  اسألهم  ثّم  ومن  معا،  أيديهم  واربط 

بعضهم البعض. ولن يكون مبقدور البعض منهم القياُم بذلك.

الترّعليقات الختاميرّة: اسألهم عاّم يعنيه الّنشاط بالنسبة إليهم، 

بأن  اآلخَر،  مّنا  كّل  بإمكاننا مؤازرُة  أنّه  أفال شّك  يرُمز؟  وإالَم 

نتّكئ عىل بعِضنا البعض، إلخ...
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2. إعداد رشائح العرض
فّكر أّوال يف الهدف التّعليمّي للجلسة ونقاط التّعلّم األساسيّة 

التي ترغب يف أن تنُقلها إىل املشاركني. وتُشري القاِعدُة العاّمُة 

إىل رضورة التمّسك بسبعٍ من نقاط التّعلّم كحّد أقىص.

ومتاما كام كنَت قد وضعَت هيكال للّدورة الخاّصة بك، فإنّك 

باور  طريقة  بواسطة  التّقدميّي  عرِضك  تنظيم  إىل  تحتاج 

بوينت. إنّك يف حاجة إىل بداية: أي مقّدمة ملا سيحدث، فأنَت 

يف حاجة إىل تقديم نقاطك الخاّصة بالتّعلّم، وإنّك تحتاج إىل 

العرض  فنظّم رشائح  االنتهاء.  عند  الخواتم  بني  الّصالت  عقد 

من  كثري  ويف  أعددتها.  التي  التّعلّم  نقاط  حول  بوينت  باور 

األحيان فإّن مسار إعداد الرّشائح يساعدك عىل تنظيم هيكل 

الجلسة وبنيتها.

وعند إعداد الرّشائح، يجب عليك أن تتذكّر أنّها هي املعينات 

التّعليمية ملرافقة عرضك التّقدميّي الذي تتوّجه به إىل املتعلّمني، 

وأنّها ال متثّل خطتك الكاملة. فإذا كنت يف حاجة إىل تدوين 

مالحظات، اكتُب عندها عىل كّل رشيحة من الرشائح واطبَعها 

بشكٍل منفصل. وال ميكن للمشاركني استيعاُب الجمل الطّويلة 

الرّشائح،  عدد  من  للحّد  حِذرا  كُن  لذا  إليك.  االستامع  أثناء 

عىل  وللّضغط  رشيحة،  كّل  عىل  املعلومات  من  والتّقليص 

عدد الكلامت املدّونة يف كّل سطر. وركّز عىل الّنقاط الرئيسة 

واألشكال واألرقام والرّسومات والّصور لتوضيح الّنقاط الخاّصة 

يف  ترغب  أنّك  ملجرّد  رشيحة   25 عرضك  يف  تُدرج  وال  بك. 

أن يكون بوسع املشاركني الرّجوُع إليها فيام بعُد. فمثُل هذه 

املواّد ينبغي أن يتّم توزيُعها بشكل مستقّل.

 الوسائل التعليمية: طريقة العرض» باور بوينت«
املُعينات 
الترّعليميرّة

طريقة العرض باور 

بوينت

نوع النرّشاط: تقديم عرض وغريه من مختلف النشاطاتالهدف من النرّشاط:

ة املدرّ

أّي عدد كانغري محّددة

عدد 
املشاركني

وصف موجز 

الكمبيوتر العروض الحيّة.

اإلعداد

إعداد رشائح العرض 

باور بوينت.

املوادرّ

الكهرباء، والكمبيوتر، 

وطريقة العرض باور 

بوينت وكّشاف ضويّئ.

• دعم نقاط تعلّم املربنّي من خالل جعلها بادية للعيان.	

• يخلق الفضول ويجلب االهتامم والتّنويع يف الطرائق بإدراج الوسائل اإلعالميّة املختلفة.	

• جعل نقاط التّعلّم خاضعة لهيكلة محّددة.	

الكيفيرّة:
1. طريقة العرض باور بوينت أم ال؟

ما انفّك استخداُم طريقة العرض باور بوينت يتنامى يف جميع 

التّدريس. إنّها متّكن  أنحاء العامل باعتبارها من املعينات عىل 

كبري  وبقدر  ُمسبَقا  عروضهم  إعداد  من  العرض  مقّدمي 

مثل  املختلفة  اإلعالميّة  الوسائط  إدراج  ومن  من التّفصيل، 

الّصور واألفالم، والّصوت. ولكّنها ليست دامئا الحّل األمثل.

فأنَت يف حاجة أّوال إىل الكهرباء، كام مُيكن أن تكون الرشائُح 

كانت  وإذا  املتعلّمني.  املبارش مع  التّفاعل  أمام  العائق  مبثابة 

الرّشائح تحتوي عىل الكثري من املعلومات / أو إذا تّم اإلفراط 

املحتوى،  االنتباه عن  ترِصَف  أن  املمكن  فمن  استخدامها،  يف 

بسهولة  يحّدد  أن  الرّشائح  عرض  لجهاز  املمكن  من  أنّه  كام 

املتعلّمني،  إىل  بالّنسبة  جّدا  رسيعة  تُعترب  قد  معيّنة  رسعة 

ما  وإذا  التّعلّم.  نقاط  استيعاب  ودون  دونهم  يحول  ماّم 

استُخِدمت كذلك يف جميع أطوار الّدورة، فيمكن للمشاركني 

الّشعور بامللل وأن يتملّكهم اإلحساُس بأنّهم ُعرضة لنوع من 

إىل  املبارش  الحديِث  مبقدور  إنّه  بل  » التّغذية الَقسيّة «. 

املتعلّمني، بدعم من الوسائل التّعليمية البسيطة مثل الّسبورة 

الّسوداء أو البيضاء، أوالورقات، أن يكون يف بعض األحيان أكرث 

الرّشائح،  عىل  يعتمد  الذي  العرض  من  ومبارَشَة  ديناميكيّة 

زِدعىل ذلك أّن هذا الّصنف من طرائق العرض قد يُجرِبك عىل 

التمّسك مبسار واحد ال محيد عنه.

ولهذا ابَدأْ بتحديد ما إذا كان العرض الذي يعتمد طريقة باور 

بوينت ميثّل االختيار الّصحيح يف الّسياق الخاّص بك. وانظُر يف 

املزايا والعيوب املذكورة أدناه.
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املزايــا
ُمْسبقا  إعدادها  ميكن 

وإعادة استخدامها.

املدرّس يف  تساعد  أن  ميكن 

مواّدها  أو  مواّده  هيكلة 

ويف تقييم الوقت ويف تنويع 

الالّزمة.  التّدريس  منهجيّة 

االنتباه  تجلب  أن  وميِكن 

وسائل  دمج  خالل  من 

اإلعالم املختلفة مثل الّصور 

واألفالم واألرقام والّصوت.

الوقت – فليست  توفّر 

هناك كتابة عىل الّسبورة أو 

اللّوح القالّب.

 ميكن بسهولة تقاُسمها مع 

وثائق  شكل  يف  املشاركني 

تُوزَّع.

العيــوب
وجودها متوقّف عىل وجود 

عىل  والحصول  الكهرباء 

أجهزة الكمبيوتر.

إذا  بالرّتابة  معها  تشُعُر 

طرائق  مع  دمُجها  يتّم  مل 

كافّة  كانت  وإذا  أخرى، 

نفس  عىل  تقوم  الرّشائح 

التّصميم.

انتباه  تشتيت  ميكنها 

االستامع  عند  املتعلّمني 

الّنّص  كان  إذا  ) وخاّصة 

طويال (.

تكون  قد  املختارة  الّصور 

مزعجة.

وترية  تحّدد  أن  وميكنها 

رسيعة جّدا، تاركة املتعلّمني 

وقت  أّي  إىل  مفتقرين 

الستيعاب املعلومات.

أجل  من  بوينت  باور  العرض  طريقة  الستخدام  سبُال  أوِجد 

تُثري  أو  يضحكون،  جعلهم  طريق  عن  املشاركني  انتباه  لَفِت 

بالحرية. ومن  الّشعور  أو تبعث فيهم  أو تفاجئهم  دهَشتَهم، 

ترصيح  أو  مبثال  تبدأ  أن  هو  بذلك،  للقيام  الفّعالة  الوسائل 

ميكُنك  أو  معه.  التّفاعُل  للمشاركني  ميكن  ماّم  لألذهان،  مثري 

ببساطة استخداُم الّصور يف جميع أنحاء العرض. واحتم أيضا 

املشاركني يف جلستك بفضل جعل طريقة العرض باور بوينت 

يُنظَر إليها باعتبارها مهنيّة إىل أقىص حّد ممكن بواسطة فحص 

الخطوط،  نفس  استخدام  اإلمالئيّة وضامن  واألخطاء  األغالط 

وأن تستخدم عىل سبيل املثال أحجاَم خطوط العناوين نفَسها 

يف جميع مراحل العمل.

3. تقديم عرضك بطريقة باور بوينت
وكام هو الحال بالّنسبة إىل أّي نوع من أنواع العرض، فيجب أن 

تتذكّر بأن تقّدم للمشاركني ما يكفي من اإلرشاد بشأن الكيفيّة 

التي ستَطرح وفقها األسئلَة – أي بالتّوازي مع كالمك أو عىل 

سبيل املثال بعد كّل قسم من أقسام العرض.

وتذكّر أن تنظر إىل املشاركني وأالّ تجلس وتختبئ وراء شاشة 

الرّشائح  الكمبيوتر بحيث ميكُنك أن ترى  الكمبيوتر. بل ضع 

عىل شاشته، ماّم يكون معه من غري الّضوري أن تبتعد عن 

املشاركني إللقاء نظرة عىل شاشة العرض.

الستخاء  استخدامه  عدم  عند  الضويّئ  الكّشاف  أطفئ 

حّريّة  ظّل  التّفاعل يف  يتّم  والّسامح ألن  وآذانهم  أعني الّناس 

بوينت  باور  بواسطة  العروض  بني  تجمع  بأن  وتذكّر  أكرث. 

من  الطرائق  من  ذلك  وغري  األخرى  التّعليمية  والوسائل 

الجامعّي،  العمل  وفرق  التّوضيحّي / الّسبّورة،  املخطّط  قبيل 

أكرث  أو  يكونوا خالّقني  بأن  للمشاركني  التي تسمح  واألنشطة 

حركيّة، إلخ...

النرّصيحة

الكهربايّئ  التّيّار  انقطاع  مشاكل  من  تُعاين  التي  البلدان  يف 

أيضا  ورمبا  لنفسك،  الرّشائح  لطباعة  مستعّدا  كُن  املتكّرر، 

للمشاركني عىل حّد سواء.

باور  العرض  طريقة  يف  البيايّن  الرسم  استخدام  عىل  أمنوذج 

بوينت من أجل توضيح منظومة حقوق اإلنسان بأكملها.

منظومات
حقـــــوق 
اإلنســـان 

منظومات حقوق اإلنسان 

املنظومة الوطنيّة

 لحامية حقوق اإلنسان

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

مجلس حقوق االنسان

معّدل َوفيات الرّّضع  

لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي 

اللجنة املعنية
 بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

اتّفاقيّة القضاء عىل جميع أشكال 
التّمييز ضّد املرأة 

العهد الدويل الخاص بالحقوق 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

اللّجنة املعنيّة بالعامل املهاجرين

لجنة مناهضة التّعذيبلجنة حقوق الطفل 

وغريها 

الصكوك الّدوليّة
املنظومات اإلقليميّة 

الَمعهـُد الّداِنمـركُي
 لحـقـوِق اإلنســـان

العهد الدويل الخاص
 بالحقوق املدنية والسياسية

االتفاقية الدولية لحامية
 جميع الشخاص من االختفاء القسي
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الجاهزة  للقوالب  أفكار  العثوُر عىل  أيضا  إىل ذلك... وميكنك 

والقطار  والّشالّل،  الطّريق،  خارطة  مثل  متاما  املسار  لتوجيه 

املنطلِق، إلخ...

وهكذاِ ابَدأ يف املامرسة بإضافة بعض املُؤثّرات البرصيّة والرّموز 

إىل لوحة ورقة املخطّط التّوضيحّي الخاّصة بك. واستخِدم كُال 

التي أعددتها ُمسبَقا، عىل سبيل املثال رسم  الرّسوم  من تلك 

للتّّو ويف عجلة من  بإنشائها  التي تقوم  الّدورة، وتلك  برنامج 

أثناء  أنجزتها  التي  تلك  الحرص  ال  الّذكر  سبيل  وعىل  أمرك، 

املناقشات الجامعيّة. وميكن أن تكون الخطوة التّالية متمثّلة 

يف إعداد أمُنوذج يصّور مسارا معيّنا وذلك باعتباره دورة خاّصة 

ذلك.  شابه  ما  أو  عمل،  أوخطّة  أواستاتيجية  ّما،  مبرشوع 

تناول  محاولة  ترغب يف  فقد  أكرب  لديك خربة  تكون  وعندما 

بضع دقائق خالل مؤمتر من املؤمترات يف الوقت الحقيقّي.

 المعينات الّتعليمّية: تسيير الجلسة بواسطة الّرسوم
املعينات 
التعليميرّة

الرّسوم الخاّصة 

بالتّسيري

نوع النرّشاط: املشاهدة، وتسيري املجموعة.الهدف من النرّشاط:

ة املدرّ

غري محّددة

عدد 
املشاركني

أّي عدد 

كان 

وصف موجز 

توضيح املسارات.

اإلعداد

أعداد منوذج لتسيري 

الجلسات بواسطة الرّسوم.

املوادرّ

ورقة املخطّط التّوضيحّي، 

لُفافات الورق، شعارات من 

الورق، وأقالم عريضة.

• من خالل تشكيلة واسعة من الّصور التي تهدف إىل توجيه الجامعات واألفراد نحو غاية معيّنة.	

• تكوين نظرة عاّمة عن مسارات معّقدة وتوفري فرصة ميكن أن تُستلَهم منها األفكار.	

• مساعدة املجموعات عىل توضيح ما تعنيه لبعضها البعض وخلق نوع من االلتزام املشتك.	

الكيفيرّة:
املعينات  من  ُمعينا  يُعترب  الرّسوم  بواسطة  الجلسات  تسيري 

تقديم  مثل  املسارات  مختلف  لتصوير  تسعى  التي  التّعليميّة 

الربامج وجداول األعامل، والعصف الّذهني )تبادل األفكار( ورسم 

خارطة التّفكري، ووضع استاتيجيّات وخطط فرديّة، وتناول بعض 

الّدقائق من مؤمتر أو اجتامع، إلخ... وميكن استخداُمه للمساعدة 

يف توجيه والتقاط مسار التّعلّم املشتك وتبادل التّعلّم.

1. كيف تبدأ؟
»ال أستطيع أن أرسم!« هذا ما سوف يقوله أغلبنا، ولكّن هذه 

الطّريقة ال تتطلّب دقّة كبرية، بل مجرّد رموز بسيطة فقط. 

الرّسومات  من  أمثلة  تجد  أن  ميكنك  االنتنت  شبكة  فعىل 

الرّمزيّة املختلفة مثل أعواد الثّقاب التي متثّل البرش، وفانوس 

الّنور لتمثيل الفكرة، والكيس الذي يرمز للامل، والقوائم ذات 

الرموز الّنقطيّة، والّرعد الذي يرمز للمواجهة والتّحديات وما 

برنامج دورة تدوم يومني يف موضوع التبية عىل حقوق اإلنسان، 

 ،Sigrid Kristiansen كريستيانسن  سيغريد  أنجزته  رسم 

من املعهد الدامنريكّ لحقوق اإلنسان، 2011.
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GROUND RULES

اإلعالم العمومّي الذي يتحّدث عن املجتمع )واختصارها باللّغة 

الّدامنركيّة 'OBS'(. و الهدف من هذه الومضاِت جميِعها تناُوُل 

مسألِة التمييز بطرق مختلفة.

قّسم املشاركني إىل ثالث مجموعات، واترُك كّل مجموعة تشاهد 

التي يسعى إىل  الرشيط ورسالته  الومضات وتحلّل  واحدة من 

تبليغها، ونوع التمييز الذي يعالجه. شاهد جميع املقاطع الثاّلثة 

معا باعتبارها متثّل فئة كاملة، وأفسح املجال للمجموعات حتّى 

من  األخرى  األنواع  هي  ما  عندها  وناِقش  تحليالتهم.  يقّدموا 

التمييز املوجودة. وما إذا كانت أنواع األرشطة املعروضة شائعة 

يف بلدان املشاركني أم ال.

• 	/http://www.discrimination-hurts.com/ad :رشيط التمييز جارح

• بالقبول: 	 لنحظى  يشء  أّي  نعمل  سوف  األحيان  بعض  يف 

http://www.youtube.com/watch?v=shtoXi__D5w

النرّصيحة:

	•ميكن•لفيلم•من•األفالم•أن•يُعرب•أكرث•ماّم•تُعرب•عنه•الكلامُت،•

ولكن تذكّر مع ذلك أن تتابع املواضيع املعروضة يف الرّشيط.

املثال• أفالٍم•قصرية•عىل•شبكة•اإلنتنت،•عىل•سبيل• ابحث•عن• •	

لحقوق  الدامنريكّ  املعهد  يستضيف  حيث  يوتيوب،  موقع  عىل 

أرشطة  عن  أيضا  وابَْحث   .IMRVideo يسمى  موقعا  اإلنسان 

وثائقيّة مثل املحاكامت القضائيّة والعبوديّة والتمييز ضّد طائفة 

الّداليت Dalit وغريها من املواضيع ذات الّصلة. ويبدو أّن بعض 

Lord of the Flies و»قامئة  الّذباب«  الخيال مثل »أمري  أفالم 

بشأن  مهّمة  مسائل  أيضا  تُثري   Schindler’s List شندلر« 

حقوق اإلنسان.

كتاب  ضمن  التمييز  حول  رشيط  الّنشاط:  من  ُمقتبس  املصدر: 

  Rasmussen & Wybrandt ويرباندت  )و(  راسموسن 

Medbor- .2011:أدوات املواطنني: يختارها املواطنون أنفسهم

ger Vaerktøjskassen: MedborgerForløb )بالدامنركيّة(

 المعينات الّتعليمّية: أشرطة حقوق اإلنسان
مواضيع حقوق 

اإلنسان

تاريخ حقوق 

اإلنسان واملنظومة.

 التمييز

نوع النرّشاط: الفيلم والترّفكري واملناقشةالهدف من النرّشاط:

ة املدرّ

 120 - 30

دقيقة

عدد 
املشاركني

أّي عدد 

كان

وصف موجز 

مشاهدة أفالم قصرية 

ومناقشة املحتويات 

والخطاب/ الرّسالة. 

اإلعداد

اعرُثْ عىل موقع الفيلم عىل اإلنتنت 

وتحّكم يف جودة الّصورة والّصوت 

الّصادرين عن املعّدات الخاّصة بك.

املوادرّ

أفالم 

معّدات عرض 

الفيلم.

• إدارة نقاش حول حقوق اإلنسان يف املامرسة.	

• مناقشة التمييز والكشف عن قيم املشاركني ومواقفهم من خالل عواطفهم.	

الكيفيرّة:
املثال 1: » حقوق اإلنسان « ) 9 دقائق (

هذا الفيلم عبارة عن رشيط من أرشطة الّصور املتحرّكة أنجزته 

 .edeos رشكة صغرية يَقُع مقرّها يف برلني وتسّمى إيدييوس

الرّئيسيّة  والّصكوك  وتاريَخها  اإلنسان  حقوق  الفيلم  ويعرض 

املناقشات. وقد تُرجم إىل عّدة لغات،  واآلليّات ويصّور أيضا 

الّصورة  أسفل  مكتوبة  بتجمة  مصحوب  أنّه  عىل  فضال 

عىل  املتعلّمني  مع  الفيلم  شاِهِد  ) الحوايش الّسينامئيّة (. 

أساس أنّه ميثّل مقّدمة لحقوق اإلنسان، أو مكّمال ينضاف إىل 

مقّدمتك التي افتتحت بها العرض. وتذكّر بأن تتك ُمتَّسعا من 

الوقت ملتابعة املناقشة.

مية « ) 12 دقيقة ( املثال 2: » اختبار الدرّ
 Hassan Preisler بريسلر  حسن  الّدامنريكّ  الفّنان  أنجَز 

عمالً استوحاه من فيلم أمرييك يعود إىل سنوات 1940، وقد 

اإلنسان.  الدامنريكّ لحقوق  املعهد  العمل بدعم من  بهذا  قام 

وقد طُلب من واحد وأربعني طفال من بني األطفال الدامنركيّني 

مّمن ينحدرون من مزيج من األصول العرقيّة أن يختاروا بني 

دمية سمراء وأخرى بيضاء. وقد وقع اختيار واحد وثالثني طفال 

عىل الّدمية البيضاء. وهذا متاما ما ورد ضمن هوامش الفيلم 

يف نسخته املتجمته إىل اللغة اإلنجليزية.

شاِهِد الفيلم مع املتعلّمني مّمن يتابعون جلستك. وناقش بعد 

ذلك ملاذا اختار األطفاُل الّدمية البيضاء، وما الذي أثّر يف تصّوراتهم 

هذا  إىل  منحازين  يكونوا  أن  للناس  ميكن  كان  إذا  وما  الّذاتيّة، 

الطرف أو ذاك، وكيف ينبغي لنا أن نعالج هذه الوضعيّة؟

 http://vimeo.com/19472742?abbul3hxYGNU:موقع الرّشيط

ن التمييز مثال 3: ومضات تتضمرّ
املعهد  باسم  أُِعّدت  تلفزيونيّة  لقطات  ثالُث  الحقيقة  يف  وهي 

من  أرشطة  أنّها  عىل  عرضها  بهدف  اإلنسان  لحقوق  الّدامنريكّ 
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ورقة املخطط التوضيحّي. 15 - 30 دقيقة

ملصقات كبرية الحجم 

) أو بطاقة (. أقالم غليظة 

للجميع.

GROUND RULES

• ما هي أهّم األشياء التي تعلّمتها خالل الّدورة؟	

• كيف عساَك تخطّط ملتابعة الّدورة بعد عودتك إىل بلدك؟	

• هل لديك أيّة ُمقتحات حول كيفيّة تحسني الّدورة؟	

ب( امللصقات الفرديرّة العمالقة )20-30 دقيقة(

منهم  واطلُب  الكبري،  الحجم  من  مبلصقتني  مشارك  كّل  زّود 

كتابة أهّم يشء تعلّموه خالل الّدورة عىل واحدة من الورقتني 

امللَصَقتني، وعىل الثّانية شيئا من األشياء التي سوف يُنجزونها 

عند العودة إىل ديارهم. وينبغي عليِهم أن يستخدموا أوصافا 

قصرية جّدا ال غري، وكذلك نقطة واحدة يف كّل ملصقة تنبيهيّة. 

وهكذا يعرض كّل مشارك نقاطه أو نقاطها، ويرشحها ويُلصقها 

ل تجميُعها يف شكل مواضيع جنبا إىل جنب  عىل الجدار، ويُفضَّ

مع النقاط التي أثارها بقيّة املشاركني اآلخرين.

ج( مجموعة الترّقييم )30-45 دقيقة(

أفراد   5 - 4 من  مجموعات  إىل  املشاركني  قّسم 

الحارضون (.  إليها  يجلس  التي  الطاوالت  ) عىل عدد 

واطلُب من املجموعات مناقشَة األسئلة التّالية، واستِعدَّ 

لتقّدم الفريق بأكمله. وينبغي عىل املشاركني أن يأخذوا 

بعني االعتبار كيفيّة التعامل مع األسئلة ) ورقة، ولوحة، 

واملخطّط التّوضيحّي (.

نقاط الّتعّلم، التحّركات والّتقييم
اختتام األنشطة

التّفكري يف التّعلّم.

نوع النرّشاط: الترّفكري، والترّصويرالهدف من النرّشاط:

ة عدد املدرّ
املشاركني

> 30

وصف موجز 

يكتسب املشاركون 

نقاط التّعلّم وينِجزون 

التحرّكات.

اإلعداد

ال يشء يُذكر.

املوادرّ

• منح املشاركني مجاال للتّفكري يف ما تعلّموه.	

• تلخيص الّدورة واالحتفال بالتّقدم املُحَرز وبالوحدة التي تربط بني عنارص املجموعة.	

• جعل املشاركني يلتزمون مبتابعة العمل.	

• التمّكن من تزويد إدارة الّدورة مبعلومات عن مخرَجات التّعلم واملجاالت التي ميكن تحسينها.	

الكيفيرّة:
مة 1. املقدرّ

اخَت شكال من أشكال اكتساب نقاط التّعلم وأعاملِه. واجعل 

هذا الّشكل الذي اختته يتالءئم مع طول الجلسة أو الّدورة. 

األنشطة  أّن  القصرية، يف حني  الّنامذج  من  قليال  نعرض  وهنا 

بــ... « » رسالة إىل نفيس «  من قبيل: » حقيبة ظهري مألى 

و» التّقييم الكتاّب «، هي أمثلة عن أشكال أطول وأكرث مالءمة 

تجمع  أن  أيضا  وميكنك  أكرث.  أو  يومني  تدوم  التي  للّدورات 

بني هاتني الطّريقتني.

إعلم املشاركني بأنّنا كّنا يف رحلة طويلة معاً حيث تعلّمنا أشياء 

الّدورة  أو  الَجلسة  مواضيع  هي  ما  تُسّجل  بأن  وابَدأْ  كثريًة. 

التي متّت معالجتُها. وأخربُهم بأّن الوقت قد حان اآلن التّخاذ 

متأّملني يف  الوراء  إىل  نظرة  نلقي  وأْن  األطراف،  نظرة ممتّدة 

رحلِتنا ويف األشياء الرئيسة التي تعلّمناها. وذلك قصد مساعدة 

املشاركني عىل التّذكر والتّبادل، ولكن بُغية إعانة املنظّمني أيضا 

عىل تحديد أهّم نقاط التّعلّم.

2. استعرض نقاط الترّعلم والترّقييم

أ( املخطرّط الترّوضيحيرّ بحضور الفصل بأكمله )10-15 دقيقة(

اآلخر  تلو  واحدا  أدناه  املذكورة  األسئلة  املشاركني  اطرح عىل 

وسّجل نقاطهم عىل املخطّط التّوضيحّي.
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3.التلخيص والترّفكري
أصغِ إىل املشاركني بعناية فائقة، وال تقطع عليهم الحديث أو 

تقيّم ما يقولونه. اطَرح األسئلة لالستيضاح فحسب، وتذكّر أن 

تشكرهم عىل كّل مساهمة، ولكن ال تبدأ يف الرّشح والّدفاع 

عن نفسك أو عن الّدورة. فهذه هي آراُء املشاركني، ولهم الحّق 

يف التّعبري عنها بحّريّة. ولعّل هذه هي أفضُل طريقة بالّنسبة 

إليك لتعلُِّم يشٍء ّما، ولتحسني طرائقك وتجويد التّخطيط.

املشاركني خالل  من  تعلّمته  ما  لهم  تذكُر  بأن  الّدورة  وأختم 

الّدورة، من قبيل املعارف الجديدة والخربات الحديثة واألمثلة 

إدخالها.  تنوي  كنت  التي  التّحسينات  من  أيٍّ  أو  الطّريفة، 

الفّعالة  مشاركتهم  عىل  الجميع  إىل  الّشكر  بعبارات  ه  وتوجَّ

قد  كانوا  آخر  وأّي يشء  الّدورة،  أطوار  جميع  يف  واملساهمة 

قاموا به أيضا.

وينبغي عىل املجموعات أن تُناقش ما ييل ) 15 دقيقة (:

ما هي أهّم املسائل التي كنت قد تعلّمتها خالل الّدورة؟. 1

كيف أسهمت طرائق التّدريب املختلفة يف تعلِّمك؟. 2

إىل . 3 بها  ستجع  التي  واألفكاُر  امللموسة  الّدروس  هي  ما 

الوطن؟

مجال . 4 يف  تعلّمتها  التي  األشياَء  تطبيُقك  سيكون  كيف 

عملِك؟

بشأن . 5 عمليّة  ُمقتحات  أيّة  الّنقطة  هذه  يف  لديك  هل 

كيفيّة تحسني مسار التّعلّم يف سياق الّدورة؟

املجموعات  من  املعلومات  تجميع  خالل  من  واختتم 

بأكمله  الجلسة  يف  املشارك  القسم  تضّم  جلسة  يف 

) 15 - 30 دقيقة (.
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 45 - 30

دقيقة
A3 بطاقات من الحجم

لكل مشارك.

أقالم ذات ألوان مختلفة.

GROUND RULES

3.الترّلخيص والترّفكري
حقيبة  تقديَم  منُهم  اطلُب  الرّسم،  املشاركون  يُنهي  عندما 

الظّهر الخاّصَة بِهم لبقيّة الِقسم، كلٌّ حسب دوره.

وسوف توفّر لك عروُضهم، وليس املشاركون فحسب، ملحة عاّمة 

عاّم  عاّمة  فكرة  تعطيك  وسوف  الّدورة،  خالل  تعلّموه  عام 

ميكن أن تَنظُر يف رضورة إدراجه ُصلب الّدورات القادمة.

حقيبة الّظهر مألى بــ ....
األنشطة 
الختاميرّة

التّفكري يف التّعلّم.

نوع النرّشاط: الترّفكري، والترّصويرالهدف من النرّشاط:

ة عدد املدرّ
املشاركني
 25 - 2

وصف موجز 

املشاركون يبيّنون 

ويوّضحون ما تعلّموه

اإلعداد

ال يشء يُذكر.

املوادرّ

• منح املشاركني مجاال للتّفكري يف ما تعلّموه.	

• تلخيص الّدورة واالحتفال بالتّقدم املُحَرز وبالوحدة التي تربط بني عنارص املجموعة.	

• جعل املشاركني يلتزمون مبتابعة العمل.	

• التمّكن من تزويد إدارة الّدورة مبعلومات عن مخرَجات التّعلم واملجاالت التي ميكن تحسينها.	

الكيفيرّة:
مة 1. املقدرّ

اطلُب من املشاركني أن يرسموا صورة ألنفسهم حاملني عىل 

ظهورهم حقيبة كبرية مألى بكّل ما تعلّموه عن حقوق اإلنسان 

خالل الجلسة أو الّدورة.

ينبغي أن يرُسموا حقائب الظّهر التي تحتوي عىل جميع العنارِص 

التي يرغبون يف حملها معهم إىل أوطانهم وعىل امتداد الحياة.

2. رسم حقيبة الظرّهر
يُراعوا كّل ما كانوا قد  بُّد أن  الظّهر، فال  عند رسمهم حقيبَة 

تعلّموه بالفعل، ويرغبون يف االحتفاظ به: أشياء مثل الكتب 

والّصور واملشاعر واألشخاص واألفكار والطّرق الجديدة إلدراك 

الّدورة  طوال  اكتسبوها  التي  والكفاءات  واألدوات  العامل 

أو القيم واملواقف / والوضعيّات.

أن  يف  يرغبون  التي  األشياء  أيضا  يرُسموا  أن  وميكن 

البالية،  الّسيّئة واألفكار  العادات  أشياء مثل  يتكوها وراءهم: 

واللّحظات الّصعبة، و البيئة التّعليميّة الّسيّئة، و التّعب إلخ...

وأقالما   ،A3 الحجم  من  بطاقة  مشارك  لكّل  ْم  قدِّ وهكذا 

الظّهر،  حقيبة  لرسم  دقيقة   20 وامَنْحهم  األلوان،  مختلفَة 

ثّم انظُر يف خياراتهم.
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15 دقيقة

) املتابعة 2 - 3 

أشهر يف وقت الحق (.

A3 بطاقات من الحجم

لكل مشارك.

أقالم ذات ألوان مختلفة.

GROUND RULES

متعلّقة  مسائل  تشمل  أن  االستامرة  لهذه  املمكن  ومن 

الّدورة،  خالل  املُكتسبة  واملعارف  األدوات  باستخدام 

الكيفيّة  للتّفكري يف  الفرصة  واألكيد أنّها سوف متَنُح املشاركني 

التي وضعوا بها ما اكتسبوه موضع التّنفيذ.

رسالة إلى نفسي
األنشطة 
الختاميرّة

التّفكري يف التّعلّم.

نوع النرّشاط: الكتابة، والترّفكريالهدف من النرّشاط:

ة عدد املدرّ
املشاركني

35 <

وصف موجز 

يكتب املشاركون رسالة 

إىل أنفسهم ويرسلونها 

بعد بضعة أشهر.

اإلعداد

ال يشء

املوادرّ

• إتاحة بعض مجاالت التّفكري أمام املشاركني حول ما تعلّموه.	

• مساعدُة املشاركني عىل تنفيذ الّدروس املستَفادة.	

الكيفيرّة:
مة 1. املقدرّ

ألنفسهم  رسائل  ببعث  مطالبون  بأنّهم  املشاركني  أخرِبِ 

تتضّمن جميع التّوصيات واألفكاِر التي منحتهم إيّاها الّدورة 

لفائدة عملِهم، وذلك بناًء عىل ما تعلّموه. ويجب أن يكتُبوا 

بأنّنا  وأخربهم  الرّسالة.  أعىل  يف  اإللكتويّن  بريدهم  عناوين 

سوف نقوم بإرساِل الرّسالة إليِهم يف ظرف 1 - 3 أشهر كنوع 

من التّذكري الذي يتوّجهون به إىل أنفسهم حول جميع األفكار 

التي تكّونت لديِهم.

وشّجع املشاركني عىل كتابة هذه الرّسالة يف أسلوب شخيّص، 

» عزيزي فالن «، وعىل تدوينها بلغاتهم األّم، ألنّهم هم الذين 

سيقرأونها دون سواهم، وهي ليست موّجهة إىل املنظِّمني أو 

إىل اإلدارة، أو غريهام. ويجب أالّ تتجاوز الرّسالُة صفحة واحدة.

2. املتابعة:
مبسح  قُم  أشهر،  بني1 - 3  تتاوح  مبّدة  الّدورة  نهاية  بعد 

شعاعّي للرّسائل وابعثها معا إىل املشاركني بالربيد اإللكتويّن، 

فيها  تشُكرهم  منك  إلكتونيّة  رسالة  مع  إىل جنب  جنبا 

تُتاَح  أن  أملك يف  الّدورة، وتُعرِب لهم عن  عىل مشاركتهم يف 

لُهم الفرصة للعمل بكّل األفكاِر الجيّدة التي تكّونت لديِهم.

استامرَة  الرّسالة  يف  ن  لتُضمِّ الُفرصة  تغتَِنم  أن  أيضا  وميِكُنك 

تعلّموه  ما  املشاركون  استخَدم  كيف  ملعرفة  األثِر  تقييِم 

عىل أرض الواقع.
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ورقة وأقالم للجميع.15 دقيقة

GROUND RULES

فاِجَعل املشاركني إذن عىل أتّم الوعي بأّن عليهم جميعا العودَة 

أسئلة  واطرح  قبُل.  من  عليها  كانوا  التي  الهيئة  إىل  بسعة 

أكاممكم  تعيدون  إنّكم  اآلن؟  يحُدث  الذي  » ما  من قبيل: 

إىل سالف وضعها، ملاذا؟ إنّكم تقومون جميعاً بتغيري مظهركم 

مرّة أخرى إىل الحالة التي كنتم عليها من قبُل، ملاذا؟ «. ثمَّ امنِح 

املشاركني فرصة للرّّد، وعّقب عىل ذلك بالقول: إّن هذا هو ما 

عاداتنا  إىل  أخرى  مرّة  نرجع  إنّنا  إذ  به بشكل طبيعّي،  نقوم 

نقع  إنّنا  نتعلّمه – إذ  ما  ينطبق عىل  نفُسه  والّشُء  القدمية. 

املُعتادة.  والّسلوكيّات  القدمية  األمناط  يف  أخرى  مرّة  بسهولة 

أجل  من  بجّد  العمل  إىل  يُضطَّرون  سوف  أنّهم  لهم  وارَشح 

أن يتذكّروا وينّفذوا املعرفة والطّرائق الجديدة التي تعلّموها 

يف حياتهم اليّومية الّروتينيّة.

 عود على بدٍء
األنشطة 
الختاميرّة

التّفكري يف التّعلّم.

نوع النرّشاط: الحركة، والترّفكريالهدف من النرّشاط:

ة عدد املدرّ
املشاركني

35 <

وصف موجز 

املشاركون يالحظون 

التّغريات يف 

املظهرضمن أزواج.

اإلعداد

ال يشء يُذكر.

املوادرّ

• إتاحة بعض مجاالت التّفكري للمشاركني حول ما تعلّموه.	

• التّأكيد عىل الكيفيّة التي يحتاجونها لتجّنب الوقوع يف األمناط والطّرائق القدمية.	

الكيفيرّة:
مة للمشاركني 1. مقدرّ

اطلُب من املشاركني أن ينقسموا إىل أزواج، ثّم أن يقفوا وجها 

لوجه. ولديهم اآلن 3 - 5 دقائق ليسّجلوا يف ذاكرتهم مظهر 

الّشخص اآلخر. وبينام هم منهمكون يف القيام بذلك، ميكن أن 

تذكر لهم أّن الّدورة أرشفت عىل نهايتها، وأنّنا جميعا سوف 

نقوم قريبا بتوديع بعِضنا البعض، لذلك ستكون هذه فرَصتَهم 

قاموا  عام  يشٍء  كّل  ويتذكّروا  البعض  بعضهم  لريى  األخرية 

به سويّا خالل الّدورة.

ثّم يُطلَب من املشاركني أن يديروا ظهورهم لبعضهم البعض 

املثال  سبيل  عىل  مظهرهم،  يف  أشياء  خمسة  يغرّيوا  وأن 

تحويل ساعاتهم اليدويّة من معصم اليد اليُسى إىل اليمنى، 

ومجوهراتهم،  نظّاراتهم  نزع  أو  عنقهم،  أوتخفيف ربطات 

أو تشمري أكامم مالبسهم إلخ... وينبغي أن يستخِدم املشاركون 

يف ذلك كلّه ذاكرتهم التّخييليّة.

املشاركني  من  اُطلُب  دقائق   5 - 3 من  تدوم  فتة  وبعد 

كيف  يحّددوا  وأن  أخرى،  مرّة  لوجه  وجها  أن يستديروا 

تّم تغيري مظهر الّشخص اآلخر.

2. املتابعة والترّفكري
مبجرّد أن يحّدد املشاركون التّغرّيات التي طرأت لدى بعضهم 

مالبسهم،  توضيب  إعادة  يف  تلقائيّا  يبدأون  سوف  البعض، 

وساعاتهم إلخ... عودًة إىل الهيئة التي كانوا عليها من قبُل.
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جذاذة تقييم املشارك.10 - 20 دقيقة

GROUND RULES

3. الترّلخيص والترّفكري
الّشفوّي،  الكتاّب والتّقييم  التّقييم  مُيزَج بني  إنّه ألمر جيّد أن 

لضامن أّن املشاركني، بل أنَت أيضا باعتبارك منظاّم، قد حصل 

لكم جميعا إحساس ببلوغ لحظة االختتام.

من  ميكن  ما  أكرث  بوجود  أيضا  األمر  هذا  يسمح  وسوف 

التي  املواضيع  ملعالجة  فرصة  لك  ويتيح  العفويّة،  الرّدود 

هذا  بني  الجمع  وميكنك  التّقييم.  جذاذة  عىل  مل تسّجلها 

العمل وبني نشاط واحد أو أكرث من األنشطة املذكورة أعاله 

تحت عنوان » االختتام «.

النرّصيحة:

• البّد من حرص عدد األسئلة يف االستبيان. وإنّه ملن املهاّمت 	

مللء  طويال  وقتا  يستغرق  الّنشاط  فهذا  والّشاقّة.  املرهقة 

الّسؤال «،  طرح  سؤاال» ملجرّد  تسأل  ال  لذلك  االستبيان، 

أكرث  باملوضوع  الّصلة  ذات  باألسئلة  فقط  بل متّسك 

من غريها. وفيام عدا ذلك كلِّه، فإنّك سوف تحتاج أيضا إثر 

ذلك إىل الوقت الكايف لتحليل البيانات التي متّت جميُعها.

• من 	 التّقييم،  أشكال  من  وغريه  الكتاّب  التّقييم  بني  اِجَمع 

املالحظات  أّما  املثال،  سبيل  عىل  الّشفوّي  التّقييم  قبيل 

انتهاء  بعد  فسّجلها  الربنامج.  خالل  قّدمتها  قد  التي كنت 

وجهات  تباُدل  يفّضلون  سوف  املشاركني  فبعُض  الربنامج، 

الّنظر مبارشة معك وبطريقة رسميّة أكرث.

الّتقييم الكتابّي
اختتام األنشطة

التّفكري يف التّعلّم.

نوع النرّشاط: الترّفكريالهدف من النرّشاط:

ة عدد املدرّ
املشاركني
40 - 10

وصف موجز 

املشاركون يقيّمون 

الّدورة.

اإلعداد

عّدل جذاذة تقييم املشارك 

واطبَعها للمشاركني.

املوادرّ

• إتاحة املجاالت أمام املشاركني للتّفكري يف ما تعلّموه.	

• التمّكن من تزويد إدارة الّدورة مبعلومات عن مخرجات التّعلم واملجاالت التي ميكن تحسيُنها.	

الكيفيرّة:
مة 1. املقدرّ

أخرب املشاركني أنّنا أنجزنا مًعا رحلة طويلة حيث تعلّمنا أشياء 

كثرية. ابدأ من خالل تسجيل أيٍّ من مواضيع الجلسة أو الّدورة 

الوقت قد حان اآلن  بأّن  التي متّت معالجتُها. وأِحطهم علام 

التي  الرئيسة  األشياء  وإىل  رحلتنا  مسرية  يف  الوراء  إىل  لننظر 

تصوغ  أن  دوما  تحاول  الّدورة  إدارة  إّن  لهم  قُل  تعلّمناها. 

إىل ُمدخالتهم  ماّسة  بحاجة  وإنّها  الّدورات،  ألفضل  تصميام 

أّن  لهم  وارشح  وجه.  أكمل  عىل  بذلك  للقيام  ومقتحاتهم 

هذا هو الّسبب يف أنّنا قد أعددنا ورقة تقييم كتاّب، ومذكّرا 

بأنّنا سوف نطلُب منكم تعمريَها. فالرّجاُء أن تقّدموا لنا أكرث 

مجهولَة  املعلوماُت  ستكون  وحتام  املقتحات.  من  ميكن  ما 

ولكن  الورقة،  عىل  اسمك  كتابة  عدم  يُرجى  لذلك  املصدر، 

اجمع فقط األوراق يف كومة، وذلك عندما يُنهون مهّمتهم.

التّقييم، فعىل  استخدام ُجذاذات  املشاركني عىل كيفيّة  أطلِعِ 

سبيل املثال أن يكون استخدامها داخليّا فقط، أو الستعاملها 

ه  يوجَّ أساسها  عىل  خارجّي  تقرير  إلعداد  أو  يف تقرير، 

إىل الجهات املانحة، إلخ...

ر ُجذاذات الترّقييم: 2. عمرّ
وزّع جذاذات التّقييم ) ميكن استلهاُم بعض األفكار من نسخة 

للمشاركني  واسمح  التّالية (،  الّصفحة  يف  الواردة  الُجذاذة 

بوقت كاف لتعمريها. وتأكّْد من أنّك مستعدٌّ للتجّول يف أرجاء 

املكان ومساعدة املشاركني عىل العثور عىل اإلجابة عند توجيه 

انعقدت،  التي  الجلسات  جميع  يتذكّرون  ال  فقد  األسئلة: 

أو أنّهم قد ال يفهمون األسئلة فهام جيّدا.
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تقييــم المشـارك 

أمُنوذج الُجذاذة

 ] املؤّسسة ) املؤّسسات ( املنظّمة وشعارها [] عنوان الّدورة وتاريخها [

إىل أّي مدى تسجيب الجلسات التّدريبية لرغباتك واحتياجاتك الخاّصة؟. 1

ما هي أهّم األشياء التي كنت قد تعلّمتها خالل الّدورة؟  .2

ما هي أجزاء الّدورة التي كانت أقّل إثارة لالهتامم بالّنسبة إليك؟  .3

إىل أّي مدى طّور املربّون مسارا تعلّميّا جيّدا؟  .4

 1. ] إدراج عنوان الجلسة 1 – عىل سبيل املثال » مدخل إىل منظومة حقوق اإلنسان « [
2. ] إدراج عنوان الجلسة 2 ... [

] أدخل اسم املرّب / املدرب 1  [
] أدخل اسم املرّب / املدرب 2 [
] أدخل اسم املرّب / املدرب 3 [

3. ] إدراج عنوان الجلسة 3 ... [
4. ] إدراج عنوان الجلسة 4 ... [
5. ] إدراج عنوان الجلسة 5 ... [
6. ] إدراج عنوان الجلسة 6 ... [
7. ] إدراج عنوان الجلسة 7 ... [
8. ] إدراج عنوان الجلسة 8 ... [
9. ] إدراج عنوان الجلسة 9 ... [

10. ] إدراج عنوان الجلسة 10 ... [
] إلخ... [

إىل درجة عالية

إىل درجة عالية

إىل حّد ما

إىل حّد ما

ال، عىل اإلطالق

ال، عىل اإلطالق
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هل هناك أيّة تعليقات أخرى حول املربنّي / املدربنّي عموما؟  .5

إىل أّي مدى توافق عىل الترّصيحات التّالية؟  .6

أيّة تعليقات أخرى شاملة ومقتحات عاّمة حول الّدورة  .7

أضف بيانات أخرى أو عّدل ما ييل وفقا الحتياجاتك:
إّن الّدورة تالئم احتياجايت من التّعلّم.

ميكُنني تطبيق األشياء التي تعلّمتها عىل عميل.
منهجيّات التّعلّم تدعم مساري الذي أسلكه يف التّعلّم.

طول الّدورة كان مرْضيّا.
كان عدد أيّام الّدورة مقبوال.

كانت املرافق املتوفّرة بالفضاء جيّدة.
خدمات الّتجمة كانت أيضا ناجعة.

كان عدد املشاركني كافيا.
اإلقامة كانت جيّدة.

كان الطعام جيّدا.

ال، عىل اإلطالقإىل حّد ماإىل درجة عالية
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5.  المــالحق

الملحــق 1: إعــداد قــائمـة مــرجعّية
    لبرامــج الّتربيـــة

الربامج  دليل  مبثابة  تكون  أن  ميكن  املرجعيّة  القامئة  وهذه 

تدوم  التي  تلك  أي  أطول،  زمنيّة  فتة  عىل  التي متتّد 

مشاركني  مع  التّعامل  أمر  تيّس  فهي  بني 2 و3 أسابيع. 

طلب  إىل  يُضطّرون  سوف  منهم  وكثري  البلدان،  من مختلف 

الحصول عىل تأشريات، وهو لََعمري مسار طويل، وهي كذلك 

تصلح يف االستفادة من مقّدمي العروض والّزيارات املؤّسسيّة. 

فاجعل هذه القامئة إذن مالمئة لرغباتك والحتياجاتك الخاّصة.
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اآلجال يف عالقة 

ببداية الربنامج.

قبل=بداية الربنامج

قبل – 4 أشهر 

و1 أسبوع

قبل – 4 أشهر 

قبل – 4 أشهر 

قبل – 4 أشهر 

قبل – 3 أشهر 

قبل – 3 أشهر 

قبل – 3 أشهر 

قبل – 3 أشهر 

قبل – 3 أسابيع

قبل – 4 أشهر 

)الحّد األدىن(

أْجِر تحليال للّسياق وأصحاب املصلحة.

حّدد الهدف العاّم واألهداف التّعليميّة.
اتّخذ قرارابشأن طول الربنامج والتّواريخ.

أِعّد مطويّة الربنامج / َوصف الربنامج.

اخت املشاركني

استخِدم عىل سبيل املثال أمنوذج جذاذة اختيار املشاركني يف امللحق عدد 2	•

ابعث برسالة القبول إىل املشاركني.

إدراج املعلومات مبا يف ذلك إجراءات التّأشرية واختيارات الرّحالت الجّويّة.	•

احِجز ُغرفا بالفندق

هل مثّة أيّة احتياجات خاّصة لدى البعض من املشاركني؟	•

قم بتكييف الربنامج

أنجز مراجعة تبلغ حتى بداية الربنامج 	•

ترتيبات النرّقل من املطار

هل مثّة أيّة احتياجات خاّصة لدى البعض من املشاركني؟	•
يارات ترتيبات النرّقل إىل املكان والزرّ

إتاحة الوقت الكايف.	•

هل مثة أيّة احتياجات خاّصة لدى البعض من املشاركني؟	•

انتِق فريقك

اضبط املواعيد مع مقّدمي العروض واملؤّسسات التي تنوي زيارَتَها.	•

أرِس حوارا حول محتوى الربنامج وطرائق التّعلّم.	•

تقاسم مع اآلخرين وصف الربنامج وخلفيّات املشاركني واحتياجات التّعلّم.	•

قم بطلبات الحصول عىل تأشرية

يرّة احجز تذاكر الررّحالت الجورّ

اضبط قامئة املشاركني.

مبا يف ذلك الخلفيّة الّنظريّة، واحتياجات التّعلّم، واالهتاممات.	•
قم بتكييف أهداف الترّعلرّم

قم بصياغة الخطوط العريضة للربنامج 

إستخدم عىل سبيل املثال إمنوذج الربنامج يف املالحق 4 و5	•

احِجز الفضاء

االحتياجات 	• لذوي  ومرافق  الجلوس،  وترتيبات  القاعات،  وعدد  املكان  حجم 

الّشارات،  وبطاقات  والقرطاسيّة  واملَعّدات  التّعليميّة  واملعينات  الخاّصة، 

ووْجبات الطّعام، والزّهور، واالستاحات، إلخ...

سات التي ستزورها.قبل- أسبوعني مي العروض املحارضين واملؤسرّ تلقرّ التأكيد من مقدرّ

• أرِسل الربنامج املنّقح وقامئة املشاركني.	

الّشخص املهّمة

املسؤول

أُنجز / 

تعليقات
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اآلجال يف عالقة 

ببداية الربنامج.

قبل=بداية الربنامج

الّشخص املهّمة

املسؤول

أُنجز / 

تعليقات

قبل- أسبوعني

قبل أسبوعني

قبل 1 – 2 أسبوعان

قبل- 1 يوم

فـي

خالل الّدورة

خالل الّدورة

قم بإعداد املوادرّ الترّعليميرّة.

• أنشئ موقعا إلكتونيّا للربنامج.	

• كّون ملّفا باملواّد.	
ابعث رسالة ترحيب إىل املشاركني.

• الّنقل من املطار، والفندق، والبدل اليومّي، واألحوال الجّوية، إلخ...	

• الربنامج املنّقح وقامئة املشاركني.	

• هل من حاجة إىل إحضار أوإعداد أو قراءة يشء ّما؟	

• هل الحضور إلزامي؟	

املسائل العمليرّة

• اتّخذ الّتتيبات الخاّصة بالبدل اليومّي.	

• تأكد من اشتغال أجهزة الكمبيوتر املستخَدمة يف الّدورة.	

• اتّخذ الّتتيبات الخاّصة بوجبات الطّعام، وفتات االستاحة، والزّهور، واملعينات 	

التّعليميّة، وما إىل ذلك ماّم مل يدَرج بعُد يف الفضاء املخّصص.

• تأكّد من أّن أجهزة الكمبيوتر املخّصصة للمشاركني تعَمل بشكل طبيعّي.	

اإلعداد للجلسات

• استخِدم عىل سبيل املثال ُجذاذات/ استامرات الّدورة الواردة يف امللحق عدد 6.	

• طريقة العرض باور بوينت واملالحظات والوثائق املوزّعة واألنشطة.	
توضيب املكان

• تأكّد من أّن القاعة مرتّبة.	

• تأكّد من أّن ترتيب الطاوالت كام هو منتظَر.	

• َضْع عىل الطّاوالت كالّ من امللّفات واملواّد القرطاسيّة وشارات األسامء.	

• تثبّت من املواّد التّعليميّة.	

• َضْع عىل الباب عالمة تحمل عنوان الربنامج.	

اليوم األورّل

• تعال مبّكرا وتثبّت من املكان، إلخ...	

• سلّم عىل املشاركني عند وصولهم.	

• وزّع املواّد وشارات األسامء.	

• أَِحط الجامعة علامً باملسائل العمليّة.	

• قّدم األهداف، ومواّد الربنامج.	

• ارَشع يف أنشطة االفتتاح	

أعدرّ أوراق الترّقييم

• استخِدم عىل سبيل املثال استامرة ورقة التّقييم الواردة يف الصفحة عدد 114 	

هادات إعداد الشرّ
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امللحق 2: استامرة طلب املشاركة

يرجى إلصاق الّصورة 

يف هذه الخانة

فيام ييل مثال الستامرة طلب املشاركة يف دورة املعهد الّدامنريكّ لحقوق اإلنسان.

آخر أجل للتّقديم: التّاريخ: اليوم. الّشهر. الّسنة

يتضّمن توقيع أحد موظّفي املعهد الّدامنريكّ لحقوق اإلنسان.

» ُعنوان الربنامج «
التّاريخ: اليوم. الّشهر. الّسنة

تَستخدم إدارة الّدورات باملعهد الّدامنريكّ لحقوق اإلنسان املعلوماِت الواردَة يف هذه االستامرة النتقاء املشاركني واإلعداد للّدورات 

وتحديد مّقدمي الُعروض، وذلك من أجل ضامن االلتزام مبصالح املشاركني وخلفيّاتهم الّنظريّة مرجعيّاتِهم.

xxx@email.com :عّمر االستامرة بالكامل، إّما إلكتونيا أو َمسُحها شعاعيّا وإرسالها عىل العنوان اإللكتوين التّايل

 أو الفاكس: XX XX XX XX +. ويف حالة وجود أسئلة أخرى، يُرجى االتّصال بـــ: مساعد الّدورة »فالن الفالين« عىل العنوان 

xxx@email.com :اإللكتويّن التّايل

ويُرجى التّنبيه إىل أّن االستامرة يجب أن تتضّمن توقيعا من ِقبَل أحد موظّفي املعهد الّدامنريكّ لحقوق اإلنسان.

معلومات عن املشارك ) يرجى الكتابة باألحرف الكبرية – بالنسبة إىل الالّتينية – (

االسم العائيّل / اللّقب )األلقاب(:------------------------------------------------------------------------------------------. 1

االسم )االسم الثاليّث(:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ل:----------------------------------------------------------------------------------------. 2 عنوان العمل الرّسمّي / املَشغِّ

----------------------------------------------------------------------------------------                                              

هاتف العمل:----------------------------- فاكس العمل:---------------------------------------------------------------------

الربيد اإللكتويّن يف العمل:----------------------------------------------------------------------------------------------------

املنظّمة: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الّصفة أو الوظيفة: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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مكان الوالدة: --------------------------------------------- الجنسيّة: --------------------------------------------------  .3

  تاريخ امليالد )اليوم / الّشهر / الّسنة(: ------------------------------------------------------------------------------------

الجنس:   ذكر:     أنثى:   .4

من الذي يجب إبالُغه يف حاالت الطّوارئ )االسم، العنوان(: ---------------------------------------------------------------  .5

الهاتف: ------------------------الفاكس:-------------------------------------------------------------------------------

الربيد اإللكتويّن: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

ذوو االحتياجات الخاّصة:  .6

ويلتزم املعهد الّدامنريكّ لحقوق اإلنسان بتلبية االحتياجات الخاّصة لجميع الرّاغبني يف املشاركة يف الّدورة.

لذلك يُرجى أن تبيّنوا ما إذا كانت لديكم أيّة احتياجات غذائيّة أو دينيّة خاّصة، وإذا ما كنتم حاملني إلعاقة أو كنتم من ذوي 

الوضعيّات أو االحتياجات الخاّصة، ماّم ينبغي لنا أن نأُخذه بعني االعتبار عند التّخطيط لربنامج الّتبية:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اللّغة األّم: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  .7

الكفاءة يف اللّغة اإلنجليزيّة:        بطالقة            جيّد             بصعوبة  .8

التّحّدث باللّغة االنجليزيّة

قراءة اإلنجليزيّة

الكتابة باللغة اإلنجليزيّة

املسار التّعليمّي. اذكُر املدارس واملعاهد الثّانويّة والجامعات التي َدرَست بها. اُذكُِر األحَدث أّوال بأّول.  .9

فتة الّدراسةاسم املؤّسسة

 من         إىل

التّخّصصالّشهادة
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املسار املهنّي. من املهّم أن تصلنا معلوماٌت كاملة عن الواجبات واملسؤوليّات. اُذكر العمل الحايّل أّوال.  .10

     فتة العمل

مستوى الخربة. ِصْف تجربتك يف مجال حقوِق اإلنسان وبرمجِة املشاريع.   .11

     يُرجى إدراُج عناوين حقوق اإلنسان و/ أو دوراِت الربمجة التي كنَت قد شاركت فيها.

التوقّعات من الّدورة. ما هي املعارف واملهارات والِقيَم التي تتوقّع أن تحُصل عليها خالل الّدورة؟  .12

تقاسم املعارف. كيف تخطّط لنرش املعرفة والطّرائق الجديدة املستَفادة من الّدورة من أجل صالح مؤّسستك / منظّمتك؟  .13

لمن           إىل الّصفة واملسؤوليّاتاملشغِّ
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يُرجى قراءُة ما ييل وتأكيده مع إثبات توقيعك والترّاريخ:

أرُّصح أّن املعطيات التي قّدمتها يف استامرة الطّلب هذه معطياٌت صحيحٌة وكاملٌة. ويف ما يتعلّق بالّدورة فإنّني أتعّهد مبا ييل:

• تكريس وقتي الكامل للّدورة.	

• العودة إىل وطني يف نهاية زياريت للّدامنرك.	

• أقبل أن يتّم إجاليئ إىل وطني يف حال وقوع حادث خطري يجعلُني غري مؤّهل إلكامل الّدورة بشكل ُمرٍض.	

• ألتزم بنرش املعارف والطّرائق الجديدة املستفاَدة من الّدورة لفائدة مؤّسستي / منظّمتي.	

املكان والتّاريخ               توقيع صاحب املطلَب 

                                                                                      )ميكنك أن تكتب اسمك إذا مل يكن لديك توقيع رقمّي(
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م  إليها مقدِّ التي ينتمي  املنظرّمة  4 يجب أن يتمرّ تعمريها من قبل  الصفحة  أنرّ  التنبرّه إىل  مالحظة! يُرجى 
امنريكرّ لحقوق اإلنسان. الطرّلب وكذلك من ِقَبل املعهد الدرّ

الّدعم املؤّسيّس / الّدعم من قبل املنظّمة، يجب أن يتّم تعمريه من ِقبَل الرّئيس املبارش ملقّدم الطّلب:

االسم العائيل / اللّقب )األلقاب(:------------------------------------------------------------------------------------------. 1

      االسم )االسم الثاّليث(:------------------------------------------------------------------------------------------------------

الّصفة أو الوظيفة: ------------------------------------- 3. اسم املؤّسسة--------------------------------------------------. 2

حّدد ما هي التّوقّعات أو املطالب التي من املنتَظَر أنّها ستمثّل موضوع عمل صاحب هذا الطّلب عند عودته / ها إىل الوطن:

املكان والتّاريخ                   توقيع الرّئيس املبارش
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إقرار استامرة الطرّلب
امنريكرّ لحقوق اإلنسان (: ر من ِقبل مدير املرشوع أو مدير القسم يف املعهد الدرّ ) يجب أن يُعمَّ

:) X متويل صاحب هذا الطّلب ) ضع عالمة

دورة ممّولة:     مرشوع ممّول:    مرشوع ممّول جزئيّا:

كيف ميكن ملشاركة صاحب هذا الطّلب أن تُسِهم يف مرشوع التّعاون الخاّص باملعهد الّدامنريكّ لحقوق اإلنسان؟

يُرجى قراءُة ما ييل وتأكيُده مع وضع توقيعك وكتابة الترّاريخ:
• والطّرائق 	 الّدورة  لدروس  وإعامله  الطّلب  هذا  لصاحب  املستقبيّل  التّنفيذ  أُتاِبع  بأن  ألتزم  سوف  الّدورة،  إدارة  مع  بالتّعاون 

املستفادة منها يف مرشوع التّعاون الخاّص باملعهد الّدامنريكّ لحقوق اإلنسان وكذلك يف ُصلب مؤّسسة صاحب الطّلب / منظّمته.

التّاريخ                               توقيع مدير املرشوع باملعهد الّدامنريكّ لحقوق اإلنسان / رئيس القسم.
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امللحق 3: استامرة تحليل الخلفيرّة

ياق وأصحاب املصلحة الخطوة 1: تحليل السرّ
القوى الّدافعة وراء الربنامج واملسار الّشامل يعّدان جزءا من... 

أصحاب املصلحة واهتامماتُهم.

طول املّدة، والتواريخ وعدد املشاركني، واملكان، إلخ...
الخطوة 2: اإلطار العميلرّ

د أهداف الترّعلرّم الخطوة 4: حدرّ

الخطوة 5: اترّخْذ قرارا بشأن املضامني.

ني بك الخطوة 3: تعرَّْف إىل املشاركني الخاصرّ
أواملهاّم  أوالتّعليم،  الّسّن،  أو  اللّغة،  أو  الجنس،  أو  الّدين  أو  العرق  أو  الجنسيّة 

الوظيفيّة، أوالقطاع، أوالخربة، إلخ...

الخلفيّة، واملؤّهالت والخربات واملعارف واالهتاممات- ما الذي يعرفونه بالفعل؟

حاجات التّعلّم

األهداف التّعليميّة الّشاملة- تستهدف مبادئ حقوق اإلنسان ومعايريَها.

معارف حقوق اإلنسان واملهارات والقيم التي سيُتِقنها املشاركون.

املامرسات الجديدة التي سوف يكون املشاركون قادرين عىل القيام بها.

املواضيع والقضايا واألنشطة التي سيتضّمُنها الربنامج

نقاط التّعلّم الرّئيسة

ما يُتَوقّع من مقاومة التّعلم 
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الربمجة القامئة عىل حقوق اإلنساناملقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان من أجل الترّنمية

08.30 – 09.00: تسجيل املشاركني، تناُول القهوة والّشاي

ورة مة إىل الدرّ 09.00 – 09.45: مقدرّ

املداخالت االفتتاحيّة، الطّرف املُضيف واملتخّصصون.

تقديم املشاركني واملتخّصصني.

تقييم االحتياجات ومقّدمة للربنامج.

القواعُد األساسيّة.

Maria Løkke-Rasmus- يرّدة ماريا لوك راسموسن  للسرّ

امنريكرّ لحقوق اإلنسان. بية، املعهد الدرّ ائيرّة الترّ sen، أخصرّ

09.45 – 10.30: ما هي حقوق اإلنسان؟

عرض ومناقشة
10.30 – 10.45: فيلم حقوق اإلنسان.

كوك واآلليرّات. 11.00– 12.00: منظومة حقوق اإلنسان – الصرّ

عرض ومناقشة

10.45 – 11.00: استاحة لتناُول القهوة.

11.00 - 12.00: تطبيق خطوات برمجة املقاربة القامئة  

                         عىل حقوق اإلنسان.

متارين املجموعة 

املتّخصص عىل أتّم االستعداد للتّشاور معه.

10.00 – 10.45: اُرُسْم مقاربتك املثاليرّة القامئة عىل حقوق 

                          اإلنسان العاملون يف مجال الترّنمية.

نشاط حقوق اإلنسان.

اي 08.30 – 09.00: تناُول القهوة والشرّ

09.00 – 10.00: خطوات الربمجة القامئة عىل حقوق اإلنسان

تحليل السياق. 1

تصميم الربنامج . 2

التّنفيذ والرّصد والتّقييم. 3

عرض ومناقشة.. 4

مدخل إىل
املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان من أجل برمجة الترّنمية

امنريكرّ لحقوق اإلنسان ومركز خدمة » كيبا « للتعاون اإلمنايئرّ املعهد الدرّ

12.00 – 13.00: الغداء                                                         12.00 – 13.00: الغداء

امللحق 4: أمنوذج استامرة لربنامج تربوي

الخميس، 11.12.01األربعاء، 11.11.30

13.00 – 14.00: تواصل متارين املجموعة.

14.00 – 15.30: عروض املجموعة.

15.30 – 15.45: استاحة لتناُول القهوة.

ري ُقُدما إىل األمام. 15.45 – 16.30: الترّقييم والسرّ

16.30: اختتام اليوم

13.00 – 13.30: الجدول الزرّمني لحقوق اإلنسان.

نشاط حقوق اإلنسان

13.30 - 14.30: املقاربة واملبادئ القامئة عىل حقوق اإلنسان.

عرض ومناقشة

14.30 – 15.30: تجارب مع املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان.

عرض ومناقشة

15.30 – 15.45: استاحة

15.45 – 16.30: تطبيق املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان 

عىل منظرّمتك.

متارين املجموعة

16.30: اختتام اليوم
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تدوم ثالثة أيّام. وميكنك صياغة املالحظات حتّى يف شكٍل أكرث 

تفصيال، كام يف مثال الوضعية التي مل يكن لديك فيها دعم يف 

شكل رشائح العرض باور بوينت. أّما إذا تعلّق األمر بأكرث من 

الشخص  هو  من  إىل  اإلشارة  فيمكنك  للعروض،  واحد  مقدم 

املسؤول وعمَّ تحديداً.

امللحق 5: استامرة خطة الجلسة

للتّخطيط  أداة  عن  عبارة  هو  املفّصل  الربنامج  مخطّط 

إدارة  بهدف  الّداخيل  لالستخدام  موّجها  ويكون  واملرجعيّة، 

امليّسين،  ومختلف  الّدورة،  مديرو  فيهم  مبن  الّدورة  شؤون 

املذكور  املثال  ويشمل  الّدورة.  ومساعدو  العروض  ومقّدمو 

هنا ورشة عمل ملّدة ساعتني باعتبارها جزًءا من َحلَقة دراسيّة 

بية املدنيرّة عرض حول حقيبة تدريبية  للترّ
امنركيرّة  منظرّمة املتاحف الدرّ
وليرّة  ندوة االترّصاالت الدرّ

16.10 - 16.00

16.20 - 16.10

16.30 - 16.20

16.50 - 16.30

التّوقيت

من نحن؟
من  املنتقاة  والتّجارب  املدنيّة  للّتبية  البيداغوجّي  الجهاز  يف  االنطالق  نُقطة 

املدارس االبتدائية، ال من املتاحف.

• مقّدمة مدخل إىل والية كّل من املعهد الّدامنريكّ لحقوق اإلنسان ورشيكنا 	

ومهّمتهام.

بية املدنيرّة؟ ملاذا االشتغال عىل الترّ
• ملاذا تُعترََب الّتبية املدنيّة يف املدارس االبتدائية ذات صلة باملوضوع؟	

• الحافز والخلفيّة من أجل إعداد جهاز بيداغوجّي لتنمية املرشوع.	

• واالحتياجات، 	 واالهتاممات،  اإلدماج،  وكذلك  نوعه،  من  فريد  شخص  كّل 

واملوارد، والهويّة.

• ملاذا تُعترب الّتبية املدنيّة مهّمة بالّنسبة إىل املتاحف؟	

بية املدنيرّة؟ ما هو مفهوم الترّ
• ما الذي تراه مييّز الّتبية املدنيّة؟	

• واملسؤوليّات، 	 الحقوق  املدنيّة:  للّتبية  الفرعيّة  واملواضيع  التّعريف 

الّدميقراطيّة واملشاركة.

• أبعاد التّعلّم: املعرفة واملواقف واملهارات =< التحرّك.	

• واملساءلة 	 والتمكني،  املشاركة  اإلنسان:  القامئة عىل حقوق  املقاربة  مبادئ 

وسيادة القانون، وعدم التمييز، واملساواة والجامعات الهّشة.

بية املدنيرّة مدخل  إىل الحقيبة التدريبية للترّ
• واالختبارات 	 النموذجيّة،  املدارس  مع  اجتامعات  عقد  االستامرة، 

التّجريبيّة/ النموذجيّة.

• املدنيّة، 	 للّتبية  التّعلّم  وبرامج  املدنيّة،  للّتبية  التّعلم  بيئة  أدوات:  ثالث 

والقّوة املوّجهة لتعلّم للّتبية املدنيّة.

• تجارب مستقاٌة من املدارس النموذجيّة	

املسار واملحتويات

باور  العرض  طريقة 

بوينت

باور  العرض  طريقة 

بوينت

املخطّط  عىل  نقاط   

التّوضيحي

املخطّط  عىل  نقاط 

التّوضيحي

باور  العرض  طريقة 

بوينت

الّشكل النموذج / املواّد
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17.30 - 17.00

17.45 - 17.30

18.00 - 17.45

17.00 - 16.50

نشاط الترّعليم املدين: الترّصويت باستخدام قدميرّ
• التّعليامت كام هو الحال يف وصف النشاط	

• التّفكري والتغذية الرّاجعة من الّنشاط	

الترّفكري يف بيئة الترّعلم
• اِتِّبع تعليامت يف املوقع 3 ضمن أداة بيئة تعلّم الّتبية املدنيّة. 	

• بترصّف 	 قاموا  أو  ّما  شيئا  خلقوا  مّمن  املواطنني  بعض  لديك  يكون  عندما 

الفرص؟  من  املزيد  منحهم  ميكنك  كيف  املتاحف؟  يف  أنفسهم  تلقاء  من 

قنوات التأثري؟

• ) مثل متحف برشلونة للفّن الحديث، وتاريخ الّدامنرك (	

ماذا ميكنك أن  تحمل معك؟
• كيف ميكن أن تكون برامُج الّتبية املدنيّة يف املتاحف؟	

• الخلفيّات الّنظريّة املشَتَكة يف وضع فئة كاملة	

استاحة

عالمات الّرأي

 االنتقال إىل الزّوايا

املناقشات الجامعيّة

مشتك

التغذية  نقاط   

الراجعة عىل املخطّط 

التّوضيحي

مشتك

التغذية  نقاط 

الراجعة عىل املخطّط 

التّوضيحي
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• عىل 	 الّتبية  دليل  املقاييس:   :)2007( األوروّب  املجلس 

حقوق اإلنسان املوّجهة لألطفال، نارش ومشارك يف التأليف 

نانيس فالورزNancy Flowers. )باالنكليزيّة(

• عىل 	 الّتبية  دليل  البوصلة:   :)2002( األوروّب  املجلس 

حقوق اإلنسان املوّجهة للّشباب. محّررون. باتريشيا براندر 

Patricia Brander، )و(  اييل كني Ellie Keen )و( ماري 

لور لومينور Marie- Laure Lemineur. )باالنكليزيّة(

• عىل 	 الّتبية   :)2010( اإلنسان  لحقوق  الدامنريكّ  املعهد 

حقوق اإلنسان و طرائق التّعلّم )رشيط(:

www.humanrightscourses.dk/index.

php?id=284

• باملدرسة 	 الّتبية  وقسم  اإلنسان،  لحقوق  الّدامنريكّ  املعهد 

الشباب ومدينة   ،DPU الّتبية  لعلوم  الّدامنركيّة 

De-  2010 (: من أجل الدميقراطيّة (  Ungdomsbyen

باملدرسة  املواّد  تدريس  )بالّدامنركيّة(.    mokrati Fordi

االبتدائيّة الّدامنركيّة. 

http://www.demokratifordi.dk/Inspirations-

materiale.html

• اإلنسان 	 حقوق  يف  البحوث  و  للتّدريب  األوروّب  املركز 

والّدميقراطيّة )2006(: فهم حقوق اإلنسان – دليل الّتبية 

عىل حقوق اإلنسان. )باالنكليزيّة(

• 	 :)2000( باالشتاك.   Nancy Flowers فالورز  نانيس 

الفّعالة  املامرسات   - اإلنسان  حقوق  عىل  الّتبية  دليل 

حقوق  عىل  الّتبية  سلسلة  والتّغيري.  والعمل  التّعلّم  يف 

مينيسوتا  جامعة  اإلنسان،  لحقوق  املوارد  مركز  اإلنسان. 

Minnesota)باالنكليزيّة(

• حقوق 	 فهم   :)2010( اإلنسان  لحقوق  االستاليّة  اللّجنة 

املوّجهة إىل  اإلنسان  الّتبية عىل حقوق  اإلنسان – مصادر 

املدرّسني. )باالنكليزيّة(.

• 	 Boesen, Jakob Kirkemann بوسن جاكوب كريكامن 

تطبيق   :) 2007 (  Tomas Martin مارتن  توماس  )و( 

املقاربة القامئة عىل الحقوق - دليل ملهم للمجتمع املديّن. 

املعهد الدامنريكّ لحقوق اإلنسان. )باالنكليزيّة(

• 	 ،Boserup, Louise Krabbe كرابه   لويز  بوسوروب، 

 Christense Jens Peter بيت كريستنسن   )و( جينس 

TLisbeth Arne Peder- بيدرس آرين  ليزبيث  نوو( 

sen  ) 2005 (: مدخل إىل االنفتاح والّنفاذ إىل املعلومات. 

املحلّيّة،  والحكومات  اإلنسان  لحقوق  الدامنريكّ  املعهد 

الدامنرك. )باالنكليزيّة(

• )و( 	  Christiansen, Mogens موغنس  كريستيانسن، 

جريت روزانكفست  Rosenkvis Gert ) 2005 (: الكبار- 

Voksenundervisning - For-  ظظم يف املامرسة العمليّة

midling I praksis )بالّدامنركيّة(

• الّدميقراطيّة: 	 أجل  من  التّعليم   :)2011( األوروّب  املجلس 

مواّد أساسيّة عن الّدميقراطيّة واملواطنة والّتبية عىل حقوق 

اإلنسان. النارشون. رولف غولوب Rolf Gollob، )و( بيت 

  Weidingerوايدنغر ويلتود  )و(   Peter Krapfكرابف

Wiltrud )باالنكليزيّة(

• املجلس األوروّب )2010(: ميثاق الّتبية من أجل املواطنة 	

الدميقراطيّة و الّتبية عىل حقوق اإلنسان. )باالنكليزيّة(

• الّدميقراطيّة: 	 ظّل  يف  النشأة   :)2010( األوروّب  املجلس 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان  الّدروس عىل املواطنة  خطط 

 EDC /( اإلنسان  حقوق  عىل  الّتبية  االبتدايّئ،  للمستوى 

HRE(. املحرران، رولف غولوب Rolf Gollob،)و(  كراب 

وبيت Weidinger Wiltrud )باالنكليزيّة(

6.  المراجع والمزيد
           من المطالعات
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Amon-  للقيادة « املعهد الّدامنريكّ لحقوق اإلنسان و أمندو
do. )بالّدامنركيّة(.

• مقاربة 	  :) 2005 (   Tomas, Amparo أمبارو  توماس، 
حقوق اإلنسان يف التّنمية – عمل متهيدّي للعاملني يف مجال 

التّنمية. )باالنكليزيّة(

• منظمة األمم املتّحدة )2011(: إعالن التبية والتدريب يف 	
مجال حقوق اإلنسان، A/HRC/RES/16/1،  8 أفريل/ 

نيسان 2011. )باالنكليزيّة(

• حقوق 	 مجال  يف  للتّثقيف  العاملّي  املتّحدة  األمم  برنامج 
اإلنسان، خطّة عمل املرحلة الثّانية )2010 – 2014(،

A / HRC / 15/28. )باالنكليزيّة(

• حقوق 	 مجال  يف  للتّثقيف  العاملّي  املتّحدة  األمم  برنامج 
 ،)2009 – 2005( األوىل  املرحلة  عمل  خطّة  اإلنسان، 

A/59/525/Rev. )باالنكليزيّة(

• منظمة األمم املتّحدة )1996(: عقد لتعليم حقوق اإلنسان 	
خطّة العمل A/51/506/Add.1 )باالنكليزيّة(

• عملها. 	 وبرنامج  فييّنا  إعالن   :)1993( املتّحدة  األمم 
)باالنكليزيّة(

• برنامج األمم املتّحدة للبيئة  UNEP: املزيد بشأن تطوير 	
http://www.unep.org/IEACP/iea/ ،وتقديم التّدريب

training/guide/ )باالنكليزيّة(.

• منظمة األمم التحدة للتبية والعلم والثقافة )اليونسكو (، 	
حقوق االنسان أسئلة وأجوبة، إصدارات اليونسكو، الطبعة 

الخامسة 2009.

• التبية عىل حقوق 	 رزمة  اإلنسان،  اجل حقوق  من  ألعاب 
االنسان لألطفال، املركز الدويل للتبية عىل حقوق االنسان، 
االقليمي  املكتب  انجزها  العربية  الطبعة  كندا،  مونتيال 

ملنظمة العفو ببريوت لبنان 2010.

• حقوق 	 مجال  يف  التدريب  أثر  قيس  ومؤرشات  وسائل 

االنسان، املعهد العرب لحقوق االنسان، تونس 2004.

• 	 :)2003( باالشتاك   Nancy Flowersفالورز نانيس 
استطالع  اإلنسان؟  حقوق  عىل  بالّتبية  املقصود  ما 
برتلسامن  النرش  دار  اإلنسان،  حقوق  عىل  الّتبية  حول 

Bertelsmann)باالنكليزيّة(

• فراير آنا ماريا Freire, Anna Maria )و( ماسيدو دونالدو 	
فرايري.  باولو  قارئ   :) 1998 (  Donaldo Macedo

 .Continuum النرش  دار   :Michigan ميتشيغان  جامعة 
)باالنكليزيّة(

• بيداغوجيا 	  :) 1996 (  Freire, Paulo باولو  فرايري 
Freire, Anna Ma-  ألألشخاص املقهورين. فرايري آنا ماريا

 :) 1998 ( Donaldo Macedo ماسيدو دونالدو )و( ria

دار   :Michigan ميتشيغان  جامعة  فرايري.  باولو  قارئ 
النرش Continuum. )باالنكليزيّة(

• جربري باوال Gerber, Paula  ) 2011 (: الّتبية عىل حقوق 	
اإلنسان – نقاط القّوة والّضعف يف إعالن األمم املتحدة بشأن 

الّتبية يف مجال حقوق اإلنسان والتّدريب. )باالنكليزيّة(

• 	  Jacobsen, Anette Faye فاي  أنيت  جاكوبسن، 
البعثة  دليل   - اإلنسان  حقوق  رصد  نارشا:   ) 2008 (

Brill دار الّنرش بريل :Leiden امليدانيّة، ليدن

• 	  Jacobsen, Anette Faye فاي  أنيت  جاكوبسن، 
) 2007 (: الّتبية عىل حقوق اإلنسان - الّتبية عىل حقوق 
اإلنسان، االتّجاهات واملفارقات، ضمن مؤلّف إعامل حقوق 
 Morten كياروم   ملورتن  تكرميا  نرشت  مقاالت  اإلنسان، 
 Rikke Frank النارشان. رييك فرانك يورغانني .Kjaerum

 ،Slavensky Klausسالفنسيك كالوس  )و(   Jrgensen

  .)DIHR( اإلنسان  لحقوق  الدامنريكّ  املعهد  كوبنهاغن: 
)باالنكليزيّة(

• لجنة أيرلندا الّشاملية لحقوق اإلنسان )2008(: املامرسة 	
الّتبية عىل  املوارد واألدوات واألنشطة يف مجال   - امللِهمة 

حقوق اإلنسان. )باالنكليزيّة(

• )و( 	  Maria Løkke-Rasmussen لوك  ماريا  راسموسن 
) 2011 (: »أدوات    Mette Wybrandt ميت ويرباندت  
التّعلّم، عجلة  التّعلّم، مسار مدنيّة   بيئة مدنيّة  املواطنني: 





 

املعهـــد الدمنركـــي 
حلقـــوق اإلنســــان


