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 رواية القصص لتحقيق هدف
ي المدارس وحولها

#القضاء_عىل_العنف ف 

الموضوع
كتابة إبداعية، فن ورسم، مواطنة، دراسات اجتماعية، 

 جغرافيا، لغة. 

منتائج التعل 
قضية العنف ضد األطفال في  بروز فهم كيفية •

كه ذلك.  المدرسة وحولها وما األثر الذي يتر
 المتأثرين. بناء التعاطف مع األطفال •
ي رواية القصص •

الجمع بي   المعرفة والتعاطف ف 
ي هذه القضية المهمة. 

اك اآلخرين ف   إلشر

المواد والتحضي  
طباعة نموذج موافقة الوالدين وجعل الطالب •

(. 1يعبئونه )انظر المرفق 
 كي يقوم الطالبطباعة نسخ من كشف األنشطة  •

 )انظر المرفق  بتعبئته
ً
(. 2يدويا

التقديم عن طريق خيار استخدام طريقة •
نت إذا توفرت للطالب إمكانية استعمال اإلنتر

 من النسخة المطبوعة )متاح 
ً
الحاسوب، بدال

ين األول/  21 –أيلول/ سبتمت   1من  تشر
 (. 2018أكتوبر

يل 3)انظر المرفق ‘ باوربوينت’برنامج  إعداد • (. لتت  
نامج وتهيئته حسب المناسب من ال  . هنا ت 

 مواد الرسم والكتابة. •
الموقع لمعرفة المزيد عن المسابقة، قم بزيارة •

ي هذا 
ون  ي  اإللكتر

ين األول/  5)سيتم إطالقه ف  تشر
(. 2018أكتوبر 

حول الدرس
 عن قضية 

ً
 وحساسا

ً
 دقيقا

ً
تقدم خطة الدرس هذه ملخصا

ي حلول من 
ي المدارس وتفسح المجال للتفكت  ف 

العنف ف 
وتعمل عىل تدريب  شأنها إيجاد بيئات تعليمية آمنة،

عىل شد قصص الطالب من خالل نشاط إبداعي يقوم 
 .  أبطال خارقي  

إىل تقديم أبطالهم الخارقي   إىل مسابقة  مدعوون الطالب
للعثور عىل بطل خارق يحافظ عىل المدارس آمنة وتنعم 

الوقت مجمل

دقيقة 65

الفئة العمرية

سنة 8-18
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ف بالسالم. سوف يعمل الفائز مع فنان وراوي محتر
ها جم أفكاره إىل واقع من خالل نشر ف ليتر قصص محتر

ي كتاب للقصص المصورة! 
 ف 

تواري    خ مهمة
ين األول/ أكتوبر  21 • ي 2018تشر

: الموعد النهان 

نت.  لتقديم شخصيات األبطال الخارقي   عت  اإلنتر
/ نوفمير  25إىل  16 • ي

ين الثان  : التصويت 2018تشر

 . الرقمي العالمي
: اإلعالن عن الفائز. 2018كانون األول/ ديسمير •

ي لكتاب 2019يوليو/ تموز •
: اإلطالق النهان 

ي المنتدىالقصص المصورة عىل 
نت ف  شبكة اإلنتر

العالمي لألمم المتحدة حيث يجري استعراض 
 (. 16و 4أهداف التعليم والسالم )

ي أو إن كنتم ال ترغبون مالحظة
: إذا فاتكم الموعد النهان 

ي ا
ي مسابقة القصص المصورةف 

، يظل لمشاركة ف 
بوسعكم تنفيذ هذا النشاط بمعزل عن المسابقة. 
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معلومات أساسية للمعلمي   

حدث •
ُ
ي إطار  است

ي تديرها اليونيسفهذا النشاط ف 
يركز بصفة محددة عىل وهو . حملة #القضاء_عىل_العنف التر

ي المدارس وحولها كي يتمتع 
 األطفال ببيئة آمنة للتعلم. القضاء عىل العنف ف 

هذا النشاط يناظر النشاط ف(، متوفرة هناإذا كنتم تستعملون المجموعة الكاملة ألنشطة "التعلم اآلمن" من اليونيسف ) •
ي 4

ي فعله ف 
ي هذه الحالة يرج  القفز إىل الخطوة  : "ما الذي يمكنت 

؟" وف 
ً
 لنا جميعا

ً
 6عالمي بحيث يصبح التعلم آمنا

 أدناه. 

ي المتمثل في "خلق  • يجب تناول مفهوم "القضاء عىل العنف ضد األطفال" في غرفة الصف من خالل المنظور اإليجان 
إرشادات مفصلة حول تدريس هذا الموضوع لالطالع عىل  4بيئات تعليمية آمنة لجميع األطفال". انظر المرفق 

 الحساس. 

يوضحوا  كي   ألطفالل إتاحة المجالألشخاص. يتعي   علينا ا وباختالف يختلف معت  العنف والسالمة باختالف المكان، •
ي يريدون تناولها. 

 قدر استطاعتهم كيف تؤثر عليهم هذه القضايا وأن يحددوا المجاالت التر

مخطط الدرس: 

،  : 4-1الخطوات 
ً
ي المدارس وحولها عىل مستوى الصف. ثم تأمل  تكوين اعمل عىلأوال

فهم بمسألة العنف ف 
ي الحلول من أجل خلق بيئة مدرسية آمنة. يمكنك كمعلم أن تقود النقاش 

 توجيه هذه العملية التعليمية. لف 

ي هذه  سيستكشف طالب الصف : 8-5الخطوات 
طريقة كتابة قصة مؤثرة. يىلي ذلك نشاط  الخطواتف 

ي مجموعة ثنائية و  البتكار إبداعي 
ة فردية. فبصكذلك شخصية البطل الخارق وحبكة القصة. يعمل الطالب ف 

 عىل الفئة العمرية أو السياق. القصد من عرض 
ً
‘ باوربوينت’يرج  تكييف محتوى الدرس حسب اللزوم اعتمادا

ي تد3)المرفق 
ريس مسألة العنف المدرسي للطالب وتيست  النقاش وتوضيح النشاط ( هو المساعدة ف 

ائح كما هي أو تعديلها. وقد تحتاج بعض  اإلبداعي لبناء شخصية البطل الخارق. يمكنكم استخدام الشر
 .
ً
ح بالنسبة للطالب األصغر سنا  المحتويات لمزيد من الشر

خطة الدرس

يحة : تهيئة األجواء: 1الخطوة  دقائق( 5)  2شر

ائح )المرفقابدأ بعرض  . 3 الشر ي
 ( من أجل تدعيم النقاش والنشاط الصف 

ح النشاط،  يحة أطلع الطالب عىل أهداف هذا الدرس وخطواته من أجل شر  . كملخص  2باستخدام الشر

ي مختلف أنحاء العالم.  يوميا  يواجهها كثي  من األطفال واليافعي   سنتعلم اليوم أشياء تتعلق بمسألة  •
 
ف

طلع من خاللها اآلخرين عىل ما تعلمناه عن هذه •
ُ
سوف نبتكر شخصية بطل خارق وقصة مصورة كوسيلة ن

القضية كي يتعلموا عنها أيضا. 

ي  شخصياتيمكننا، إذا رغبنا، أن نقدم •
للمشاركة في مسابقة قصص األبطال  سنبتكرها األبطال الخارقي   الت 

 ية وكي نستوحي منها اإلجراءات الواجب اتخاذها بشأنها. الخارقي   المصورة من أجل التوعية بهذه القض

ونيا وتقديمه في األمم •
ه إلكي  ي سيتم نشر

سوف يحصل الفائز عىل فرصة إصدار كتاب قصص مصورة حقيق 
 المتحدة. 

https://www.unicef.org/arabic/endviolence/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ar/make-every-school-safe-to-learn/
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يحتان 2الخطوة  دقائق( 5)  4و 3: عرض القضية: الشر

يحة  ح لطالب الصف أنهم سيتعمقون3مع اإلشارة إىل الشر
ِّ
  ، وض

ً
ي قضية ما لدراستها.  أوال
يحة ف  لتيست   4استخدم الشر

 النقاش. 

كيف برأيك يشعر هؤالء األشخاص؟ كيف عرفت؟ من الذي جعل هذا الشخص يشعر هكذا؟•

ي اإلجابات بأنفسهم
  اطلب من الطالب أن يفكروا ف 

ً
عوا  أوال  مختلفة قبل أن يشر

ً
ومن ثم يتوجهوا إىل زمالئهم ليناقشوا أفكارا

بتبادل األفكار كصف. 

ائح : استكشاف القضية: 3الخطوة  دقائق( 10)  10-5الشر

ي تقديم هذا 
ح معت  العنف المدرسي وما هو شكله وإىل ماذا يقود. ينبغ  ي شر

ائح المقابلة له ف  يساعد القسم التاىلي والشر
. القسم 

ً
 للصف بكل عناية، ويمكن تعديله أيضا

"  2اربط النقاش الوارد تحت الخطوة 
ً
ي الواقع الُمعاش، بفكرة أنه يمكن اعتبار الكثت  من هذه األعمال "عنفا

 قد وأنها ف 
ائح بعدم األمان.  ي الشر

 تقود إىل إحساس األطفال الظاهرين ف 

ي 
المدرسة وحولها.  وّجه النقاش بحيث تساعد الصف عىل تحديد أشكال العنف ف 

؟• ما هي بعض األمثلة عىل العنف المدرسي

ي المدرسة أو حولها. ▪
 ف 
ً
ونها عنفا ي يعتت 

ي قائمة من األفعال المختلفة التر
اطلب من الطالب أن يفكروا ف 

يحة استخدم   لتستحث أفكارهم. ‘ باوربوينت’ عرض من 5شر

العنف أكير ما يكون؟من الذي يرتكب العنف المدرسي ومن الذي يتعرض له؟ أين يقع •

استخدم ه. نرتكبو ي الذيناطلب من الطالب أن يفكروا بشأن المكان الذي يقع فيه هذا العنف ومن ▪
يحتان   كملخص. الستخدامهما  لحث األفكار أو ‘ باوربوينت’من  7و 6الشر

ي ) اعِرض لهم
يحة إنفوجرافيكالرسم المعلومانر ي شر

المتعلقة بشيوع أشكال مختلفة الذي يحتوي عىل بعض البيانات  8( ف 
 من العنف ضد األطفال. 

ز بشكل ملفت؟ • هل فوجئت بأي من هذه البيانات أو هل تجد أي منها يير

 مختلفة أك ▪
ً
د هنا عىل أن العنف المدرسي يحدث في كل بلدان العالم رغم أن بعض المناطق قد تواجه أشكاال

 . ها من العنف المدرسي  عن غت 

 ثنائية وأناطلب من الطالب أن يش
ً
كها هذه التجارب عىل كلوا فرقا ي تتر

ي اآلثار التر
ي وأن يفكروا ف 

ي الرسم المعلومانر
يتأملوا ف 

األفراد والمجتمعات. 

 كيف يمكن لتجربة العنف في المدرسة أن تؤثر عىل الشخص؟•

كه هذا العنف عىل الطفل.  ▪ ي األثر الذي قد يتر
اطلب من الطالب أن يتناقشوا ف 

ة قد يرغب أطلب منهم أن ي▪ دونوا أفكارهم، أو أن يكتبوا أفكارهم باختصار عىل "حائط عمل" أو ورقة كبت 
ي الكتابة اإلبداعية. 

وعهم ف  ي الرجوع إليها عند شر
 الطالب ف 

يحة  3-2أطلب من طالب الصف أن ينقسموا إىل مجموعات مكونة من   9طالب وأن يتبادلوا األفكار. استخدم شر
 للعنف ضد األطفال. لتلخيص التأثت  المحتمل 

يحة  ي مستوى الوعي بهذه المسائل.  10انتقل إىل شر
واطلب من الطالب التفكر ف 
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 يتحدث الناس في مدرستنا عن هذه المسائل؟ هل•

ي ناقشناها  تتضمنهل •
ها؟ جوانبالمسائل الت  أكير صلة بالموضوع من غي 

 هل يتحدث عموم الناس عن هذه المشكالت؟•

ي 
ي مجتمعاتهمشجعهم عىل أن يسجلوا ف 

ي  حول هذا الموضوع، عقولهم مالحظة عن مستوى الوعي ف 
 لالستفادة من ذلك ف 

ي 
 تنوير الناس وإلهامهم بشأن اتخاذ إجراء للقضاء عىل العنف.  تسغ فيها قصصهم إىلالطريقة التر

ي الحلول: 4الخطوة 
يحة : التأمل ف  دقائق( 10) 11شر

لقضية وتشجيع الطالب عىل التعرف عىل الوضع، بشأن اتكوين فهم أساسي  إىلالخطوات السابقة من هذه الخطة  تسغ
النقاش بي   طالب الصف بشأن ما الذي يجعل المدرسة تحفت   و  النقديتعزيز التفكت   بغيةحول الحلول  4تتمحور الخطوة 

ي إيجاد بيئة تعليمية آمنة وشاملة للجميع. 
، ف  قم باختيار بضعة إجابات  آمنة وكيف يمكنهم المساهمة، فرادى ومجتمعي  

 : حولمن طالب الصف 

 ما الذي يجعل المدرسة آمنة؟•

المدرسة اآلمنة؟ تتمي   بهما الذي •

يحة استخدم  ي تدعم البيئة المدرسية اآلمنة: ثقافة إيجابية من االندماج لح 11شر
ث األفكار وكملخص للعوامل التر

ام، والتدريب والموارد المدرسية، ومحيط  ، وما إىل ذلك. بالحمايةيتمتع واالحتر

 انتقل بالنقاش، إن وجدته وثيق الصلة بالموضوع، إىل سياق مدرستهم. 

؟ •
 
ه لنجعلها أكير أمانا ما الذي يجعل مدرستنا آمنة وما الذي يمكننا تغيي 

ه من اآلخرين ون، وما الذي تريدلبعضكم البعض األمان في التعليم تحققوا ما الذي تتعهدون بفعله كطالب كي •
ي المدرسة، وصانعي السياسات ...إلخ( كي يكون التعليم آمنا. )ا

، وموظق  لمعلمي  

يحة ب: الربط مع أهداف التنمية المستدامة )اختياري( -4الخطوة  12شر

ي ترسم خطة
ي تجعل المدرسة آمنة، قم بالتعريف باألهداف الدولية التر

للقضاء عىل الفقر  كنوع من المتابعة للحلول التر
ح للطالب أن خطة العمل هذه تشتمل عىل   حصول جميع األطفال عىل التعليم  كفالةوتعزيز السالم وحماية كوكبنا. اشر

 اآلمن. 

ي 
يحة قم بالتعريف بأهداف التنمية المستدامة بعرض الالفتة الموجودة ف  ح لهم بأن: ليشاه 12شر

ِّ
دها الطالب. وض

، بما في ذلك أهداف تكفل حصول جميع 2030هدفا دوليا بحلول عام  17عىل تحقيق  اتفقوا  قادة العالم•
األطفال عىل التعليم وأنهم آمنون من خطر العنف. تقر هذه األهداف بأن الحصول عىل التعليم اآلمن حق من 

وريا لتحقيق أهداف أخرى.   عن كونه ض 
ً
الحقوق فضال

ع كل طفل من شأن استحداث بطل مدرسي خارق أن يعم•
ُ
ل بصورة مبتكرة عىل تذكي  العالم بوجوب تمت

 بتعليم آمن. 

 دورا في تحقيق األمان المدرسي وإنجاز األهداف. ▪
هن هؤالء األبطال الخارقون أن لليافعي   سوف يير

عرض كتاب القصص المصورة الفائز عىل قادة العالم والجمهور العام في األمم المتحدة خالل ▪
ُ
سوف ي

ات العرو  : التعليم الجيد، والسالم والعدالة. محاض  ي ستقدمها الحكومات حول الهدفي  
ض الت 
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إذا لم يكن الطالب ملمي   باألهداف الدولية أو إذا كان لديهم فضول للتعرف عليها، يمكنك عرض التسجيل المصور الذي 
ف باألهداcom/267423614https://vimeo.تقدمه مالال يوسف زاي ) ف الدولية بطريقة ( الذي يمهد الطريق ويعرِّ

 تناسب األطفال. 

ائح لماذا نروي قصة وكيف نروي  ها:  –: ابدأ النشاط 5الخطوة  دقائق( 10)   16-13الشر

ي المدارس وحولها، إن من الطرق 
ل للطالب مرة ثانية اآلن، وبعد أن فكروا بشكل أكت  بشأن العنف ف 

ُ
ي يمكنق

 التر
ً
أن  نا جميعا

ها نساعد  أن نزيد من مستوى الوعي بها وأن نوصل للناس اعتقادنا بأهمية ذهاب جميع الطالب إىل  ، هي في هذه القضية عت 
ح لهم أن هذا هو السبب وراء كتابتهم للقصة.   مدارس آمنة. اشر

ي مجال القصص )
تهم ف  يحة للبدء بالنشاط، سل طالبك عن خت  (. 13شر

 بعضا من قصصكم المفضلة؟اذكروا ىلي •

 ما الذي يجعلها قصصا جيدة؟•

هذه القصص؟ مما األثر الذي تركته فيك•

يحة  عتت  القصص أداة بهذه القوة )شر
ُ
ح لهم لَم ت (14اشر

لماذا نحكي قصة؟•

ي أدمغتنا مما 
ي  نا يساعدوضح للطالب أن قراءة القصص ومشاهدتها واالستماع إليها تعمل عىل تنشيط مناطق إضافية ف 

ف 
ي تنطوي عليها 

 اطالعنا أدمغتنا عند  تؤديه. وعند مقارنة عمليات التنشيط هذه بما هذه القصصاإلحساس بالعواطف التر
، نجد بوضوح أن القصص تساعدنا عىل فهم معلومات معينة والتفاعل معها وتذكرها بدرجة أكت  مما عىل حقائق فقط

 يفعله مجرد إخبارنا بالحقائق. 

ح للط
ِّ
يحة وض (15الب كيفية تطوير حبكة القصة )شر

، أنتم بحاجة إىل المعرفة بموضوع، وهو ما أصبحنا نمتلكه اآلن.  •
ً
 أوال

. فما هي المشكالت والحلول ذات الصلة بموضوعكم. •
ً
تقدم معظم القصص ضاعا وحال

ي شخصيات قصتكم ومن ثم ارسموا بداية القصة ووسطها ونهايتها. •
 
 فكروا ف

ا، فكروا  • ي العواطف المرتبطة بالقصة وكيف ترغبون أن يكون إحساس القارئأخي 
 
. ما الشعور الذي بها  ف

 تحركه فيك قصتك المفضلة؟ هل تشعرك باإللهام؟ أم باالرتياح؟ أم بالرهبة؟

ي القسم األول من هذا النشا•
 
ط. واآلن سوف نبدع قصة ملهمة عن باختصار، لقد استكشفنا قضية معينة ف

ي رسد القصة.  هذه القضية
 
 ونبتكر شخصية بطل خارق تساعدنا ف

ائح  الشخصيات: عليك باإلبداع: تطوير 6الخطوة  دقائق( 10)   22-16والقصة: الشر

يحة  ي شر
 ، الطالب عىل ابتداع شخصية بطل المدرسة الخارق. 16يساعد هذا القسم، الموضح ف 

ح لهم السبب الذي يدعوهم إىل كتابة قصة عن هذا اربط بي   المعلومات واألفكار لمساعدة طالبك عىل  االستنتاج واشر
ي المدارس. قم بتعريفهم بالمسابقة المدرسية العالمية لقصص األبطال  موضوع الموضوع، وهو 

القضاء عىل العنف ف 
يحة  الخارقي   المصورة  (. 17ووضح لهم أن لهم خيار المشاركة فيها )شر

https://vimeo.com/267423614
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 صل الجميع عىل تعليم آمن. عىل العنف كي يح نحن نحاول القضاء•

ي المدارس. •
 
 زيادة الوعي هي الخطوة األوىل نحو اتخاذ إجراء ضد العنف ف

ي المدارس وحولها واتخاذ إجراء ضده. •
 
ي حث العالم عىل التعرف عىل العنف ف

 
ستسهم كتابة القصة ف

للحصول عىل سوف نتقدم بشخصيات أبطالنا الخارقي   للمسابقة المدرسية العالمية للقصص المصورة •
 في  وسيتم إنتاج قصتكم، إذا ما فازت في التصويت، ،عالمي  عير منير تصويت لمنافسة في فرصة ترشحها ل

 كتاب قصص مصورة من بطولة بطلكم الخارق. 

ر الطالب بموضوع 
ِّ
يحة قم بتلخيص النقاش من األقسام السابقة وذك (18القصة )شر

ي أن تضيف قصتكم إىل معلومات القارئ وأن تلهمه كي •
لقضاء عىل العنف وضمان عدم ا يساهم في ينبع 

تعرض أي طالب للتهديد أو األذى وهو في طريقة إىل المدرسة وطريق عودته منها أو داخل المدرسة وحولها 
ي 
 
التعليم اآلمن. أو أثناء الفعاليات ذات الصلة بالمدرسة. إننا ننشر الوعي بشأن حق كل طفل ف

 عىل صفحة 2قم بتوزي    ع ورقة العمل )المرفق 
ً
 كي يعملوا معا

م الطالب إىل مجموعات مؤلفة من طالبي   اثني   أو أكتر ( وقسِّ
، ولكنهم غت  مقيدين بالمشكالت أو الال. يرج  مالحظة أن الغاية من ورقة 1 قوى الخارقة عمل هي حثهم عىل التفكت 

ي القائمة. 
 المدرجة ف 

يحة قم ب -1  )رسر
ً
(19اختيار مشكلة لتجد لها حال

 أن يحلها.  الخارقاطلب من الطالب أن يختاروا منفردين مشكلة يريدون من بطلهم •

 اطلب منهم أن يحرصوا المشكالت والحلول كصف أو كمجموعات. •

ي المشكلة، وكيف تؤثر المشكلة عىل ال•
ي تسهم ف 

ي لهم يناقشوا العوامل التر
. ها طالب، وكيف يمكن حلينبغ 

عوا  من ورقة العمل وأن 2عند انتهاء الطالب من ذلك، اطلب منهم االنتقال إىل صفحة  ي العمل اآلن منفردين.  يشر
ف 

يحة  -2  (20اختيار القوة الخارقة )رسر

ي حددوها ضمن •
ي حل المشكلة التر

ي من شأنها أن تفيد ف 
ي القوة الخارقة التر

اطلب من طالبك أن يفكروا ف 
 مجموعتهم. 

تطوير الشخصية -3

ي اختاروها. ليتم اآلن استحداث اسم •
ي بناء الشخصية عىل أساس القوة الخارقة التر

اطلب من طالبك البدء ف 
ي استيحاء التفاصيل 

الشخصية وأصلها ومن هو عدوها وغت  ذلك من خصائص هذه الشخصية. سيساعد هذا ف 
 الخاصة بالنشاط التاىلي لتطور القصة. 

من ورقة العمل.  3انتقل إىل صفحة 

يحة  -4 (21منحت  القصة )رسر

وا اطلب من طالبك أن •
ّ
ي سيخوضها بطلهم الخارق.  يعد

 "للمغامرة" التر
ً
 عاما

ً
عرضا

ي حددوها. •
ي نهاية "المغامرة" أن يتم حل المشكلة التر

رهم بأن المطلوب ف 
ِّ
ذك

ر الطالب بأن كل القصص الرائعة لها بداية ووسط ونهاية. •
ِّ
 ذك

جعوا كيف ك• ر الطالب بأن يستر
ِّ
ان شعورهم عندما ناقشوا أثر العنف عىل األطفال. هل يمكن لهذا أن يجعلذك

قصتهم أكتر عاطفية؟

ي أن يوضح الطالب أين تقع المشكلة وسبب وقوعها. البداية:  . 1
 ينبغ 

حوا كيف سيقوم بحل المشكلة.  الوسط:  . 2 ي أن يقدم الطالب بطلهم الخارق وأن يشر
ينبغ 
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ي سيتغلب النهاية . 3
ي عىل الطالب في النهاية أن يعرضوا الكيفية التر

ها : ينبغ  البطل عىل المشكلة وكيف يبدو  عت 
 العالم اآلن. 

يحة 7الخطوة  دقائق( 10)  22: رسم البطل الخارق: شر

، انتقل إىل صفحة  ي
الرسم يشكل من ورقة العمل ووزع مواد الرسم عىل الطالب. يرج  مالحظة أن  4لتنفيذ النشاط النهان 

 من المسابقة كي يتم قبول المشاركة. 
ً
 إلزاميا

ً
 عنرصا

يحة  -5 (22الرسم )رسر

• . ي
 شجع الطالب عىل إخراج شخصية بطلهم إىل حت   الوجود عىل شكل فت 

ي حصة رسم، فستكون تلك فرصة لوضع القدرات والتقنيات الفنية موضع التنفيذ. ولكن بالنسبة •
إذا كنتم ف 

ي االختيار. ال بأس باستخدام صور الصقة لشخصيات أو  للمسابقة، فلن تكون جودة
 ف 
ً
 حاسما

ً
الرسومات عامال

 الرسوم البسيطة. 

دقائق( 5)  : االختتام وتسليم القصة8الخطوة 

قصصهم المبتكرة للمسابقة المدرسية العالمية لقصص األبطال الخارقي   المصورة. انظر  وضح للطالب أنه سيتم تقديم
 التعليمات والمواعيد النهائية المهمة.  أدناه لالطالع عىل

أنشطة إضافية

ي الحياة •
 خارقي   ف 

ً
 أن نكون أبطاال

ً
ي مدرستك. كيف يمكننا جميعا

ي األبطال الخارقي   ف 
 لبعث الحياة ف 

ً
ناقش أفكارا

يحتان   (24-23اليومية لنحافظ عىل التعليم اآلمن للجميع؟ )الشر

يل  www.comicsunitingnations.orgدع طالبك يستوحون األفكار لرواية قصة مصورة من خالل زيارة الموقع • وتت  
 تدور حول أهداف التنمية المستدامة. انظر 

ً
ي قصص مصورة مجانا

دليل المعلم الستخدام القصص المصورة ف 
 . غرفة الصف هنا 

ي ذلك •
ي ابتكرها الطالب عىل مستوى الصف، بما ف 

 من الوقت لتبادل قصص األبطال الخارقي   التر
ً
–خصص مزيدا

 
ً
ي نهايات من خالل لعب األدوار، وتقنيات د – وحيثما كان مناسبا

راما "الصورة الثابتة"، وطرح األسئلة والتفكت  ف 
ي دليل المعلم(. 

 بديلة )مع إيالء اهتمام خاص إلرشادات الحماية ف 

أو قم بتعميق فهم الطالب لهذه المسألة باستخدام المجموعة الكاملة ألنشطة اليونيسف للقضاء عىل العنف ضد •
 . هنا األطفال 

التعليمات الرئيسية والمواعيد النهائية لتسليم أعمال الطالب

، قم بتسليم أعمالهم القصصية للمسابقة قبل تاري    خ
ً
ين األول/ أكتوبر  21 لتجعل صوت طالبك مسموعا . 2018تشر

  ي إىلقم بتصوير أعمال طالبك بواسطة
ون  يد اإللكتر ي وأرسلها بالت 

. engage@unicef.org الماسح الضون 

  ونية عت
ي حلقة العمل اإللكتر

ي  التطبيق الرقمي أو، إذا شارك طالبك ف 
(، فسيتم تسليم  أيلول/  1)مباشر ف  سبتمت 

 من خالل النموذج. أعمالهم 
ً
تلقائيا

. ، مع 1المرفق يجب إرفاق نموذج موافقة الوالدين،  ي
األعمال المصورة بالماسح الضون 

http://www.comicsunitingnations.org/
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/07/COMICS-TEACHER-GUIDE_Sep-2017.pdf
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/07/COMICS-TEACHER-GUIDE_Sep-2017.pdf
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2018/07/World-Childrens-Day-Final-Arabic1.pdf
mailto:engage@unicef.org
https://uni.cf/SSCC-ar
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ما سيطلب ويجب عىل الطالب الذين قدموا أعمالهم عت  التطبيق الرقمي الحصول عىل موافقة الوالدين عىل مشاركتهم ك
 معلومات االتصال بوىلي األمر.  توفت  منهم 

، وسوف يعمل الفائز موقع مسابقة القصص المصورةسيتم اختيار أفضل األعمال والتصويت عليها عىل مستوى العالم عىل 
ي 
 ف 
ً
ونيا ه إلكتر ف من أجل إعداد كتاب قصص مصورة ونشر األمم المتحدة. مع فريق محتر

جدول المواعيد الزمنية لمسابقة القصص المصورة

ين األول/ أكتوبر  21 • ! 2018تشر ي لتقديم شخصيات األبطال الخارقي  
: الموعد النهان 

/ نوفمير  25إىل  16 • ي
ين الثان  ! 2018تشر : التصويت الرقمي العالمي

: اإلعالن عن الفائز! 2018كانون األول/ ديسمير •

ي المنتدى العالمي لألمم2019يوليو/ تموز •
نت ف  ي لكتاب القصص المصورة عىل شبكة اإلنتر

: اإلطالق النهان 

 (. 16و 4المتحدة حيث يجري استعراض أهداف التعليم والسالم )

ي مسابقة القصص مالحظة
ي المشاركة ف 

ي أو إن كنتم ال ترغبون ف 
يظل بوسعكم تنفيذ هذا  المصورة،: إذا فاتكم الموعد النهان 

 شاط بمعزل عن المسابقة. الن

تابع الحملة

 المشاطرة

 أو مقاطع فيديو ا
ً
 لمنتجاتهم النهائية نشر صورا

ً
. للمشاركي   وهم يعملون عىل شخصيات أبطالهم الخارقي   وصورا

 صّوت

ة  ي الفتر
ي الذي سيتم ف 

ون  ي التصويت اإللكتر
ك طالبك ف  /  25-16أشر ي

ين الثان  .  تشر نوفمت 
ي للحملة 

ون  ي سيتم إطالق الموقع اإللكتر
ين األول/ أكتوبر هنا 5ف  . تشر

التالية:  يمكنك الدخول إىل مواقع التواصل االجتماعي عير الوسوم

#مسابقة_القصص_المصورة

 #القضاء_عىل_العنف

_العالم ي
 
_درس_ف  #أكير

ي العالم، والقصص المصورة توحد األمم: أضف إشارة إىل يونيسف، وأكير 
 
 درس ف

_العالم  فيسبوك: @يونيسف ي
 
_درس_ف  @القصص_المصورة_توحد_األمم  @أكير

 : _العالم  @القصص_المصورة_توحد تويي  ي
 
_درس_ف  @يونيسف  @أكير

_العالم  @القصص_المصورة_توحد_األمم إنستاغرام:  ي
 
_درس_ف @يونيسف  @أكير

https://uni.cf/SSCC-ar
https://uni.cf/SSCC-ar
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المدرسية لقصص األبطال الخارقي   المصورة! : المسابقة 1مرفق 
نموذج موافقة الوالدين

! نموذج موافقة الوالدين المسابقة المدرسية لقصص األبطال الخارقي  

ة من  ي الفتر
ين األول/  21سبتمت  إىل  أيلول/  1سوف تستضيف اليونيسف ف  مسابقة مدرسية لقصص 2018أكتوبر  تشر

ُيدع بموجبها األطفال واليافعون من مختلف أنحاء العالم إىل تقديم تصور لبطل خارق يساعد األبطال الخارقي   المصورة 

جميع األطفال عىل الحصول عىل تعليم آمن. ستقوم لجنة من اليونيسف باختيار مجموعة من أفضل المشاركات المقدمة 

ة من  ي الفتر
نت ف  /  25-16حيث سيتم مشاطرتها عىل شبكة اإلنتر ي

ين الثان  كي يتم التصويت عليها عىل  2018نوفمت   تشر

ي سيتم إطالقها عىل
ف من أجل إنتاج قصته المصورة التر ي التصويت مع فريق محتر

مستوى العالم. وسوف يعمل الفائز ف 

نت وأثناء المنتدى السياسي الرفيع المستوى باألمم المتحدة )تموز/ يوليو  (. وسوف تقوم اليونيسف2019شبكة اإلنتر

. لمعرفة المزيد عن هذه  طيلة هذه المسابقة بمشاطرة األفكار المفضلة لألبطال الخارقي   عىل مواقع التواصل االجتماعي

وط الكاملة، يرج  زيارة   . موقع المسابقةالمسابقة وقراءة األحكام والشر

. engage@unicef.orgإذا كانت لديكم أية أسئلة أخرى، يرج  المراسلة عىل العنوان 

أنا الموقع أدناه _______________________________________، أعطي بموجب هذه الموافقة اإلذن 

، ______________________________، بالمش ي
/طفلتر ي المسابقة المدرسية لقصص األبطال لطفىلي

اركة ف 

ي تنظمها اليونيسف، مع علمي بأنه من الممكن أن تتم مشاطرة رسوماته/ رسوماتها عىل وسائل 
الخارقي   المصورة التر

 .  التواصل االجتماعي

__ التاري    خ:_____________  رعاية( ____ )والد/ مقدموقيع: _______________________ الت

_______ التاري    خ:________  ___ )مشارك(____________ ____________ التوقيع: 

https://uni.cf/SSCC-ar
mailto:engage@unicef.org
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: ورقة عمل المسابقة المدرسية لقصص األبطال الخارقي   المصورة2مرفق 

ي تريد حلها
 اخي  المشكلة الت 

ي مأمن... 
 ف 
ً
نشاط المشكلة هي أن الطالب ليسوا جميعا

جماعي 

... في الطريق من المدرسة وإليها

  ،يتعرض بعض الطالب، خاصة البنات
ي طريقهم إىل 

للعنف أو المضايقات ف 
ي طريق عودتهم منها. 

 المدرسة أو ف 

  ال يتمكن بعض األطفال من استخدام
مواصالت آمنة طرق آمنة أو ركوب 
 للذهاب إىل المدرسة. 

  ي من
يضطر بعض األطفال إىل المشر

ي الظالم مما يجعلهم 
المدرسة وإليها ف 

أكتر عرضة للعنف. 

... في المدرسة

  ي أكتر من طالب واحد من أصل
اوح أعمارهم  3يعان  سنة لتسلط 15و 13بي   طالب تتر

ي المدارس. 
األقران ف 

 30 .بذلك 
ً
وا أحدا  % من أولئك الذين تعرضوا لتسلط األقران لم يخت 

  ال يستطيع بعض الطالب الذهاب إىل دورات المياه دون أن يراودهم الخوف من تسلط
 أقرانهم أو التعرض لألذى. 

  قبل زمالئهم بسبب نوع يتم إقصاء بعض الطالب أو استهدافهم من قبل مدرسي   أو من
جنسهم أو هويتهم الجنسية أو عرقهم أو إثنيتهم أو لغتهم أو إعاقتهم أو مكانتهم 

 االجتماعية أو االقتصادية أو مكان سكناهم. 
  .ي تدور فيها حروب

ي األماكن التر
تتعرض بعض المدارس للتهديد أو الهجوم، خاصة ف 

  .ستهدف بعض المدارس بالعنف المسلح
ُ
ت
 ي بلدان يمارس فيها العقاب الجسدي يعيش نصف ا

ي سن المدرسة ف 
ألطفال ممن هم ف 

بالمدارس. 

... حول المدرسة

  ي 15، تعرض 2012خالل عام
% من األطفال )ف 

للتسلط سنة  18-13الواليات المتحدة( من عمر 
ي أو غرف الدردشة أو 

ون  يد اإللكتر ي عت  الت 
ون  اإللكتر

اسل الفوري أو المواقع أو الرسائل النصية.  التر
  ي بأكتر

ون  يزيد احتمال تعرض البنات للتسلط اإللكتر
من الضعف مقارنة مع األوالد. 

 احات ال يستطيع بعض الطالب اللعب )خالل االستر
ي الملعب( بسبب تسلط أقرانهم. 

 أو ف 
  ُيستبعد بعض الطالب من األنشطة الالمنهجية حول

المدرسة أو خارجها )الفرق الرياضية، النوادي، 
 حفالت الرقص، ...إلخ(

المشكالت
  تها. ما الذي يزيد من حدة المشكلة؟ كيف تؤثر ي اختر

بمعية زميلك، اذكر المشكلة التر
 علينا المشكلة؟

الحلول
  المشكلة؟كيف يمكننا حل
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 البطل الخارق
  

 أكبر درس في العالم
 2 ةمسابقة قصص األبطال الخارقين المصور

 نشاط فردي

 فئات القوى الخارقة
 

 قراءة األفكار 

  الزمنالسفر عبر 

 التخاطر 

 الطيران 

 التخفي 

 توليد الضوء 

 بث االنفعاالت لآلخرين 

 مقاومة الحرارة 

 قوة جبارة 

 جمع الطاقة 

 قدرة االستماع الفائقة 

 مهارات توسط هائلة 

 اإلشفاء 

 التحكم بالعقول 

 التمويه 

 المرونة 

 التجميد 

 اخترع قوة خارقة من عندك 

 التي ذكرتها.اختر، بنفسك، القوة الخارقة وقل لنا كيف يمكن لهذه القدرة أن تحل المشكلة 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ما اسم بطلك الخارق؟
 

 
 

 من أين هو بطلك الخارق؟
 

 
 

 من هو أو ما هو خصم بطلك الخارق )عدو، ند، شرير(
 

 
 

 
 

 ما هي سمات بطلك الخارق وقدراته الجسدية؟ هل هو مرح؟ جدي؟ ذكي؟ قصير؟
 

 
 

 



لمسابقة المدرسية لقصص األبطال الخارقين المصورةا

: ورقة عمل المسابقة المدرسية لقصص األبطال الخارقي   المصورة2مرفق 

حبكة القصة

ي صياغة بداية المغا
مرة ما هي مغامرة بطلك الخارق؟ اكتب حبكة قصة هذا البطل وخذ بعض الوقت من أجل نسج عنارصها. سيساعدك المخطط أدناه ف 

ي 
 سيخوضها بطلك وكذلك وسط هذه المغامرة ونهايتها. ما عليك إال ملء الفراغات. التر

أكبر درس في العالم
3الخارقين المصورةمسابقة قصص األبطال 

 نشاط فردي

  تحدث عن المشكلة التي
اخترتها؟ أين تقع أحداثها؟ 

؟من تؤثر وعلى

  قدم بطلك الخارق! لماذا
يريد البطل حل المشكلة؟ 

يحاول  ،أو ما الذي ،ن  م  
 منعه من حلها ولماذا؟

  كيف يحل بطلك الخارق
المشكلة؟ كيف يجعل بطلك 

المدرسة مكاناً آمناً؟

في يوم من األيام، كان هناك...

إلى أن جاء يوم ...

وفي النهاية...
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 البطل الخارق
 

 
 
 

  

 أكبر درس في العالم
 مسابقة قصص األبطال الخارقين المصورة
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 نشاط فردي
 ما اسمك؟

 
 

 
 
 

 كم عمرك؟
 
 

 
 
 

 النوع الجنساني؟

 أنثى 

 ذكر 

 غير محدد الهوية كأنثى أو ذكر 
 ________________أخرى: 

 
 

 من أي بلد أنت؟
 
 

 
 
 

 حدثنا قليالً عن نفسك!
 

 
 

 
 

 
 
 

 اسم البطل الخارق
 

 
 

 القوة الخارقة

 
 

 
 

 
 

رغب في رؤية أبطال خارقين مثيرين لالهتمام ننرجو منك أن ترسم بطلك الخارق. تذّكر أننا لن نركز على قدرتك الفنية على الرسم. نحن 
 وفريدين من نوعهم ومتنوعين.
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شریك



ما الذي سنقوم بھ؟
سنتعلم عن قضیة معینة

سنبتدع شخصیة

وسنكتب قصة

ما ھي رسالتك؟ ما الذي ترید أن 
عد یشعر بھ القارئ أو أن یفكر بھ ب

قراءة القصة التي ابتدعتھا؟

على لسان من ستسرد قصتك؟
كیف ستصف الشخصیة التي ابتدعتھا؟

بھا؟ ھل سیتفاعل القارئ مع ھذه الشخصیة أم سیُعجب

كالتتأمل في المش. تأمل في القضیة
.فّكر في الحلول. 
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القضیة

3

شریك
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اذكر بعض األمثلة على العنف في المدارس

الرفض التجاھُل

العزل

نشر الشائعات

اإلذاللالتھدید

التنابز باأللقاب

اختالق األكاذیب

استخدام األسلحة

الشجار
)مثالً، اللكم، الصفع، الركل(

التسلّط اإللكتروني

عنف العصابات
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أین یحدث العنف في المدارس أكثر ما یكون؟

:غالباً ما یحدث العنف في المدارس في األماكن التي یقل فیھا اإلشراف والمراقبة

الحمامات/ غرف تغییر المالبس

الطرق سیئة اإلنارة

في الطریق إلى المدرسة والعودة منھافي المدرسة وحولھا

أماكن / المالعب
الترفیھ

تشبكة اإلنترن

األلعاب الریاضیة/ االحتفاالت

ةاألنشطة واألماكن المرتبطة بالمدرس
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من الذي یرتكب العنف في المدارس ومن یتعرض لھ؟

:یمكن ألي شخص أن یرتكب العنف في المدارس أو أن یتعرض لھ

الطالبموظفو المدارس أفراد المجتمع المحلي

7



8

من األطفال في الواليات  15%
تعرضوا  12-9المتحدة في الصفوف 

للتسلّط عبر وسائل االتصال 
اإللكترونية



كیف یمكن أن یتأثر الشخص من جراء التعرض للعنف؟

تراجع المواظبة على 
الحضور إلى 

المدرسة
انخفاض العالماتاالنقطاع عن الدراسة ضعف االعتزاز بالنفساألذى الجسدي

االكتئاب حتى سن البلوغ
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ھا؟ھل یدرك الناس قضیة العنف في المدارس أو یتحدثون عن

 الجمھور يتحدث ھل
المشاكل؟ ھذه عن

 يتحدث ھل
 في األشخاص
 ھذه عن مدرستنا

القضايا؟

 بعض أُتعتبر
 یةأھم أكثر القضايا
غیرھا؟ من
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ما الذي یجعل مدرسة ما مكاناً آمناً؟

ثقافة إیجابیةالموارد المدرسیةالظروف العامة

من بعضھم بعضاً، ب ویدعمونالطالب  یُشرك
نفیھم الطالب الذین یختلفون عن اآلخری

المرشدون

توفر الفرصة 
عن  للتعبیرللجمیع 

ة آرائھم بشأن بیئ
مدرستھم

سیاسات لحمایة المدارس من الطوارئ أو 
النزاعات

حمامات صالحة 
لالستخدام

 القدرة على
 طلب

المساعدة أو 
عن  اإلبالغ

وضع عنف

م أنظمة أمنیة تولي األولویة لألمن والتعلی
لجمیع األطفال دون استثناء

المواصالت

التیار 
الكھربائي
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ھدفاً عالمیاً للتنمیة المستدامة 17اتفق قادة العالم على 

 التنمیة أھداف في المدارس في األمان موضوع أُدرج لماذا
المستدامة؟

كل طفل أكدت الحكومات عبر ھذا اإلطار على التزاماتھا بضمان توفیر التعلیم ل
لم ھو وتقر ھذه األھداف أن توفیر األمان من أجل التع. ضمن بیئة آمنة من العنف

.لتحقیق األھداف األخرىوأمر ضروري  حق

بھ؟ القیام بوسعنا الذي ما
األمان بوجوب أن یتمتع كل طفل بیُذّكر العالم من شأن ابتداع بطل مدرسي خارق أن 

ألمان في في تحقیق اللیافعین دوراً وسیُظھر ھؤالء األبطال الخارقون أن . كي یتعلم
.المدرسة وتحقیق ھذه األھداف
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روایة القصص

13

شریك



ما الذي یدفعنا إلى روایة قصة؟
.ما، فإن ذلك ینّشط الجزء الذي یعالج اللغة والمعلومات في أدمغتنا بحقیقةإذا أخبرنا شخٌص 

.، تتنشط أجزاء أخرى في أدمغتناقصةوعندما نستمع إلى 

.تتعلق بالمعلوماتاإلحساس بمشاعر ھذه األجزاء التي تتنشط تتجاوز مجرد معالجة الحقائق وتساعدنا على 

ً  اإلحساسالمعلومات، وإنما  معرفةوتساعدنا القصص لیس فقط على  !بشئ حیالھا أیضا

.وھذا یؤدي إلى زیادة التذكر والفھم

.وسنقوم اآلن بابتداع قصص حولھا. لقد درسنا قضیة في الجزء األول من ھذا النشاط
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كیف نبدأ بسرد قصة
.بشأن موضوع ما المعرفةتحتاج إلى قدر من 1.
ً معظم القصص تعرض 2. .حالً ثم  صراعا
.كي تسرد قصتك شخصیاتتحتاج إلى 3.
.بدایة، ووسطاً، ونھایةالقصة الجیدة تتضمن 4.
ما ! قصتك ضع نفسك في  مكان شخصیات –التي تتضمنھا قصتك  المشاعرعلیك بعد ذلك أن تفكر في 5.

بھ من یقرأ قصتك؟ سیشعرالذي 
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علیك باإلبداع

16

شریك



أصوات الطالب من أجل المدارس

البطل المدرسي الخارق

مان لیتمتع كل شخص باألالعنف _على_القضاء#نحن نحاول 
.كي یتعلم

 وعیةالتالخطوة األولى للقیام بعمل ضد العنف في المدارس ھي 
.بھذه القضیة

 أن یساعد في إلھام العالم لالطالع علىكتابة قصة من شأن 
...قضیة العنف واتخاذ إجراءات ضده

مسابقة القصص المصورة

طال الخارقین األبطال الخارقین والقصص التي ابتدعناھا إلى المسابقة المدرسیة لقصص األب سنقدم
.المصورة التي تدیرھا الیونیسف ومبادرة القصص المصورة توحد األمم

.عالمي على أفضل التقدیمات تصویتبعد ذلك سیجري 

سیُنشر ة كتاب قصص مصورمع فریق محترف لبعث الحیاة في بطلھ الخارق ضمن  الفائزسیعمل 
!على شبكة اإلنترنت وفي األمم المتحدة

رك فیھ قادة أثناء االجتماع الذي سیشاإطالق كتاب القصص المصورة النھائي في األمم المتحدة سیتم 
.2030العالم لمناقشة ما تقوم بھ الدول لتحقیق التعلیم والسالم لكل طفل بحلول عام 

��! بوووم
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العنف_على_القضاء#قصة من أجل 

:للتحقق من أن ال أحد یتعرض للتھدید أو األذى وإلھامھمالقراء  إلطالعابتكر قصة 
في الطریق إلى المدرسة والعودة منھا،•
في المدرسة،•
.في محیط المدرسة وأثناء األنشطة المتعلقة بالمدرسة•

!آمناً كي یتعلممن حق كل شخص أن یكون 
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اختر مشكلة من أجل حلھا
...المشكلة أنھ لیس كل الطالب آمنین

ة یتعرض بعض الطالب، خاص
في  البنات، للعنف أو المضایقات
طریقھم إلى المدرسة أو في 

.طریق عودتھم منھا

ال یتمكن بعض األطفال من 
استخدام طرق آمنة أو ركوب 

مواصالت آمنة للذھاب إلى 
.المدرسة

یضطر بعض األطفال إلى 
المشي من المدرسة وإلیھا في 
ة الظالم مما یجعلھم أكثر عرض

.للعنف

سنة لتسلط األقران في  15و 13طالب تتراوح أعمارھم بین  3یعاني أكثر من طالب واحد من أصل 
.المدارس

.من أولئك الذین تعرضوا لتسلط األقران لم یخبروا أحداً بذلك% 30

عرض ال یستطیع بعض الطالب الذھاب إلى دورات المیاه دون أن یراودھم الخوف من تسلط أقرانھم أو الت
.لألذى

و ھویتھم یتم إقصاء بعض الطالب أو استھدافھم من قبل مدرسین أو من قبل زمالئھم بسبب نوع جنسھم أ
.كناھمالجنسیة أو عرقھم أو إثنیتھم أو لغتھم أو إعاقتھم أو مكانتھم االجتماعیة أو االقتصادیة أو مكان س

.تُستھدف بعض المدارس بالعنف المسلح

.تتعرض بعض المدارس للتھدید أو الھجوم، خاصة في األماكن التي تدور فیھا حروب

.یعیش نصف األطفال ممن ھم في سن المدرسة في بلدان یمارس فیھا العقاب الجسدي بالمدارس

من األطفال % 15، تعرض 2012خالل عام 
سنة  18-13من عمر ) في الوالیات المتحدة(

ني أو غرف للتسلط اإللكتروني عبر البرید اإللكترو
ائل الدردشة أو التراسل الفوري أو المواقع أو الرس

.النصیة

روني یزید احتمال تعرض البنات للتسلط اإللكت
 ، إذ تبلغبأكثر من الضعف مقارنة مع األوالد

.على التوالي% 9و % 21النسبة 

خالل (ال یستطیع بعض الطالب اللعب 
.رانھمبسبب تسلط أق) االستراحات أو في الملعب

ة یُستبعد بعض الطالب من األنشطة الالمنھجی
الفرق الریاضیة، (حول المدرسة أو خارجھا 
)إلخ...النوادي، حفالت الرقص، 

في الطریق إلى المدرسة والعودة منھا...  في المدرسة...  في محیط المدرسة... 
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األبطال الخارقون المنقذون
اختر القوة التي یتمتع بھا بطلك الخارق

جمع الطاقة-

قدرة االستماع الفائقة-

مھارات توسط ھائلة-

اإلشفاء-

التحكم بالعقول-

التمویھ-

المرونة-

التجمید-

!اخترع قوة خارقة من عندك-

أفكار حول القوى الخارقة

قراءة األفكار-

السفر عبر الزمن-

التخاطر-

الطیران-

التخفي-

تولید الضوء-

بث االنفعاالت لآلخرین-

مقاومة الحرارة-

قوة جبارة-

....طّور شخصیة قصتك
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المغامرة

...البدایة

...الوسط

...النھایة

 كیف یحل بطلك المشكلة
ویجعل المدرسة مكاناً آمناً؟

ع قدّم بطلك وطبیعة الصرا
أو عدو البطل

وّضح المشكلة التي اخترتھا وأین تحدث مجریاتھا
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إعداد الرسم
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ما الذي بوسعنا
القیام بھ أیضاً؟

23
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ھل تشعر أنك تنّشطت؟
أفكار كي تكون بطالً في مدرستك

ة ساعد مجتمعك المحلي بإنار
الشوارع وتزوید الطالب 
بوسائل آمنة للذھاب إلى 

.المدرسة والعودة منھا

شارك في إقامة مجلس 
یجد حلوالً وینفذھا 
 للتصدي للعنف في

.المدارس

نظم حلقات عمل 
 بشأن منع تسلط
ة األقران واالستجاب

.لھ ھ ما الذي یمكنك القیام ب
أیضاً؟؟؟؟؟

أبلغ موظفي المدرسة 
عندما تشھد عنفاً أو 

.تتعرض لھ

ة ساعد في خلق ثقاف
نف یُنظر فیھا إلى الع

غیر على أنھ أمر 
 ً .مقبول اجتماعیا

نّظم حملة في المدرسة 
بأسرھا لتشجیع إدماج 

.الجمیع
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لمسابقة المدرسية لقصص األبطال الخارقين المصورةا

باوربوينت : 3مرفق 

ائح القابلة للتحرير انظر الرابط حيث توجد الشر

دليل المعلم : 4مرفق 

: التعليم اآلمن: القضايا1

 ما هي المشكلة؟

ي طريقهم إىل المدرسة أو من حق جميع األطفال أن يكونوا آمني   وأن يلتحقوا بالمدرسة وأن يتعلموا. لكن، ال يتمكن جميع األطفال من الذهاب إىل المدرسة وليسوا 
 آمني   وهم ف 

ً
جميعا

ي داخلها،
ي للطفل أو إعاقته أو انتمائه أنهم ليسوا أو  ف 

ي أغلب األحيان، يؤثر النوع الجنسان 
ي المدرسة. هناك قضايا مختلفة تقف وراء هذه المشكالت: فف 

إىل أقلية عىل مقدرته مدمجي   ف 

ي 
ي رحلته إىل المدرسة، وهي ناشئة عن الموقع الجغراف 

ض الطفل ف  ي بعض الحاالت ثمة عقبات تعتر
يعىل االلتحاق بالمدرسة. وف 

اعات. وف   أو األمن عىل الطريق أو العنف المجتمغي أو الت  

ي 
ي المدرسة أو حولها. بوسع هذه االنتهاكات لحقوق الطفل أن تتسبب ف 

ر جسدي أو عقىلي دائم لألطفال حاالت أخرى يواجه األطفال التميت   أو التسلط أو العقوبة الجسدية ف  يبفر  رص 

ي الغمعهم حتر مرحلة البلوغ. إن عدم منح األ 
 للتعلم له ثمن اجتماعي واقتصادي مما يؤثر عىل العائالت والمجتمعات ككل. تنشأ البيئة المدرسية غت  اآلمنة ف 

ً
 آمنا

ً
الب عن طفال مكانا

ورة  ، ثمة رص   الحماية لكل طفل ت  ة تعليمية آمنة لضمان توفبيئ إلقامةاألعراف والصور النمطية االجتماعية والجنسانية، ويتم فرضها عن طريق ديناميات سلطوية غت  متكافئة. وبالتاىلي

، واإلكراه الجنشي واالعتداء الجنشي واال 
ً
اإلشارة  غتصاب، إىل جانب أمور أخرى. تجدر من تسلط األقران، والعقوبة الجسدية، والمضايقات واإلساءات اللفظية والجنسية، واللمس غصبا

ة أو عن طريقإىل أن العنف قد يقع بصف نت.  ة شخصية مباشر اإلنتر

 من طالب واحد من كل  130زهاء عىل مستوى العالم، يتعرض  •
ً
اوح أعمارهم بي    طالب( 3مليون طالب )أكير قليال سنة لتسلط األقران. يحصل الطالب الذين 15و 13تتر

ي الرياضيات والقراءة من زمالئهم الذين ال يعانون من هذه الظا
ي مبحتر

ي حياة األطفال والمراهقي   هرة )المصدر: يتعرضون للتسلط عىل عالمات أدن  ف 
، وجه مألوف: العنف ف 

 (. 2017اليونيسف، نيويورك 

•  .
ً
ي الطريق إليها أيضا

ي مرافق المدرسة فقط بل ف 
ي عام ال يحدث العنف ف 

ي هجوم أو تهديد بالهجوم عىل المدارس  500نحو  ،أو التحقق من وقوع ،وحده، تم توثيق 2016فف 
 18ف 

اع  أو منطقة متأثرة بالت  
ً
 (2017اليونيسف ) اتبلدا

https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_Key_findings_Ar.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_Key_findings_Ar.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_Key_findings_Ar.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_Key_findings_Ar.pdf
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كيف ترتبط هذه الحملة للقضاء عىل العنف في المدارس وحولها مع األطر األخرى؟

ي عام األهداف العالمية
ي األمم المتحدة والبالغ عددها 2015: ف 

. يجدد الهدفان  دولة 193، تبنت جميع الدول األعضاء ف  التأكيد عىل  16و 4أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر
ي التعلم والتمتع باألمان. 

ام العالمي بحق كل طفل ف   االلتر 

)التعليم الجيد( يدعو إىل توفت  بيئات تعليم آمنة وخالية من العنف وشاملة للجميع وفعالة للجميع.  4الهدف العالمي 

سائر أشكال العنف المرتكب ضدهم. إنهاء )السالم والعدل( يدعو إىل إنهاء إساءة معاملة األطفال واستغاللهم واالتجار بهم وتعذيبهم و  16الهدف العالمي 

منح لألطفال: بل  : اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل
ُ
 هبة ت

ُّ
احدة عىل تنفيذ هذه االتفاقية. والكثت  من ما عدا و  هو حق لهم. لقد وافقت جميع الدولإن توفت  التعليم اآلمن ال ُيعد

 مواد االتفاقية وثيق الصلة بهدف الحملة، السيما المواد التالية: 

)التحرر من كافة أشكال العنف( 19المادة 

ي التعليم( 28المادة 
)الحق ف 

ي تمسهم( 12المادة 
)يتمتع األطفال بحق التعبت  عن رأيهم وأن تؤخذ آراؤهم بجدية فيما يتعلق بالقضايا التر
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ي عليك أن تساعد؟
لماذا ينبع 

 وال ُيقر بمدى انتشاره. لذا، يجب تحقيق تحسينات شاملة عابرة للحدود والثقافا
ً
 بحق األطفال مخفيا

ً
ي ت. ومن ال يزال العنف الذي ُيمارس يوميا

المرجح أن يتفاقم العنف ف 
ي الم

. إن القضاء عىل العنف ف 
ً
ي تظل خفية غالبا

ز هذه األزمة التر ت 
ُ
اعات. لذلك ال بد أن ن ي السياقات المدارس وحولها أثناء أوضاع األزمات والت  

ي ذلك ف 
دارس وحولها، بما ف 

ي القيام بذلك اتخاذ إجراءات عىل مستوى الفرد والمجتمع المحىلي  اإلنسانية، أمر أساسي للحفاظ عىل حقوق األطفال ناهيك عن أهميته الجوهرية
بالنسبة للتنمية المستدامة. يقتض 

ي هذه الجهود المحلية والوطنية والع‘ مجموعة األنشطة’والمدرسة والوطن من أجل تطبيق التدابت  االستباقية الالزمة كي يتحقق التعليم اآلمن لجميع األطفال. تهدف 
المية. إىل اإلسهام ف 
. من ش ي سبل كفيلة بإحداث التغيت 

ي زيادة الوعي وحمل األطفال عىل التفكت  ف 
ي اإلجراء المدرسي )النشاط بل إن تنفيذ ولو نشاط واحد فقط من هذه األنشطة سيساعد ف 

( 1أن المشاركة ف 
ي )النشاطان 

( أن يتيح للطالب تقديم حلول أكتر لهذه4( ومسابقة القصص المصورة )النشاط 1ء ( واالستقصاء العالمي )الجز 3و 2وجهود الدعوة عىل المستويي   المحىلي والوطت 
ي إيجاد بيئة مدرسية آمنة والحصو 

، من خالل هذه األنشطة، أن يتحقق لكل طالب فهم أفضل لمساهمته الخاصة ف  ي
ي بيئة تعليمية آمنة. المشكالت. وينبغ 

 ل عىل حقه ف 

ي إحداث أثر أقوى، فف
 
: إذا كنت مهتما ف ي التاىلي

 
كر ف

؟التغيي  عىل المديي   القصي  والطويل في آٍن معا  •  : ما الذي تحاول أنت وطالبك إنجازه؟ كم من الزمن سيدوم ذلك التغيت 

؟ ما هي نقطة البداية )أو الرصد والتقييم •
ً
ي يمكنك قياس التغيت  والتأثت  نسب‘( خط األساس’: كيف ستثبت أنك أحدثت فرقا

ي اعتمدتها والتر
قبل إجراءاتك وبعدها؟ –ة إليها التر

بما هي أفضل  – بمعية طالبك –: كيف يمكنك مشاطرة هذا التأثت  مع الحملة العالمية؟ عند قيامك بتحميل الصور والموارد إىل الخريطة الرقمية، فكر بحرص النتائجبمشاركة ال •

. ، بل وإظهار الفرق فقط إلظهار ما تقومون به طريقة يمكن اتباعها ليس
ً
الذي ُيحدثه ذلك أيضا

ي العثور عىل موارد إضافية؟
 أين يمكنت 

كت   بصفة خاصة عىل  #القضاء_عىل_العنف حملة•
ي تديرها اليونيسف، مع التر

ي المداالتر
. 2018يوليو  تموز/  ستنطلق إىل حت   الوجود ابتداًء من – رس وحولها القضاء عىل العنف ف 

ي للمسابقة المدرسية لقصص األبطال الخارقي   المصورةانظر هنا •
ون  نتسينطلق عىل  – الموقع اإللكتر  من  شبكة اإلنتر

ً
ين األول/ أكتوبر  5اعتبارا . 2018تشر

ي أيلول/ سبتمت   – اإلجراءاتو  درس اليوم العالمي للطفل •
ي و : وهو يوم عمل 2018سينطلق ف 

/  20اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف  مرح لألطفال ومن قبل األطفال! ف  ي
ين الثان  تشر

 من  سيتآزر العالماتفاقية حقوق الطفل، سن أي الذكرى السنوية ل –نوفمت  
ً
 بالمدرسة وآمنا

ً
من أجل الوصول إىل بليون طفل ويافع، ليقوموا بأدوارهم حتر يكون كل طفل ملتحقا

 عىل تحقيق إمكاناته. إن اليوم الع
ً
هو يوم لالستماع إىل األطفال والنضال من أجل حقوقهم. ونحن نشجع المدارس عىل اتخاذ إجراءات. ستتوفر التفاصيل  المي للطفلاألذى وقادرا

ي أيلول/ سبتمت  
. 2018الكاملة ف 

ي المدارس وحولها  اليونيسف وأحاديث الشباب •
ي تموز/ يوليو  –حول القضاء عىل العنف ف 

. 2018سينطلق ف 

.  الرسوم المتحركة لليونيسف •
ً
 فاعال

ً
نت حيث يلعب األطفال دورا حول سالمة األطفال عىل شبكة اإلنتر

 . ال للتسلط •

 . تحدي اللطف الغامر  •

)الواليات المتحدة فقط(.  تحدي اللطف للمدرسة المتوسطة •

https://www.unicef.org/arabic/endviolence/
https://uni.cf/evac-stl-ar
https://uni.cf/evac-stl-ar
https://uni.cf/evac-stl-ar
https://uni.cf/SSCC-ar
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2018/07/World-Childrens-Day-Final-Arabic1.pdf
https://uni.cf/wcd-ar
https://uni.cf/yt-ar
http://www.youtube.com/playlist?list=PLD2C18A5CF84556D4
https://www.nobully.org/
https://thegreatkindnesschallenge.com/
https://kindnesschallenge.com/
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تابع الحملة

مشاطرة
درج أية معلومات من شأنها أن تكشف هوية األطفال أالبعد الحصول عىل 

ُ
ة من الطالب والتأكد من أن أي أذى لن يلحق بهم جراء ذلك )أي ال ت و تعرضهم لمخاطر(، قم موافقة المستنت 
ظهر الطالب أثناء عملهم عىل أنشطتهم إضافة إىل نشر صور لمنتج

ُ
ي ت

اتهم النهائية. بنشر الصور أو مقاطع الفيديو التر

يمكنك الدخول إىل مواقع التواصل االجتماعي عير الوسوم التالية: 
#القضاء_عىل_العنف
_العالم ي

 
_درس_ف #أكير

#مسابقة_القصص_المصورة

ي العالم: 
 
أضف إشارة إىل يونيسف، وأكير درس ف

_العالم ي
 
_درس_ف فيسبوك: @يونيسف  @أكير

 : _العالم تويي  ي
 
_درس_ف @يونيسف  @أكير

_العالم إنستاغرام:  ي
 
_درس_ف @يونيسف  @أكير

التصويت الختيار الفائزين بمسابقة القصص المصورة
ة  ي الفتر

ي الذي سيتم ف 
ون  ي التصويت اإللكتر

ك طالبك ف  /  25-16أشر ي
ين الثان  ي . سيتم إطالق 2018نوفمت   تشر

ون  ي للحملة  الموقع اإللكتر
ين األول/ أكتوبر  5ف  . 2018تشر

س المواضيع الحساسة2 : كيف تدرِّ

ي الحسبان خلفيات الطالب يرحر المالحظة
ي هذه األنشطة بكل حساسية وأن تأخذ ف 

ي تفتحها مع طالبك ف 
. هدفك هو وتجارب  هم: يجب أن تتعامل مع النقاشات التر

 يتشاطر فيه طالبك 
ً
 آمنا

ً
ي نقاشات معينة وهي رغبة  ،أفكارهمأن تجعل غرفة الصف مكانا

ي إعفائهم من المشاركة ف 
. قد يرغب بعض الطالب ف 

ً
اتهم أيضا بل وخت 

 أو أ
ً
ي يفكرون فيها بأن العنف ضد األطفال قد يكون مرفوضا

امها. وبالنسبة لبعض األطفال، قد تكون هذه هي المرة األوىل التر كة لجميعيتوجب احتر نه تجربة مشتر
األطفال. 

ي معالجة المواضيع الحساسة. قد 
ة ف  ، حتر وإن كنت صاحب خت 

ً
 مفيدا

ً
ا احات التالية تذكت  ي االقتر

تجد ف 
قبل الحصة: 

https://uni.cf/SSCC-ar
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mauritius_Road_Signs_-_Warning_Sign_-_Other_dangers.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mauritius_Road_Signs_-_Warning_Sign_-_Other_dangers.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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 بأن •
ً
 من مسائل العنف؟ إذا كان األمر كذلك، بوسعك إخبارهم مسبقا

ً
 في الصف تأثروا شخصيا

ك ستناقش هل لديك علم بوجود طالب معي   أو طالب معيني  
ق مما إذا كان يشهم المشاركة. يمكنك إعطاءهم خيارات عدم المشاركة أو مغادرة الغرفة إن لزم ا موضوع كيفية القضاء

ّ
ي المدرسة وحولها، والتحق

ألمر أو عىل العنف ف 
ة(.   خت 

مناقشة المسألة أكتر معك أو مع أحد زمالئك المناسبي   )مثل مرشد المدرسة أو شخص أكتر

عند بدء الحصة: 

ي •
طبق ف 

ُ
ي بداية الحصة لدى إذا كنت ت

ام داخل غرفة الصف، قم باإلشارة إليها ف  توضيحك للطالب األصل "قواعد أساسية" معيارية إلدارة نقاشات شاملة للجميع ومتسمة باالحتر
 بأنك ستقوم بمناقشة قضايا مهمة ولكنها حساسة. 

 وإن لم يكن لديك مثل هذه القواعد األساسية، هل يمكنك وضع مثل هذه القواعد  •
ً
بمعية طالبك؟ سيساعدهم هذا عىل ممارسة التفكت  النقدي ومهارات التعاطف مع اآلخرين فضال

ي غرفة الصف لغايات 
امها. يمكن توضيح هذه القواعد وعرضها ف  ام باحتر الرجوع إليها بانتظام. اطرح األسئلةعن أنهم سيشعرون بقدر أكت  من الملكية تجاه هذه القواعد وااللتر 

 الية: المحفزة الت

o ،ي التعبت  عن آرائهم؟ ]فيما يتعلق بالشية
ي تعتقدون أنه يتعي   علينا أن نطبقها بحيث نضمن شعور الجميع باألمان ف 

ال حاجة ألن يعرف األشخاص من  ما هي القواعد التر
 يجعل المدرس يشعر بأن هذا الط

ً
الب غت  آمن أو أنه بحاجة إىل بعض المساعدة أو الدعم خارج المجموعة من قال ماذا، وما الذي قيل )ما لم يقل أحد الطالب شيئا

خارج النشاط([. 

o  ي ذات الوقت؛ ال
 مقاطعة؛كيف يمكننا إعطاء كل شخص فرصة التعبت  عن نفسه، وليس فقط الطالب الذين يشعرون بالثقة؟ ]ال يتحدث أكتر من شخص واحد ف 

ام لما يقوله اآلخرون؛ استخدام "عصا الكالم" إذا لزم األمر )ال أحد يمكنه التكلم إال الذي يمسك بالعصا(؛ ي قول غت  الراغبي   لطالب يمكن ل االستماع بعناية واحتر
ف 

ء ما )دون إجباره( ...إلخ[. ب أن يقوموا أفكارهم بصوت عال  ي
ي قول سر

ء، لنا أن نسأله إن كان يرغب ف  ي
 ولم يقل أي سر

ً
 ما صامتا

ٌ
ي أحد

كتابتها؛ إن بفر

o  ي علينا فعله إذا كان
ي أحد ما ما الذي ينبغ 

م هذه الرغبة غت  راغب ف  يالتعبت  عن رأيه؟ ]احتر
(؛ ينبغ 

ً
ه عىل الكالم وال تحرجه )التعبت  عن الرأي حق وليس واجبا وال تجت 

هم عند مخاطبة مجموعة أشخاص، ولكن الكل لديه آراء قّيمة يمكنه التعبت  عنها بطرق كثت   كل حسب   ،ة مختلفةإدراك أن بعض األشخاص يشعرون بثقة أكت  من غت 
 [. ما يناسبه

o ي أن يحدث إذا اخت
ام وليس بطريقة جارحة أو غت  مهذبة؟ ]اطلب بشكل مؤدب من الشخصما الذي ينبغ  ي لنا أن نختلف بطريقة تنم عن باالحتر

ي الرأي؟ كيف ينبغ 
لفنا ف 

ي صحة الفكرة وليس الشخص؛ اشكر الشخص عىل طرح فكرته، و 
ي بت  عليها رأيه حتر نتمكن من فهم رأيه بشكل أفضل؛ اطعن ف 

فكرة  وضح بأن لديكإبداء األسباب التر
ي ذلك؛ استخدم عبارات من قبيل "أعتقد..." وليس "أنت ..."؛ ال تستخدم تعليقات جارحة أو مهينة أو لغة بذيئة؛ إن كنت 

ذ مغايرة والسبب ف 
ُ
 بشدة، خ

ً
 أو منفعال

ً
غاضبا

ء اسمه حرية تعبت  كاملة )لل ي
ي أن تدرك أنه ال يوجد سر

 كي تهدأ قبل أن تبدأ بالكالم؛ ينبغ 
ً
 عميقا

ً
ء نريده عىل اإلطالق إذا نفسا ي

كبار أو األطفال(: ال يمكننا أن نقول أي سر
ور  ، سل نفسك "هل هو صحيح؟ هو رص 

ً
 عىل إيذاء أشخاص آخرين؛ قبل أن تقول شيئا

ً
ي؟ هل هو كان يرص  بحقوق شخص آخر أو بسمعته، أو إذا كان يشجع أحدا
 للجهد المبذول للتوضيح. بوسعنا االتفاق ع

ً
ي الرأي حول هذه القضيةىل أننا لطيف؟"؛ قل "شكرا

...إلخ". ال نتفق ف 
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o يخفف من ضيقه، امنحه الفرصة ليواصل النقاش أو يغادره؛ ال تجلب االنتباه إليه 
ً
ي لنا فعله إذا تضايق أحد ما؟ ]دع صديقا

ه عىل قول ما الذي  ما الذي ينبغ  أو تجت 
ي الغرفة ح

م خصوصيته؛ ليكن لديك ركن هادئ ف  ح التحدث مع يضايقه، بل احتر يث يمكن لمثل هذا الشخص أن يذهب إذا اقتض  األمر؛ بوسع المدرس أن يقتر
 .]
ً
ي النشاط إذا/ وعندما يكون مستعدا

 الشخص عىل انفراد وأن يرحب بعودته إىل المشاركة ف 

ي تعمل عىل "ته •
 أن تتخيل أنك تفتح برفق غطاء علبة أدر الموضوع بلطف. وإذا داهمك الوقت، ال تلجأ إىل القفز عن النقاشات أو األنشطة التر

ً
يئة األجواء". قد يكون مفيدا

. وكي ال يحدث فيها حلوى/ كريات/فول )تمثل عواطف ُيحتمل أن تكون حساسة(. وأنت ال تريد أن تتطاير كل محتويات العلبة فجأة وتتناثر عىل األرض عىل ن ي
حو عشوان 

 ة برفق وعناية. بطرف العلالمحتويات من  وتسكبالغطاء ببطء  فإنك تفتح ذلك،

 ركز قدر اإلمكان عىل الحلول وليس المشكالت.  •

ب العمر ونوع يمكنك، بحسب السياق المحىلي )اعتبارات ثقافية وشخصيات محددة وديناميات ضمن المجموعة، وما إىل ذلك(، تقسيم الصف إىل مجموعات أصغر حس •
وري بهدف خلق  خاًء بما يشجع الطالب عىل المشاركة. الجنس والتجربة، إذا كنت تعتقد أن ذلك رص   جو أكتر استر

 عىل امتداد الحصة: 

ي يتفاعلون بها مع بعضهم. هل بدأ أحدهم يشعر باالنزعاج؟ هل يشعر  •
 أراقب لغة الجسد عند الطالب والطريقة التر

ّ
ل حدهم بعدم االرتياح أو باالنكفاء التام؟ تدخ

 بما تنصح القواعد األساسية إذا ما شعر طالب باالنزعاج(. بكل رفق وعىل النحو المناسب. امنحه فرصة 
ً
ي النشاط حسب اللزوم. )انظر أيضا

 التوقف عن المشاركة ف 

 األجواء عن طريق بعض األنشطة "المنشطة" أو "المهدئة" فيما بي   فقرات النقاش حسب اللزوم.  اعمل عىل تبديل •

 عنف ما[. حدوث إذا ما كشف طفل عن معلومات تتعلق بأدناه بشأن اإلجراءات الواجب اتخذاها  3]انظر قسم  •

 
ي نهاية الحصة: 

 
 ف

غلق الغطاء. تأكد من اختتام الحصة عىل النحو المناسب. يتوجب عليك أن تجمع برفق جميع حبات "الحلوى/ الكريات/ الفول" وتعيدها إىل "العلبة" ومن ث •
ُ
م ت

لتقديم مالحظات وتعليقات من عملهم الجماعي وطرح أية أسئلة؛ إتاحة الفرصة لهم للتحدث إليك عىل انفراد بعد يمكنك القيام بذلك عن طريق: إتاحة الفرصة للطالب 
ة لإلعجاب وعىل استماعهم  ء؛ توجيه الشكر للطالب عىل مساهماتهم العميقة والمبتكرة والمثت  ي

 بطريقة انتهاء الدرس إذا كانوا قلقي   بخصوص أي سر
ً
لبعضهم بعضا

ي )التطمهذبة قائم ام؛ أن تعت  لهم بأنك فخور بهم لمشاركتهم بأفكارهم القيمة حول هذا الموضوع الصعب؛ توجيه النقاش نحو جانب إيجان 
لع إىل المستقبل(؛ ة عىل االحتر

 
ً
 مرحا

ً
ي ويفضل أن يكون أمرا  )أغنية أو رقصة أو طرفة مناسبة ألعمارهم ...إلخ(.  االختتام بموقف إيجان 
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 صة: بعد انتهاء الح

ء قد يكون يضايقهم.  • ي
 ألن يتوجه إليك الطالب لمناقشة أي سر

ً
 كن جاهزا

ء ما.  • ي
 العثور عىل مزيد من المعلومات حول سر

ً
ء كنت قد وعدت بمتابعته، مثال ي

 قم بمتابعة أي سر

ي العالم أكت  ’إن أمكن، زود الصف طيلة السنة بالمعلومات حول ست  األمور بالنسبة لحملة  •
ي ‘ درس ف 

 عن طريق متابعة المستجدات ف 
ً
ي تديري  ها اليونيسف )مثال

التر
 .) ي

ون  يد اإللكتر  مواقع التواصل االجتماعي ذات الصلة أو عن طريق منشورات بالت 

 
 قراءات إضافية: 

ي 
 فيما يتعلق بكيفية مقاربة الموضوعات الخالفية ف 

ً
 غرفة الصف.  قد تجد النصح الذي تقدمه المصادر التالية مفيدا

 
 المملكة المتحدة لتدريس القضايا الخالفية-دليل أوكسفام

 
 المثت  للعاطفة والجدلدليل الجمعية التاريخية لتدريس التاري    خ 

 

 عنفحدوث  : اإلجراءات الواجب اتخاذها عند كشف أحد األطفال عن3
 

ي تتضمنها هذهيرحر المالحظة
ى. تتصدى األنشطة التر  : إن سالمة األطفال المشاركي   وصالحهم أثناء تنفيذ هذه األنشطة عنرص أساسي يجب إيالؤه أهمية كت 

ي وقائم عىل إيجاد الحلول   أيبقدر اإلمكان. غت  أنه من المحتمل أن تكشف النقاشات مع األطفال حول الحزمة، بشكل مقصود، لقضية العنف من منظور إيجان 
 لألذى. ينطبق هذا بوجه خاص عندما تركز النقاشات بصورة مقصودة عىل السالمة وحق الحماية من العنف. 

ً
 موضوع عن أن أحدهم قد يكون معرضا

 
ي بأنه 

ي يجب أن تستجيب بها إذا ما كشف طفل عن معلومات تتعلق به أو بطفل آخر تشر
ربما كان سوف تساعد اإلرشادات التالية عىل معرفة الكيفية الت 

ئ بأال يحدث أمر من هذا القبيل! 
 
ي بل إع إثارة خوفك،إيراد هذه اإلرشادات هنا  وليس القصد منعرضة لألذى. بالطبع، هناك احتمال مكاف

 
دادك وتعزيز ثقتك. وتفيد هذه اإلرشادات ف

ي المجال. 
 
ة ف  من أصحاب الخير

ً
 تنشيط ذاكرتك إذا كنت أصال

 
 وبالتفصيل في

ً
 من أمر ما، تحدث تمّعنتسيناريوهات مختلفة. وكلما ستقوم به عن حدوث  ما قبل البدء بالنشاط، فكر جيدا

ً
. وإن لم تكن واثقا ي ذلك، كلما شعرت بثقة أكت 

مع زمالء  أكتر ف 
 عليك اتباعها فيما ال 

ً
. فبعض البلدان لديه سياسات وإجراءات واضحة تماما  تمتلك بلدان أخرى مثل ذلك. آخرين. إن ما ستفعله يتوقف إىل حد كبت  عىل السياق المحىلي

 
  

https://www.oxfam.org.uk/education/resources/teaching-controversial-issues
https://www.history.org.uk/resource/780
https://www.history.org.uk/resource/780
https://www.history.org.uk/resource/780
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mauritius_Road_Signs_-_Warning_Sign_-_Other_dangers.svg
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 :
 
 التحضي  مسبقا

 

ق يلزمك باإلبالغ عن المخاوف إىل سلطة خارجية؟ •  هل هناك قانون مطبَّ

ي مدرستك أو مؤسستك سياسات وإجراءات محددة؟ ]إن كان كذلك، احرص عىل االطالع عليها واالمتثال لها[. هل يوجد  •
 ف 

ي مدرستك أو مؤسستك شخص معي ِّ  كمنسق  •
 بأنك ستقوم مهل يوجد ف 

ً
سؤول عن معالجة قضايا حماية األطفال وضمان سالمتهم؟ ]إن كان كذلك، فبلغه مسبقا

ف وتأكد من أنك تعرف كيف تتصل بهذا الشخص. اطلب منه النصح بشأن ما الذي يتوجب فعله إذا ما أفشر لك طفل بمعلومات عن بتدريس موضوع السالمة/ العن
 وجود عنف[. 

ي هل هناك خط  •
ي بوسعك، أو بوسع الطفل، االتصال به لطلب المساعدة؟هاتف 

ي بعض البلدان خدمات تقديم  ساخن/ خط استشارة محىلي أو وطت 
]يوجد ف 

نت[. المشور   ة لألطفال عت  شبكة اإلنتر
 

 

 

ي التدريب[ •
ي دونتها ف 

ي مجال حماية األطفال وضمان سالمتهم؟ ]إن كان كذلك، قد يكون من المفيد مراجعة المالحظات التر
 . هل تلقيت تدريبا ف 

 )أي ال توجد سياسات وال إجراءات وال منسق  إن لم يكن أي •
ً
برزت من قبل،  زمالئك عما إذا كانت المسألة قد  وال تدريب( اسأل خط هاتف ساخنمسؤول وال من هذه األشياء موجودا

 
ِّ
ي الحالة المثالية؛ اقرأ جميع اإلرشادات الموجودة هنا وفك

ي حدوثه ف 
ي إليها مختلف مسارات وإن كان الجواب بنعم، فما الذي حدث، وكذلك معرفة ما الذي ينبغ 

ي تفض 
ي النتائج التر

ر ف 
ي الحسبان القواني   ذات الصلة 

 ف 
ً
ألي أطفال آخرين قد يكونوا عرضة لألذى من الفاعل/  المصلحة الفضىل، باإلضافة إىل ألطفالالكل طفل من  والمصلحة الفضىلاإلجراءات، آخذا

 الفاعلي   نفسه/ أنفسهم أو من الوضع نفسه. 

 _____________________________ تهمضمان سالمو  األطفال المنسق المسؤول عن قضايا حماية
 

 _________________________________________الساخن/ الخطوط الساخنة  الهاتف خطرقم 
 

 _________________________________________________ عبر شبكة اإلنترنتاالستشارة 
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 عنف حدوث االستماع إىل الطفل عند إفصاحه عن

•  . ي عاجل من قبيل اإلسعاف األوىلي ي الحصول عىل عالج طت 
 ]إذا لزم األمر[ ساعد الطفل ف 

ق عليه أثناء الحصة. اسمح  •
 
ظهر رد فعل تجاهه أو تعل

ُ
 للطفل بقول ما يريد قوله دون أن ت

ي مدرستك أو مؤسستك: كان هناك سياسات و/أو إجراءات و/ إذا   •
 
 أو منسق مسؤول عن ضمان سالمة األطفال ف

o  .اتبع اإلجراءات 

o  .ي ذلك اسم الطفل
 قم بأشع وقت بتدوين ما قاله الطفل بما ف 

o  ي المدرسة/ المؤسسة فور انتهاء الحصة. إن من واجبك اإلبالغ عن المسألة حتر وإن لم تكن بلغ المعلومات
إىل المنسق المسؤول عن ضمان سالمة األطفال ف 

ي بقية اإلجراءات. 
ي ف 

 من التفاصيل. ويقع عىل المنسق المض 
ً
 متأكدا

o منخفض المست 
ً
ه "عنفا ي قد يكون عليها عىل الرغم من أن األطفال قد يصفون ما يمكن قد نعتت 

وى"، إال أنه من األهمية بمكان أال نحكم عىل مدى الجدية التر
ي هذه المرحلة. يجب تبليغ كافة الحوادث إىل المنسق المسؤول عن ضمان سالمة األطفال الذي سيتوىل بدوره تطبيق اإلجراء الصحيح 

باتجاه تصعيد األمر ف 
ي المدرسة/ المؤسسة.  أية مخاوف إن لزم األمر، بحسب ما هو منصوص عليه

ي سياسة ضمان سالمة األطفال المتبعة ف 
 ف 

ي مدرستك أو مؤسستك: سياسات و/أو إجراءات و/ إذا لم يكن هناك أية  •
 
 أو منسق مسؤول عن ضمان سالمة األطفال ف

o ألنك قد تضطر إل إتحدث مع الطفل بعد الحصة. وضح له أنك تريد مساعدته، ولكن ال تعده ب :
ً
بالغ شخص آخر لتتمكن من مساعدة الطفل بقاء األمر شا

ه عىل غت  ذلك، م قراره وال تجت 
ي هذه الحالة أن تحتر

ي هذه المرحلة، قد يقرر الطفل عدم اإلفصاح عن المزيد، وعليك ف 
ح له بأنه  بالشكل الصحيح. ف 

ِّ
ولكن وض

ي أي وقت إذا ما غت  رأيه. 
 بوسعه أن يتحدث إليك ف 

o  
ً
 ساخنة موجودة.  هاتفية أية خطوط عن تفاصيلب تزويدهيمكنك أيضا

o  ي دليل  االستجابةإذا قرر الطفل إخبارك بالمزيد، يمكنك االطالع عىل النصح المفصل بشأن كيفية
أو ما الذي يجب عليك قوله وما يجب عليك عدم قوله ف 

ي منظمة آمنة للطفلبعنوان  ‘تشايلد هوب’منظمة 
ي المنظمات، دليل العمل: السياسات واإلجراءات. كيف نبت 

ية والفرنسية  حماية الطفل ف  ]متوفر باإلنجلت  

 الرجوع إىل الملحق إساءة معاملة(. كذلك قد يكون مفيد حدوث االستماع إىل إفصاح الطفل عن –)ادعاءات الطفل  11الملحق –واإلسبانية والعربية[ 
ً
 1ا

 )تحديد عالمات إساءة المعاملة(. 

o  .ه بما يحدث ي النهاية، أخت  الطفل بما ستقوم بفعله بعد هذا وأنك ستخت 
 ف 

o  ي الذي تعمل به، ومع األخذ بعي   االعتبار
ية مع الزمالء، واإلطار القانون  أي و فل لطل الفضىل مصلحةالاتخذ اإلجراء المناسب عىل أساس نقاشاتك التحضت 

طة أو دوائر الخدمات االجتماعية. وإذا ت دخلت سلطات أطفال آخرين قد يتأثروا باألمر. قد ينطوي هذا، وقد ال ينطوي، عىل تبليغ سلطات خارجية كالشر

ي الحادثة من مسؤوليتها وليس من مسؤوليتك. 
ي المسألة، عندئٍذ يصبح التحقيق ف 

 خارجية ف 

http://createsolutions.org/docs/resources/CP%20manual/AR/CPmanualAR.pdf
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o بأنك بحاجة إىل الدعم.  احصل عىل المساعدة لنفسك إذا شعرت

 !وقعقد ال يقع ذلك أبداً، ولكن من الجيد أن تكون مستعداً فيما إذا  تذّكر!
مناقشة سبل القضاء على العنف ضد األطفال بانفتاح وحساسية خطوة إيجابية هائلة نحو تمكين األطفال  تُعد

األطفال على فهم حقوقهم في  ة جميعوالبالغين من أجل اتخاذ إجراء وإحداث اختراقات في ثقافة الصمت ومساعد
 الحماية والتعليم

 قي!شكراً لك على المساعدة في بلورة ذلك إلى واقع حقي
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