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التمتع باألمان للتعّلم
حزمة أنشطة ENDviolence# #القضاء_على_العنف في المدارس ومن حولها

الوقت الكلي

الفئات العمرية

الجزء 1: 35 
دقيقة

الجزء 2: 35-
60+ دقيقة

8-14 سنة
مع بعض المرونة 

لألطفال أعمار 
4-7 سنوات 
والبالغين من 

العمر 14+ سنة

الموضوع
المواطنة، الدراسات االجتماعية، الفلسفة، اللغة، الكتابة اإلبداعية، الفن 

والرسم

نواتج التعّلم 
إدراك مدى أهمية أن تكون البيئات المدرسية آمنة للجميع.   
الشعور بالقدرة على القيام بعمل إليجاد بيئة يتعلم فيها األطفال كافة    

بأمان. 
الشعور بالدافعية لمناصرة األطفال اآلخرين والدعوة إلى التغيير.   
ومن     وكتابياً  األفكار شفوياً  عن  والتعبير  النقدي  التفكير  مهارات  تنمية 

خالل الرسم.

المواد 
الورق والمستلزمات الكتابية ومستلزمات الرسم واألشغال اليدوية.    
نسخ من المالحق ذات العالقة.   
وصلة إنترنت وشاشة وأجهزة صوتية لمشاهدة فيلم الرسوم المتحركة    

"أكبر درس في العالم" وغير ذلك من الموارد على شبكة اإلنترنت )اختياري(.

نرجو مالحظة
بالموضوع     تعريف  األول  فالجزء  جزأين.  من  هذه  األنشطة  حزمة  تتكون 

وعناصر التعلم الجوهرية. والجزء الثاني يقدم سلسلة من أربعة أنشطة 
يُختار من بينها، وتمّكن الطالب من البرهان على تعلمهم باألداء العملي. 
كل  تختار  أن  يمكنك  وعندئذ  أوالً.  األول  الجزء  تستخدم  أن  المهم  من 

أنشطة الجزء الثاني أو بعضها كما يتناسب معك. 
يوجد دليل للمعلم في الملحق )أ( لمساعدتك على اإلعداد. يشتمل هذا    

تدور  التي  المناقشات  مع  التعامل  كيفية  بشأن  تلميحات  على  الدليل 
حول موضوع حساس كالعنف. نوصيك بشدة بقراءة هذا الدليل. 

"درس"،     و  "طالب"  و  "معلم"  المصطلحات  استخدام  من  الرغم  على 
يمكنك أن تستخدم حزمة األنشطة هذه في السياقات غير المدرسية 

كالمجموعات الشبابية.
مع     سنة،   14-8 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  األطفال  درس  كل  يستهدف 

تقديم أفكار حول طريقة تكييفه بما يتناسب مع الفئات العمرية األخرى. 
تستهدف المسابقة الفكاهية المذكورة في النشاط الرابع من يبلغون 

من العمر 8-18 سنة.
الرسوم     فيديو  العالمية، شاهد  باألهداف  دراية  على  الطالب  يكن  لم  إذا 

من  درس  انظر  األطفال،  لحقوق  على شرح  لالطالع  أوالً.  هذا  المتحركة 
أجل اليوم العالمي للطفل.

© UNICEF/UN0202369/DEJONGH

 اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل - الحقوق العالمية لكل طفل في التمتع باألمان 
وفي الحصول على تعليم جيد )المادتان 19 و 28(

https://vimeo.com/138852758
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2018/07/World-Childrens-Day-Final-Arabic1.pdf
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2018/07/World-Childrens-Day-Final-Arabic1.pdf
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أُنشئت حزمة األنشطة هذه كجزء من حملة #القضاء_على_العنف التابعة لليونيسف. وهي تركز على وجه الخصوص على إنهاء العنف في المدارس ومن    
حولها بحيث يستطيع األطفال كافة التعلم في بيئات آمنة. 

ينبغي تناول مفهوم "إنهاء العنف ضد األطفال" في الصف المدرسي من خالل المنظور اإليجابي المتمثل في "إيجاد بيئات آمنة يتعلم فيها األطفال كافة".    
للعنف واألمان معاٍن مختلفة في األماكن المختلفة وعند مختلف األشخاص. ويجب أن ندع األطفال يعرّفون قدر اإلمكان كيف تؤثر هذه القضايا عليهم    

ويحددون المجاالت التي يريدون تناولها. 
تتسم حزمة األنشطة بالمرونة، حيث يمكنك تكييف الدروس واألنشطة لكي تتناسب مع عمر األطفال والوقت والموارد المتاحين.   

التواريخ األساسية

كيف تستخدم حزمة األنشطة

يمكن القيام باألنشطة في أي وقت، لكن...

إذا أردت المساهمة في االستقصاء على اإلنترنت المذكور في الجزء األول، يجب أن ترسل ردودك في موعد أقصاه 1 مايو/أيار 2019.   
إذا أراد الطالب المشاركة في مسابقة بطل المدرسة الخارق الفكاهية )النشاط الرابع(، يجب استالم المساهمات في موعد أقصاه 21 أكتوبر/تشرين    

األول 2018.
إذا أراد الطالب مساهمة أفكارهم في إعالن شباب اليونيسف إلنهاء العنف، يجب استالم المساهمات عن طريق خريطة أكبر درس في العالم الرقمية    

في موعد أقصاه 30 أكتوبر/تشرين األول 2018.
ستقام األنشطة العالمية في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بمناسبة اليوم العالمي للطفل ]المعلومات الكاملة متاحة في سبتمبر/أيلول 2018[.   
إذا أردت أن تكون أصوات األطفال جزءاً من عمليات المناصرة الوطنية، مثل استعراض بلدك الوطني الطوعي لألهداف العالمية، أو تقرير بلدك إلى لجنة    

األمم المتحدة لحقوق الطفل، فلتّطلع على األطر الزمنية الوطنية المعينة لهذه العمليات.

الخطوة 1: تعرّف على خلفية الموضوع ومصادر الحصول على المزيد من المعلومات واعتبارات اإلجراءات الوقائية الواردة في دليل المعلم )الملحق   «
)أ((. 

الخطوة 2: أكمل الجزء األول )35 دقيقة(.  «
الخطوة 3: حوّل التعلم إلى عمل باختيار واحد أو أكثر من األنشطة الواردة في الجزء الثاني )35-60+ دقيقة لكل منها(. تغطي هذه األعمال ما يلي:   «

"ما الذي يمكنني فعله في: مدرستي - مجتمعي المحلي - بلدي أو العالم بحيث يْنعم كل طفل باألمان للتعلم؟"

لمساعدتك على التنقل عبر حزمة األنشطة، استخدم أيقونة األهداف العالمية الموجودة في كل صفحة للنقر والرجوع إلى 
صفحة المحتويات.

https://www.unicef.org/endviolence/
https://www.unicef.org/endviolence/
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
https://uni.cf/wcd-ar
http://www.childrightsconnect.org/crc-reporting
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
http://www.childrightsconnect.org/crc-reporting
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ينبغي أن يَْنعم 
الجميع باألمان 

للتعلم

]قّدم للموضوع بمناقشة صورة؛ 
فّكر في الحلول بمشاهدة فيلم 
الصور المتحركة "أكبر درس في 
العالم"- مباشر من 30 يونيو/

حزيران 2018[

قّدم للموضوع بمناقشة صورة؛ قم بإجراء استقصاء 
صّفي مشترك؛ اربط األحداث باألهداف العالمية 

واتفاقية حقوق الطفل؛ فّكر في الحلول بمشاهدة 
فيلم الصور المتحركة "أكبر درس في العالم" - 

مباشر من 30 يونيو/حزيران 2018

أ )دليل المعلم(   35
ب )الصورة(   
ج )االستقصاء(   
د )األهداف العالمية(   
هـ )االتفاقية(   
وصلة إنترنت )اختيارية(   

النشاط 1: ما  
الذي يمكنني 

فعله في 
مدرستي بحيث 

ننعم جميعاً 
باألمان للتعلم؟ 

- صيغوا ميثاق 
أمان

توّصلوا إلى أفكار للتصدي للمشكالت التي ُحددت في 
االستقصاء الصّفي؛ ضعوا ميثاق أمان صّفي وتبّنوه؛ 

ناقشوا معنى الوفاء بالوعد

نتائج االستقصاء الصفي الذي أُجري في    35
الجزء األول

و )أفكار الميثاق(   
مستلزمات كتابية/فنية، صمغ، مقص   

اصنعوا "سلسلة ورقية من 
الوعود" لتعزيز األمان

ز )السلسلة الورقية(   20
مستلزمات كتابية/فنية، صمغ، مقص   

اعملوا على اعتماد 
الميثاق الصفي كميثاق 

للمدرسة بأسرها 
وساندوا تطبيقه

+60

ع: قوموا بجولة أمان مدرسي تفضي إلى خطة عمل بقيادة طالبية ح )جولة األمان المدرسي(   60+توسُّ

النشاط 2: ما 
الذي يمكنني 

فعله في 
مجتمعي 

المحلي بحيث 
ننعم جميعاً 

باألمان للتعلم؟ 
ارسموا خريطة 

مجتمعية 
وضعوا خطة 

عمل

]ادخلوا في تأمل موّجه للتفكير 
في الرحلة إلى المدرسة ومنها[

نفذوا نشاطاً بمناسبة اليوم 
العالمي للطفل - مباشر من 

سبتمبر/أيلول 2018

ادخلوا في تأمل موّجه للتفكير في الرحلة إلى 
المدرسة ومنها؛ ارسموا خريطة مجتمعية تبيّن 

األماكن اآلمنة واألقل أماناً؛ ضعوا خطة عمل 
مجتمعية؛ أعدوا رسالة إبداعية إلرسالها إلى أحد 

قادة المجتمع المحلي

40-
+60

ب )الصورة(   
نتائج االستقصاء الصفي الذي أُجري في    

الجزء األول
ط )التأمل الموّجه(   
خريطة بسيطة للمجتمع المحلي   
ي )الرموز التعبيرية للخرائط المجتمعية(   
ك )خطة العمل المجتمعية(   
مستلزمات كتابية/فنية، صمغ، مقص   

ارسموا/أنشئوا خريطة 
مجتمعية تلصيقية؛ حددوا أفراد 
المجتمع الذين يساعدون على 

الحفاظ على األطفال آمنين

مستلزمات كتابية/فنية ومستلزمات    20
أشغال يدوية، صمغ، مقص

ً 20+ارسموا أو ابنوا مجتمعاً آمناً مثاليا

قوموا بجولة في الحي الذي 
تسكنونه وارسموا/تشاركوا 

صوراً عن األماكن اآلمنة 
واألماكن األقل أماناً.

+60

ع: قوموا بجولة أمان  توسُّ
في المجتمع المحلي 

تفضي إلى خطة عمل 
بقيادة طالبية

ح )جولة األمان المدرسي(   60+

النشاط 3: ما 
الذي يمكنني 

فعله في بلدي 
بحيث ننعم 

جميعاً باألمان 
للتعلم؟ - 

حملة لجعل 
المدارس أكثر 

ً أمانا

اتخذوا قراراً بشأن الرسائل األساسية بتحليل رسائل 
مناصرة اليونيسف العالمية للحكومات؛ صيغوا 

استراتيجية مناصرة

ل )متطلبات مناصرة اليونيسف(   40
م )استراتيجية المناصرة(   

أفكار توسعية: صيغوا استراتيجيات مناصرة ورسائل 
إبداعية لمتخذي القرارات؛ شاهدوا على اإلنترنت أو 
صيغوا بأنفسكم حديث شباب اليونيسف )مباشر 
من يوليو/تموز 2018(؛ قوموا بنشاط من أجل اليوم 
العالمي للطفل )مباشر من سبتمبر/أيلول 2018(؛ 
صبوا المدخالت في عمليات تقديم التقارير بالبلد 

)فيما يخص األهداف العالمية واالتفاقية(

 +20
لكلٍّ

وصلة إنترنت )اختيارية(   

النشاط 4: ما 
الذي يمكنني 

فعله في عالمي 
بحيث ننعم 

جميعاً باألمان 
للتعلم؟ - 

مسابقة بطل 
المدرسة الخارق 

الفكاهية

ابتكروا بطالً خارقاً فكاهياً لمساعدة األطفال كافة على التمتع باألمان للتعلم؛ )اختياري( 
ادخلوا مسابقة عالمية )8-18 سنة( وتمتعوا بفرصة الفوز بفرصة للعمل مع محترفين 

إلعداد كتاب فكاهي كامل.

أفكار توسعية: ألفوا قصصاً فكاهية ومثّلوها )أسلوب تجميد الصورة الدرامي؛ النهايات 
البديلة، إلخ(؛ استكشفوا كيف يمكننا أن نكون جميعاً "أبطاالً خارقين يوميين"؛ 

استكشفوا القصص الفكاهية القائمة عن األهداف العالمية

ملحوظة: انغمس بشكل أعمق في هذا النشاط بخطة الدرس اإلضافية هذه

40

 +20
لكلٍّ

ن )ورقة العمل الفكاهية(   
س )نموذج موافقة الوالدين(   
مستلزمات كتابية/فنية   
أجهزة للمسح الضوئي أو التصوير الرقمي    

لمساهمات المسابقة؛ بريد إلكتروني / 
وصلة إنترنت

https://vimeo.com/267423614
https://vimeo.com/267423614
https://vimeo.com/267423614
https://vimeo.com/267423614
https://uni.cf/wcd-ar
https://uni.cf/wcd-ar
https://uni.cf/yt-ar
https://uni.cf/wcd-ar
https://uni.cf/wcd-ar
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ar/make-every-school-safe-to-learn/
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35ينبغي أن يَْنعم الجميع باألمان للتعلم
دقيقة

5الخطوة 1: تمهيد الساحة
دقائق

استخدم الصورة الواردة في الملحق )ب( لتيسير النقاش - ما طبيعة شعور هؤالء األشخاص في ظّنك؟ كيف يمكنك أن تْنبئ بذلك؟ من الذي يجعل هذا    
الشخص ينتابه هذا الشعور؟ 

يفكر األطفال أوالً في األجوبة بأنفسهم ثم يتجهون إلى شريك لمناقشة مختلف األفكار قبل العودة إلى التجمع سوياً كصف مدرسي لتبادل    
األفكار.

10الخطوة 2: تعريف المفاهيم
دقائق

اربطوا المناقشة التي تعقدونها في الخطوة األولى بالفكرة القائلة إن هذه السيناريوهات الواقعية يمكن اعتبارها عنفاً وقد تؤدي إلى شعور هؤالء األطفال    
بعدم األمان.

اسال الطالب: "أين تعتقدون أنه يحّق لكم الشعور باألمان؟" )ارجعوا إلى الملصق الستقاء أفكار عند اللزوم(.   
للمساعدة في هذا الشأن، يمكنكم رسم شكل طفل داخل دوائر متحدة المركز )باستخدام سبورة ورقية أو سبورة أو األرضية(. اسأل عما يمكن أن تمثله هذه    

الدوائر. أدر سلسلة من األسئلة التي تستهدف تحديد "المدرسة" و "المجتمع المحلي" و "البلد" و "العالم". 

أسئلة سريعة:
أين يحق لألطفال الشعور باألمان؟ ]في كل مكان[  «
ما أنواع العنف التي يحق لألطفال التمتع بالحماية منها؟ ]أمثلة على العنف البدني والعاطفي والجنسي وعلى شبكة اإلنترنت وبعيداً عن شبكة   «

اإلنترنت[
أين تحدث هذه األنواع من العنف ضد األطفال؟ ]في كل مكان[  «
هل يتعرض بعض األطفال لعنف أكثر من غيرهم؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فمن هم؟ ]الفتيات؟ األطفال المعاقون؟ األطفال أبناء األقليات؟[  أهذا عدل؟   «

]كال. فلألطفال كافة الحق في التمتع بالحماية في كل مكان[
لماذا يحدث العنف ضد األطفال؟ ]المواقف، الخوف من المختلف، إساءة استعمال السلطة، عدم معرفة كيفية حل المشكالت دون عنف، إلخ[  «
ما تأثيره؟   «

لّخص: هناك الكثير من المشكالت المتعلقة بالعنف ضد األطفال. األطفال والبالغون والمنظمات حول العالم عاكفون فعالً على القيام بأشياء في جميع    
سياقات هذه الدوائر المختلفة لمساعدة األطفال على التمتع بحقهم في التنعم باألمان، وبإمكاننا تقديم المساعدة. 

سننظر على وجه التحديد إلى إنهاء العنف ضد األطفال في المدارس ومن حولها بحيث ينعم األطفال كافة باألمان للتعلم. على الرغم من أن هذا ال ينظر    
إال إلى دائرة واحدة من الدوائر )وهي المدرسة(، فلو أحدثنا أثراً إيجابياً هنا، فهذا من شأنه أن يساعد على انتشار األمان إلى جميع الدوائر األخرى. 

أول شيء يمكننا فعله هو مساعدة اليونيسف على معرفة مدى شعور األطفال باألمان حالياً في مدارسهم ومن حولها. تمارس اليونيسف عملها حول    
العالم؛ وبالتالي فهي حريصة على التعرف على السبل التي يمكنها بها مساعدة األطفال في كل مكان على الشعور باألمان. تريد المنظمة سؤال الكثير 
من الشباب إلبداء آرائهم. سنقدم المساعدة بتشارك بعض المعلومات عن طبيعة شعورنا. إذن هيا نفكر في طبيعة عالقة الصورة ]الملحق )ب([ بالوضع 

القائم في مدرستنا.

ملحوظة: اقرأ دليل المعلم في الملحق )أ( على سبيل اإلعداد.

الجزء 1
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10 الخطوة 3: إجراء االستقصاء
دقائق

أدر مناقشة صفية لمعرفة ما إذا كان الطالب يوافقون أو ال يوافقون على العبارات الواردة في الملحق )ج( بشأن الشعور باألمان في المدرسة ومن حولها.    
 يمكن أن يحدث هذا بأساليب مختلفة، لكن الشيء المهم هو عدم إحراج أحد أو لفت االنتباه إلى الطالب المعينين الذين يجيبون إجابة مختلفة عن اآلخرين. 

الخيار 1: يغمض الطالب أعينهم بحيث ال يرون كيف يجيب اآلخرون. اقرأ بصوت عاٍل كل عبارة من الملحق )ج( واطلب من الطالب رفع أيديهم إذا كان   «
يغلب على ظنهم أن العبارة صواب في معظم األحوال أو أحياناً أو غير صواب بالمرة. 

الخيار 2: لدى كل طالب نسخة من الثالثة وجوه المبتسمة / المحايدة / العابسة )يمكنك استخدام الملحق )ي((. يغمض الطالب أعينهم ويرفعون   «
الوجه المناسب رداً على كل عبارة تقرأها بصوت عاٍل.

الخيار 3: ضع كل وجه من الوجوه المبتسمة / المحايدة / العابسة في مكان مختلف حول الغرفة. وفيما تقرأ العبارات، يتحرك الطالب في أنحاء   «
الغرفة لبيان ما يشعرون به تجاه العبارة، مما يفضي إلى مناقشات ويسمح للطالب بتغيير آرائهم إذا أقنعهم )عندما يقنعهم( اآلخرون. ]انتبه إلى أن 

هذه الطريقة ال تقصي الطالب الذين يصوّتون تصويتاً مختلفاً عن األغلبية[.

فيما يخص الخيارات كافة، أو أي طريقة بديلة تستخدمها، اشرح النشاط مسبقاً:    

األجوبة التي نعطيها كصّف أجوبة أصحابها غير معروفين؛ لذا كن أميناً من فضلك؛ فال أحد سيعرف من نحن، وكل ما سيعرفونه هو في أي بلد نحن.   «
لن نقع في أي مشكالت. سنقوم بتحميل أجوبتنا الصفية إلضافتها إلى االستقصاء العالمي.

اشرح معنى كل وجه تعبيري / خيار تصويت:   «

ً يغلب على ظننا أن هذا صواب في أغلب األحوال أو دائما      

يغلب على ظننا أن هذا ليس بصواب إال في بعض األحوال      

يغلب على ظننا أن هذا ليس بصواب أبداً، أو ليس بصواب إال فيما ندر     

بيدك أن تقرر بنفسك ماذا تعني بقولك "الشعور باألمان".  «

في أعقاب "عملية التصويت"، أدر مناقشة حول ما غلب على ظن أغلبية الصف رداً على كل عبارة واألسباب التي قد تدعو إلى مخالفة بعض الطالب لألغلبية    
)دون تحديد هويات الطالب الذين صوّتوا بالمخالفة لألغلبية(. اتفقوا سوياً على رد صفي على كل عبارة وقّدموا إلى االستقصاء العالمي.

قم بتحميل األجوبة الصفية على قاعدة بيانات أكبر درس في العالم — مباشر من 30 يونيو/حزيران 2018.   
إذا كنت تقوم بنشاط آخر من أنشطة هذه الحزمة، اتخذ هذه األجوبة الجماعية أساساً للمناقشات المستقبلية.   

5 الخطوة 4: ربط األحداث باألهداف العالمية واالتفاقية
دقائق

ارجع إلى األهداف العالمية )الملحق )د(( واتفاقية حقوق الطفل )الملحق )هـ((.    
أي من األهداف والمواد وثيق الصلة فيما يخص الشعور باألمان للتعلم؟ ]في المقام األول الهدفان 4 و 16 والمادتان 19 و 28 - على الرغم من أن الطالب    

قد يجدون روابط صالحة تجمع هذا بطائفة واسعة من األهداف والمواد األخرى أيضاً[.

5 الخطوة 5: التفكير في الحلول
دقائق

يشاهد الطالب فيلم الصور المتحركة "أكبر درس في العالم" الجديد الذي يدوم عرضه 3 دقائق )مباشر من 30 يونيو/حزيران 2018( ويبدؤون في التفكير في 
أفكار لجعل األطفال ينعمون باألمان للتعلم، وبالتالي يختمون الدرس بنبرة إيجابية. 

الخطوة 6: ختام الدرس

يحتفي الطالب بمشاركتهم في هذا الدرس بوضع أنفسهم على خريطة أكبر درس في العالم العالمية )مختارين UNICEF من القائمة المنسدلة "أشارك    
في أكبر درس في العالم بفضل..." — مباشر من 30 يونيو/حزيران 2018(.   

يقوم المعلم بتحميل االستقصاء الصفي على قاعدة بيانات أكبر درس في العالم - مباشر من 30 يونيو/حزيران 2018.   

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ar/make-every-school-safe-to-learn/
https://vimeo.com/267423614
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ar/make-every-school-safe-to-learn/
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النشاط 1: ما الذي يمكنني فعله في مدرستي بحيث 
ننعم جميعاً باألمان للتعلم؟

ً - صيغوا ميثاقاً صّفيا
 +60-35

دقيقة

5الخطوة 1: تمهيد الساحة
دقائق

10الخطوة 2: إنتاج األفكار
دقائق

اطلب من الطالب تلخيص القضايا التي نوقشت في الجزء األول: ينبغي أن يشعر الجميع باألمان للتعلم.    
ينصّب تركيز هذا الدرس على ما يمكننا فعله في مدرستنا بحيث يْنعم كل طفل باألمان للتعلم.   
ذّكر الطالب بنتائج االستقصاء الصفي الذي أُجري في الجزء األول.    
انقل المناقشة إلى المدرسة ككل وركز على جوانب المدرسة التي يرى الطالب أنها بحاجة إلى تحسين بحيث يشعر األطفال كافة باألمان.    
شّجعهم على التفكير في التغييرات الالزمة فيما يتعلق بـ "البشر" )الكبار واألطفال( و"األماكن" )أماكن معينة في المدرسة(.   

أعط الطالب، المقّسمين على هيئة مجموعات صغيرة، 5 دقائق إلنتاج أفكار بشأن ما يمكنهم فعله، كأفراد أو كصف، للمساعدة على حل أي من القضايا    
المثارة في الخطوة األولى. انهاهم عن أي تقييم لألفكار في هذه المرحلة. كلما كانت األفكار أكثر كان أفضل. تقدم كل مجموعة أفكارها إلى الصف. أطلب 

من طالب واحد تدوين المالحظات ورتب األفكار المتشابهة معاً في مجموعات. اطلب من الطالب التصويت على أفضل 3 أفكار. 
ينبغي أن يكون الناتج عبارة عن قائمة باإلجراءات المتفق عليها التي يمكن للصف اتخاذها. يمكن أن تتضمن إجراءات يفعلها الطالب والمعلم بأنفسهم    

)مثل "لن أكون وضيعاً مع اآلخرين"( وكذلك إجراءات يريدون من اآلخرين فعلها )مثل "سنطلب من ناظر المدرسة التحدث أمام المدرسة ككل عن الشعور 
باألمان للتعلم / وضع أقفال أفضل على أبواب دورات المياه" إلخ(. الطالب ليسوا مسؤولين عن حل مشكالت المدرسة كافة؛ فبعض القضايا قد يكون خارج 

سيطرتهم. لكن بإمكانهم زيادة الوعي بالمشكالت وتشجيع اآلخرين على اتخاذ إجراء.

20الخطوة 3: صياغة ميثاق ووفاؤنا بوعودنا
دقيقة

أو فرادى، يدوّن الطالب ويوضحون بالرسوم اإلجراءات المتفق عليها كميثاق صفي جماعي يوّقع عليه الجميع في     أو على هيئة مجموعات  اثنين معاً  كل 
النهاية، بمن فيهم المعلم. هذا هو وعد "الصف". انظر الملحق )و( لالطالع على أفكار حول الشكل المحتمل لهذا الميثاق. فيمكن أن يكون الفتة أو عرضاً 

جدارياً. ويمكن أن يكون مصوراً مع اشتماله على إشارات مرجعية إلى الهدفين العالميين 4 و 16 والمادتين 19 و 28 من اتفاقية حقوق الطفل. 
بإمكان الطالب كافة )والمعلم( توقيع الميثاق، أو دمغه ببصمة إصبع أو بصمة يد، أو لصق صورتهم عليه، إلى آخره، لكن الشيء المهم هو أن "يعتمده"    

الجميع أو "يَِعدون" بالقيام بهذه اإلجراءات. 
الرسمية، كوعد     وغير  الرسمية  "الوعود"  على  أمثلة  اطلب  المثال،  الطالب. على سبيل  ومفاهيم مالئمة ألعمار  باستخدام مفردات  يعنيه هذا  ما  ناقش 

مقطوع لصديق، أو النقر فوق "موافق" عند تثبيت تطبيق هاتفي جديد أو برنامج حاسوبي. ذّكر الطالب بأن الغالبية العظمى من الحكومات حول العالم 
وعدت قانوناً بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك كافة المواد ذات الصلة بالشعور باألمان للتعلم. 

ماذا يحدث عندما ال يفعل الشخص ما وعد به؟ لماذا يحدث هذا؟ كيف يمكننا تشجيع الناس بإيجابية على الوفاء بوعودهم، لكن مع "مساءلتهم" أيضاً    
عندما ال يفون بها؟ كيف يمكننا الوفاء بالوعود المقطوعة في ميثاقنا الصفي وماذا يحدث لو لم نِف بها؟ ]إذا لم تِف الحكومة بوعودها بشأن االتفاقية، 

يمكننا تذكيرها بهذا وإبالغ  لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل  - انظر النشاط الثالث[. 
احرص على عرض الميثاق في مكان بارز في الصف طوال السنة الدراسية. تحّقق دورياً من وفاء الجميع بوعودهم وإحرازهم تقدماً في أي إجراء اتفقتم على    

القيام به. ارجع إليه حسب االقتضاء للمساعدة على تسوية النزاعات / عندما تثور قضايا تتعلق باألمان. 

الجزء 2
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الخطوة 4: ختام الدرس

    UNICEF التقطوا صورة لميثاقكم، الفتتكم، سالسلكم الورقية و/أو خطط عملكم وقوموا بتحميلها على خريطة أكبر درس في العالم الرقمية )مختارين
من القائمة المنسدلة "أشارك في أكبر درس في العالم بفضل..."— مباشر من 30 يونيو/حزيران 2018(. عن طريق خريطة أكبر درس في العالم الرقمية، تعمل 
اليونيسف على جمع أفكار الطالب بشأن ما يلتزمون به وما يحتاجون إليه من اآلخرين لكي ينعموا باألمان للتعلم بحيث تصّب هذه األفكار في إعالن شباب 

اليونيسف إلنهاء العنف الذي سيصاغ في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

نرجو مالحظة: عند مناقشة الوعود والحقوق، ال تربط بين "الحقوق والمسؤوليات" على نحو يُفهم منه ضمناً أن األطفال ال يمكنهم 
التمتع بحقوقهم إال إذا أوفوا أوالً بالتزامات معينة. الحكومات هي الجهات التي "وعدت" بتنفيذ االتفاقية وليس األطفال. الحقوق ال 

تتوقف على المسؤوليات وينبغي أال تُستغل كوسيلة لـ "التحكم" في سلوك األطفال. بدالً من ذلك، شّجع الطالب على التفكير في "فهم 
حقوقهم واحترام حقوق اآلخرين". "الوعود" المقطوعة في الميثاق الصفي وسيلة للمساعدة على هذا. انظر ورقة اليونيسف المملكة 

المتحدة بشأن "خرافات ومفاهيم خاطئة تتعلق باتفاقية حقوق الطفل" للمزيد من المعلومات.

20نشاط بديل ألبناء 4-7 سنوات
دقيقة

بدالً من الميثاق، اصنعوا "سلسلة ورقية من الوعود" لمساعدة بعضكم البعض على التمتع بالحق في األمان للتعلم. انظر الملحق )ز( لالطالع على نموذج    
يكتب عليه األطفال أو يرسمون أفكارهم. قد تشمل األمثلة على ذلك: "سأخبر المعلم إذا لم أكن أشعر بأمان"، "سأصادق شخصاً يشعر بالحزن أو الوحدة"، 
"إذا غضبت من شخص، فلن أضربه أو أوذيه" إلخ. احرص على عرض السالسل الورقية في مكان بحيث يستطيع األطفال قراءتها بسهولة / النظر إلى الصور 

بشكل مستمر طوال السنة.

ً 60+نشاط بديل للطالب األكبر سنا
دقيقة

متى اكتمل الميثاق، اجعل األطفال األكبر سناً يقدمونه إلى الناظر واطلب الدعم في جعله ميثاقاً للمدرسة بأكملها. أعدوا ونفذوا عرضاً تقديمياً للمدرسة    
بأكملها واطلب من الطالب تبّني هذا الوعد. شجع الطالب األكبر سناً على التصرف كقدوة، والطالب األصغر سناً على الشعور بالقدرة على التحدث إلى 

الطالب األكبر سناً إذا كانت لديهم أية شواغل. 

60+نشاط بديل أو توّسعي لكافة الفئات العمرية: جولة األمان المدرسي
دقيقة

في األحوال التي يكون فيها فعل هذا آمناً وال يعرّض األطفال للمخاطر: باإلضافة إلى الميثاق الصفي/الالفتة/السلسلة الورقية أو بدال منها، يستطيع 
الطالب االنضمام إلى معلمهم - والكبار اآلخرين حيثما كان مالئماً كالناظر والموظفين غير التربويين وممثل من أولياء األمور - للقيام بـ "جولة أمان" في 
المدرسة )التجول حول المدرسة كمجموعة حيث يناقشون وينوهون إلى األماكن واألشخاص واألشياء التي تجعل األطفال يشعرون باألمان أو عدم األمان: انظر 
الملحق )ح( لالطالع على منهجية كنموذج(. يمكن تكييف هذا النشاط مع األعمار كافة. يُسفر هذا عن وضع خريطة لألماكن اآلمنة وغير اآلمنة في المدرسة 

بحيث تشّكل األساس لخطة عمل بقيادة طالبية لـ "المدرسة بأسرها" يتم وضعها وتنفيذها مع الكبار. 
يمكن أن تتضمن هذه الخطة التغييرات الالزمة إلحداث تحول في العالقات )بين األطفال وبين الكبار وبين األطفال والكبار( وإحداث تحول في األماكن )جعل 
البدنية والعاطفية(. عند االقتضاء، ينبغي أن تشمل الخطة األمان على الشبكة وإدماج األطفال المهاجرين والالجئين في  الناحية  أماناً من  األماكن أكثر 
المدارس. يمكن تنفيذ خطة العمل طوال السنة الدراسية بمعرفة لجنة مشّكلة من األطفال والكبار. يمكن أن تكّمل عملية وضع الخريطة األولية أجوبة 
االستقصاء التي تناولناها في الجزء األول لتكون بمنزلة خط أساس يقاس عليه التقدم المحرز في نهاية السنة )مثالً: إعادة إجراء االستقصاء وجولة األمان 

لمالحظة الفروق اإليجابية أو السلبية بعد مرور سنة(.

اليونيسف للمدارس  الطالب/الكبار أساس نهج  بين  المشتركة  التنفيذ  ولجان  العمل  واالستقصاءات وخطط  األمان  تشكل جوالت  لألهمية: 
المحترِمة للحقوق، وهو نهج للمدرسة بأكملها لدمج حقوق الطفل في عموم وظائف المدرسة بشكل يومي. لكن في نهج المدارس المحترِمة 
للحقوق، تتناول الخطة طيف حقوق الطفل كامالً، بما في ذلك التركيز على األمان، لكن مع المضّي إلى ما هو أوسع من ذلك. للمزيد من المعلومات انظر 

هذا الفيديو الذي يدوم عرضه 5 دقائق، وأمثلة اليونيسف الُقطرية من الدانمرك، ألمانيا، إيطاليا، سلوفاكيا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة.

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
https://uni.cf/ym-ar
https://uni.cf/ym-ar
https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/wp-content/uploads/sites/4/2017/02/Myths-and-Misconceptions.pdf
https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/wp-content/uploads/sites/4/2017/02/Myths-and-Misconceptions.pdf
http://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/
https://unicef.se/skolor/rattighetsbaserad-skola
https://www.unicef.es/educa/centros-referentes
http://www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom
http://www.unicef.it/scuola
http://www.kinderrechteschulen.de/
https://rettighedsskoler.unicef.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=qt7L8YjIWUI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qt7L8YjIWUI&feature=youtu.be
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النشاط 2: ما الذي يمكنني فعله في مجتمعي المحلي بحيث
ننعم جميعاً باألمان للتعلم؟

ارسموا خريطة مجتمعية وضعوا خطة عمل

 +60-40
دقيقة

5الخطوة 1: تمهيد الساحة
دقائق

ذّكر الطالب بالمناقشات التي أجريتموها في الجزء األول فيما يتعلق بالصورة التي في الملحق )ب( ونتائج االستقصاء الصفي. بيّن أن هذا الدرس سينصب    
تركيزه على ما يمكننا فعله في مجتمعنا المحلي للتأكد من شعور كل طفل باألمان للتعلم. إذا غلب على ظنك أن تمهيد الساحة سيكون مفيداً، قم 

بقيادة الطالب خالل تأمل موّجه في الملحق )ط(، مع تكييف اللغة والمحتوى وفقاً للسن والسياق المحلي.

15الخطوة 2: رسم خريطة لمجتمعنا المحلي
دقيقة

المناطق     وخصوصاً  والطرق،  واألماكن  الرئيسية  المباني  تُظهر  المحلي  للمجتمع  ورقية  على سبورة  معّدة مسبقاً  بسيطة  خريطة  الصف  على  اعرض 
المحيطة بالمدرسة. يمكن أن تكون هذه الخريطة نسخة من الخريطة الفعلية أو إصداراً مبسطاً منها مرسوماً باليد. 

اطلب من الطالب العودة بأذهانهم إلى التأمل وأضف التفاصيل أو األشياء الناقصة من منظورهم. باستخدام مقصوصات للوجوه المبتسمة/المحايدة/   
العابسة الواردة في الملحق )ي(، يضع الطالب عالمات على األماكن التي يرون أنها آمنة  أو غير آمنة  أو األماكن التي ليسوا على يقين بشأنها/ال 

. يشعرون أنها آمنة إال لبعض الوقت 
يمكن أن يتم هذا إما باستخدام خريطة صفية واحدة، في مجموعات صغيرة باستخدام نسخ متعددة من الخريطة، أو فردياً أو كل اثنين معاً باستخدام نسخ    

من الخريطة يتم توزيعها.
أدر مناقشة الستعراض الخريطة كصف كامل وحددوا:   

لماذا نجد بعض األماكن أكثر أماناً من بعضها اآلخر؟ ما الذي يجعل مكاناً معيناً مكاناً آمناً؟ هل توجد بها إضاءة كافية؟ هل هي قريبة من شخص   «
كبير موثوق يمكنه المساعدة في حالة حدوث متاعب؟ هل األطفال اآلخرون في ذلك المكان دمثون وال يُقصون أحداً؟ 

ما الذي يحتاج إلى تغيير في األماكن األخرى التي تبدو أقل أماناً؟  «
هيا نتفق على 3 أشياء رئيسية نريد تغييرها بحيث يْنعم كل طفل باألمان للتعلم.  «

10الخطوة 3: وضع خطة عمل
دقائق

قّسم الصف إلى 3 مجموعات وخصص مكاناً أو موقفاً لكل مجموعة.  اطلب منهم العمل من خالل األسئلة الواردة في الملحق )ك( للبدء في وضع خطة    
عمل. 

10الخطوة 4: تبليغ رسالتكم
دقائق

إذا كان هناك وقت، اطلب من الطالب التركيز على السؤال الوارد في الملحق )ك( "َمن يمكنه إحداث هذا التغيير؟" وأعدوا رسالة خالقة أو خطاباً مقنعاً إلقناع    
هذا الشخص/هؤالء األشخاص باتخاذ إجراء في مجتمعهم المحلي بحيث ينعم كل طفل باألمان للتعلم. وهذا يمكنه أن يشمل الملصقات أو المنشورات 
أو القصص المصورة أو المدونات أو المدونات الصوتية أو المدونات المصورة فضالً عن الخطابات. يستطيع الطالب الرجوع إلى الهدفين العالميين 4 و 16 

والمادتين 19 و 28 من اتفاقية حقوق الطفل.
كبديل، يمكن أن يكون هذا واجباً من الواجبات المنزلية.    
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الخطوة 5: ختام الدرس

)مختارين     الرقمية  العالم  في  درس  أكبر  خريطة  على  بتحميلها  وقوموا  أو خطاباتكم  رسائلكم  أو  عملكم  أو خطط  الصفية  لخرائطكم  التقطوا صوراً 
UNICEF من القائمة المنسدلة "أشارك في أكبر درس في العالم بفضل..." — مباشر من 30 يونيو/حزيران 2018(. التقطوا لو أمكن صوراً للطالب الذين 
الرقمية، تعمل  يقومون بتقديم رسائلهم إلى القيادات المحلية، باإلضافة إلى أي وعود يقطعها هؤالء القيادات. عن طريق خريطة أكبر درس في العالم 
اليونيسف على جمع أفكار الطالب بشأن ما يلتزمون به وما يحتاجون إليه من اآلخرين لكي ينعموا باألمان للتعلم بحيث تصّب هذه األفكار في إعالن شباب 

اليونيسف إلنهاء العنف الذي سيصاغ في نوفمبر/تشرين الثاني 2018

20-60+أنشطة بديلة ألبناء 4-7 سنوات
دقيقة

الخيار 1: قل للطالب إنهم سيعملون معاً إلعداد خريطة بسيطة لمجتمعهم المحلي من حول مدرستهم. يختار كل طالب مبنى أو مْعلماً من معالم    
مجتمعه المحلي لرسمه، ومن ذلك على سبيل المثال المدرسة أو الملعب أو المتاجر أو السوق أو المستشفى أو موقف السيارات أو الحديقة العامة أو 
قسم الشرطة أو ما إلى ذلك حسب االقتضاء. أنشئوا خريطة صفية لمجتمعكم المحلي باستخدام هذه القطع الفردية. اطلب من الطالب التفكير في 
مختلف األشخاص جميعاً في مجتمعهم المحلي ممن يعملون على تمتعها باألمان. أين يعملون؟ ماذا يفعلون؟ بمن يعتنون؟ قوموا بتحميل الصور على 

خريطة أكبر درس في العالم الرقمية، مختارين UNICEF من القائمة المنسدلة. 

أو صنع     الموارد(  )على حسب  التلصيق  أو  بالرسم  وذلك  المدرسة،  اآلمن حول  المحلي  المجتمع  أعينهم  في  عليه  ما سيبدو  الطالب  يصمم   :2 الخيار 
المجسمات باستخدام الصلصال أو الصناديق الفارغة أو منظفات األنابيب و/أو المواد المعاد تدويرها. أسئلة سريعة:

على أي هيئة سيبدو المكان اآلمن للتعلم حول مدرستنا؟  «
ماذا سيشمل؟  «
أي رائحة ستنبعث منه؟  «
بأي ألوان سيكون؟  «
إلى أي مدى سيكون المكان مضيئاً؟  «
ما نوع األشخاص الذين سيكونون موجودين فيه؟  «
ما نوع األشياء التي لن تكون موجودة فيه؟ )على سبيل المثال، الزجاج المكسور أو المناطق غير المضاءة أو األشياء غير النظيفة(  «

لو أمكن، قدموا النتائج بطريقة إبداعية إلى مخططي البلدة أو متخذي القرار في المنطقة. قوموا بتحميل الصور على خريطة أكبر درس في العالم 
الرقمية، مختارين UNICEF من القائمة المنسدلة. 

الخيار 3: يقوم الطالب والمعلمون بجولة سوياً في الحي السكني حول المدرسة ويبيّنون لبعضهم البعض األماكن التي يلعبون فيها ويمشون ويقضون    
وقتهم. وبعد الرجوع إلى الصف يمكنهم رسم مكان يعجبهم فعالً أو يُشعرهم بالخوف بعض الشيء. بعد ذلك يمكنهم أن يُروا بعضهم البعض الرسوم 
ويطلعوا بعضهم البعض على "القصة التي من وراء الصورة" إذا أرادوا ذلك. قوموا بتحميل الصور على خريطة أكبر درس في العالم الرقمية مصحوبة بشرح 

وجيز، مختارين UNICEF من القائمة المنسدلة.
الخيار 4: اختاروا إجراًء بمناسبة اليوم العالمي للطفل في 20 في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 )مباشر من سبتمبر/أيلول 2018(.   

60+نشاط توّسعي للفئات العمرية األكبر: جولة األمان في المجتمع المحلي
دقيقة

في األحوال التي يكون فيها فعل هذا آمناً وال يعرّض األطفال للمخاطر: 
يستطيع الطالب االنضمام إلى معلمهم - والكبار اآلخرين حيثما كان مالئما، كممثل من المجلس المحلي و/أو أولياء األمور - للقيام بـ "جولة أمان" في    

المجتمع المحلي )التجول حول المجتمع المحلي كمجموعة حيث يناقشون وينوهون إلى األماكن واألوقات واألشياء التي تجعل األطفال يشعرون باألمان أو 
عدم األمان، وذلك مع تكييف المنهجية المذكورة في جولة األمان في المدرسة في الملحق )ح( حسب االقتضاء(. استخدم الجولة إلنشاء خريطة لألماكن 

اآلمنة وغير اآلمنة حول المدرسة. 
اتبع النشاط الرئيسي المذكور في الخطوة الثالثة فصاعداً لبلورة خطة عمل بقيادة طالبية على مستوى "المدرسة بأكملها" يتم وضعها وتنفيذها مع    

الكبار. يمكن أن تتضمن هذه الخطة التغييرات الالزمة إلحداث تحول في العالقات )بين األطفال وبين الكبار وبين األطفال والكبار( وإحداث تحول في األماكن 
)جعل األماكن أكثر أماناً من الناحية البدنية والعاطفية(. 

قوموا بتحميل الصور على خريطة أكبر درس في العالم الرقمية )مختارين UNICEF من القائمة المنسدلة - مباشر من 30 يونيو/حزيران 2018(.   
يستطيع الطالب العمل طوال السنة الدراسية على تنفيذ الخطة مع المجلس المحلي، وذلك باالشتراك مع مجلس األطفال المحلي )في حالة وجوده(    

وبالتعاون مع قيادة المدرسة.
إذا أردت قياس التغيير على األمد األطول، يمكن أن تكّمل عملية وضع الخريطة األولية أجوبة االستقصاء التي تناولناها في الجزء األول لتكون بمنزلة خط    

أساس يقاس عليه التقدم المحرز في نهاية السنة )مثالً: إعادة إجراء االستقصاء وجولة األمان لمالحظة الفروق اإليجابية أو السلبية بعد مرور سنة(.

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
https://uni.cf/ym-ar
https://uni.cf/ym-ar
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/Map 
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
https://uni.cf/wcd-ar
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
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النشاط 3: ما الذي يمكنني فعله في بلدي بحيث 
ننعم جميعاً باألمان للتعلم؟

ً حملة لجعل المدارس أكثر أمانا

 +60-40
دقيقة

5الخطوة 1: تمهيد الساحة
دقائق

ذّكر الطالب بالمناقشات التي أجريتموها في الجزء األول عن حق كل طفل في التعلم والفيديو الذي يدور حول نوع اإلجراءات التي يمكن للجميع اتخاذها    
للمساعدة على تحقيق األهداف العالمية.

بيّن أن هذا الدرس سينصب تركيزه على ما يمكننا فعله في بلدنا للتأكد من شعور كل طفل باألمان للتعلم.    
ذّكر الطالب بالهدفين العالميين ذوي العالقة )4 و 16( واتفاقية حقوق الطفل )المادتان 19 و 28(. اطلب من الطالب التفكير في:   

من األشخاص الرئيسيون المسؤولون عن تنفيذ األهداف العالمية واالتفاقية؟ ]الحكومة واألشخاص الذين يعملون لدى الحكومة[   «
ما الذي يمكننا فعله كأطفال وشباب لمساعدة حكومتنا على الوفاء بوعودها؟ ]أَسمعوا أصواتنا - مرتبط بالمادة 12 من االتفاقية )لألطفال الحق في   «

التعبير عن آرائهم وفي أن يصغي إليها الكبار ويأخذونها على محمل الجد(؛ زيدوا الوعي بالمشكالت وتشاركوا شواغلنا وأفكارنا بشأن الحلول؛ اعملوا 
مع المنظمات األخرى لتعزيز حمالت بعضكم البعض، إلى آخره[.

15الخطوة 2: البت في رسائلنا
دقيقة

أو على هيئة مجموعات صغيرة، ينظر الطالب إلى قائمة األشياء التي تطلب اليونيسف من الحكومات فعلها بحيث يستطيع كل طفل     كل اثنين معاً 
التمتع بحقه في أن ينعم باألمان للتعلم، ويتعاملون مع األسئلة الواردة في الورقة )الملحق )ل((. 

تقدم كل مجموعة مرئياتها إلى الصف ككل. لخصوا األولويات الرئيسية التي يبدي الصف اهتمامه باتخاذ إجراء بشأنها.   

20الخطوة 3: وضع استراتيجية مناصرة
دقيقة

قم بتكييف الملحق )م( وفقاً للسن والقدرة والوقت المتاح. من أجل نسخة بسيطة، اكتفوا بالتركيز على األسئلة 1 و 2 و 3 و 5.   
بيّنوا أنكم ستقومون بإعداد خطة لتشجيع الحكومة على اتخاذ إجراء بحيث ينعم كل طفل باألمان للتعلم. ]تسمى هذه "استراتيجية المناصرة"[.   
على هيئة مجموعات صغيرة، يقوم الطالب بملء الجدول الوارد في الملحق )م(، وذلك باستخدام األولويات المحددة في الخطوة الثانية فيما يخص السؤال    

"ما الذي نريد حدوثه؟". وعندئذ تقدم المجموعات أفكارها إلى الصف ككل. أكان سهالً أم صعباً اإلجابة عن األسئلة؟ كيف يمكننا العثور على المزيد من 
المعلومات لتحسين خططنا؟

الخطوة 4: ختام الدرس

التقطوا صوراً الستراتيجيات المناصرة الخاصة بكم وقوموا بتحميلها على خريطة أكبر درس في العالم الرقمية )مختارين UNICEF من القائمة المنسدلة    
"أشارك في أكبر درس في العالم بفضل..." — مباشر من 30 يونيو/حزيران  2018(. عن طريق خريطة أكبر درس في العالم الرقمية، تعمل اليونيسف على جمع 
أفكار الطالب بشأن ما يلتزمون به وما يحتاجون إليه من اآلخرين لكي ينعموا باألمان للتعلم بحيث تصّب هذه األفكار في إعالن شباب اليونيسف إلنهاء 

العنف الذي سيصاغ في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
https://uni.cf/ym-ar
https://uni.cf/ym-ar
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20+أنشطة توسعية
دقيقة

إذا توّفر الوقت، يستطيع الطالب العمل على المزيد من تطوير أفكارهم المتضمنة في استراتيجياتهم. على سبيل المثال، يمكنهم إعداد رسالة خالقة أو    
خطاب مقنع إلى متخذي القرار الذين حددوهم في خطتهم )مثالً: وزير التعليم(. يستطيع الطالب الرجوع إلى الهدفين العالميين 4 و 16 والمادتين 19 و 28 

من اتفاقية حقوق الطفل.

يستطيع الطالب االطالع على حديث شباب اليونيسف بداية من سبتمبر/أيلول 2018، وتحت إشراف المعلم، نشر أفكارهم في المناقشة على اإلنترنت.    
بإمكان مدرستكم أيضاً أن تقرر أن تجري بنفسها حديثاً. ستتوفر مجموعة أدوات حديث الشباب هنا بداية من يوليو/تموز 2018.

اختاروا إجراء بمناسبة اليوم العالمي للطفل في 20 في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 )مباشر من سبتمبر/أيلول 2018(.   

اعرفوا متى سيقدم بلدكم تقريره إلى لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل )العملية مشروحة هنا( و/أو االستعراض الوطني الطوعي لألهداف العالمية،    
بحيث تصّب أصوات الطالب في هذه العمليات الوطنية.

التقطوا صوراً الستراتيجيات المناصرة الخاصة بكم وقوموا بتحميلها على خريطة أكبر درس في العالم الرقمية )مختارين UNICEF من القائمة المنسدلة    
"أشارك في أكبر درس في العالم بفضل..."— مباشر من 30 يونيو/حزيران 2018(. التقطوا لو أمكن صوراً للطالب الذين يقومون بتقديم رسائلهم إلى القيادات 

الوطنية، باإلضافة إلى أي وعود يقطعها هؤالء القيادات.

https://uni.cf/yt-ar
https://uni.cf/yt-en
https://uni.cf/wcd-ar
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
http://crcreporting.childrightsconnect.org/
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
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يشجع هذا النشاط الطالب على ابتكار شخصية ومغامرة بطل خارق يحفظ األمان والسالم في المدرسة. بالنسبة 
للطالب أعمار 8-18، يملك المعلمون الفرصة لتقديم أبطال طالبهم الخارقين إلى مسابقة بطل المدرسة الخارق 
بإنتاج كتاب فكاهي من  2018، مع إمكانية أن يحظى طالب  21 أكتوبر/تشرين األول  في موعد أقصاه  الفكاهية! 
فريق محترف  مع  الفائز  وسيعمل  اإلنترنت  على شبكة  المساهمات  أفضل  على  التصويت  تأليفه شخصياً. سيتم 

إلخراج بطله الخارق إلى النور على صفحات كتابه الفكاهي! 

نرجو مالحظة: إذا فاتتك المهلة وأردت تكييف النشاط ليتناسب مع الطالب أقل من 8 سنوات، أو إذا لم تكن تريد 
المشاركة في المسابقة الفكاهية، يمكنك مع ذلك أداء هذا النشاط بمفرده. 

21 أكتوبر/تشرين األول 2018: اليوم األخير لتقديم األبطال الخارقين على اإلنترنت!   
16-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018: التصويت العالمي الرقمي   
ديسمبر/كانون األول 2018: إعالن الفائز    
خالله     يتم  الذي  المتحدة  لألمم  العالمي  المنتدى  في  النهائي  الفكاهي  الكتاب  تدشين   :2019 يوليو/تموز 

استعراض هدفي التعليم والسالم )4 و 16(

10الخطوة 1: تمهيد الساحة
دقائق

أْطلع الطالب على أهداف هذا النشاط.
سنطوّر قصة فكاهية تتضمن بطالً خارقاً كوسيلة لتشارك ما تعلمناه عن هذه القضية مع اآلخرين بحيث يتعرفون عليها هم أيضاً.   «
إذا أردنا ذلك ]لألعمار 8-18[، يمكننا تقديم أبطالنا الخارقين إلى مسابقة بطل المدرسة الخارق الفكاهية للمساعد على زيادة الوعي بالقضية وحّث   «

اآلخرين على اتخاذ إجراء حيالها.
ستتاح للفائز فرصة إبداع كتاب فكاهي حقيقي سيتم تقديمه إلى األمم المتحدة.  «

اطبع واجعل األطفال يستكملون نموذج موافقة ولي األمر في حالة الرغبة في دخول المسابقة )الملحق )س((.   
اطبع نسخاً من ورقة عمل النشاط ليؤديها الطالب باليد )انظر الملحق )ن((.    
    21 إلى  1 سبتمبر/أيلول  الرقمي )متوفر من  إلى الكمبيوتر، يمكنهم إدخال عملهم عن طريق نموذج الطلب  إذا كان الطالب يتمتعون بإمكانية الوصول 

أكتوبر/تشرين األول 2018(.
مستلزمات رسم وكتابة.   
ملحوظة: هناك دليل أكثر تفصيالً لهذا النشاط يشمل عرضاً بالباوربوينت لتيسير النقاش حول مشكالت وحلول #القضاء_على_العنف في المدارس، على    

نحو يفضي إلى النشاط اإلبداعي.

 النشاط 4: ما الذي يمكنني فعله في عالمي بحيث 
ننعم جميعاً باألمان للتعلم؟

مسابقة بطل المدرسة الخارق الفكاهية
40
دقيقة

15الخطوة 2: ِصر مبدعاً: تطوير الشخصية والقصة
دقيقة

يساعد هذا القسم الطالب على ابتكار بطل خارق مدرسي. تهدف ورقة عمل النشاط إلى تحفيزهم، لكن الطالب ليسوا مقصورين على المشكالت المذكورة 
وال األبطال الخارقين المذكورين. 

وزّع ورقة عمل النشاط )الملحق )ن(( واجعل الطالب يعملون كل اثنين معا أو على هيئة مجموعات.    
ذّكر الطالب باألنشطة السابقة التي قاموا بها فيما يتعلق بالشعور باألمان للتعلم واطلب منهم الذهاب إلى الصفحة األولى من ورق عمل النشاط الخاص بهم.    

من نحن

اإلطار الزمني للمسابقة الفكاهية

المواد

https://uni.cf/2xapO6g
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ar/make-every-school-safe-to-learn/
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ملحوظة: الرسم عنصر إلزامي في المسابقة ألخذ المساهمة في االعتبار.
انتقل إلى الصفحة 4 من ورقة العمل.    
شجع الطالب على بث الحياة في شخصيتهم بأسلوب فني.    
يعتبر درس التربية الفنية فرصة الستغالل القدرات واألساليب الفنية. لكن جودة الرسوم ليست العامل الحاسم فيما يخص المسابقة. األشكال العصوية    

والرسومات البسيطة تفي بالغرض. 

10الخطوة 3: الرسم
دقائق

]بالنسبة للطالب أعمار 8-18 سنة الذين يمتعون بموافقة ولي األمر[ بيّن للطالب أنه سيتم تقديم إبداعاتهم إلى مسابقة بطل المدرسة الخارق الفكاهية.   

5الخطوة 4: الختام والتقديم
دقائق

1.  اختاروا مشكلة تحلونها
اطلب من الطالب اختيار مشكلة يودون أشد ما يكون أن يقوم بطلهم الخارق بحلها.   
اطلب منهم رسم مخطط للمشكالت والحلول سوياً.    
ينبغي أن يتناولوا أّي العوامل يساهم في المشكلة وكيف تؤثر المشكلة على الطالب وكيف يمكن حل المشكلة.    
عندما يكتمل هذا، اطلب من الطالب اآلن العمل بشكل فردي. انتقل إلى الصفحة 2 من ورقة العمل.   

2. اختيار البطل الخارق
اجعل الطالب يفكرون في القوة الخارقة التي يريدون استخدامها في حل مشكلتهم المختارة.   

3. تطوير الشخصية
سيطور كل طالب الشخصية الخاصة به استناداً إلى القوة الخارقة المختارة. ابتكروا اسماً وأصالً وغريماً وخصائص الشخصية األخرى. سيساعد هذا على    

إلهام التفاصيل من أجل نشاط القصة التالي. 
انتقل إلى الصفحة 3 من ورقة العمل.   

4. قوس السرد
سيطور الطالب خطوطاً عريضة لـ "مغامرة" بطلهم الخارق. تذّكر أن الهدف في نهاية "المغامرة" هو حل المشكلة التي قام بتحديدها الطالب. ذّكر الطالب 

بأن جميع القصص الرائعة لها بداية ومنتصف ونهاية.
البداية: ينبغي أن يشرح الطالب أين تدور القصة ولماذا.   
المنتصف: ينبغي أن يقدم الطالب بطلهم الخارق ويبينوا كيف يستطيع بطلهم حل المشكالت.   
النهاية: ينبغي أن يصور الطالب أخيراً كيف يتغلب البطل الخارق على المشكلة وكيف يبدو العالم اآلن.   

التعليمات األساسية واآلجال النهائية لتقديم األعمال
من أجل إسماع أصوات الطالب، قدم أبطالهم الخارقين إلى المسابقة في موعد أقصاه 21 أكتوبر/تشرين األول 2018. 

»  .engage@unicef.org امسح أعمال طالبك ضوئياً وأرسلها بالبريد اإللكتروني إلى
أو إذا كان طالبك شاركوا في حلقة العمل على اإلنترنت عن طريق نموذج الطلب الرقمي )مباشر 1 سبتمبر/أيلول 2018(، فقد قّدم النموذج أعمالهم   «

تلقائياً.
يجب أن تكون المساهمات الممسوحة ضوئياً مصحوبة بنموذج موافقة ولي األمر الملحق )س(.

سيتم اختيار أفضل المساهمات والتصويت عليها عالمياً على الموقع اإللكتروني للمسابقة الفكاهية وسيعمل الفائز مع فريق محترف إلعداد ونشر 
كتاب فكاهي يتم تدشينه في األمم المتحدة.

أنشطة توسعية

اقضوا مزيداً من الوقت كصّف في تبادل قصص الطالب عن األبطال الخارقين، بما في ذلك وحيثما كان مالئماً، من خالل تمثيل األدوار وأساليب تجميد الصورة    
الدرامية وطرح األسئلة وبحث النهايات البديلة )مع إعارة اهتمام خاص إلرشادات اإلجراءات الوقائية الواردة في دليل المعلم - الملحق )أ((.

ناقشوا األفكار لبث الحياة في األبطال الخارقين في مدرستكم. كيف يمكننا جميعاً أن نكون "أبطاالً خارقين يوميين" بحيث نحافظ على الجميع آمنين    
للتعلم؟

أثر حماس طالبك لحكاية قصة فكاهية بزيارة www.comicsunitingnations.org مجاناً، كتب فكاهية قابلة للتنزيل. يشمل هذا دليالً للمعلم الستخدام    
القصص الفكاهية في الفصل. 

 +20
دقيقة

mailto:engage%40unicef.org
https://uni.cf/2xapO6g
https://uni.cf/SSCC-ar
http://www.comicsunitingnations.org
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الملحق )أ(: دليل المعلم

ما المشكلة؟ 
يحق لألطفال كافة أن ينعموا باألمان للذهاب إلى المدرسة والتعلم. لكن ليس األطفال كلهم يقدرون على الذهاب إلى المدرسة أو ينعمون باألمان للذهاب 
إلى المدرسة أو ينعمون باألمان في المدرسة أو يتمتعون بالشمول في المدرسة. هذه المشكالت ناجمة عن قضايا متعددة، وغالباً ما يؤثر نوع جنس الطفل 
أو إعاقته أو انتماؤه إلى األقلية على قدرته على االلتحاق بالمدرسة؛ وفي بعض الحاالت، يعوق الموقع الجغرافي أو السالمة على الطريق أو العنف المجتمعي 
أو الصراع رحلة الطفل إلى المدرسة؛ وفي حاالت أخرى، يواجه األطفال التمييز أو التنّمر أو العقاب البدني في المدرسة أو من حولها. هذه االنتهاكات لحقوق 
األطفال يمكنها التسبب في أذى بدني أو عقلي دائم لألطفال، ويمكن أن يالزمهم هذا الضرر في الِكبَر. عدم إعطاء األطفال مكاناً آمناً للتعلم له أيضاً تكاليفه 
االجتماعية واالقتصادية، حيث يؤثر على األسر والمجتمعات ككل. غالباً ما تكون البيئة المدرسية غير اآلمنة نتاج أعراف وأنماط اجتماعية ومتعلقة بنوع 
الجنس، ويتم ترسيخها بفعل ديناميكيات القوة المتفاوتة. وبالتالي فبيئة التعلم اآلمنة ضرورية لضمان حماية األطفال كافة من التنّمر أو العقاب البدني أو 
التحرش واالنتهاك اللفظي أو الجنسي أو اللمس بغير رضا أو اإلكراه الجنسي أو االعتداء واالغتصاب، ضمن غيرها. من المهم أن ننوه إلى أن العنف يمكن أن 

يحدث شخصياً أو عبر الشبكة.

على مستوى العالم، ما يقرب من 130 مليون طالب )أكثر من الثلث بقليل( بين األعمار 13 و 15 يتعرضون للتنّمر. يحرز الطالب الذين يتعرضون للتنّمر    
درجات أقل في الرياضيات والقراءة ممن ال يتعرضون له )وجه مألوف: العنف في حياة األطفال والمراهقين، اليونيسف، 2017(.

ال يقتصر العنف على حرم المدرسة بل يحدث في الطريق إلى المدرسة. ففي عام 2016 وحده، تم توثيق أو التحقق من زهاء 500 هجوم أو تهديد بهجوم    
على مدارس في 18 بلداً أو منطقة متأثرين بالصراع )اليونيسف 2017(.

1: تعّلم بأمان: القضايا

كيف ترتبط هذه الحملة إلنهاء العنف في المدارس ومن حولها بأطر العمل األخرى؟

األهداف العالمية: في 2015، اعتمدت الدول أعضاء األمم المتحدة الـ 193 كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. ويعيد الهدفان 
العالميان 4 و 16 باألخص التأكيد على االلتزام العالمي بحق كل طفل في أن يتعلم وينعم باألمان.

الهدف العالمي 4 )التعليم الجيد( يدعو إلى توفير بيئات تعلم آمنة وخالية من العنف وشاملة وفعالة للجميع. 

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

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل: التمتع باألمان للتعلم ليس صدقة منا على األطفال، بل حق أصيل لهم. جميع الدول ما عدا واحدة وافقت 
 على تنفيذ االتفاقية. هناك الكثير من المواد ذات العالقة، وخصوصاً ما يلي:

المادة 19 )التحرر من جميع أشكال العنف(

المادة 28 )الحق في التعليم(

المادة 12 )يحق للطفل التعبير عن آرائه بحرية وإيالء آرائه االعتبار الواجب في جميع المسائل التي تمسه(

https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_and_adolescents.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_and_adolescents.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_and_adolescents.pdf
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اتبع الحملة 

التبادل والمشاركة
بموافقة الطالب المستنيرة، ومع التأكد من عدم حدوث أذى للطالب نتيجة لذلك )بمعنى عدم اشتمال معلومات من شأنها تحديد هوية األطفال أو 

تعريضهم للخطر(، انشر صور أو فيديوهات الطالب وهم يمارسون أنشطتهم وصور منتجاتهم النهائية.

من خالل وسوم الهاشتاغ التالية يمكنكم االتصال على شبكات التواصل االجتماعي:
ENDviolence# #القضاء_على_العنف

WorldsLargestLesson# #أكبر_درس_في_العالم
ComicContest# #مسابقة_القصص_المصورة

اليونيسف وأكبر درس في العالم
 @UNICEF   @TheWorldsLargestLesson :فيسبوك

@UNICEF   @TheWorldsLesson  :تويتر
@UNICEF   @theworldslesson  :إنستغرام

صّوت للفائزين في المسابقة الفكاهية
أشرك طالبك في التصويت الذي سيُجرى عبر اإلنترنت في 16-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018: الموقع اإللكتروني مباشر من 5 أكتوبر/تشرين األول 

.2018

لماذا ينبغي أن تساعد؟ 
ما زال العنف اليومي ضد األطفال خفياً وغير معترف به. يجب تحقيق تحسينات دولية عبر الحدود والثقافات. واألرجح أن يتفاقم العنف في المدارس ومن حولها 
أثناء أوضاع األزمات والصراع. من الحتمي أن نسلط الضوء على هذه األزمة التي تتوارى عن األنظار غالباً. إنهاء العنف في المدارس ومن حولها، بما في ذلك 
في السياقات اإلنسانية، ال غنى عنه لحقوق األطفال وحيوي للتنمية المستدامة. وقيامنا بهذا يتطلب إجراءات فردية ومجتمعية ومدرسية ووطنية للمبادرة 
بتنفيذ التدابير الالزمة بحيث ينعم كل طفل باألمان للتعلم. تهدف حزمة األنشطة هذه إلى المساهمة في هذه الجهود المحلية والوطنية والعالمية. وحتى 
فعلنا هذا هو مجرد نشاط واحد من األنشطة التي ستساعد على زيادة الوعي وحمل األطفال على التفكير في سبل إلحداث التغيير. بل وستسمح المشاركة 
الفكاهية  والمسابقة  األول(  )الجزء  العالمي  والثالث( وفي االستقصاء  الثاني  )النشاطان  والوطنية  المحلية  والدعوة  األول(  )النشاط  المدرسي  العمل  في 
)النشاط الرابع( للطالب بالمساهمة بالمزيد من الحلول لهذه المشكالت. ومن خالل هذه األنشطة، ينبغي على كل طالب أن يفهم بشكل أدق مساهمته في 

توفير بيئة مدرسية آمنة وحقه في التمتع ببيئة تعلم آمنة.

إذا كانت لديك الرغبة في تحقيق أثر أكبر، فكر فيما يلي:
التغيير على المديين القصير والطويل على السواء: ما الذي تحاولون أيها الطالب تحقيقه؟ كم سيدوم هذا التغيير؟   
وبعد     قبل  واألثر،  التغيير  تقيسوا عليه  أن  يمكنكم  الذي  األساس"(  )أو "خط  بدايتكم  نقطة  ما  تغييراً؟  أحدثتم  أنكم  كيف ستبيّنون  والتقييم:  الرصد 

اإلجراءات التي قمتم بها؟ 
تبليغ النتائج: كيف يمكنكم تشارك هذا األثر مع الحملة العالمية؟ عند تحميل الصور والمصادر على الخريطة الرقمية، ادرس مع طالبك أفضل السبل ال    

لبيان ما تفعلون فحسب، بل لبيان ماهية األثر الذي يُحدثه ما تفعلون.

أين أجد موارد إضافية؟
حملة اليونيسف #القضاء_على_العنف مع تركيز خاص على إنهاء العنف في المدارس ومن حولها - مباشر من يوليو/تموز 2018   
انظر هنا لالطالع على الموقع اإللكتروني لمسابقة بطل المدرسة الخارق الفكاهية - مباشر من 5 أكتوبر/تشرين األول 2018   
2018: يوم عمل مليء بالمرح لألطفال وعلى أيدي األطفال! بمناسبة اليوم العالمي     درس اليوم العالمي للطفل و اإلجراءات - مباشر من سبتمبر/أيلول 

للطفل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، والذي يوافق الذكرى السنوية التفاقية حقوق الطفل، ستتضافر جهود العالم للوصول إلى مليار طفل وشاب للسماح 
لهم بلعب دورهم بحيث يلتحق األطفال كافة بالمدارس وينعمون باألمان من األذى ويتمكنون من تحقيق إمكانياتهم. اليوم العالمي للطفل يوم االستماع 

إلى األطفال والكفاح من أجل حقوقهم. نهيب بالمدارس للقيام بعمل. ستكون التفاصيل الكاملة متاحة في سبتمبر/أيلول 2018.
حديث شباب اليونيسف بشأن إنهاء العنف في المدارس ومن حولها - مباشر من يوليو/تموز 2018   
   ً أفالم كرتون اليونيسف حول أمان األطفال على الشبكة والذي يلعب فيه األطفال دوراً نشطا
إنهاء التنّمر   
تحدي الدماثة الكبير   
تحدي الدماثة في المدارس المتوّسطة )الواليات المتحدة فقط(   

https://uni.cf/SSCC-ar
https://uni.cf/evac-ar
https://uni.cf/evac-ar
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2018/07/World-Childrens-Day-Final-Arabic1.pdf
https://uni.cf/SSCC-ar
https://uni.cf/wcd-ar
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2018/07/World-Childrens-Day-Final-Arabic1.pdf
https://uni.cf/yt-ar
http://www.youtube.com/playlist?list=PLD2C18A5CF84556D4
http://www.youtube.com/playlist?list=PLD2C18A5CF84556D4
https://www.nobully.org/
https://thegreatkindnesschallenge.com/
https://kindnesschallenge.com/
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نرجو مالحظة: يجب أن يتم التعامل مع المناقشات التي تخوضها مع الطالب في هذه األنشطة بحساسية، مع مراعاة 

خلفيات الطالب وتجاربهم. فأنت تريد جعل الصف المدرسي مكاناً آمناً يتقاسم فيه طالبك أفكارهم بل وتجاربهم وخبراتهم. 

قد يرغب بعض الطالب في استثنائه من مناقشات معينه، وينبغي احترام رغبتهم هذه. بالنسبة لبعض األطفال، قد تكون 

هذه أول مرة تخطر ببالهم فكرة أن العنف ضد األطفال غير مقبول أو التجربة المشتركة لألطفال كافة.

قد تجد االقتراحات الواردة هنا تذكرة مفيدة، حتى وإن كنت بالفعل ذا خبرة في التعامل مع الموضوعات الحساسة. 

قبل الجلسة:
القبيل، يمكنك     إذا كنت تعرف أحداً من هذا  العنف؟  أو طالباً معينين تضرروا شخصياً من قضايا  بالفعل طالباً معيناً   هل تعرف 

بأنك ستناقش كيفية إنهاء العنف في المدارس ومن حولها وأن تتأكد منه ما إن كان يسره المشاركة. يمكنك  أن تخبره مسبقاً 
منحه خيارات عدم المشاركة وترك الغرفة إذا لزم األمر ومناقشة المسألة بمزيد من التفصيل معك أو مع زميل مالئم )كالمرشد 

المدرسي أو شخص أكثر خبرة(.

في بداية الجلسة:
 إذا كانت لديكم بالفعل "قواعد إجرائية" موضوعة إلدارة مناقشات شاملة للجميع وقائمة على االحترام في الصف المدرسي، ارجع إليها في    

بداية الجلسة فيما تبيّن أنك ستناقش قضايا مهمة لكن حساسة.
 إذا لم تكن لديكم بالفعل مثل هذه "القواعد اإلجرائية"، فهل يمكنك وضعها مع طالبك؟ سيساعدهم هذا على ممارسة تفكيرهم النقدي    

للقواعد  توضيحية  رسوم  إعداد  يمكن  باحترامها.  وااللتزام  القواعد  هذه  إلى  االنتماء  من  مزيداً  وسيبدون  الوجدانية  المشاركة  ومهارات 
وعرضها في الصف المدرسي الستخدامها بانتظام. أسئلة سريعة: 

 ما القواعد التي ترى ضرورة أن نطبقها للتأكد من تمتع الجميع باألمن للتعبير عن آرائهم؟ ]بخصوص السرِّية، األشخاص الذين هم بخارج المجموعة   «
ال يلزم أن يعرفوا من قال ماذا )ما لم يقل أحد الطالب شيئاً يجعل المعلم يشعر أنه غير آمن أو يحتاج إلى مساعدة أو مساندة خارج النشاط([

كيف يمكننا أن نتيح فرصة للجميع للتعبير عن أنفسهم ال أن نقتصر على الطالب الذين يشعرون بالثقة؟ ]شخص واحد يتكلم في المرة؛ ال مقاطعة؛ استمع   «
بإمعان واحترام لما يقوله اآلخرون؛ استخدام "عصا الحديث" إذا لزم األمر )الشخص الممسك بالعصا هو وحده الذي يمكنه الحديث(؛ يستطيع الطالب 
 كتابة فكرته إذا لم يكن يريد طرحها بصوت عاٍل؛ إذا كان هناك شخص لم يقل شيئاً، يمكننا أن نسأل عما إذا كان يريد أن يقول شيئاً )دون إجباره( إلى آخره[

ماذا نفعل إذا كان هناك شخص ال يريد التعبير عن رأيه؟ ]احترم هذا وال تجبره على التحدث أو إحراج نفسه )التعبير عن الرأي حق ال التزام(؛ تفّهم أن بعض   «
 الناس يشعرون بثقة أكبر من اآلخرين للتحدث ضمن مجموعة، لكن كل شخص لديه آراء قيّمة يمكنه التعبير عنها بطرق مختلفة كثيرة تناسبه[

ماذا يحدث إذا اختلفنا مع بعضنا البعض؟ كيف يمكننا أن نختلف بطريقة ملؤها االحترام ال بطريقة جارحة أو وقحة؟ ]اطلب من الشخص بطريقة   «
الشخص على عرض فكرته  الشخص؛ اشكر  الفكرة ال على  اعترض على  أفضل؛  نتفهمه بشكل  أن  رأيه بحيث يمكننا  يبدي مسوغات  أن  مهذبة 
بذيئة؛ خذ  ألفاظاً  أو  إهانات  أو  تعليقات مسيئة  "أنت..."؛ ال تستخدم  ذلك؛ استخدم لغة مثل "في ظني..." ال  وأسباب  أن لديك فكرة مختلفة  وبيّن 
أو األطفال(:  )للكبار  الكاملة  التعبير  يوجد شيء اسمه حرية  أنه ال  تفّهم  بشدة؛  أو منفعالً  إذا كنت غاضباً  التحدث  لكي تهدأ قبل  نفساً عميقاً 
تقول  أن  قبل  اآلخرين؛  إيذاء  على  الناس  يشجع  كان  إذا  أو  آخر  أو سمعة شخص  بحقوق  يضر  كان  إذا  مطلقاً  قوله  نريد  أي شيء  قول  يمكننا  فال 
آخره[ إلى  القضية"  هذه  حول  نختلف  أن  على  االتفاق  يمكننا  التوضيح.  على  "أشكرك  قل:  دمث؟"؛  أهو  ضروري؟  أهو  صواب؟  "أهو  فّكر:   شيئاً، 

ماذا نفعل إذا استاء أحد؟ ]دع صديقاً يخفف عنه؛ أعطه فرصة للمواصلة أو لترك النقاش؛ ال تلفت االنتباه إليه وال تجبره على قول ما خطبه، لكن احترم   «
خصوصيته؛ خصص ركناً هادئاً في الغرفة يمكنه الذهاب إليه إذا احتاج إلى ذلك؛ يستطيع المعلم أن يعرض التحدث إليه على انفراد؛ رّحب بعودته إلى 

النشاط إذا كان/ عندما يكون جاهزاً، إلى آخره[

2: كيف تدرّس الموضوعات الحساسة
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ُخض في الموضوع برفق. إذا كنت تعاني من ضيق في الوقت، ال تقع في شرك تخطي مناقشات وأنشطة "تمهيد الساحة". ربما يكون من المفيد أن تتصور    
أنك تفتح بحرص غطاء مرطبان مملوء بالحلوى/الكريات الزجاجية/الفاصوليا )مما يمثل انفعاالت يحتمل أن تكون حساسة(. أنت ال تريد بعثرة المحتويات 

خارج السيطرة في كل أنحاء األرضية. بدالً من ذلك افتح المرطبان ببطء وأِمل المحتويات بحرص ورفق.
رّكز بقدر اإلمكان على الحلول ال على المشكالت.   
إذا ظننت أن هذا ضرورياً بناء على السياق المحلي )االعتبارات الثقافية والشخصيات والديناميات المعينة في المجموعة، إلى آخره(، يمكنك تقسيم الصف    

إلى مجموعات أصغر حجماً استناداً إلى العمر أو نوع الجنس أو التجارب لخلق جو أكثر استرخاء لتشجيع الطالب على المشاركة. 

طوال الجلسة:

انتبه إلى لغة جسد الطالب وكيف يتفاعلون مع بعضهم البعض. هل بدأ أيهم يشعر باالستياء؟ هل يوجد أحد غير مرتاح أو منطوٍ على نفسه؟    
تدخل برفق وباألسلوب المالئم. أعطهم الفرصة للتوقف عن المشاركة في النشاط حسب االقتضاء. )انظر أيضاً المشورة المقدمة بشأن 

القواعد االجرائية بخصوص ما إذا أحس طالب باالستياء(.
غيّر األجواء بإضافة شيء "محفز" أو أنشطة "مهدئة" عند االقتضاء.   
]انظر أيضاً القسم الثالث أدناه بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذها إذا كشف الطفل عن عنف[.   

احرص على إغالق الجلسة كما ينبغي. يجب أن تلملم برفق جميع قطع الحلوى/الكريات الزجاجية/الفاصوليا وتعيدها إلى "المرطبان" وتقفل    
الغطاء. يمكنك أن تفعل هذا من خالل: إتاحة الفرصة للطالب إلبداء مالحظاتهم التقييمية من واقع عملهم الجماعي وطرح أية أسئلة؛ إتاحة 
الفرصة لهم للتحدث معك على انفراد بعد الدرس إذا كان هناك ما يقلقهم؛ شكر الطالب على مساهماتهم المدروسة/اإلبداعية/الشيقة 
وعلى استماعهم لبعضهم البعض بطريقة دمثة وملؤها االحترام؛ التعبير عن فخرك بهم لمساهمتهم بأفكارهم القيمة في هذا الموضوع 
الصعب؛ نقل المناقشة إلى نبرة إيجابية )التطلع إلى المستقبل(؛ الختام بنبرة إيجابية ويفضل مرحة )أغنية مالئمة للسن، رقصة، نكتة، إلخ(.

في نهاية الجلسة:

كن مستعداً ألن يفاتحك الطالب لمناقشة أي شيء ربما يثير ضيقهم.   
قم بمتابعة أي شيء وعدت بفعله، كالعثور على معلومات عن شيء معين على سبيل المثال.   
قّدم لو أمكن مالحظاتك التقييمية إلى الصف طوال السنة حول سير أكبر درس في العالم/ حملة اليونيسف )مثالً: بمتابعة المستجدات    

على شبكات التواصل االجتماعي ذات العالقة أو المنشورات البريدية اإللكترونية(.

المزيد من القراءة:

قد تجد مصادر المشورة التالية مفيدة بخصوص كيفية التعامل مع الموضوعات الجدلية في الصف المدرسي مفيدة.

دليل أوكسفام لتدريس القضايا الجدلية 

دليل الجمعية التاريخية لتدريس التاريخ المثير لالنفعال والجدل

بعد الجلسة:

https://www.oxfam.org.uk/education/resources/teaching-controversial-issues
https://www.history.org.uk/resource/780
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نرجو مالحظة:  من الضروري أن يتم تنفيذ األنشطة بحيث يكون أمان األطفال المشاركين ورفاههم االعتبار األكبر. تعالج 

األنشطة المتضمنة في حزمة األنشطة هذه بتأٍن قضية العنف من منظور إيجابي مستند إلى الحلول قدر المستطاع. لكن 

من الجائز أن تكشف المناقشات مع األطفال حول أي موضوع عن احتمال تعرض الطفل لمخاطر الضرر. ويْصدق هذا بوجه 

خاص عندما تركز المناقشات عمداً على األمان والحق في الحماية من العنف

3: اإلجراءات الواجب اتخاذها إذا كشف الطفل عن عنف

سيساعدك اإلرشاد التالي على معرفة كيف تستجيب إذا أفصح الطفل عن أي معلومات عن نفسه أو طفل آخر وتوحي بأنه قد يكون معرضاً 
لمخاطر الضرر. بالطبع من الجائز بالمثل أال يحدث هذا! اإلرشاد الوارد هنا ال يهدف إلى إخافتك بل إلى إعدادك وتعزيز ثقتك. ويمكنه أن يكون 

بمنزلة دورة تدريبية منشطة لمن لديهم الخبرة بالفعل.

قبل النشاط، ادرس بالتفصيل ما ستفعله في مختلف السيناريوهات. كلما فعلت هذا، ازداد شعورك بالثقة. إذا لم تكن متأكداً من شيء ما، تحدث مع الزمالء 
اآلخرين. يتوقف ما ستفعله إلى حد كبير على السياق المحلي. بعض البلدان لديها سياسات وإجراءات محددة بوضوح يجب اتباعها وبعضها اآلخر ال.

هل تلقيت تدريباً على إجراءات وقاية األطفال؟ ]إذا كان األمر كذلك، فقد يكون من المفيد أن تستعرض ما سجلت من مالحظات أثناء هذا التدريب[.   

إذا لم يكن هناك شيء من هذه األشياء مطبقاً )بمعنى ال توجد سياسات أو إجراءات وال منسق وال خطوط ساخنة وال تدريب(: اسأل الزمالء عما إذا كانت    
هذه القضية أثيرت من قبل، وإذا كان األمر كذلك، فماذا حدث باإلضافة إلى ماذا ينبغي أن يحدث في الوضع المثالي؛ اقرأ اإلرشادات الواردة هنا، وفكر جيداً في 
تداعيات مختلف مسارات العمل، واضعاً في اعتبارك التشريع ذا العالقة وأفضل مصالح الطفل الفرد وكذلك أفضل مصالح أي أطفال آخرين ربما يكونون 

معرضين لمخاطر الضرر من نفس الجاني )الجناة( أو الموقف.

اإلعداد مسبقاً:

مسؤول اتصال حماية األطفال / السياسات الوقائية:__________________________

رقم )أرقام( الخط الساخن: ___________________________________________

المشورة على اإلنترنت: ______________________________________________

هل يوجد تشريع مطبق يُلزمك بإبالغ جهة خارجية بالشواغل؟    

هل لدى مدرستك أو مؤسستك سياسات وإجراءات معينة؟ ]إذا كان األمر كذلك، احرص على أن تكون على دراية بها وأن تمتثل لها[.   

هل يوجد في مدرستك أو مؤسستك مسؤول اتصال مخصوص يتعامل مع قضايا حماية األطفال أو السياسات الوقائية؟ ]إذا كان األمر كذلك،    
أخبره مسبقاً بأنك ستدرّس موضوع األمان/العنف واحرص على معرفة كيفية االتصال به. اطلب منه النصح بشأن ما تفعله إذا كشف لك 

أحد األطفال عن عنف يتعرض له[.

هل يوجد خط ساخن/ خط مشورة محلي أو وطني يمكنك أنت أو أحد األطفال االتصال به طلباً للمساعدة؟ ]في بعض البلدان توجد أيضاً    
خدمات لتقديم المشورة على اإلنترنت لألطفال[.
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]إذا كان ذلك مناسباً[ ساعد الطفل على الحصول على عالج طبي طارئ كاإلسعافات األولية.   
اسمح للطفل بقول ما يريد قوله وال تبِد رد فعل أو تركز عليه اهتمامك أثناء الجلسة.   

في حالة وجود سياسات، إجراءات و/أو مسؤول اتصال سياسات وقائية في مدرستك أو مؤسستك:    

تذّكر! قد ال يحدث أبداً، لكن يُستحسن أن تكن مستعداً تحسباً لحدوثه!
مناقشة سبل إنهاء العنف ضد األطفال مناقشة منفتحة وحساسة وخطوة إيجابية للغاية لتمكين األطفال والكبار من اتخاذ 

إجراء وكسر ثقافات الصمت ومساعدة كل طفل على تحقيق حقوقه في الحماية والتعليم. 
شكراً لك على تحويل هذا إلى واقع!

في حالة عدم وجود سياسات أو إجراءات أو مسؤول اتصال سياسات وقائية في مدرستك أو مؤسستك:    

 تحدث إلى الطفل بعد الجلسة. بيّن أنك تريد مساعدته، لكن ال تِعده باالحتفاظ باألمر سرّاً؛ فقد تضطر إلى إخبار شخص آخر لكي يساعده   «
كما يجب. في هذه المرحلة، قد يْؤثر الطفل أال يفصح عن أي شيء أكثر من ذلك، وفي هذه الحالة احترم قراره وال تجبره، لكن بيّن له أنه 

يستطيع التحدث معك في أي وقت إذا غيّر رأيه. 
 يمكنك أيضاً أن تعطيه تفاصيل أي خطوط ساخنة موجودة.  «
 إذا آثر الطفل أن يخبرك بالمزيد، يمكنك العثور على نصائح مفصلة حول الكيفية التي تستجيب بها وماذا تقول وماذا ال تقول في مجموعة   «

أدوات منظمة أمل الطفل مجموعة أدوات سياسات وإجراءات حماية الطفل: كيف تنشئ منظمة آمنة على األطفال ]متاح باللغات اإلنجليزية 
والفرنسية واإلسبانية والعربية[ - الملحق 11 )ادعاءات على لسان طفل - اإلصغاء إلى إفصاح طفل عن اعتداء(.  الملحق 1 )التعرف على 

عالمات االعتداء( قد يكون أيضاً مفيداً. 
 في النهاية، عرّف الطفل بما ستفعل تالياً وبأنك ستطلعه على التطورات.  «
 اتخذ اإلجراء المالئم استناداً إلى مناقشاتك التحضيرية مع الزمالء، واإلطار القانوني الذي تعمل وفقاً له، واعتبار أفضل مصالح الطفل وأي   «

أطفال آخرين قد يكونون متضررين. قد يشتمل هذا وقد ال يشتمل على إبالغ سلطات خارجية، كالشرطة أو الخدمات االجتماعية، بالقضية. 
في حالة إشراك سلطات خارجية، فهي التي تتحمل مسؤولية التحقيق في الواقعة ال أنت. 

التمس المساعدة لنفسك إذا شعرت بحاجتك إلى مساندة.  «

 اتبع اإلجراءات.   «
 بأسرع ما يمكن، دوّن مالحظة تحوي ما قاله الطفل، بما في ذلك اسم الطفل.  «
 أبلغ مسؤول اتصال السياسات الوقائية في المدرسة/المؤسسة بعد الجلسة فوراً. من واجبك أن تبلغ عن القضية حتى وإن لم تكن على يقين   «

من التفاصيل. ودوره هو اتخاذ المزيد من اإلجراءات حيال المسألة.
 على الرغم من أن بعض األطفال قد يصفون ما قد نعتبره "عنفاً منخفض المستوى"، من المهم أال نصدر أحكاماً في هذه المرحلة على مدى   «

الخطورة المحتملة. ينبغي إبالغ مسؤول اتصال السياسات الوقائية بكافة الوقائع وهو سيتابع عندئذ اإلجراء الصحيح لتصعيد هذه الشواغل 
إذا لزم األمر، وذلك على النحو المبين في سياسة اإلجراءات الوقائية الخاصة بالمدرسة/المؤسسة.

االستماع إلى إفصاح الطفل عن واقعة عنف:

http://createsolutions.org/cp_toolkit.htm
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الملحق )ب(: الصورة
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بلدنا _______________________________. 1

متوسط عمر الطالب في صفنا _____________. 2

إجمالي عدد الفتيات في صفنا ______________. 3

إجمالي عدد الفتيان في صفنا ______________. 4

إجمالي عدد األطفال غير المصنفين كفتيات أو فتيان في صفنا ___________. 5

نعيش في )اختر واحدة(: . 6
قرية/منطقة ريفية  □
بلدة صغيرة أو متوسطة الحجم  □
بلدة كبيرة/مدينة  □

هل يوجد أي شيء تريد قوله عن المناقشات الصفية؟ على سبيل المثال، هل حدث اختالف في الرأي بين الطالب؟ إذا كان األمر كذلك، فهل كان هذا . 7
مرتبطاً بعمر الطالب/نوع جنسهم/وضعية األخرى؟

في الجدول التالي، ضع عالمة )X( على ما إذا كان الصف يرى كل عبارة صواباً في أغلب األوقات أو صواباً أحياناً أو صواباً نادراً/ليست صواباً على اإلطالق. . 8
اختر إجابة واحدة فقط لكل عبارة. ال تضع عالمة على األجوبة في منتصف الطريق "بين" األعمدة.

صواب في أغلب 
األوقات

صواب في بعض 
األحوال فقط

ليست صواباً على 
ً اإلطالق أو نادرا

1. عموماً نشعر باألمان في المدرسة

2. هناك بعض األماكن التي ال نشعر فيها باألمان في مدرستنا

3. بوجه عام، نشعر باألمان في الطريق إلى المدرسة ومنها

4. هناك بعض األماكن التي ال نشعر فيها باألمان في الطريق إلى المدرسة ومنها

5. بوجه عام، نشعر باألمان أثناء االتصال )على شبكة اإلنترنت/ الهاتف/ الكمبيوتر( 

6. الكبار في المدرسة، بمن فيهم المعلمون، يساعدون األطفال على الشعور باألمان

7. األطفال في المدرسة يساعدون األطفال اآلخرين على الشعور باألمان

8. الفتيات والفتيان في مدرستناً يشعرون باألمان على حد سواء

في  سواء  حد  على  باألمان  يشعرون  المعاقين  غير  واألطفال  المعاقون  األطفال   .9
مدرستنا

أو من يتحدثون لغات مختلفة يشعرون  الثقافات  أو  البلدان  10. األطفال من مختلف 
باألمان مثلهم مثل األطفال اآلخرين في مدرستنا

11. يحق لكل طفل أن يشعر باألمان

الملحق )ج(: االستقصاء الصفي
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الملحق )د(: األهداف العالمية
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الملحق )هـ(: اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل

يتمتع األطفال كافة بهذه الحقوق كافة، بصرف النظر عمن . 2
يكونون وأين يعيشون وما يفعله آباؤهم وما اللغة التي ينطقون 
أم فتيات، وسواء  بها وما دينهم أو ثقافتهم، وسواء كانوا فتياناً 
كانوا معاقين أم غير ذلك، وسواء كانوا أغنياء أم فقراء. ال يجوز أن 

يتعرض أي طفل لمعاملة ظالمة على أي أساس.

لألطفال. . 3 أصلح  هو  ما  يفعلوا  أن  كافة  الكبار  على  ينبغي   
تأثير  كيفية  في  يفكروا  أن  ينبغي  قرارات،  الكبار  يتخذ  عندما 

قراراتهم على األطفال.

الحقوق . 1 بكافة  يتمتع  عمره  من  عشرة  الثامنة  دون  شخص  كل 
المنصوص عليها في هذه االتفاقية.

على الحكومات أن تستخدم الموارد المتاحة كافة لتنفيذ الحقوق . 4
المنصوص عليها في هذه االتفاقية كافة.

إلرشاد . 5 ومسؤولياتها  األسر  حقوق  الحكومات  تحترم  أن  ينبغي 
أطفالها بحيث يتعلمون االستفادة من حقوقهم بشكل سليم وهم 

يكبرون.

لكل طفل الحق في الحياة والبقاء والتطور.. 6

لألطفال الحق في الحصول على اسم، وينبغي أن تعترف الحكومة . 7
رسمياً بهذا االسم. لألطفال الحق في الحصول على جنسية )أن 

ينتموا إلى بلد(.

الحق في الحصول على هوية، بمعنى سجل رسمي يبيّن . 8 لألطفال 
هويتهم. وال ينبغي ألحد أن ينزع منهم هذه الهوية.

ال ينبغي فصل األطفال عن والديهم ما لم يكن هذا لمصلحتهم. . 9
كال  مع  اتصال  على  والدوهم  انفصل  الذين  األطفال  يبقى  أن  ينبغي 

الوالدين إال إذا كان هذا ينطوي على ضرر للطفل.

أبواه، . 10 فيه  يعيش  الذي  البلد  غير  بلد  في  يعيش  طفل  هناك  كان  إذا 
فللطفل الحق في االنضمام إليهما في نفس المكان.

ينبغي على الحكومات منع إخراج األطفال من بلدانهم بشكل غير . 11
قانوني.

الحق في إبداء رأيهم، وفي إصغاء الكبار إليهم وإيالء . 12 لألطفال 
آرائهم االعتبار الواجب.

المواد بصياغة مناسبة لألطفال

المبادئ العامة
مبدأ عام

اآلخرين . 13 مع  خواطرهم  وتبادل  األشياء  اكتشاف  في  الحق  لألطفال 
هذا  في  كان  إذا  إال  أخرى،  بأي طريقة  أو  الكتابة  أو  الرسم  أو  بالحديث 

ضرر لآلخرين.

لألطفال الحق في اختيار دينهم ومعتقداتهم. ينبغي على والديهم . 14
إرشادهم إلى ما هو صواب وخطأ، وما هو أفضل لهم.

لألطفال الحق في اختيار أصدقائهم واالنضمام إلى المجموعات . 15
أو تكوينها، ما دام هذا ال يضر باآلخرين.

لألطفال الحق في الخصوصية.. 16

لرفاههم . 17 المهمة  المعلومات  على  الحصول  في  الحق  لألطفال 
أن  يجب  األخرى.  والمصادر  والكمبيوتر  والكتب  والصحف  اإلذاعة  من 
يتأكد الكبار من أن المعلومات التي يحصلون عليها ليست ضارة، وأن 

يساعدوهم على إيجاد المعلومات التي يحتاجون إليها وفهمها.

 لألطفال الحق في تربيتهم على أيدي والدهم )والديهم( إذا أمكن. . 18
لمساندتهم  الخدمات  بتوفير  الوالدين  الحكومات  تساعد  أن  ينبغي 

وخصوصاً إذا كان كال الوالدين يعمالن.

 يجب أن تتأكد الحكومات من العناية باألطفال كما ينبغي وحمايتهم . 19
من العنف واإلساءة واإلهمال على أيدي من يعتنون بهم.

لألطفال الحق في الرعاية الخاصة والمساعدة إذا كانوا ال يستطيعون . 20
العيش مع والديهم.

عند تبني األطفال، يجب أن يكون الشاغل األول ضمان أفضل شيء لهم.. 21

لألطفال الحق في الحماية الخاصة والمساعدة إذا كانوا الجئين، . 22
كما يتمتعون بجميع الحقوق المنصوص عليها في هذه االتفاقية.

إذا كانوا معاقين، . 23 الخاّصين  والرعاية  التعليم  الحق في  لألطفال 
االتفاقية،  هذه  في  عليها  المنصوص  الحقوق  بجميع  يتمتعون  كما 

بحيث يحيوا حياة كاملة.

آمنة . 24 ومياه  ممكنة  صحية  رعاية  بأفضل  التمتع  في  الحق  لألطفال 
ومعلومات  وآمنة  نظيفة  وبيئة  يأكلونه  مغذٍّ  وطعام  يشربونها 

لمساعدتهم على البقاء في حال طيبة.

ام
 ع

دأ
مب
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لألطفال الذين يعيشون في مؤسسة رعاية أو في أوضاع أخرى بعيداً . 25
دورياً  هذه  العيش  ترتيبات  من  التحقق  يتم  أن  في  الحق  بيوتهم  عن 

لمعرفة ما إذا كانت هي األنسب أم ال.

 ينبغي أن توفر الحكومات أمواالً إضافية ألطفال األسر الفقيرة.. 26

الحق في المطعم والملبس ومكان آمن يعيشون فيه . 27  لألطفال 
وفي تلبية احتياجاتهم الصحية البدنية والنفسية األساسية. 
وينبغي أن تساعد الحكومات األسر واألطفال الذين ال يقدرون على هذه 

التكاليف.

المدارس . 28 في  التأديب  يحترم  أن  يجب  التعليم.  في  الحق  لألطفال   
كرامة األطفال. ينبغي أن يكون التعليم االبتدائي مجاناً. ينبغي تشجيع 

األطفال على المواظبة على الدراسة إلى أعلى مستوى ممكن.

مواهبهم . 29 استخدام  على  يساعدهم  أن  ينبغي  األطفال  تعليم   
احترام  تعلم  على  أيضاً  يساعدهم  أن  ينبغي  وتنميتها.  وقدراتهم 

حقوق اآلخرين والعيش في سالم وحماية البيئة.

30 . ، الحق في ممارسة ثقافتهم ولغتهم وشعائر دينهم   لألطفال 
وذلك حتى وإن كانت أغلبية سكان البلد الذي يعيشون فيه ال تشترك 

معهم في هذه الثقافة واللغة والدين.

في . 31 والمشاركة  واالستجمام  والراحة  اللعب  في  الحق  لألطفال   
األنشطة الثقافية والفنية.

والذي يضر . 32 الحق في الحماية من العمل الذي يؤذيهم،   لألطفال 
التمتع  لهم  يحق  األطفال،  عمل  حالة  في  وتعليمهم.  بصحتهم 

بالسالمة والحصول على أجر عادل.

تجارة . 33 ومن  الضارة  العقاقير  من  الحماية  في  الحق  لألطفال   
المخدرات.

واالستغالل . 34 الجنسي  االعتداء  من  التحرر  في  الحق  لألطفال   
الجنسي.

أو البيع . 35 لالختطاف   يجب أن تكفل الحكومات عدم تعرض األطفال 
أو االتجار. 

)تعرضهم . 36 االستغالل  من  نوع  أي  من  حمايتهم  في  الحق  لألطفال   
لالستغالل(.

 األطفال الذين يخرقون القانون ينبغي أال يتعرضوا للقتل أو التعذيب . 37
أو المعاملة بوحشية أو السجن إلى األبد أو سجنهم مع الكبار. ينبغي 
زمنية ممكنة.  وأن يكون ألقصر فترة  أن يكون السجن االختيار األخير 
ينبغي أن يتمتع األطفال في السجون بالمساعدة القانونية وأن يكون 

بمقدورهم البقاء على اتصال بذويهم.

إجبار . 38 يجوز  الحرب. ال  وتحررهم من  الحق في حمايتهم   لألطفال 
األطفال على االلتحاق بالجيش أو المشاركة في الحرب.

ألذى . 39 تعرضوا  إذا  المساعدة  على  الحصول  في  الحق  لألطفال   
عافيتهم  استرداد  يمكنهم  بحيث  سيء  بشكل  عوملوا  أو  إهمال  أو 

وكرامتهم.

 لألطفال الحق في الحصول على المساعدة القانونية والمعاملة . 40
العادلة في نظام قضائي يحترم حقوقهم.

 إذا كانت قوانين البلد توفر حماية أفضل لحقوق األطفال من مواد هذه . 41
االتفاقية، ينبغي تطبيق تلك القوانين.

الكبار على . 42 يتعرّف  أن  ينبغي  الحق في معرفة حقوقهم.   لألطفال 
هذه الحقوق وأن يساعدوا األطفال للتعرف عليها.

43 إلى 54. تبيّن هذه المواد كيف ستعمل الحكومات والمنظمات الدولية 
كاليونيسف على التأكد من تمتع األطفال كافة بحقوقهم كافة.
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أكاديمية آبل غارث، المملكة المتحدة

 مدرسة غرين هل االبتدائية، 
المملكة المتحدة

 مدرسة كنغ ستريت االبتدائية، 
المملكة المتحدة

الملحق )و(: أفكار لميثاق صفي خاّلق



In Partnership with

In Partnership with

In Partnership with

In Partnership with

الصق هنا

الصق هنا

الصق هنا

الصق هنا

الملحق )ز(: وعود السلسلة الورقية
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الملحق )ح(: نموذج لمنهجية جولة األمان المدرسي1

مقدمة

الغرض من جولة األمان استكشاف حق األطفال في التمتع بمدرسة وبيئة لهو آمنتين، وعلى وجه الخصوص الكتشاف ما إذا كانت هناك بعض األماكن التي    
يشعر فيها األطفال بعدم األمان. في حالة اكتشاف بعض األماكن، يُسأل األطفال لماذا يشعرون بعدم األمان ويُطلب منهم اقتراح تحسينات. 

بمساعدة المعلم، يقرر الصف أي األماكن يزور ثم ينطلقون في جولة األمان سوياً. ينبغي أن يوضح المعلم أن الطالب لن يتعرضوا للمتاعب بسبب حديثهم    
بحرية عما يجعلهم يشعرون باألمان أو عدم األمان. يستطيع الطالب التحدث دون كشف هوياتهم. ال تسّجل أسماء فردية تبيّن من يقول ماذا. 

يطرح المعلم على المجموعة األسئلة التالية ويتناقش معها في كل محطة من محطات جولة األمان. ثم يناقش الطالب والمعلم نتائج االستقصاء عندما    
يعودون إلى الصف المدرسي. وعندئذ يمكن استخدام الملخص باعتباره األساس لخطة عمل. يمكن اتباع العملية ذاتها في المدارس أو المراكز الترفيهية 

أو المراكز االجتماعية وفي المجتمع المحلي حيثما كان من اآلمن فعل هذا وفي األحوال التي ال يؤدي فيها إلى تعريض األطفال لمخاطر األذى.

نموذج عينة

نحن في: اسم المدرسة / المركز الترفيهي / المركز االجتماعية _________________
نحن:

عدد األطفال في المجموعة: _________________
نسبة الذكور إلى اإلناث في المجموعة )ضع عالمة على النسبة المئوية لإلناث(: _________________

اسم الموظف: _________________
التاريخ )اليوم / الشهر / السنة(: _________________

هل تشعر بعدم األمان في المدرسة / المركز الترفيهي / المركز االجتماعي؟ _________________   
أين تشعر بعدم األمان؟_________________   

]إذا لم تبدأ المناقشة بذاتها، فقد يكون من المستحسن ذكر أحد األماكن التالية كحافز:  الصف المدرسي، منطقة خلوية، دورات المياه، الممرات/الدَّرج، قاعة 
الطعام، غرف األشغال اليدوية، غرفة الفنون، غرفة الموسيقى، المكتبة، المكتب، غرفة الموظفين، الملعب، موقف السيارات[

أين تشعر بعدم األمان؟ )الموقع األول( _________________   
لماذا ال تشعر باألمان هنا؟ _________________   
ما الذي يجب فعله بحيث يمكنك الشعور باألمان هنا؟ _________________   

أين تشعر بعدم األمان؟ )الموقع الثاني( _________________   
لماذا ال تشعر باألمان هنا؟ _________________   
ما الذي يجب فعله بحيث يمكنك الشعور باألمان هنا؟ _________________   

أين تشعر بعدم األمان؟ )الموقع الثالث( _________________   
لماذا ال تشعر باألمان هنا؟ _________________   
ما الذي يجب فعله بحيث يمكنك الشعور باألمان هنا؟ _________________   

إلى آخره   

هل يوجد أي شيء آخر تريد قوله؟________________   

1  مقتبس من المدارس المحترِمة للحقوق لليونيسف آيسلندا واليونيسف الدانمرك
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الملحق )ط(: التأمل الموّجه 

في  األسئلة  بعض  عن  األجوبة  في  التفكير  الطالب  من  فيه  سيُطلب  تمرين  هذا  موّجه.  تأمل  في  سيدخلون  أنهم  للصف  بيّن  للمعلمين:  تنويه 

رؤوسهم. اخلق جواً هادئاً، ويُستحسن أن تطفئ األنوار أو تشّغل بعض الموسيقى الهادئة. شّجع األطفال على إغماض أعينهم طوال مدة التأمل، وأما 

َمن ال يستريحون لذلك، فاقترح عليهم غض بصرهم أو وضع رؤوسهم بين أيديهم. بيّن للطالب أن هذه فرصة لقضاء هذا الوقت ألنفسهم وأال يقلقوا 

بشأن ما يفعله اآلخرون أو يقولونه. 

قل للطالب إن هذا التأمل الموّجه سيستند إلى يوم دراسي عادي. اقرأ النص التالي ببطء ووضوح، مع التمهل للوقوف بين كل فقرة وأخرى. 

تخيّل أنك استيقظت من نومك توّاً في بداية اليوم. ما طبيعة شعورك؟ قد تكون مرهقاً بسبب عدم النوم جيداً. أو ربما تشعر باالنفعال للذهاب إلى المدرسة. 
واآلن فّكر في وسيلة الذهاب إلى المدرسة. هل تسير على قدميك أم تستقل الحافلة؟ أو ربما يقّلك والداك بسيارتهما إلى المدرسة. ما طبيعة شعورك حيال 

الرحلة إلى المدرسة؟ هل توجد أي مسارات تتجنبها؟ هل توجد أي أماكن ال تحب المرور بها؟

عندما تصل إلى المدرسة، ربما تهرول مباشرة لرؤية أصدقائك، أو تتلكأ وتودع والديك. ما طبيعة شعورك عند هذه النقطة؟ هل تشعر باالنفعال لوجودك في 
المدرسة؟ 

يبدأ اليوم الدراسي. ما طبيعة شعورك داخل صفك؟ هل تشعر باألمان؟ هل أنت سعيد لوجودك هناك؟ هل تعرف إلى من ستتحدث في المدرسة إذا لم تكن 
تشعر باألمان؟ ربما يكون هذا الشخص معلمك المفضل أو أعز أصدقائك أو طالب أكبر سناً. مع َمن تلعب أثناء الفسحة؟ 

فّكر في الكيفية التي يتغير بها شعورك أثناء اليوم. ربما تبدأ في الشعور بمزيد من االنفعال مع اقتراب اليوم الدراسي من نهايته. ربما تكون متعباً وجاهزاً 
للذهاب إلى البيت. 

واآلن تصور أنك في نهاية اليوم الدراسي. كيف تعود إلى البيت؟ هل تسير على قدميك أو يُقلك والداك؟ هل يوجد أي شيء تحترس منه وأنت تغادر المدرسة؟ 
هل يوجد أي أشخاص تتجنبهم؟ هل يوجد أي شيء تراه مختلفاً عما رأيته في بداية اليوم؟

واآلن عدت إلى البيت من جديد.  ما طبيعة شعورك وأنت تتناول العشاء وتستعد للنوم. إلى من تتكلم عندما تذهب إلى البيت؟  هل تتواصل مع أي شخص 
عبر الشبكة؟

توقف للحظة لتفكر في مدى اختالف طبيعة شعورك من بداية اليوم إلى نهايته. ماذا كان جزؤك المفضل من اليوم؟ متى شعرت بأكبر قدر من األمان؟ هل 
كانت هناك أي أجزاء من اليوم لم تشعر فيها باألمان؟ َمن األشخاص الذين استمتعت بتمضية الوقت معهم؟ 

اآلن أنت تتهيأ للنوم. لقد غسلت أسنانك ويبدو جفناك ثقيلين فيما تمس رأسك الوسادة وتدخل في النوم.

اآلن خذ نفساً عميقاً وابدأ التركيز على المكان الذي أنت فيه اآلن، في هذا الصف. استمع إلى األصوات التي من حولك. المس األرضية أو مقعدك أو طاولتك. 
ارفع رأسك وافرك عينيك برفق. تمّط. افتح عينيك وانظر من حولك إلى أصدقائك وبقية الصف. مرحباً بعودتك!
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الملحق )ي(: الرموز التعبيرية للخرائط المجتمعية 
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الملحق )ك(: وضع خطة عمل مجتمعية

ما الشيء )األشياء( الذي تريد تغييره في مجتمعك المحلي بحيث يْنعم كل طفل باألمان للتعلم؟. 1

من الذي يمكنه إحداث هذا التغيير؟  )رئيس البلدية؟ مجلس المدينة؟ شخص آخر؟...(. 2

ماذا تريد أن تقول لهم بالضبط؟ . 3

تكون . 4 أن  يمكن  ملحوظة:  إبداعية؟...(  أكثر  بطريقة  في خطاب؟  )شخصياً؟  لقوله؟  طريقة  أفضل  ما 
القصص الشخصية التي تدور عن أفعال قمت بها طريقة قوية للبدء.

هل توجد أي منظمات محلية أو خطط تعمل بالفعل على تحقيق هذا؟ هل يمكنك مساندتهم؟ على . 5
سبيل المثال: هل يوجد مجلس محلي لألطفال أو خطة عمل يونيسف لحقول الطفل من أجل مدينة/

مجتمع محلي صديق للطفل؟ كيف تستطيع معرفة ذلك؟  

َمن غير هؤالء يملك نفوذاً في المنطقة التي تعيش فيها ويمكنه المساعدة؟. 6

هل يمكنك إيصال رسالتك إلضافتها على جدول أعمال مجلسكم المحلي؟ كيف؟ متى؟. 7
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الملحق )ل(: أشياء تطلب اليونيسف من الحكومات فعلها 

انظر إلى هذه القائمة التي تضم األشياء التي تطلب اليونيسف من الحكومات فعلها بحيث يتمتع كل طفل بحقه في األمان للتعلم. 
ناقشوا هذه األسئلة:

 هل تفهمون كل هذه األشياء؟ )إذا لم يكن األمر كذلك، اطلبوا المساعدة من معلمكم(أ. 

هل كل هذه األشياء وثيقة الصلة ببلدكم؟ لماذا؟ لِم ال؟ ب. 

أيها تعتبرون أشد أهمية بالنسبة لبلدكم؟ ج. 

أيها تعتبرون أقل أهمية بالنسبة لبلدكم؟ د. 

 هل أي من هذه األشياء مرتبط ببعضه البعض؟ ه. 

هل يوجد أي شيء ناقص؟و. 

أي هذه األشياء أنت شخصياً متحمس له أشد الحماس؟ز. 

أي هذه األشياء ترى أن األطفال والشباب يمكنهم التأثير عليه؟ كيف؟ح. 

ُسّنوا قوانين قوية إلنهاء كافة أشكال العنف ضد األطفال، بما في ذلك داخل المدارس ومن حولها. احرصوا على أخذ هذه . 1
القوانين مأخذ الجد.

طبقوا خططاً جيدة ونفذوا مشروعات للوقاية من العنف والتصدي له داخل المدارس ومن حولها.. 2

احرصوا على أن يفعل الناس ما يِعدون به إلنهاء العنف داخل المدارس ومن حولها. افعلوا هذا بجمع المعلومات والبراهين . 3
وبمساندة األشخاص الذين يتحققون مما إذا كانت حقوق الطفل تحظى باالحترام. )ينبغي أن يكون هؤالء األشخاص منفصلين 

عن الحكومة. ويسمى الواحد منهم أحياناً "أمين مظالم" أو "مفوض أطفال"(.

احصلوا على المزيد من األموال من الحكومة والشركات الخاصة للوقاية من العنف والتصدي له داخل المدارس ومن . 4
حولها.

اوجدوا وسيلة جيدة . 5 أيضاً  ومن حولها.  المدارس  داخل  العنف  المتضررين من  األطفال  لمساعدة  وفروا خدمات مالئمة 
يطلب األطفال المساعدة من خاللها.

غّيروا مواقف األطفال بحيث ال يشجع أحد على العنف أو يقبله داخل المدارس ومن حولها باعتباره شيئاً "طبيعياً".. 6

اجعلوا الجميع يتحدثون بحرية عن أسباب العنف داخل المدارس ومن حولها، والمشكالت التي يمكن أن يؤدي إليها ذلك، . 7
بحيث ال يخشى الناس الحديث عن هذا.

ساعدوا الكبار في المدارس على منع العنف والتصدي له. احرصوا على أن يعرف جميع المعلمين حقوق األطفال . 8
وكيفية إنفاذ هذه الحقوق )ال سيما عندما يتعلمون كيف يكونون معلمين(.

ساعدوا األطفال على التحدث بصوت عاٍل واتخاذ إجراء للحفاظ على سالمتهم وسالمة أصدقائهم. يشمل هذا اتخاذ . 9
قرارات جيدة عبر الشبكة.
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 ما الذي نريد حدوثه؟. 1

من الذين يمكنه إحداثه؟. 2

ما الذي يجب أن يسمعوه؟. 3

ممن يجب أن يسمعوه؟. 4

كيف نجعلهم يسمعونه؟. 5

ماذا لدينا بالفعل ويمكنه مساعدتنا . 6
وإالم نحتاج؟

كيف يمكننا البدء؟. 7

كيف نعرف ما إْن كان يؤتي مفعوالً؟. 8

الملحق )م(: تخطيط استراتيجية مناصرة



اختاروا مشكلة تحلونها

المشكالت
المشكلة؟  « الذي يساهم في  ما  التي حددتها.  بالمشكالت  قائمة  أعّد  بالتعاون مع شريك، 

كيف تؤثر المشكلة علينا؟

الحلول
كيف يمكننا حل المشكلة؟ «

المشكلة أنه ليس كل الطالب آمنين...

 ...الذهاب إلى المدرسة
والعودة منها

التحرش  « أو  العنف  يواجه  األطفال  بعض 
وال  منها،  أو  المدرسة  إلى  طريقه  في 

سيما الفتيات.

بعض األطفال ال يتمتع بإمكانية الوصول  «
آمنة في طريقه  نقل  وسائل  أو  إلى طرق 

إلى المدرسة.

على  « السير  إلى  يُضطر  األطفال  بعض 
الظالم،  في  ومنها  المدرسة  إلى  قدميه 

مما يجعلهم أكثر عرضة للعنف.

...في المدرسة
يتعرض أكثر من ثلث الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 سنة للتنمر في المدرسة. «

30% ممن تعرضوا للتنّمر لم يخبروا أحداً باألمر. «

بعض الطالب ال يستطيع الذهاب إلى دورة المياه دون خوف من التعرض للتنّمر أو األذى. «

نوع  « بسبب  أقرانهم  أو  المعلمين  جانب  من  االستهداف  أو  لإلقصاء  يتعرض  الطالب  بعض 
أو مكانتهم  أو إعاقتهم  أو لغتهم  أو أصلهم اإلثني  أو عرقهم  أو هويتهم الجنسية  جنسهم 

االجتماعية أو االقتصادية أو المكان الذي يعيشون فيه.

بعض المدارس يتعرض للتهديد أو الهجوم، وال سيما في حاالت الحرب. «

بعض المدارس يصير هدفاً للعنف باألسلحة النارية. «

يعيش نصف األطفال ممن هم في سن المدرسة في بلدان يمكن فيها عقاب الطالب بدنياً  «
في المدرسة.

...حول المدرسة 
المتحدة(  « الواليات  )في  األطفال  من   %15

ممن تراوح أعمارهم بين 13-18 سنة تعرضوا 
للتنّمر إلكترونياً عن طريق البريد اإللكتروني 
أو غرف الدردشة أو برامج التراسل الفوري أو 
في  النصية  الرسائل  أو  اإللكترونية  المواقع 

.2012

للتنّمر  « ضحايا  الفتيات  وقوع  احتمال  يزداد 
السيبراني بمقدار مرتين عن الفتيان. 

)أثناء  « اللعب  يستطيع  ال  الطالب  بعض 
الفسحة أو في الملعب( بسبب التنّمر.

بعض الطالب يتعرض لإلقصاء من األنشطة  «
الالمنهجية حول المدرسة أو خارجها )الفرق 

الرياضية، النوادي، الرقص، إلخ(.

 نشاط 
جماعي

 أكبر درس في العالمالملحق )ن(: ورقة عمل مسابقة بطل المدرسة الخارق الفكاهية
1مسابقة بطل المدرسة الخارق الفكاهية



الملحق )ن(: ورقة عمل مسابقة بطل المدرسة الخارق الفكاهية

البطل الخارق

من تلقاء نفسك، اختر قوة خارقة لكي تخبرنا كيف يمكن لهذه القدرة أن تحل المشكلة التي ذكرتها.

من أو ما غريمه؟ )عدو، خصم، شرير(

ما خصائص بطلك الخارق وسماته البدنية؟ أهو مضحك؟ جاد؟ ذكي؟ قصير؟

ما اسم بطلك الخارق؟ 

من أين بطلك الخارق؟

فئات القوة الخارقة
· قراءة األفكار «

· السفر عبر الزمن «

· التخاطر «

· الطيران «

· التخفي «

· إصدار الضوء «

· إسقاط االنفعاالت «

· مقاومة الحرارة «

· القوة البشرية الفائقة «

· جمع الطاقة «

· القدرة الفائقة على السماع «

· مهارات التأمل الفائق «

· الشفاء «

· التحكم في العقول «

· التمويه «

· المرونة «

· التجمد «

· ابتكر بنفسك! «

 أكبر درس في العالم
2مسابقة بطل المدرسة الخارق الفكاهية

 نشاط 
فردي



القصة

في يوم من األيام كان هناك...

حتى جاء يوم...

وأخيراً...

تحدث عن المشكلة التي 
اخترتها. أين يحدث؟ على من 

تؤثر؟

قّدم بطلك الخارق هنا! لماذا 
يريد حل المشكلة؟ من أو ماذا 

يحاول منعهم ولماذا؟

كيف يحل بطلك الخارق 
المشكلة؟ كيف يجعل بطلك 

المدرسة مكاناً آمناً؟

 نشاط 
فردي

ما مغامرة بطلك الخارق؟ اكتب قصة بطلك واقض لحظة من وقتك في تنظيمها. ستجد أدناه مخططاً يساعدك على تطوير بداية ومنتصف ونهاية مغامرة بطلك. ما عليك إال ملء 
الفراغات!

 أكبر درس في العالمالملحق )ن(: ورقة عمل مسابقة بطل المدرسة الخارق الفكاهية
3مسابقة بطل المدرسة الخارق الفكاهية



البطل الخارق

ما اسمك؟

كم عمرك؟

من أي بلد أنت؟

حّدثنا قليالً عن نفسك!

ما نوع جنسك؟

 أنثى
 ذكر

 ال أحدد هويتي كأنثى أو ذكر
أخرى: 

 نشاط 
فردي

 نرجو إبداع رسم خاص بك لبطلك الخارق.  تذّكر أننا لن نركز على قدرتك الفنية. 
نريد أن نرى أبطاالً خارقين مشوقين ومتفردين ومتنوعين!

اسم البطل الخارق

القوة الخارقة

 أكبر درس في العالمالملحق )ن(: ورقة عمل مسابقة بطل المدرسة الخارق الفكاهية
4مسابقة بطل المدرسة الخارق الفكاهية
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 الملحق )س(: مسابقة بطل المدرسة الخارق الفكاهية 
نموذج موافقة الوالدين

مسابقة بطل المدرسة الخارق الفكاهية نموذج موافقة الوالدين

الفكاهية،  الخارق  المدرسة  بطل  مسابقة  اليونيسف  2018، ستقيم  األول  أكتوبر/تشرين  سبتمبر/أيلول-21   1 من 
للتعلم.  باألمان  التمتع  على  كافة  األطفال  يساعد  خارق  لبطل  تصوّر  لتقديم  العالم  حول  والشباب  األطفال  داعيًة 
وسوف تختار لجنة تحكيم من اليونيسف مجموعة تضم أفضل المساهمات، وبداية من 16-25 نوفمبر/تشرين الثاني 
بالتصويت مع فريق من  الفائز  2018، سيتم تشارك هذه المساهمات من أجل تصويت عالمي عبر اإلنترنت. سيعمل 
المحترفين إلبداع كتاب فكاهي خاص به على أن يتم تدشينه على اإلنترنت وفي المنتدى السياسي رفيع المستوى 
لألهداف العالمية )يوليو/تموز 2019(. طوال المسابقة، ستتشارك اليونيسف تصوراتهم لألبطال الخارقين المفضلين 
على شبكات التواصل االجتماعي. لمعرفة المزيد من المعلومات عن المسابقة ولقراءة الشروط واألحكام كاملة، نرجو 

https://uni.cf/SSCC-en :زيارة الموقع اإللكتروني للمسابقة

engage@unicef.org :إذا كان لديك أي أسئلة إضافية نرجو مراسلتنا بالبريد اإللكتروني

 بالتوقيع على هذا النموذج، أعطي أنا، _____________________________________، بموجب هذه الوثيقة

إذناً لطفلي، ______________________________، لكي يشارك في مسابقة بطل المدرسة الخارق الفكاهية 
لليونيسف، وأنا أدرك أنه يجوز تشارُك رسوماته على شبكات التواصل االجتماعي.

التوقيع:_________________________________)الوالدان/ولي األمر(    التاريخ:_________________

التوقيع:_________________________________)المشارك(             التاريخ:_________________


