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5 شكر وتقدير 

شكر وتقدير 

قمرَح إلى اجلمعية  في 7 سبممبر/أيلول 2017، تقّدمتمُ بمُ
يَِّض لهذا املقمرح أن  العامة لألمم املمحدة كنتمُ قلتمُ ِفيه إنه وإذا قمُ
ينّفذ، فسيكون عالمة فارقة لألجيال القادمة. إن حتقيقه يعممد 
إرادتنا الصادقة  يقينا على جهودنا املمضافرة، وباخلصوص على 
وتصميمنا على خدمة اإلنسانية. هذا املقمرح يحمل عنوان »ثقافة 
الفاعلني  كل  من  »ويمطلب  املسمقبل  أجيال  أمن  أجل  من  السالم 
ثقافة السالم  بمقدمي دروس خاصة حول  أنفسهم  إلزام  الدوليني 
مرورا  األطفال  رياض  من  بدًءا  المربوية،  واملواد  البرامج  ضمن 
لقي  وقد  واجلامعي.  الثانوي  بالمعليم  وانمهاًء  االبمدائي  بالمعليم 
هذا املشروع ترحيًبا من رئيس اجلمعية العامة آنذاك السيد »بيمر 
املوافقة  الشكر. شكلت  له بجزيل  أتقدم  أن  أوّد  الذي  طومسون« 
على املشروع حافزا لي لالنمقال إلى اخلطوات المالية في جتسيد 
مؤسسة  دّشنت   ،2017 الثاني  نوفمبر/تشرين   22 ففي  فكرتي. 
»عبدالعزيز سعود البابطني الثقافية« كرسي ثقافة السالم في روما 
واعمنت بجميع أنشطمه. ولقد أوكلنا مهمة اإلشراف عليه وتدريس 
ثقافة السالم للمركز األوروبي للدميقراطية وحقوق اإلنسان الذي 

يضم 100 جامعة من جميع أنحاء العالم.

والموجيه  دولية لإلشراف  إنشاء جلنة  ذلك  بعد  وقررت 
في تسهيل مهمة أولئك الذين سيقومون بمدريس ثقافة السالم 

لألجيال القادمة.

األول  االجمماع  فيه  ترأست  الذي  الوقت  هو  ذلك  كان 
لهذه اللجنة في روما، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أي 
»ألمييرو  مركز  في  السالم  كرسي  تدشني  تاََل  الذي  اليوم  في 
سبينيلي« بجامعة روما الثالثة. إثر ذلك عقدنا اجمماعا ثانيا في 
روما في 28 جانفي/يناير 2018 )على اممداد يومني ممماليني(، 

قمنا خاللهما بمحديد محموا املناهج. والمقينا أيًضا في لشبونة، 
الدولي  املنمدا  خالل   ،2018 أفريل/أبريل  و5   4 في  البرتغال، 
الذي عقدته مؤسسة »غولبنكيان« حول المعليم العالي في أوقات 
البرتغالية  اجلمهورية  وسام  تقليدي  بناسبة  وكذلك  الطوارئ، 
من قبل الرئيس »مارسيلو ريبيلو«. في خطوة أولى، اتفقنا جميًعا 
على إعداد »منهج منوذجي« يوجه اخلبراء في تأليف مناهجهم 
في جميع مسمويات المعليم. وأخذ اخلبراء بعني االعمبار جميع 
أفضل  أدمجوا  وهكذا  اللجنة،  أعضاء  قدمها  المي  االقمراحات 
 ،2018 سبممبر/أيلول   5 وفي  املقمرح.  تقدمي  عند  املساهمات 
قدمت هذا املنهج إلى اجلمعية العامة لألمم املمحدة في املنمدا 
رفيع املسموا حول ثقافة السالم. وقد متت املوافقة عليه من قبل 
احلاضرين مع طلب خاص إلضافة دروس حول الوسائل املخملفة 
حلماية المراث الثقافي. ومنذ ذلك احلني، وكخطوة ثانية، قامت 
املناهج.  بمأليف  املخمصة  بمكليف فرق اخلبراء  اإلشراف  جلنة 

ومت اخميار أعضاء الفرق على أساس معايير ثالثة:
• اخلبرة في التدريس وفي موضوع الدراسة.	
• إتقان لغتني على األقل )اإلجنليزية والفرنسية( إلى جانب اللغة 	

األم في كل بلد.
• التنوع اجلغرافي: خبراء من قارتني أو ثالث قارات على األقل.	

وأوصت جلنة اإلشراف باعمماد أفضل النماذج من املدارس 
البريطاني  شكله  في  إجنليزي  تربوي  نظام  وتطبيق  املمنوعة 

واألمريكي وكذلك نظام البلدان الناطقة باللغة اإلجنليزية.

كما حثت على النظر في مناهج تعليمية فعالة أخرا في 
واإليطالية. وقد  واألملانية  الفنلندية  األنظمة  أنظمة أخرا مثل 
متت صياغة املناهج من قبل ثالث فرق من املخمصني اعممدوا 
م للجمعية العامة لألمم املمحدة في 5  على منوذج املنهج الذي قمُدِّ

سبممبر/ أيلول 2018. هذه الفرق هي:
• فريق من خبراء التربية في رياض األطفال واملرحلة 	

االبتدائية واألساسية.
• فريق من خبراء التعليم الثانوي.	
• فريق من خبراء التعليم العالي.	

Book1&2.indd   5 9/12/22   9:07 AM



شكر وتقدير 6

ولقد قمنا ِبَحثِّ الفرق على إمتام املناهج في نهاية أفريل/
أبريل 2019، حنى نممكّن من تقدميها لضيوفنا في النسخة األولى 
من املنمدا العاملي لثقافة السالم الذي نظممه املؤسسة في محكمة 
العدل الدولية في الهاي في 13 جوان/يونيو 2019.. وقد حضر 
الفاعلة  واجلهات  والسياسيني  العالم  قادة  من  عدد  املنمدا  هذا 
االجمماعية والثقافية. ومن أجل ضمان اإلجناز الشامل لعملنا في 
تهامي  الدكمور  لألسماذ  املشرفة  اللجنة  عهدت  احددة،  اآلجال 
على  واإلشراف  واملمابعة  بالمنسيق  املؤسسة  عام  مدير  عبدولي 
الذين  اخلبراء  فرق  جلميع  اجلزيل  بالشكر  أتقّدم  لذا  املناهج. 

قاموا بمأليف املناهج واحمرموا اآلجال احددة.

• »لويجي موتشيا«، جامعة روما 3، إيطاليا.	

• اإلنسان 	 حقوق  مركز  بادوفا«،  »جامعة  كامبانيا«،  »ديزيريه 
»أنطونيو بابيسكا«، إيطاليا.

• اإلنسان 	 حقوق  مركز  بادوفا«،  »جامعة  بيريني«،  دي  »بيترو 
»أنطونيو بابيسكا«، إيطاليا.

• »ماركو ماسيا«، جامعة »بادوفا«، مركز حقوق اإلنسان »أنطونيو 	
بابيسكا«. إيطاليا.

• »لورنس شيكاريللي«، جامعة »جورج تاون« واجلامعة األمريكية بالقاهرة.	

• »ماريا بونس دي ليون«، جامعة »متبل«، روما، إيطاليا.	

• »أندريا شيكاريلي«، جامعة بروك وجامعة »ترينيمي ويسمر«.	

• »محفوظ العارم«، معهد سوسة الدولي.	

• »آشلي مونش«، جامعة شمال فلوريدا، »جاكسونفيل«.	

• »إيلي سكرمالي«، جامعة تصميم املنمجات والمكنولوجيا، اململكة 	
املمحدة

• »أونا سيبولد«، جامعة شمال تكساس، الواليات املمحدة األمريكية.	

• »نيول هوغالند«، جامعة »بيرزيت«.	

• »جون تيم«، جامعة والية »سان دييغو«.	

• »جوناثان ميسون« - كلية اآلداب - تونس.	

• »اليزابيث ماركيز« املدرسة الفرنسية بالكويت.	

• »إميان قرامي« املدرسة الفرنسية بالكويت.	

املشرفة،  اللجنة  إلى  شكري  بخالص  أتقدم  أن  أود  كما 
المي تشرفتمُ برئاسمها، على دعمها املسممر ملشروعنا اإلنساني 

العاملي:

• اخلارجية 	 وزير  املالطي  البرملاني  رئيس  فريندو«  »مايكل 
رئيس  نائب  الّسطور،  هذه  كمَابة  حّد  إلى  وهو  األسبق، 

اللجنة الدميقراطية بالبندقية.

• الشمال 	 بني  احلوار  مؤسسة  رئيس  نوثومب«،  »تشارلز 
واجلنوب، وزير اخلارجية البلجيكي األسبق.

• »باتريسيا مارتيلو«، رئيسة األكادميية العاملية للشعر.	

• »لورا ترويسي«، أمني عام األكادميية العاملية للشعر.	

• »تيري رود الرسن«، رئيس معهد السالم الدولي في نيويورك، 	
واملبعوث السابق لألمم املمحدة.

• »آدم لوبيل«، نائب رئيس معهد السالم الدولي في نيويورك.	

• »جنيب فريجى«، مدير معهد السالم الدولى للشرق األوسط 	
وشمال أفريقيا.

• »لويجي موتشيا«، رئيس مركز ألمييرو سبينيلي، روما.	

• »ميشيل كاباسو«، رئيس مؤسسة البحر األبيض املموسط.	

• »جورج أولريش«، األمني العام للمركز األوروبي املشمرك بني 	
اجلامعات حلقوق اإلنسان والّدمقرطة.

• سعود 	 عبدالعزيز  مؤسسة  عام  مدير  العبدولي«،  »تهامي 
للشؤون  السابق  المونسي  الدولة  ووزير  الثقافية،  البابطني 

األوروبية والعربية واإلفريقية )2016-2011(.

وفي اخلمام، ميكن إثراء هذه املناهج بالحظاتكم القيمة 
ألنها مصممة من أجل ثقافة السالم المي تظل دائما قيد المطوير.

إن ثقافة السالم ال حتماج إلى برهان وال إلى دليل ألنها 
تبرهن على نفسها بنفسها.

عبدالعزيز سعود البابطني
الكويت، 1 مايو 2019
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7 توطئة 

توطئة 
الم التزام ثقافة السَّ

هذه »املناهج« )المي متمد من رياض األطفال إلى املدارس 

الدولي  املجممع  إلى  قمُِدّمت  واجلامعات(  والثانوية  االبمدائية 

ضمن األنشطة املخملفة لـ »املنمدا العاملي لثقافة السالم« الذي 

 ،2019 يونيو/جوان   13 في  الثقافية  البابطني  مؤسسة  نظممه 

بحكمة العدل الدولية )قصر السالم( في الهاي بهولندا، وهي 

ا لرجل جنح في مشاريعه  متّثل إجناًزا آخَر جديًرا بالمقدير حّقً

الشعوب،  بني  والمقارب  والشعر  لألدب  حياته  وكّرس  المجارية 

وتطوير فكرة أن تعيش البشرية مًعا في وئام واحمرام وتفاهم، 

وهي قيم تكمن في صميم ثقافة السالم. 

العربي  الوطن  من  مسالم  البابطني صوت  عبدالعزيز  إن 
يعمل بحماس على تطوير مشروع طموح إلنشاء مجممع دولي - 
»أمن  بـ  املشمرك  المزامنا  على  فيه جميعا  نؤكد   - للمحقق  قابل 
األجيال القادمة« من خالل توفير تكوين تربوي في ثقافة السالم. 

يقينا، إّن أوروبا المي كثيرا ما نهاجمها جنحت في احلفاظ 
على السالم ألكثر من سبعني )70( عاما من خالل بناء سياسي 
واقمصادي وقانوني فريد من نوعه على أرضية ملطخة بالدماء 
للقارة نفسها المي كانت سببا في حربني عامليمني في قرن واحد. 

َففي سياق املنظور األوروبي املشمرك، وحني نمحدث عن 

وتطبيقها  األوروبيني  املؤسسني  اآلباء  رؤية  فإن  السالم،  ثقافة 

الفعلي هما مسألمان مركزيمان.

المكامل  حتقيق  إلى  السعي  ّهو  األهّم  اخليار  كان  لقد 

األولى  اخلطوة  وكانت  االقمصادي،  المكامل  عبر  السياسي 

االحتاد  الوقت ضمن  ذلك  في  للحرب  اخلام  املواد  تقاسم  هي 

أجل  من  والمفاني  الموجه  هذا  ميثّل  لب.  والصُّ للفحم  األوروبي 

السالم صميم املشروع األوروبي القائم على االعمقاد الراسخ بأنه 

كلما متكنت شعوب أوروبا ودولها من النجاح في تقاسم السيادة 

المحول  السياسية واالقمصادية دون توقف، قّل تعرضها خلطر 

إلى ضحية لالنعزالية وهي أرض خصبة للحرب والصراع.

ينبع تأسيس االحتاد األوروبي أيًضا من نفس الروح المي 
عقبت احلرب العاملية الثانية والقائمة على عالم ممعاون وممرابط 
دوليا حيث تنضم الدولة القومية إلى املنظمات الدولية مثل األمم 
املمحدة ووكاالتها. وينّص ميثاق األمم املمحدة في ديباجمه بوضوح 
المسامح  ملمارسة  اجممعت  قد  املمحدة«  األمم  »شعوب  أن  على 
والعيش مًعا في سالم مع بعضنا البعض كجيران جيدين وَعلَى 

»توحيد قوتنا للحفاظ على السلم واألمن الدوليني«. 

مباشرة  احلرب  عقبت  المي  الفمرة  في  أي  طويلة،  ملدة 
وفي اجليل الذي عايشمه، أخذنا هذه المطلعات النبيلة باعمبارها 
الدولي  بالمعاون  المزام  واعمبرنا  كله  العالم  تبناها  مَسلّّماٍت 

واملشاركة في صنع القرار مسألة ال تمزعزع.

وخيارات  أحداًثا  نشهد  أننا  القلق هو  يبعث على  ما  إن 

سياسية ال تسمح لنا بأخذ هذا االجتاه على أّنه أمر مسلم به. إذ 

سرعان ما عقبت نشوة سقوط جدار برلني وإعادة توحيد معظم 

أوروبا هجمات عشوائية على املدنيني من قبل جماعات إرهابية، 

مما أدا إلى انمشار اخلوف باسم المطرّف الديني أو غيره.

للهجوم  األوروبي  االحتاد  داخل  السيادة  تقاسم  يمعرض 

المعاون  منوذج  تراجع  فقد  والقومية:  الشعبوية  القوا  قبل  من 

املجال  فاسًحا  عصرنا  في  السالم  قلب  في  يقع  الذي  الدولي 

عوامل  عليها  حّرضت  المي  القومية  املشاعر  من  جديدة  ملوجة 

كثيرة، ليس أقلها قضية الهجرة االقمصادية الهائلة، واالنعزالية، 

واخلطاب الذي ميجد النزعة القومية. 
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مضى  إلى  وقت  أي  من  أكثر  احلاجة  كانت  ربا  لذلك 

وهكذا فإن مشروع »ثقافة  مزيد من ثقافة السالم في عاملنا – 

السالم ألمن أجيال املسمقبل« لم يأت فقط في الوقت املناسب، 

ثقافة  أن  ضمان  محاولة  خالل  من  أكبر  أهمية  يكمسب  بل 

بقلوب  سمفوز  القادمة،  لألجيال  ألمن  أساس  هي  با  السالم، 

وعقول األجيال اجلديدة.

إن بطل السالم والالعنف، املهندس »كرمشاند غاندي«، 

املعروف باسم »املهامتا«، كان موفقا حاِز منَا جدا عندما قال: إذا 

أردنا تعليم السالم احلقيقي في هذا العالم، وَعنَّ لنا أن نواصل 

احلرب احلقيقية على احلرب، يجب أن نبدأ باألطفال«.

املرافقة  واملعاناة  العواقب  يعرف  شخًصا  »املهامتا«  كان 

الخميار طريق الالعنف من أجل حتقيق هدفه السياسي املمعلق 

باسمقالل أممه العظيمة. لم يكن تفانيه من حيث املبدأ واملعمقد 

القول  بمسفيه  المزامه  إن  سياسة.  مسألة  الالعنف  خدمة  في 

املأثور بأن الغاية تبرر الوسيلة يسمند إلى قناعمه بأن الوسائل 

كانت في الواقع جزءا ال يمجزأ من الغاية. 

لقد علمنا بأن الالعنف ليس لباسا نرتديه ونخلعه حسب 

رغبمنا. إن موقعه في القلب، ويجب أن يكون جزًءا ال يمجزأ من 

كياننا، »يجب أن يكون نيل احلرية، سواء بالنسبة إلى شخص أو 

أمة أو إلى عالم ممناسبا بدقة مع حتقيق الالعنف للجميع. ومن 

ال، أنَّ هناك بدياًل للعنف وسيلًة لمحقيق  خالل إظهاره، وبشكل فعَّ

أهداف سياسية، مّما جعل »غاندي« ميّثلمُ منوذًجا ساطعا لبطل 

ثقافة السالم في عاملنا.

إنَّ تلك الفلسفة نفسها لِمـمخللمُ املبادئ المي توجه منظمة 
األمم املمحدة للمربية والعلم والثقافة، اليونسكو. 

المي  الدول  من  رسالة عدد  في  ورد  مثلما  الواقع،  وفي 

العامة  اجلمعية  في  السالم  ثقافة  مناقشة  األولى  للمرة  طلبت 

»إلى  ونشرها،  السالم  ثقافة  تاريخ مفهوم  يعود  املمحدة،  لألمم 

للمربية والعلم والثقافة، )اليونسكو(، الذي  ميثاق األمم املمحدة 

لبناء  املنظمة  تلك  دمُِعيت  حيث  عاما،   50 من  أكثر  منذ  اعممد 

دفاعات السالم في عقول الرجال »ألن سالًما يقوم حصرّيًا على 

سالًما  يكون  لن  للحكومات  واالقمصادية  السياسية  المرتيبات 

ولذلك،  العالم.  لشعوب  ومخلًصا  دائًما  وإجماًعا  دعما  يضمن 

على  الفشل،  مصيره  يكون  ال  حمى  السالم،  يمأسس  أن  يجب 

المضامن الفكري واألخالقي للبشرية، متاًما يجب القيام بهذا.

الثقافي  المضامن  على  السالم  ثقافة  تأسيس  إن 

بها  القيام  إلى  مدعوون  جميعا  نحن  مهمة  للبشرية  واألخالقي 

لضمان أمن األجيال القادمة. ومع ذلك، فأثناء القيام بذلك، يجب 

أن نمجنب »اخللطة« السهلة لملطيف السالم، حمى ال نلقى مصير 

تلويح تشامبرلني باالتفاق مع هملر عام 1938 كدليل على »السالم 

في عصرنا«. ال يوجد سالم في الركون إلى الطغاة واالسمسالم 

يصلي  الذي  السالم  لمحقيق  النازية.  مع  احلال  كان  كما  للشر، 

من أجله مؤمنو الديانات اإلبراهيمية الثالث، يجب علينا ضمان 

بضحايا  املقابر  ملء  في  يرغب  أحد  ال  فبينما  جوهري.  سالم 

احلروب والصراعات، ال نطمح كذلك لسالم املقابر. لم يَقمُْم سالم 

دون عدالة في املاضي، ومن الصواب والعدل االسممرار في ذلك 

السعي إلى حتقيق العدالة اليوم أيًضا. 

في السياق تفسه، ال سالم للمضطهدين بال حرية. مثلما 

أخبرني حنا نصار، رئيس بلدية بيت حلم السابق، عندما زرته 

بصفمي وزيَر خارجية مالطا عام 2005: »نحن ال نشهد السالم، 

نحن نشهد الممزيق قطعة قطعة«.

يكون  أن  يجب  السالم.  أداتا  هما  والمفاهم  احلوار  إن 

اجلهد الدبلوماسي في حل النزاعات والموترات الدولية مسممرا 

وحازما في مواجهة ما قد يبدو وكأنه حالة من اليأس. واسملهاما 

لكلمات األم تيريزا »أعطوا ولكن أعطوا حمى يحدث ذلك أملا«، 

المصميم اإلضافي، حمى  بهذا  السالم  لمحقيق  أن نسعى  يجب 
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9 توطئة 

يحدث ذلك أملا. ويجب أن يكون للسالم ثماره، وفي هذا السياق، 

على املجممع الدولي أن يضمن بأن للسالم فوائَد دائًما. 

وميكن إظهار تلك املكاسب على أّنها مكافأة عند اإلحالة 

نضع  عندما  حال.  تمطلب  المي  األخرا  الصراع  حاالت  إلى 

العنيفني،  غير  الفاعلني  مع  السلة  نفس  في  العمُنِْفيني  الفاعلني 

األمَل في حتقيق املكافأة والمقدم  والَ  وعندما ال نمُظهر املكافأةَ 

الوسائل  أجل  من  العنيف،  القمال  عن  يمخلون  الذين  ألولئك 

قيمة  هنْا  شوَّ قد  بذلك  نكون  للمغيير،  والدبلوماسية  السلمية 

الم ثماره الظاهرة.  السالم. يجب أن يكون للسَّ

وفي  السياسي،  المغيير  فبعد  مصاحلة،  دون  سالم  ال 
املصاحلة  قيمة  عاليا  يثّمنون  قادة  إلى  نحماج  األحداث،  خضم 
القادمة.  لألجيال  واألمن  السالم  وسائل  من  وسيلة  باعمبارها 
وقد ال يكون هناك مثال أفضل من مفوضية احلقيقة واملصاحلة 
حول  علنية  اسمماع  جلسات  عقدت  المي  إفريقيا  جنوب  في 
انمهاكات حقوق اإلنسان للضحايا واجلناة على حد سواء. طبًعا، 
ال أحد يسمطيع أن ينكر وجود خط رفيع بني إقامة العدل ومنح 
البحث عن املصاحلة، كما ال توجد حقيقة واحدة  العفو خالل 
مثل أخرا، ولكن قد تكون هناك أوقات، ضمن ظروف معينة، 
يغدو فيها السعي إلى املصاحلة أمرا بالغ األهمية حّمى يمسّنى 

لألمة املضيُّ قدما في السالم.

ذاكرة  املصاحلة  تمطلب  دائما،  السالم  تعزيز  إطار  في 
معهد  في  مؤخًرا  في حديثه  املاضي.  بأخطاء  وإقراًرا  تاريخية 
السالم الدولي، كان صديقي وزميلي السابق، »إركي توميوجا«، 
محقا في القول بأنه حمى في حالة وجود اتفاقيات سالم، فإن 
خلفك  تركمه  أنك  تعمقد  والذي  معاجلمه  تمّم  لم  الذي  الماريخ 
ميكن أن يعود »ليطاردك وفي أسوإ األحوال قد يؤدي إلى جتدد 
النزاع«. ذلك أنه، »إذا كنت ال تعرف تاريخك، فال ميكنك رؤية 
املسمقبل«. وفي هذا اإلطار، أشار إلى اإلبادة اجلماعية لألرمن 
تركيا واألرمن وغيرهم،  تعريفها محّل خالف بني  يزال  المي ال 

وإلى تباطؤ أملانيا في االعمراف بالفظائع املرتكبة في ما يعرف 
الهند  في  والفرنسيون  البريطانيون  اقمرفه  وما  بناميبيا،  اآلن 

واجلزائر.

يكمن األمن احلقيقي في ثقافة عاملية للسالم، وليس في 

ميزان المسلح والسباق نحو القاع. ال توجد قوة عسكرية قادرة 

على حماية كل املواطنني في جميع الظروف، وفي كل مكان داخل 

في  اآلخرين  مع  المعاون  في  فقط  احلماية  تكمن  ال  أراضيهم. 

ثقافة  انمصار  في  أيًضا  بل  املعلومات،  وتبادل  األمنية  املسائل 

السالم المي متثل بحد ذاتها ضربة اسمباقية ضد احلرب والنزاع.

كما يكمن السالم واألمن في المعاون الدولي القائم على 

العاملية  المحديات  معاجلة  إلى  يحماج  عالم  في  اجلوار  حسن 

املناخي، واالحمباس احلراري ودرجات احلرارة  بالمغير  املمعلقة 

ثمانية  ميملك  إذ  الثروة،  توزيع  في  املمنامية  والفجوة  القصوا، 

ْم  أشخاص فقط نفس الثروة المي ميملكها 3.6 مليار شخص، وهمُ

الذين ميثلون النصف األفقر من البشرية.

يمطلب السالم أيًضا شبكة أمن اجمماعي تقدمها كل دولة 
قومية على مسموا عاملي. وفي عديد احلاالت، يمُعّد الفقر املدقع 
للمطرف  أرضية خصبة  أخالقيا،  املقبول  وغير  لليأس،  واملوّلد 
والنزاع العنيف. بالطبع، حني نقول إنه حمى خالل احلرب، وعند 
انهيار السالم، ال ميكن حتقيق سالم دون جتديد املسار السياسي 
وااللمزام بالمهدئة وتضميد اجلراح، سيكون ذلك من قبيل خلع 
األبواب املفموحة. هل مشروع عبدالعزيز سعود البابطني مشروع 
للحاملني؟ قد يكون ذلك، لكن احللم بسمقبل أفضل كان أساس 

كل تقدم حقيقي للبشرية. 

الذين  ألولئك  حلًما  ليس  السالم  املطاف،  نهاية  وفي 
عصرنا،  في  جميًعا  لنا  وثمينة  أساسية  حقيقة  إنه  حققوه: 
أنفسنا  نعمبر  كّنا  وإذا  األخرا.  احلياة  جوانب  جلميع  وأساس 

مواطنني صاحلني، يجب علينا أيًضا تأمينه لألجيال القادمة.
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السالم  ثقافة  لمطوير  الدافع  يسممر  أن  يجب  لذلك 

وتعزيزها قِوّيًا، في مدارسنا، في جامعاتنا، وداخل الدولة الوطنية 

أن نسممر في  والدولي. يجب  وممعدد األطراف  املسموا  وعلى 

في  تعبيرها  جتد  ال  العظمة  أن  وهي  اجليدة:  باملعركة  القيام 

اإلمبراطورية  إلى  احلنني  في  أو  العسكرية،  القّوة  أو  القومية 

السابقة، أو في االنعزالية، وأن القوة ال تطغى على العدالة وأن 

احلرب ال ميكن أن تصبح أكثر جاذبية من السالم.

7 سبممبر/ في  البابطني  عبدالعزيز سعود  إن مخاطبة 

أيلول 2017 ثم في 5 سبممبر/أيلول 2018 اجلمعية العامة لألمم 

أمن  أجل  من  السالم  »ثقافة  بعنوان  مشروع  إلطالق  املمحدة 

بأكمله، احلكومي،  الدولي  أجيال املسمقبل »حيث يقوم املجممع 

وغير احلكومي، بإنشاء وإرساء تربية قائمة على السالم ومناهج 

»بدءا  العاملي  الصعيد  على  المعليم  في  السالم  ثقافية محورها 

باملرحلة  وانمهاء  االبمدائية  باملدارس  مرورا  األطفال  رياض  من 

العامة  اجلمعية  قرار  في  صداها  جتد  واجلامعات«،  الثانوية 

والمعاون  واالنسجام  والثقافي  الديني  المفاهم  »تعزيز  بعنوان 

املعممد في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005«:

»يشجع القرار احلكومات على تعزيز المفاهم والمسامح 

والثقافي  والعقائدي  الديني  تنوعهم  في  البشر،  بني  والصداقة 

المقدمية  املناهج  وتطوير  المعليم  خالل  من  وذلك  واللغوي، 

واالجمماعية  الثقافية  املصادر  سممناول  المي  املدرسية،  والكمب 

واالقمصادية والسياسية والدينية للمعصب، ويشجع على تطبيق 

منظور يمُراعى اجلنسني أثناء القيام بذلك، من أجل تعزيز المفاهم 

والمسامح والسالم والعالقات الودية بني األمم وجميع اجلماعات 

العرقية والدينية، اعمرافا بأن المربية على جميع املسمويات هي 

أحد الوسائل الرئيسية لبناء ثقافة السالم.

أّن  أعلم  وأنا  األديان،  بني  احلوار  السالم  يمطلب  كما 

ذلك قريب جًدا من قلب عبدالعزيز سعود البابطني الذي ساهم 

كثيًرا من أجله طوال حياته املهنية. لذلك يمطلب السالم اهمماما 

ممجددا بالقيم المي هي حجر األساس لديانات العالم الكبرا. 

السالم«  ثقافة  »نحو  برنامجها  في  املمحدة  األمم  أدرجت  فقد 

تعزيز احلوار بني األديان والثقافات، والمفاهم والمعاون من أجل 

السالم في إطار املسارات املمرابطة.

صحيح أن األديان ميكن أن تكون سببا لالنقسام ومصدرا 

للصراع. ولن يجادل »جون لينون« وأغنيمه الشهيرة »تخيل« في 

للقيم  مصدًرا  أيًضا  تكون  أن  ويجب  ميكن  األديان  لكن  ذلك. 

العامة واملشمركة. فالسالم. في قلب اإلسالم )من سالم - صنع 

السالم( واملسيحية )كن محّبا ألعدائك( وفي اليهودية حيث تعني 

فقط  ليس  السالم  تظهر  فهي  ولذلك  السالم.  أيًضا  »شالوم« 

كنقيض للحرب بل كحالة مثالية.

قوة من أجل  يكونوا  بأن  يلمزم اجلميع  لكي  الوقت  حان 

سعود  عبدالعزيز  عمل  لدعم  السالم:  أجل  من  وقوة  اخلير، 

البابطني ومشروع مؤسسمه الثقافية »ثقافة السالم ألمن أجيال 

املسمقبل« وااللمزام بهما، مساهمني بذلك في مسمقبل أكثر أماًنا 

للبشرية ولألجيال القادمة.

مايكل فريندو)))

نائب  األسبق، يشغل حالًيا منصب  مالطا  ووزيــر خارجية  مالطا  برملان  رئيس   )((
)جلنة  الــقــانــون  خــالل  مــن  للدميقراطية  األوروبــيــة  املفوضية  مجلس  رئــيــس 

البندقية(.
يستند هذا النص إلى الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور مايكل فريندو« في 
الثاني  في   3 روما  للسالم في جامعة  البابطني  حفل تدشني كرسي عبدالعزيز 

والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
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11 املقّدمة

املقّدمة

»يمحّدث  الّمعليم...«  مهّمة  هو  دائم  سالم  تأسيس  »إّن 

اجلميع عن اّلسالم. ولكن ما من أحد يدّرس السالم.

ففي هذا العالم يمّم تدريس املنافسة. واملنافسة هي بداية 

كّل حرب.

عندما نرّبي أبناءنا على الّمعاون والّمضامن، حينئذ نكون 

قد شرعنا في تدريس السالم«

ماريا مونتيّسوري

السالم يعني الّمعليم... إذا متّكن الطفل من الّمعلّم بشكل 

جّيد في طفولمه، فإّنه لن ينسى ذلك. وسوف تكون قواعد العيش 

في سالم منارة له في كبره.

عبدالعزيز سعود البابطني

األساس املنطقّي: 

يهدفمُ مشروع »ثقافة السالم من أجل أمن أجيال املسمقبل 

البابطني  سعود  عبدالعزيز  مؤسسة  قبل  من  املقمرح  القادمة« 

الّدراسات  مجال  ضمن  قّيمة  مساهمة  توفير  إلى  الّثقافّية 

إلى  واسمنادا  الّمعليمّية.  املسمويات  مخمِلف  في  االسمراتيجّية، 

بصفمها  السالم  لثقافة  لمرّوج  الّمعليمّية  املقّررات  ّممت  صمُ ذلك، 

وإمّنا  فحسب،  الّمعليمّية  للمؤّسسات  ال  وأساسّيا  حيوّيا  عنصرا 

أيًضا للهياكل المي تصنع سياسة احلكومات على املسموا الـدولّي 

واجلماعات الّدينّية، ضمن تأثير أوسع وأشمل.

إلى  يمُقّدم  كي  السالم«  ثقافة  »مشروع  تصميم  مّت  لقد 

الّصفوف  إلى  ثَّم  ومن  مبّكرة،  سّن  في  الّدراسّية  الّصفوف 

توّفر  أن  تروم  البعيد  املدا  على  مطّولة  عملّية  إّنها  الاّلحقة. 

لألطفال والّشباب وعيا بالقيم واحلقوق اإلنسانّية واحمراما لها.

واحلوار  الفّعال  اإلصغاء  مهارات  تطوير  إلى  وباإلضافة 

الّسالم  قواعد  قبيل  من  محاور  املشروع  دروس  تضّم  والّمأّمل، 

املنّظمات  اليوم،  عالم  في  واخلالفات  السالم  نظرّيات  ضمن 

احلوار  الّدولّية،  واالّتفاقّيات  املعاهدات  واحملّلّية،  الّدولّية 

الّسياق  في  واجلماعات  الّدينّية  املؤّسسات  دور  الّثقافات،  بني 

الّسياق  في  للّسالم  جديدة  تهديدات  الّراهن،  اجليوسياسّي 

الكونّي، املوارد، اإلرهاب الّدولّي، اجلرمية املنّظمة ومحاور أخرا 

عديدة. 

ملاذا ثقافة السالم؟ 

على  للّسالم  كلّّي  لفهم  واحلّلني  الفاعلني  تأييد  يزداد 

باعمباره  للّسالم  تعريف  من  االنمقال  يمّم  حّمى  العاملي  املسموا 

إيجابّي.  سالم  على  ينبني  آخر  تعريف  إلى  اخلالفات  غياب 

الّمركيز  الّزاوية حتّوال من  ويقمضي الّنظر إلى السالم من هذه 

فهم  الّمركيز على  إلى  ومناهضمها  أسباب احلروب  على ضبط 

ومساملة،  عادلة  إدماجّية،  مجممعات  »حتمضن  المي  العوامل 

ما  كّل  الّناس  يفعل  الواقع،  في  والعنف«.  اخلوف  من  ممحّررة 

بوسعهم حّمى يعيشوا حياة مساملة. 

أّن  با  مؤّكًدا  بديهّيا  أمًرا  السالم  ليس  املقابل،  وفي 

ابمداء  تقريبا،  مجممع  كّل  في  مهيمن  بشكل  حاضرة  احلروب 

من احلروب األهلّية إلى اإلبادات اجلماعّية. باإلضافة إلى ذلك 

من  لكثير  االجمماعّي  االقمصادّي  الوضع  هشاشة  إلى  ونظًرا 

الفئات االجمماعّية، فإّنه يمّم جتاهل حقوق السالم واألمان غير 

القابلة للّمفريط فيها أو االكمفاء بالّنظر إليها بصفمها ترًفا.
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لقد مّت اإلعالن عن تلك احلقوق ضمن اإلعالن العاملّي 

نُّ قانوًنا أخالقّيا، يّمبعه  حلقوق اإلنسان باعمبارها قيًما مبدئّية تَسمُ

الّناس في شّمى أنحاء العالم، بغّض الّنظر عن انمماءاتهم اإلثنّية 

ّول البلدان والّشعوب إلى  َ والعرقّية والّدينّية والّثقافّية. عندما حتمُ

ضحايا بواسطة الّمخريب الذي تنمجه اخلالفات املسلّحة، فإّنه 

من العسير ضمان االحمرام لقيم السالم. ههنا، يجدر بالّمعليم 

أن يخطو خطوة إلى األمام ويلعب دوًرا أساسّيًا. ولهذا يجب أن 

يمّم تأسيس ثقافة السالم لمجاوز تداعيات احلروب الكارثّية.

يقول: »با  إذ  لليونسكو،  الّمأسيسّي  البيان  يؤّكده  هذا ما 

أّن احلروب تبدأ في أذهان الّناس وعقولهم، فإّنه في أذهان الّناس 

وعقولهم يجب أن تمُبنى وسائل الّدفاع عن السالم«. وبعبارة أخرا، 

من  بمنويرهم،  ونقوم  الّناس  نعلّم  أن  القصوا  األهّمّية  من  يكون 

أجل ضمان معرفمهم حلقوقهم واحمرامها على املسمويني القريب 

والبعيد. 

ليس من الكافي أن يدعو املرء إلى السالم، أو يموق إليه 

الّضرورّي  من  يكون  وإمّنا  للحروب.  مناهضة  يطلق صرخة  أو 

الموّصل إلى حقيقة أّن الّمعليم هو الّسالح الفّعال الوحيد الذي 

بحثهم  رحلة  في  ينجحوا  أن  العالم  ملواطني  يميح  أن  بإمكانه 

وحقوق  السالم  ثقافة  بدراسة  يجدر  ال  السالم.  عن  الّطويلة 

وإمّّنا  األكادميّية،  الّدراسة  حتمكره  موضوًعا  تكون  أن  اإلنسان 

يجب أن تكون هذه الّدراسة أداة أساسّية لمحقيق تغيير سلوكّي 

من أجل مجممع أكثر سالًما َويحمرم حقوق اإلنسان. 

في  ثقافمه  واحمرام  السالم  إرساء  هدف  يمحّقق  ولكي 

لدا  السالم  مفهوم  إثراء  الغاية  تكون  أن  بدَّ  ال  الّمعليم،  مجال 

الّمشريع.  أم  املضمون  مسموا  في  سواء  وتعميقه،  الّمالميذ 

وينبغي على األساتذة أن يكونوا في اآلن ذاته موّفرين للمعلومة 

وناشطني فّعالني. وبعبارة أخرا، ال يجدر بهم أن يوّفروا املعلومة 

، وإمّنا عليهم أن يقّدموا أيًضا أنشطة تزرع  لمالميذهم فحسبمُ

املعلومة املكمسبة في صميم الّسلوك اليومّي. إّن غرس السالم 

في أذهان املمعلّمني وقلوبهم ينمو مع ثقافة تدريس السالم. إّنه 

تدريس يؤّيد القيم الكونّية املممّثلة في احلّرّية والعدالة واملساواة. 

فعندما تسود هذه القيم، سيممّكن الّناس من الّمعايش سوّيا في 

كنف السالم، ضمن مجممعات دون خصومات. 

تشمل ثقافة السالم مجااًل واسًعا من املواضيع واملسائل 

هدفه  فإّن  منّوه،  وتسارع  نفوذها  اتساع  رغم  ولكن  املمفّرعة. 

مشمّق من حكمة بسيطة. وهي »افعل لآلخرين ما ترغب في أن 

باملسؤولّية  اإلحساس  أساًسا  يرادف  ما  وهذا  يفعلوه جتاهك«. 

ضمن نطاق إنسانّي ممباَدل. 

مرم ثقافة السالم وتنمشر في العالم كلّه،  ومن أجل أن حتمُ

ا ممعلّقا بالّمدريس  ينبغي أن تمضّمن قيم السالم الكونّية قسًما هاّمً

منذ أّول اّتصال باملدرسة، أي منذ روضة األطفال. باإلضافة إلى 

والمعلّم  المدريس  بني  جمًعا  السالم  تعليم  ثقافة  تقمضي  ذلك، 

ومموازن.  مرضّي  دراسّي  مناخ  توفير  قصد  مسموا،  أعلى  في 

ورخاء.  توازًنا  أكثر  مجممع  إلى  شّك  دون  يؤّدي  ما سوف  وهو 

يجدر بدّرس ثقافة السالم أن يوّفر للّمالميذ الّموجيه واملساندة 

الّضرورّيني حّمى يصبحوا مسؤولني، ملمزمني بالقانون ومواطنني 

خالل  من  ذلك  يمحّقق  والواقعّي.  الفعلّي  العالم  في  إنسانّيني 

تأسيس عملّية تدريس حلقوق اإلنسان تنبني على الّمفّهم وتمُثرا 

بوضوعات ومسائل موّجهة، وكماب تعليمّي ملموس قابل للّمأقلم 

مع جميع املواضيع. 

جلميع  توّفر  أن  إلى  الّمعليمّية  املناهج  هذه  تسعى 

إلى اجلامعات،  املدّرسني، انطالًقا من رياض األطفال ووصواًل 

املمعلّمني  إللهام  الّضرورّية  الّمعليمّية  واملواّد  اإلرشادّية  القواعد 

وتعزيز وعيهم بثقافة السالم. وبالّرغم من أنها قد أعّدت لمكون 
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كمًبا توجيهّية للمدّرسني الذين يبحثون عن تطوير ثقافة السالم 

في صفوفهم، ال يجب اعمبارها مقّيدة لهم، وإمّنا قابلة للمطوير 

القائمة  الفعل  ردود  بحسب  ضرورّيا  ذلك  كان  كلّما  والّمحوير 

الّمالميذ  األولياء،  اخلبراء،  املدّرسون،  الّدراسي:  املجال  في 

املناهج  هذه  تموّقف  أاّل  يمُرجى  الّسياق،  هذا  وفي  والّطلبة... 

الّمعليمّية عن الّمطّور وأن تكون في خدمة هدف نهائّي بدل أن 

تكون نهاية في حّد ذاتها. 

»صوُت األفعال أعلى من صوت الكلمات«: 

فاقد الّشيء ال يعطيه. ولذلك، ال ميكن للمرء أن يعلّم ما 

يلمزم به، وبعبارة أخرا، ال يحماج  ال يعرفه أو يدعو إلى ما ال 

في  السالم  ثقافة  عن  معلومات  لهم  تمُقّدم  أن  إلى  املمعلّمون 

ناجعة، ال  السالم  ثقافة  أن تكون  أردنا  إذا  املدرسة فقط، ألّنه 

فحسب،  السالم  ثقافة  قيم  شأن  من  يمُْعلومُا  أن  الّمالميذ  يحماج 

املمجّذرة  واألمراض  العلل  يزدروا  أن  إلى  أيًضا  يحماجون  وإمّنا 

واملخّربة.

إبراز  عن  يبحثوا  أن  باملدّرسني  يجدر  ذلك،  يمّم  ولكي 

ال  مثال،  نفسها.  تدريسهم  طرق  في  السالم  لثقافة  احمرامهم 

ميكن للمعلّم أن يخطب في الّمالميذ حول أهّمّية قيمة العدالة، 

ثّم يقوم بعد ذلك بسلوك ظالم في الّصّف. وأقّل ما ميكن قوله 

إّن هذا األمر يمناقض مع ما يدّرسه. وسوف يمُفقده أّي مشروعّية 

في عيون الّمالميذ الذين لن يحملوا قيمة العدالة محمل اجّلّد 

أّن بعض املسائل األكادميّية ال تقمرن بشكل  في ما بعد. ورغم 

مباشر بثقافة السالم، فبإمكان أّي مدّرس ألّي ماّدة أن يدعم ِقيَم 

ثقافة السالم وينشرها من خالل جملة الّسلوكات المي يسعى إلى 

اآلخر،  قبول  املمبادل،  االحمرام  مثل  الّصّف،  داخل  لها  الّمرويج 

اجلدارة بالّثقة، المعاون، الّمضامن، املساواة واإلنصاف. تِزنمُ هذه 

القيم في مجال العلوم اإلنسانّية واالجمماعّية نفس الوزن الذي 

متلكه في مجال الّرياضّيات والعلوم الّمجريبّية. 

ومن املهمِّ أن يدمج املدّرسون ثقافة السالم في محموا 

مواّدهم الّدراسّية باإلضافة إلى جتسيد أنشطة في القسم ترتكز 

على مسائل احلياة الواقعّية من قبيل احلّرّية، املساواة والعدالة. 

وفي هذا الّسياق، يقمرح »أيان ليسمر« القواعد الّموجيهّية الّمالية 

من أجل مدرسة حقوق اإلنسان، والمي ميكن أن تكون مفيدة جّدا 

في تدريس ثقافة السالم، وبا أّن حقوق اإلنسان متّثل عناصر 

يقمرحها  المي  املقاييس  فإنَّ  السالم.  ثقافة  لمدريس  أساسّية 

ميكن  المي  الّنقاط  جملة  ذلك  رغم  تشّكل  ولكّنها  مؤّقمة،  تظّل 

االنطالق منها بالّنسبة إلى أّي مجموعة مدرسّية تريد أن تعيش 

وفق مبادئ ثقافة السالم. َوفي ما يلي قول »أليان ليسمر«، قمنا 

فيه بإبدال عبارة مدرسة حقوق اإلنسان بدرسة ثقافة السالم، 

با أّن الّثانية تمضّمن بالّضرورة سابقمها. 

• العاّمة 	 وممارساتها  السالم  ثقافة  مدرسة  بني  تعكس 

السالم(  )ثقافة  تعّزز  التي  اإلجرائّية  بالقيم  اهتماما 

الّتسامح، اإلنصاف واحترام احلقيقة والعقالنّية. 

• سوف حتترم احلقوق واحلّرّيات األساسّية جلميع أعضائها، 	

هؤالء  بأّن  االعتراف  مع  والّطلبة،  الّتالميذ  ذلك  في  مبا 

بفضل  األساسّية  وحّرياتهم  بحقوقهم  يتمّتعون  األعضاء 

إنسانّيتهم املشتركة. 

• السالم 	 ثقافة  بـمبادئ  يتمّتعوا  أن  جميًعا  لهم  يتاح 

هناك  يكون  ولن  املشتركة.  إنسانّيتهم  بفضل  وباحلّرّيات 

أّي متييز ضّد أّي واحد منهم على أساس العرق أو الّدين 

أو الّطبقة االجتماعّية أو اجلنس. وعلى وجه الّتخصيص، 

والّنساء  األطفال  السالم(  ثقافة  )مدرسة  تراعي  سوف 

وحتترمهم بصفتهم جزءا ال يتجّزأ من اإلنسانّية املشتركة 

بني اجلميع. وسوف حتميهم من العنصرّية »غير الواعية« 

أو »غير املقصودة«. 
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• يجب أالَّ أن يخضع أّي واحد في املدرسة ألّي نوع من أنواع 	

الّتعذيب أو املعاملة غير اإلنسانّية واملهينة أو العقاب. 

• يجب أن ُيسبق كّل عقاب بإجراءات قانونّية وإصغاء عادل. 	

• واالجتماع 	 والّتعبير  الّرأي  حّرّية  حّق  اجلميع  ميلك 

مجموعات  يشّكلوا  أن  الّتالميذ  بإمكان  وسيكون  الّسلمّي. 

مُثل  احترام  مع  إليها،  وينتُموا  معّينة  بقضّية  صلة  ذات 

مبادئ ثقافة السالم وآلياتها.

• إّن الّتعليم الذي متارسه )مدرسة ثقافة السالم( موّجه نحو 	

يكشف  وهو  اإلنسانّية.  للّشخصّية  الكامل  الّتطّور  حتقيق 

اهتماًما  سواء،  حّد  على  واليد  بالّدماغ  حثيًثا  اهتماًما 

بالفكر والعاطفة مًعا. 

• ثقافة 	 )مدرسة  سترّوج  املدرسّية،  وكتبها  بنيتها  خالل  من 

من  الّناس  بني  والّصداقة  والّتسامح  للّتفاهم  السالم( 

مختلف اجلنسّيات واألعراق واجلماعات الّدينّية واالهتمام 

على  كذلك  متعّلميها  ستساعد  السالم.  على  باحملافظة 

اكتساب سلوكات ومواهب أساسّية تسّهل الّتحّول االجتماعّي 

الّسلمّي.

• سوف تعترف بأّن كّل امرئ ميلك واجبات وإلزامات مثلما 	

ميلك حقوًقا وحّرّيات. وهي تتضّمن واجبات إزاء اجلماعة 

املنتمى إليها وإلزامات احترام حقوق اآلخرين وحّرّياتهم. 

• بالواجبات 	 واحلّرّيات  احلقوق  بعالقة  الوعي  تطّور  سوف 

واإللزامات. كما ستنّبه إلى أّن حقوق وحرّيات شخص ّما )أو 

ّما( وحقوق وحرّيات شخص آخر )جماعة أخرى(  جماعة 

ميكن أن تتصادم. لن تكون مدرسة )ثقافة السالم( من دون 

مشاكل وخالفات - ستسعى إلى ذلك رغم كّل شيء - فهي 

أساسّية في أّي عملّية حتّول اجتماعّي وسياسّي«.

• جـعل الّتعليم يدور حول مبادئ ثقافة السالم أمر ضروري 	

حتــى تــكــون لــــه نتائــج عظيمــة خــارج احمليــط الــّدراسـّي 

ال  كّلها،  احملّلّية  اجلماعة  منه  لتستفيد   - وخصوًصا   -

املدّرسني  كاهل  تثقل  أن  إلى  املدرسّية  الكتب  هذه  ترمي 

مبزيد من املقّررات الّتعليمّية ومهاّمها، وإّنا مّت تصميمها 

لتخدم بصفتها أدوات تعّلمّية مرجعّية، عندما يتعّلق األمر 

من  موجودة  مواّد  تدريس  في  السالم  ثقافة  قيم  بإدماج 

َقْبُل وعند الّترويج للّسلوك اإليجابّي داخل القسم كذلك. 

متحّجرة  عقائد  ليست  السالم  ثقافة  فمناهج  ذلك،  ومع 

وملزيد  عليها  لالعتماد  معّدة  املقابل  في  وهي  مرنة.  وغير 

ا. وسوف يتّم فحص قيم  االقتراحات متى كان ذلك ضرورّيً

ثقافة السالم األساسّية واالنتباه إليها عند اختيار مختلف 

األنشطة واملهام، من أجل الّترويج للّسلوك املنفتح املتفّهم 

في املدرسة. 

إّن األنشطة العديدة املقمرَحة بصفمها جزًءا من املناهج 
، وإمّنا الّمالميذ املمقّدمني  الّمعليمّية ال تناسب املبمدئني فحسبمُ

كذلك نظًرا لكونّية رسالمها. 

كيف ترعى ثقافة السالم في القسم؟

املمواضع  الّطرق  لمجاوز  واملعلّمني مدعّوون  األساتذة  إّن 

عليها عند تأسيس أعمدة تدريس ثقافة السالم، يجدر بالّمالميذ 

أن يشعروا بأّنهم جزء من وحدة ممماسكة في مناخ آمن. وبعبارة 

فظ  أخرا، حتماج حقوق الّمالميذ غير القابلة للمصادرة أن حتمُ

وتمَُصاَن حّمى يكون تدريس ثقافة السالم ناجًعا وغير ممناقض مع 

الواقع. وبهذا الّشكل، ال تكون عملّية الّمعليم سلبّية. وإمّنا يجب 

عملّية  مركز  في  وضعه  أثناء  إيجابّي  بشكل  الّملميذ  تدمج  أن 

الّمدريس. 

ثقافة  تدريس  ينحصر  أاّل  يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة 

السالم املفّعل هنا في األوجه املفهومّية واالبسميمولوجّية. فهي 
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حتماج إلى تنافذ اخمصاصات مخملفة بعضها على بعض، با أّن 

الّمركيز سينصّب بشكل ممساو على ثالثة حقول: أّما األّول، فهو 

الّمعامل مع املعلومة واملعرفة. ويمعلّق الّثاني باملمارسة واملشاريع، 

بينما يرّكز األخير على الّمحاور واملشاورات. يجدر بهذه املقاربة 

في تدريس ثقافة السالم أن تزامن بني العنصر اإلبسميمولوجّي 

في  ها  وترسيخمُ السالم  ثقافة  دعم  يمّم  فلكي  العملّي.  والعنصر 

العقلّيات  تغيير  نحو  الّمركيز  يوّجه  أن  يجب  الواقعّية،  احلياة 

بّناءة. ويجدر بهذا األمر أن  املبمذلة وإبدالها بسلوكات إيجابّية 

ينطلق منذ سّن مبّكرة، كي تزداد جناعمه ويسهل تنفيذه. 

تقدير الّذات: 

إّن تقدير الّذات من جهة، وقبول اآلخر من جهة أخرا، 

هما من أوكد القيم المي يجب أن توّجه بجّدّية، ويعمل على 

الّمدريس  مناخ  يرّكز  أن  يجب  وعليه  املدرسة.  في  تطويرها 

على املكافأة أكثر من العقاب. إّنها خطوة أّولّية نحو بناء بيئة 

خالل  من  الّذات  تقدير  بلوغ  وميكن  السالم.  لثقافة  مواتية 

تشجيع آراء مخملفة ونقاشات حّرة في القسم، باإلضافة إلى 

الّسماح لكّل تلميذ بمشكيل رأيه اخلاّص مهما كان هذا الّرأي 

مخملًفا عن بقّية اآلراء األخرا. 

قيم  تطوير  في  أيًضا  يساهم  أن  األمر  لهذا  ميكن 

أخرا مهّمة، مثل االحمرام املمبادل والّثقة في الّنفس، وميكن 

إشراك  خالل  من  الّذات  احمرام  على  يرّكزوا  أن  لألساتذة 

الّمالميذ في خطوط الّدرس الكبرا وكيفّية بنائه، األمر الذي 

من  بحّس  سيطبعهم  بَْل  فقط،  أنفسهم  في  ثقمهم  يزيد  لن 

املسؤولّية والعمل الهادف.

تنظيم القسم: 

القسم  في  الّمالميذ  جلوس  كيفّية  في  القرار  اّتخاذ  إّن 

ال ميلك غايات جمالّية فحسب. إّنه يؤّثر فعال في راحة العني، 

ولكّن طريقة جلوس الّمالميذ في بيئة الّمعلّم باإلضافة إلى طريقة 

طبيعة  حتديد  في  جوهرية  عناصر  هي  وتوجيههم  معاملمهم 

األشخاص الذين سوف يكونون عند كبرهم. 

األكبر،  اجلماعة  من  مصّغر  عالم  هي  القسم  بيئة  إّن 
وكلّما مّتت تغذية القسم بحّس املسؤولّية والّثقة وحّرّية المعبير 
والقيم الّدميوقراطّية واالحمرام املمبادل، زاد انعكاس ذلك على 
صعيد  اجلماعة األكبر. باإلضافة إلى ذلك، فإّن الّمجربة أثبمت 
أّن القسم الذي ينّظم أفقّيا، )أي أّن األسماذ فيه ال يأمر أو يوّجه 
يقّدم  اجّتاهني(،  ذات  تعلّم  عالقة  في  يشركهم  وإمّنا  الّمالميذ 
نمائج أفضل وأكثر ثراء. وهذا ال يعني طبًعا مقاربة تعليمّية ال 
تدّخل للمدّرس فيها. وإمّنا يلعب املدّرس دور الوسيط وامليّسر 

لعملّيمي الّمعليم واالندماج االجمماعّي في القسم. 

حّل املشاكل: 

يجب أن يمّم الّمعامل مع اخلالفات المي تطرأ في القسم، 

واملدّرس،  الّمالميذ  بني  أم  أنفسهم  الّمالميذ  بني  أكانت  سواء 

الّضرورّي  من  الواقع،  وفي  السالم،  ثقافة  قيم  تعّزز  بطريقة 

أّن  بدايمها، خصوًصا  في  اخلالفات  لوقف  معنّي  مسار  اخميار 

بشكل  الّدراسّية  األقسام  في  موجودة  واملشاكل  اخلالفات  تلك 

مّطرد.

يكمسبوا  أن  للّمالميذ  بثبات  اخلالفات  مع  الّمعامل  يميح 

امللكة الّضرورّية املممّثلة َوالقدرة على حّل املشاكل، والمي ميكن 

الحقا أن تطّبق عملّيا داخل القسم وخارجه. وبدال من الّمركيز 

على املشكل في حّد ذاته، يجدر باألسماذ أن يرّكز على عنصر بّناء 

يقود بشكل آلّي وتلقائّي إلى إيجاد حّل مثالّي. ومن وجهة نظر 

منهجّية، يجب على األسماذ أن يمعّرف على املشكل أّوال، فيخمار 

اسمراتيجّية معّينة حلّل املراد بلوغه. َوإذا مّت إجناز هذه العملّية 

مشاكلهم  يحلّوا  أن  األرجح  على  الّمالميذ  يمعلَّم  فسوف  بدّقة، 

بأنفسهم، دون أن يطلبوا من األسماذ الّمدّخل. 
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محاربة العنصرّية: 

بني  أو  العرقّية  األعراق  بني  بالممييز  األمر  أتعلق  سواء 

اجلنسني أو أّي عنصرّية أو متييز آخر، فإّن اخلالفات القائمة 

من  تنبت  المي  تلك  والّمعّصب ضّده،  اآلخر  من  االنمقاص  على 

بجّدّية،  معها  الّمعامل  يمّم  أن  أو اجلنس، يجب  العرق  أو  الّدين 

اجلماعة.  أعضاء  بني  الّسلوكات  من  الّنوع  هذا  ينمشر  ال  حّمى 

إّنه لَـِمَن املهّم أن نعرف أّن هذا الّنوع من الّسلوكات القائمة على 

الكراهية يمّم مالحظمه في سّن مبّكرة.

ولذلك يجب أن يمُعالج في وقت مبّكر بواسطة تعليم يرتكز 

الّممييز  ملقاومة  األساسية  الّطرق  بني  ومن  السالم.  ثقافة  على 

داخل  بالّمعّدد  لالحمفاء  سانحة  فرصة  كّل  اقمناص  العنصرّي 

وفي  وطنّيًا.  أم  دينّيا  أم  عرقًيّا  الّمعّدد  هذا  أكان  القسم، سواء 

القيم  الّضوء على  الّمعليمّية  الكمب  أن تسلّط  اآلن نفسه، يجب 

املشمركة احمفى بها دولًيّا، والمي توّحدنا وتبعدنا عن خطوط 

عند  نفسها  املقاربة  اعمماد  يمّم  أن  يجب  والّمشّمت.  االنقسام 

الّمعامل مع الّمالميذ ذوي االحمياجات اخلصوصّية. 

وإجماالً، يجدر بمدريس ثقافة السالم أن يمجاوز خيارات 

الكمب الّمعليمّية ليشمل منهج الّمدريس كلّه ومناخ الّمعلّم العاّم. 
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ُة الُم والَعَدالَُة االْجِتَماِعيَّ السَّ
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هذا الكماب مخصص ملدّرسي الّمعليم االبمدائي وأّي طاقم تربوي 
ل لدروس املرحلة األولى  يدّرس املرحلة األولى والّثانية، وهو ممُكمِّ

والّثانية من رياض األطفال.

هذه  تصميم  مت  الواقع،  في  مبّسطة.  بلغة  الكماب  هذا  كمب 
الّدروس لملبية املمطلّبات األساسّية جلميع الطاّلب اّلذين تمراوح 

أعمارهم بني 6 سنوات و8 سنوات.

والّسنوات  األطفال  رياض  لطاّلب  مرجعاً  الكماب  هذا  سيكون 
الوحدات  اعمبار  يجب  بيداغوجية،  ألغراض  والّثانية.  األولى 
والدروس عماًل ممكاماًل. ميكن أن يؤّثر تخّطي وحدة أو درس 

في جودة العمل كمُلِِّه.
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21 ةمُ الممُ َوالَعَدالَةمُ االْجِمَماِعيَّ السَّ

 :I الوحدة

ُة الُم َوالَعَداَلُة االْجِتَماِعيَّ السَّ

الِم الدرس األّول: حقوُق اإلنساِن وأدواُت السَّ

ْرِس:  َوْصُف الدَّ
. قوقمُ اإلنْساِن َعبَْر الّماريِخ: املَنْظورمُ الّماريخيُّ َواَلَْفلَْسفيُّ حمُ

.» تَْعريفمُ َمْفهوِم »احَلقِّ

قوِق اإلنْساِن. ِإْعالنمُ حمُ

قوِق اإلنْساِن. اخَللْفيَّةمُ الّماريخيَّةمُ مِلَْفهمُوِم حمُ

ِؤ، املمُساواةمُ، َعَدممُ اَلمَّْمييِز. ، َعَدممُ المََّجزُّ قوِق اإلنْساِن: الَكْونيَّةمُ، المَّرابمُطمُ اَلْعمُْضويُّ َمبَْدأمُ حمُ

. ْسمَِقرٍّ ْجمََمٍع عاِدٍل َوممُ َس ممُ قوقمُ اإلنْساِن ِباْعِمبَاِرَها أمُسمُ رمُ، َوحمُ ، اَلمََّطوُّ الممُ، األَْمنمُ السَّ

الِم. تَْأكيدمُ ااِلْرِتباِط الَوثيِق بنَْيَ ااَِلْسِمْقراِر ااَِلْجِمماعيِّ وااِلْقِمصاديِّ َوِحْفِظ السَّ

أهداُف الدرِس
مَُواَطنَِة. قوِق واحْلاجاِت والْواِجباِت وامْل لَبَِة ِبَفاهيِم احلمُ تَْعريفمُ الطَّ

الِم. تَْأكيدمُ ااِلْرِتباِط الَوثيِق بنَْيَ ااَِلْسِمْقراِر ااَِلْجِمماعيِّ وااِلْقِمصاديِّ َوِحْفِظ السَّ

الِم.  ّريَِّة الثَّقافيَِّة في السَّ ِة َوأِلَثَِر احلمُ قوِق الثَّقافيَّ مُْخمَِلِف احلمُ قيقمُ َفْهٍم أَْفَضَل مِل حَتْ

األدوات: سّبورة بيضاء وصور.
Video from https:/ /www.youtube.com /watch?v JpY9s1Agbsw

Source: UN Human Rights website.

قوق«، »ِإنْسان«، »تَاِريخ« ؛ َوممُساَعَدتمُهمُْم َعلَى مَتْييِز كمُلٍّ ِمنَْها،  لَبَِة ِبمُْصَطلَحات: »حمُ - تَْعريفمُ الطَّ

َوِكمابَِمِه ِبَشْكٍل َصحيٍح.

قوِق اإلنْساِن. ْم َعلَى َمنْظوَمِة حمُ همُ لِّ لَْفٍظ ِمنَْها، َوتَْعويدمُ ْم ِبمَْعريٍف ِلكمُ همُ - تَْزِويدمُ

ئيِس أَْو ِإْغنَاِئِه. ْد ِمْن أَنَّ كمُلَّ طالٍَب َقْد َفِهَم الَكِلماِت املَفاتيَح ِبَهَدِف تَْصحيِح النِّقاِش َحْوَل اِحَْوِر الرَّ - تََأكَّ
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ا َنْكُتْب الَكِلَماِت امَلَفاِتيَح ِلَدْرِسَنا َهيَّ

ر.  لَْحفاٍة، أَِلٌف ِمثَْل َماء، نمُون ِمثَْل مَنِ ٍم، ِسني ِمثَْل سمُ ة، نمُون ِمثَْل جَنْ ِإنْساٌن: َهْمَزةٌ ِمثَْل ِإَوزَّ

ن ا س ن إ

 حُقوٌق: َحاءٌ ِمثَْل َحديَقة، َقاف ِمثَْل َقلَم، َواو ِمثَْل َواِدي، َقاف ِمثَْل ِقّط. 

ق و ق ح

َتاِريٌخ: تَاءٌ ِمثَْل تَلَّة، أَِلٌف ِمثِْل داِئَرٍة، يَاءٌ ِمثَْل يَد، َخاءٌ ِمثَْل َخروٍف. 

خ ي

 

ر ا ت

لَبَِة َويَمََفاَعلمُ َمَعهمُْم. نَا أَْجِوبََة الطَّ نمُ املمَُدرِّسمُ همُ َما َمْعنَى َكِلَمِة »ِإنْساٍن« ؟ يمَُدوِّ
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َواِب:  َلَبَة ِباجْلَ ُس الطَّ ُد امُلَدرِّ ُثمَّ ُيَزوِّ

ْدَرِتِه َعلَى الَكالِم،  ِة، َوِبقمُ ْهنيَّ ِق َملََكِمِه اَلذِّ ٌل أَْو اْمَرأَةٌ أَْو ِطْفٌل. يَمََميَّزمُ ِبمََفوُّ اإلنْسانمُ َرجمُ

ا َوبََدًنا.  ّخً واتِّخاِذِه َوْضًعا َعمودّيًا ِفي املَْشِي. مَيِْلكمُ اإلنْسانمُ ممُ

َمشاِعُر  لَهمُ  َشْخٌص  ِبَْعنَى:   » »ِإنْسانيٌّ َفيمَُقالمُ  أَيًْضا.  ِصَفًة  اإلْنساِن  لَْفظمُ  يمُْسمَْعَملمُ 

واْنِفعاالٌت َوَعواِطُف َوُحبٌّ َوَوْعٌي، ِمثَْل أَْغلَِب الّناِس الَعاِديِّنَي. 

َعْن  المََّميَُّز  نا  مَيْنَحمُ اَلَِّذي  ئيَس  الرَّ العمُْضَو  َبَشًرا  ِباْعِمباِرنا  لَنَا  أمُْعطَي  اَلَِّذي  املمُخُّ  يمُْعمَبَرمُ 

خاِذ الَقراِر.  ْحليِل واتِّ ْؤَيِة والتَّ ْفكيِر وااِلْعِتقاِد والرُّ َغيِْرنا. يَنَْطِوي املمُخُّ َعلَى اَلتَّ

َماَذا َيْعِني احَلقُّ ؟ 

لَبَِة. نمُ املمَُدرِّسمُ أَْجِوبََة الطَّ نَا يمَُدوِّ همُ

َواِب.  َلَبَة ِباجْلَ ُس الطَّ ُد امُلَدرِّ ُهَنا ُيَزوِّ

ّحيَِّة  الصِّ َوِباَلِْرعايَِة  ممُالِئٍم  َعيٍْش  ِبمُْسمََوا  المََّممُّعمُ  لَهمُ  يَِحقُّ  ِطْفٍل  كمُلَّ  أَنَّ  قِّ  ِباحْلَ نَْعِني 
َضاَفِة ِإلَى َوساِئِل اللَّْهِو والمَّْرفيِه. َوالمَّْعِليِم واملََراِفِق ِباإْلِ

َوصاِلٌح  ُمصيٌب  أَنَّهمُ  ِبَها  نَْعِني  َفِإنَّنَا   ) ِحقٌّ ممُ  =( ِلَشْخٍص  ِصَفًة  احَلقَّ  نَْسمَْعِملمُ  َوِحنَي 
َوصاِدٌق.

َما الّتاريُخ ؟

لَبَِة.  نمُ املمَُدرِّسمُ أَْجِوبََة الطَّ نَا يمَُدوِّ همُ
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إليانور روزفلت حتمل نسخة من اإلعالم العاملي حلقوق اإلنسان

نعني بالماريخ دراسَة أيِّ واقعٍة حدثت في املاضي؛ قد يغّطي ذلك من املاضي 
سنوات أو عقوًدا أو قروًنا أو آالًفا من السنني. وبوسع العلماء إخبارنا حّمى با حدث 

على األرض قبل مليون سنة.  
َكْيَف َنْعِرُف املَاِضي؟ 

ثمُنا َعْن امْلَاِضي َوالَِّمي أَلََّفها  دِّ َ ممُِب اَلَِّمي حتمُ نَْعِرفمُ َما َحَدَث ِفي امْلَاِضي ِبِقراَءِة الكمُ
ساِئَل واآْلثاَر  وَن ِفي املَْوضوِع. تَْشَملمُ َمصاِدرمُنا َعْن امْلَاِضي اجَلَراِئَد والرَّ صمُ مََخصِّ ممُ

يَواِن اَلَْعْظميَِّة.  نْساِن واحْلَ َكامَْلَْصنوعاِت الَفّخاريَِّة َواألََدَواِت َوبََقايَا اإَْلِ

ًخا.  َؤرِّ ْخصمُ اَلَِّذي يَْدرمُسمُ الّماريَخ ممُ ى الشَّ يمَُسمَّ

ْث َعْن ُحقوِق اإلْنساِن  ِلَنَتَحدَّ

قوِق اإلنْساِن ِهَي أَْن يَكوَن كمُلُّ واِحٍد ِمنَّا، اَل يَهمُمُّ َمْن يَكونمُ أَْو َمْن أَيَْن َجاَء،  ِفْكَرةمُ حمُ
ّرّياِت.  قوِق واحْلمُ َماِلًكا ِلنَْفِس احلمُ

ياِة  ِة اَلَِّمي تمُْعمَبَرمُ َضروريًَّة حِلَ قوِق املَْعنَويَِّة األَساسيَّ قوقمُ اإلنْساِن ِهَي َمْجموعمُ احلمُ حمُ
. الكاِئِن البََشريِّ
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https://study.com/academy/ lesson/ human - rights - lesson - for - kids - definition - list.html :املصدر

مُمَِّحَدِة َعِقَب احلرِب العاملّيِة الثانيِة، وتَبَنِّي وثيقِة حقوِق  َن إْحَداثمُ منّظمِة األمُمَمِ امل َمكَّ

اإلنساِن الكونّيِة ِمْن تعميِق اإلمياِن بحقوِق اإلنساِن األساسّيِة. 

قمُوِق اإلنْساِن،  مُمَِّحَدِة َسنََة 1949 اإلْعالَن العامَليَّ حِلمُ ةمُ ِلأْلمُمَمِ امل َفَقْد تَبَنََّت اجَلْمعيَّةمُ العامَّ

ّريٍَّة َوأَماٍن. ِهْم الَعيْشمُ ِبحمُ مَساومُوَن َوِمن َحقِّ َويَْرتَِكزمُ َعلَى اإلْقراِر ِبَأنَّ كمُلَّ البََشِر ممُ

َتْعريُف ُحقوِق اإلْنساِن

. َويَِجبمُ أاَّل تَْخمَِلَف ِباْخِماَلِف ِعْرِق اإلنْساِن  لِّ كاِئٍن بََشريٍّ قوقمُ اإلنْساِن َمْضمونٌَة ِلكمُ حمُ

أَْو أَْصِلِه أَْو ِجنِْسِه )َذَكر / أمُنْثَى( أَْو ديِنِه أَْو لمَُغِمِه. َكَما يَِجبمُ أاَّل تَْخمَِلَف ِباْخِماَلِف املَكاِن اَلَِّذي 

َك أَْن  سمُ َفِمن َحقِّ ْقَداِر امْلَاِل اَلَِّذي يَْكِسبمُهمُ. ِإَذا كمُنَْت َكاِئًنا َحّيًا يَمَنَفَّ يَعيشمُ ِفيه اإلنْسانمُ أَْو ِبِ

قوَق ِمْن حَتْصيِل احلاِصِل، لَِكنَّ بَْعَض الّناِس  . َغاِلًبا َما نَْعمَِبرمُ َهِذِه احلمُ قوقمُ تَكوَن لََك َهِذِه احلمُ

قوِقِهْم.  وَن يَْوِمّيًا ِمْن أَْجِل حمُ َدٍة ِمْن العالَِم يمَُكاِفحمُ مََعدِّ ِفي أَنَْحاٍء ممُ
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ما هي مباِدُئ حقوِق اإلنساِن؟

https://www:shutterstock.com/g/boris15 :املصدر

قمُوِق، دمُوَن مَتِْييٍز. ٌل لَهمُ المََّممُّعمُ ِبَهِذِه احلمُ كلُّ إنساٍن مخوَّ
ِس  يَِّة والمََّكلُِّم والمَّنَفُّ حِّ ما نحماجمُ إلى َفْهِمِه هو أنَّ لكلِّ إنساٍن احلقَّ في المممُِّع بالمعليِم والرعايِة الصِّ

والَعيِْش ِبَساَلٍم. 

ْخمَِلفنَي، يَِجبمُ أَْن نَكوَن َخيِِّريَن  ْخمَِلًفا، ِمَن اجَليِِّد أَْن نَكوَن ممُ لِّ ِطْفٍل ِفي أَنَْحاِء العالَِم أَْن يَكوَن ممُ يَِحقُّ ِلكمُ
اهَ بَْعِضنا البَْعِض. جتمُ

نا بَْعًضا. نا بَْعًضا َويمَُساِعَد بَْعضمُ يَِجبمُ أَْن يَْدَعَم بَْعضمُ

يَِجبمُ أَْن نَْسمَْمِمَع ِبالَْعيِْش َمَع اآلَخِريَن،

ِمْن بمُلْداٍن أمُْخَرا

َودياناٍت أمُْخَرا

ممُهمُْم املاليَّةمُ أَْو ااِلْجِمماعيَّةمُ اَل يَهمُمُّ َكيَْف تَكونمُ َوْضعيَّ

الممُ ِفي داِخِل كمُلِّ واِحٍد ِمنَّا السَّ

مُْقِبِل، َوَذِلَك َعبَْر الّراِبِط أَْسَفلَهمُ ْرِس امل ِضيًرا ِللدَّ لَبَِة حَتْ ِْكنمَُك ممُشاَهَدةمُ الِفيْديمُو َمَع الطَّ ْرِس، ميمُ نَْهاِء الدَّ إِلِ

https://www.youtube .com/watch؟v=JpY9s1Agbsw :فيديو
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ْعالُن َاْلعامَليُّ َعْن ُحقوِق اإلْنساِن  ْرُس 2: َاإْلِ الدَّ
»إ. ع. ح. إ.«

2.1. اإلْعالُن العامَليُّ َعْن ُحقوِق اإلْنساِن »إ. ع. ح. إ.«

ْرِس: َوْصُف الدَّ

الممُ. قوِق اإلنْساِن والسَّ - َكْونيَّةمُ حمُ
الممُ والّدميمُْقراطيَّةمُ. قوقمُ اإلنْساِن والسَّ - حمُ

الِم والَْعْومَلَةمُ. - ثَقاَفةمُ السَّ

ْرِس: أَْهداُف الدَّ

الِم. َت الِفمَِة ثَقاَفِة السَّ قوِق اَلَِّمي تََقعمُ حَتْ - المََّعرُّفمُ َعلَى احلمُ
عاِصَرٍة. الِم َعلَى َمْوضوعاٍت ممُ - تَْطبيقمُ َمْفهوِم ثَقاَفِة السَّ

 - اأَلَدواُت: َسّبوَرٌة َبْيضاُء َوصَوٌر.

 https:/ /www.youtube.com/watch؟v=JpY9s1Agbsw :فيديو
املصدر: املوقع اإللكمروني حلقوق اإلنسان لدا منّظمة األمم املّمحدة. 

اإلجراء: 

- عّرف بالوثيقة وقّدمها: اخللفّية الماريخّية واألساس املنطقي. 
- أَِدْر نقاًشا حول الوثيقة. 
- ناقش مضمون الفيديو. 
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ِة  األمم املّمحدة بعد أن صاغ الوثيقَة مندوبون يحملون خلفّيات قانونّية وثقافّية مخملفة ينممون إلى جميع مناطق العالم، مّت اإلعالن عنها من ِقبَِل اجلمعّية الَعامَّ
لألمم املّمحدة بباريس يوم 10 ديسمبر 1948. 

األمم املتحدة

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
الديباجة

أعضاء  جميع  في  املتأصلة  بالكرامة  االعتراف  كان  ملا 
أساس  هو  الثابتة  املتساوية  وبحقوقهم  البشرية  األسرة 

احلرية والعدل والسالم في العالم.
إلى  أفضيا  قد  وازدراؤها  اإلنسان  حقوق  تناسي  كان  وملا 
أعمال همجية آذت الضمير اإلنساني، وكان غاية ما يرنو 
بحرية  الفرد  فيه  يتمتع  عالم  انبثاق  البشر  عامة  إليه 

القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
حقوق  حماية  القانون  يتولى  أن  الضروري  من  كان  وملا 
على  التمرد  إلى  األمر  آخر  املرء  يضطر  لكيال  اإلنسان 

االستبداد والظلم.
بني  الودية  العالقات  تنمية  تعزيز  اجلوهري  من  كان  وملا 

الدول،
من  امليثاق  في  أكدت  قد  املتحدة  األمم  شعوب  كانت  وملا 
الفرد  وبكرامة  األساسية  اإلنسان  بحقوق  إميانها  جديد 

وقدره ومبا للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت 
ترفع  وأن  قدمًا  االجتماعي  بالرقي  تدفع  أن  على  أمرها 

مستوى احلياة في جو من احلرية أفسح.
األمم  مع  بالتعاون  تعهدت  قد  األعضاء  الدول  كانت  وملا 
املتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق اإلنسان واحلريات 

األساسية واحترامها.
األهمية  واحلريات  احلقوق  لهذه  العام  لإلدراك  كان  وملا 

الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
حلقوق  العاملي  اإلعالن  بهذا  تنادي  العامة  اجلمعية  فإن 
اإلنسان على أنه املستوى املشترك الذي ينبغي أن تستهدفه 
كافة الشعوب واألمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في املجتمع، 
واضعني على الدوام هذا اإلعالن نصب أعينهم، إلى توطيد 
احترام هذه احلقوق واحلريات عن طريق التعليم والتربية 
واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعاملية، لضمان االعتراف 
بها ومراعاتها بصورة عاملية فعالة بني الدول األعضاء ذاتها 

وشعوب البقاع اخلاضعة لسلطانها.

ــع الــــنــــاس أحـــــــراراً  يـــولـــد جــمــي املادة 1. 
وممساوين في الكرامة واحلقوق. 
والوجدان  العقل  وهبوا  قد  وهم 
وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً 

بروح اإلخاء.

بجميع  المممُّع  حــقُّ  إنــســان  لكلِّ  املادة 2. 
ــــات املـــذكـــورة  ي احلـــقـــوق واحلــــرِّ
فــي هــذا اإلعـــالن، دومنــا متييز 
الممييز  سيما  وال  نــوع،  أيِّ  مــن 
بــســبــب الــعــنــصــر، أو الـــلـــون، أو 
أو  يــن،  الــدِّ أو  اللغة،  أو  اجلنس، 
الرأي سياسًيّا وغير سياسي، أو 
االجمماعي،  أو  الوطني  األصــل 
أو الثروة، أو املولد، أو أيِّ وضع 
آخــر. وفضاًل عن ذلك ال يجوز 

الــمــمــيــيــزمُ عــلــي أســــاس الــوضــع 
السياسي أو القانوني أو الدولي 
للبلد أو اإلقليم الذي ينممي إليه 
الشخص، سواء أكان مسمقاًلّ أو 
أو غير  الوصاية  موضوًعا حتت 
ممممِّع باحلكم الذاتي أم خاضًعا 

أليِّ قيد آخر على سيادته.

ية  لكلِّ فرد احلقُّ في احلياة واحلرِّ املادة 3. 
وفي األمان على شخصه.

ـــجـــوز اســــمــــرقــــاقمُ أحـــــد أو  ي ال  املادة 4. 
اسمعبادمُه، ويمُحظر الرق واالجتار 

بالرقيق بجميع صورهما.

ال يجوز إخضاعمُ أحد للمعذيب وال  املادة 5. 
أو  القاسية  العقوبة  أو  للمعاملة 
ة بالكرامة. الالإنسانية أو احلاطَّ

لكلِّ إنسان، في كلِّ مكان، احلقُّ  املادة 6. 
ـــه بــالــشــخــصــيــة  ـــعـــمـــَرف ل ــــأن يمُ ب

القانونية.

الناسمُ جميًعا سواءٌ أمام القانون،  املادة 7. 
يــمــســاوون فــي حــقِّ المممُّع  وهــم 
بحماية القانون دومنا متييز، كما 
يمساوون في حقِّ المممُّع باحلماية 
من أيِّ متييز ينمهك هذا اإلعالَن 
ومن أيِّ حتريض على مثل هذا 

الممييز.

ــلــجــوء إلــى  ــكــلِّ شــخــص حـــقُّ ال ل املادة 8. 
ــة  احــــاكــــم الـــوطـــنـــيـــة املــخــمــصَّ
أعمال  ــة  أيَّ من  الفعلي  إلنصافه 
المي  األساسيَة  احلــقــوَق  تَنمهك 
. مينحها إيَّاه الدسمورمُ أو القانونمُ
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أو  إنسان  أيِّ  اعمقالمُ  يجوز  ال  املادة 9. 
ًفا. حجزمُه أو نفيمُه تعسُّ

لكلِّ إنسان، على قدم املساواة  املادة 10. 
المامة مع اآلخرين، احلقُّ في أن 
مسمقلٌَّة  محكمٌة  قضيمَه  تَنظر 
ومحايدةٌ، نظًرا ممُنصًفا وعلنًيّا، 
والمزاماته  حقوقه  في  للفصل 
ــه  تمُــوجَّ جزائية  تهمة  ـــة  أيَّ وفــى 

إليه.

) 1 ( كلُّ شخص ممَّهم بجرمية  املادة 11. 
يمُعمبَر بريًئا إلى أن يثبت ارتكابمُه 
علنية  محاكمة  في  قانوًنا  لها 
رت له فيها جميعمُ  تكون قد ومُفِّ
للدفاع عن  الالزمة  الضمانات 

نفسه.

شخص  أيُّ  يمُــــــدان  ال   )  2  (  
أو  بــســبــب أيِّ عــمــل  بــجــرميــة 
امــمــنــاع عــن عــمــل لــم يــكــن في 
بقمضى  ــا  ــرًم جمُ ل  يشكِّ حينه 
القانون الوطني أو الدولي، كما 
أشدَّ  عقوبة  ــةمُ  أيَّ عليه  تمُوَقع  ال 
المي كانت ساريًة في  تلك  من 
الفعل  ارتمُكب فيه  الذي  الوقت 

اجلمُرمي.

ل  لمدخُّ أحــد  تعريضمُ  يجوز  ال  املادة 12. 
أو  في في حياته اخلاصة  تعسُّ
في شؤون أسرته أو مسكنه أو 
متسُّ  حلمالت  وال  مراسالته، 
شخص  ولكلِّ  وسمعمه.  شرفه 
الــقــانــونمُ  يحميه  أن  فــي  حـــقٌّ 
تلك  أو  ل  المدخُّ ذلــك  مثل  من 

احلمالت.

ية  1 ( لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّ  ( املادة 13. 
ل وفي اخميار محلِّ إقاممه  المنقُّ

داخل حدود الدولة.

) 2 ( لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة   
أيِّ بلد، با في ذلك بلده، وفي 

العودة إلى بلده.

المماس  فــرد حــقُّ  لــكــلِّ   )  1  ( املادة 14. 
ملجأ في بلدان أخرا والمممُّع 

به خالًصا من االضطهاد.

بهذا  الـــمـــذرُّعمُ  ( ال ميــكــن   2  (  
احلقِّ إذا كانت هناك مالحقٌة 
ــالــفــعــل عـــن جــرميــة  نـــاشـــئـــٌة ب
غــيــر ســيــاســيــة أو عــن أعــمــال 
املمحدة  األمم  مقاصَد  تناقض 

ومبادئها.

المممع  حـــق  فـــرد  لــكــل   )  1  ( املادة 15. 
بجنسية ما.

ًفا، حرمانمُ  ) 2 ( ال يجوز، تعسُّ  
أيِّ شخص من جنسيمه وال من 

ه في تغيير جنسيمه. حقِّ

ممى  واملـــــــرأة،  لــلــرجــل   )  1  ( املادة 16. 
المزوُّج  حقُّ  البلوغ،  سنَّ  أدركــا 
قيد  أيِّ  دون  أســرة،  وتأسيس 
أو  اجلنسية  أو  الــِعــرق  بسبب 
يـــن. وهــمــا مــمــســاويــان في  الـــدِّ
احلــقــوق لـــدا الـــمـــزوُّج وخــالل 

قيام الزواج ولدا انحالله.

) 2 ( ال يمُعَقد الزواجمُ إالَّ برضا   
الطرفني املزمع زواجهما رضاًء 

كامًل ال إكراهَ فيه.

اخلــلــيــةمُ  هـــي  األســـــــرةمُ   )  3  (  
الــطــبــيــعــيــةمُ واألســــاســــيــــةمُ في 
ــمــع، ولـــهـــا حــــقُّ الــمــمــمُّــع  املــجــم

بحماية املجممع والدولة.

) 1 ( لكلِّ فرد حقٌّ في المملُّك،  املادة 17. 
بفرده أو باالشمراك مع غيره.

) 2 ( ال يجوز جتريدمُ أحٍد من   
ًفا. لكه تعسُّ ممُ

ية الفكر  لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّ املادة 18. 
ين، ويشمل هذا  والوجدان والدِّ

دينه  تغيير  فــي  يــمــه  حــرِّ احلـــقُّ 
إظهار  يمه في  أو معمقده، وحرِّ
دينه أو معمقده بالمعبُّد وإقامة 
والمعليم،  واملــمــارســة  الشعائر 
أو مــع جماعة، وأمــام  بــفــرده 

املأل أو على حدة.

ية  لكلِّ شخص حقُّ المممُّع بحرِّ املادة 19. 
هذا  ويشمل  والمعبير،  الـــرأي 
يمه في اعمناق اآلراء  احلقُّ حرِّ
المماس  وفـــي  مــضــايــقــة،  دون 
يها ونقلها  األنباء واألفكار وتلقِّ
ـــة وســيــلــة  إلــــى اآلخــــريــــن، بـــأيَّ

ودومنا اعمبار للحدود.

ية  ) 1 ( لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّ املادة 20. 
ـــراك فـــي االجــمــمــاعــات  االشـــم

واجلمعيات السلمية.

) 2 ( ال يجوز إرغاممُ أحٍد على   
االنمماء إلى جمعية ما.

) 1 ( لكلِّ شخص حقُّ املشاركة  املادة 21. 
في إدارة الشؤون العامة لبلده، 
ـــــا بــواســطــة  ــــا مــبــاشــرًة وإمَّ إمَّ

ية. ممثِّلني يمُخمارون في حرِّ

بالمساوي  لكلِّ شخص،   )  2  (  
مع اآلخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف 

ة في بلده. العامَّ

) 3 ( إرادةمُ الشعب هي مناطمُ   
سلطة احلكم، ويجب أن تمجلىَّ 
هذه اإلرادة من خالل انمخابات 
باالقمراع  ـــا  دورًيّ جتــرا  نزيهة 
املــســاواة بني  قــدم  العام وعلى 
ي أو  الناخبني وبالمصويت السرِّ
بإجراء مكافئ من حيث ضمان 

ية المصويت. حرِّ

عضًوا  بوصفه  شــخــص،  لــكــلِّ  املادة 22. 
الضمان  في  حقٌّ  املجممع،  في 
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له،  ر  تمُوفَّ ه أن  االجمماعي، ومن حقِّ
من خالل املجهود القومي والمعاون 
كلِّ  هيكل  مــع  يمَّفق  وبــا  ــي،  ــدول ال
دولة ومواردها، احلقوقمُ االقمصاديةمُ 
واالجمماعيةمُ والثقافيةمُ المي ال غنى 
عنها لكراممه ولمنامي شخصيمه في 

ية. حرِّ

) 1 ( لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي  املادة 23. 
يــة اخــمــيــار عمله، وفــي شــروط  حــرِّ
عمل عادلة وممُرضية، وفي احلماية 

من البطالة.

) 2 ( جلميع األفراد، دون أيِّ متييز،   
العمل  على  ممساٍو  أٍجــر  في  احلــقُّ 

املمساوي.

) 3 ( لكلِّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة   
وألسرته  له  تكفل  وممُرضية  عادلة 
البشرية،  بــالــكــرامــة  الئــقــًة  عــيــشــًة 
بوسائل  االقمضاء،  عند  وتمُسمكَمل، 

أخرا للحماية االجمماعية.

ــشــاء  إن حــــقُّ  لـــكـــلِّ شــخــص   )  4  (  
النقابات مع آخرين واالنضمام إليها 

من أجل حماية مصاحله.

لكلِّ شخص حقٌّ في الراحة وأوقات  املادة 24. 
الــــفــــراغ، وخـــصـــوًصـــا فـــي حتــديــد 
معقول لساعات العمل وفي إجازات 

دورية مأجورة.

) 1 ( لكلِّ شخص حقٌّ في مسموا  املادة 25. 
مــعــيــشــة يــكــفــي لــضــمــان الــصــحــة 
ــًة  والــرفــاهــة لــه وألســـرتـــه، وخــاصَّ
على صعيد املأكل وامللبس واملسكن 
اخلدمات  وصعيد  الطبية  والعناية 
احلقُّ  ولــه  الــضــروريــة،  االجمماعية 
الغوائل في حاالت  به  في ما يأمن 
أو  الــعــجــز  أو  املــــرض  أو  الــبــطــالــة 

ذلك  غير  أو  الشيخوخة  أو  ل  المرمُّ
ــه  مــن الــظــروف اخلــارجــة عــن إرادت

والمي تفقده أسباب عيشه.

في  حــقٌّ  والطفولة  لألمومة   )  2  (  
مني. وجلميع  رعاية ومساعدة خاصَّ
احلماية  بذات  المممُّع  حقُّ  األطفال 
إطار  في  ـــدوا  ومُِل ســواء  االجمماعية 

الزواج أو خارج هذا اإلطار.

) 1 ( لكلِّ شخص حقٌّ في المعليم.  املادة 26. 
ــاًنــا،  ـــر الــمــعــلــيــممُ مــجَّ ويــجــب أن يمُـــوفَّ
االبمدائية  مرحلميه  في  األقــل  على 
واألساسية. ويكون المعليممُ االبمدائيُّ 
إلزامًيّا. ويكون المعليممُ الفنِّي واملهني 
مماًحا للعموم. ويكون المعليممُ العالي 

ماًحا للجميع تبًعا لكفاءتهم. ممُ

المعليممُ  يسمهدف  أن  يجب   )  2  (  
اإلنسان  لشخصية  الكاملَة  المنميَة 
ـــرام حــقــوق اإلنــســان  ــز احـــم ــعــزي وت
أن  واحلريات األساسية. كما يجب 
والصداقَة  والمسامَح  المفاهَم  ز  يعزِّ
بــني جــمــيــع األمم وجــمــيــع الــفــئــات 
يــؤيِّــد  وأن  الــديــنــيــة،  أو  العنصرية 
األمممُ  بها  تضطلع  الــمــي  األنــشــطــَة 

املمحدةمُ حلفظ السالم.

األولوية،  سبيل  على  لآلباء،   )  3  (  
حقُّ اخميار نوع المعليم الذي يمُعطى 

ألوالدهم.

) 1 ( لــكــلِّ شــخــص حـــقُّ املــشــاركــة  املادة 27. 
الثقافية،  املجممع  حياة  في  ة  احلــرَّ
واإلسهام  بالفنون،  االسممماع  وفي 
م العلمي وفي الفوائد المي  في المقدُّ

تنجم عنه.

( لكلِّ شخص حــقٌّ في حماية   2  (  
املمرتِّبة  واملــاديــة  املعنوية  املصالح 
على أيِّ إنماج علمي أو أدبي أو فنِّي 

من صنعه .

لكلِّ فرد حقُّ المممُّع بنظام اجمماعي  املادة 28. 
ظلِّه  فــي  ق  تمحقَّ أن  ميــكــن  ودولــــي 
احلقوق واحلريات املنصوص عليها 

ا. ًقا تاًمّ في هذا اإلعالن حتقُّ

ــاٌت إزاء  ) 1 ( على كــلِّ فــرد واجــب املادة 29. 
ميكن  وحدها  فيها  المي  اجلماعة، 
ــنــمــو احلــر  أن تــنــمــو شــخــصــيــمــه ال

الكامل.

في  فـــــرد،  أيُّ  ـخــضــع  يمـُ ال   )  2  (  
ياته، إالَّ للقيود  ممارسة حقوقه وحرِّ
مسمهدًفا  ــقــانــونمُ  ال رهــا  يــقــرِّ الــمــي 
مــنــهــا، حــصــًرا، ضــمــاَن االعــمــراف 
اآلخرين  يــات  وحــرِّ بحقوق  الواجب 
واحــمــرامــهــا، والـــوفـــاَء بــالــعــادل من 
ــة والـــنـــظـــام  ــل ــفــضــي ــات ال مــقــمــضــي
ــــاه اجلــمــيــع فــي مجممع  الــعــام ورف

دميقراطي.

اَرس  ) 3 ( ال يجوز في أيِّ حال أن متمُ  
هـــذه احلـــقـــوقمُ عــلــى نــحــو يناقض 

مقاصَد األمم املمحدة ومبادئها.

ليس في هذا اإلعالن أيُّ نصٍّ يجوز  املادة 30. 
تأويله على نحو يفيد انطواءه على 
أيِّ  أو  أو جماعة،  ــة دولــة  أيَّ تخويل 
فرد، أيَّ حقٍّ في القيام بأيِّ نشاط 
أو بأيِّ فعل يهدف إلى هدم أيٍّ من 
يات املنصوص عليها  احلقوق واحلرِّ

فيه.
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https:/ /en.wikipedia.org/wiki/Universe:املصدر 

ُقوِق اإلْنساِن اإلْعالُن العامَليُّ حِلُ

« ؟ َماَذا َيْعِني ُمْصَطَلُح »العامَليِّ

ممُ الَكِلَمَة: ع ا ل م ي: نَْعثمُرمُ ِفيَها َعلَى اْسِم »عالٍَم«. نَْسمَطيعمُ الَقْوَل ِإَذْن ِإنَّ َكِلَمَة »عامَلّي«  اًل نَْرسمُ َدعونا أَوَّ

ٌة ِمْن ااِلْسِم »عالٌَم«. ْشمَقَّ ممُ

ْزءٌ ِمْن العالَِم؟  ةَ والّطاَقَة والَْكواِكَب وامْلََجّراِت َوالَفَضاَء. َهْل األَْرضمُ جمُ تَْعريفمُ َكِلَمِة عالٍَم: يَْعِني العالََم املادَّ

بِْع ِهَي َكَذِلَك. ِبالطَّ

و صوَرةمُ العالَِم: ْر َكيَْف تَبْدمُ ِلنَنْظمُ

اآلَن، َهْل نَْعلَممُ َماَذا تَْعِني َكِلَمةمُ »ِإْعالٍن« ؟
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َكِلَمةمُ  ِإَذْن  ِفْعِل »أَْعلََن«.  َف ِمْن ِخالِلها َعلَى  ْم الَكِلَمَة: إ ع ل ا ن: نَْسمَطيعمُ أَْن نَمََعرَّ ِلنَْرسمُ َقبَْل كمُلِّ َشْيٍء، 

»ِإْعالٌن« ِهَي ااِلْسممُ املمُْشمَقُّ ِمْن الِفْعِل »أَْعلََن« اَلَِّذي يمُِفيدمُ َمْعنَى أَْصَدَر َوأََحاَط الّناَس ِعلًْما ِبَطريَقٍة َعلَنيٍَّة.

ِإْعالٍن

ٍة ِبَشْيٍء لِْلُعُموِم ِل َمرَّ اَلتَّْصريُح ِلَوَّ

َحقُّ

َرُجٌل أَْو اْمَرأَةٌ أَْو ِطْفٌل

+

+

عامَليٌّ

ُكلُّ إِْنساٍن َوُكلُّ َشْيٍء َمْوجوٌد

اإلنْساِن

َخْيٌر ِباْلَمْعَنى الَْخالقيِّ

ُقوِق اإلْنساِن ؟ َما اإلْعالُن العامَليُّ ِلُ

َلَبِة. ُس ُهَنا َأْجِوَبَة الطَّ ُن امُلَدرِّ ُيَدوِّ

 

 

َواِب: َلَبَة ِباجْلَ ُس الطَّ ُد امُلَدرِّ ُيَزوِّ

ّرّياِت األَساسيََّة  قوَق واحْلمُ رمُ احلمُ ٌة تمَُقرِّ ( هَو َوثيَقٌة عامَليَّ قمُوِق اإلنْساِن )اإلْعالنمُ العامَليُّ اإلْعالنمُ العامَليُّ حِلمُ

لِّ َذاٍت بََشريٍَّة. لََة ِلكمُ املمَُخوَّ

وِد ؟ َمْن أَلََّف َهَذا اإلْعالَن ؟ َوَممَى َظَهَر ِللْومُجمُ

ِفي صياَغِة  اللَّْجنَةمُ  َشرَعْت  العالَِم.  انِْمباهَ  اإلنْساِن  قمُوِق  حِلمُ اجَلديَدةمُ  األمُمَميَّةمُ  اللَّْجنَةمُ  لََفمَْت   ،1948 َسنََة 

يثَاَق  قوِق اإلنْساِن ِباْعِمبَاِرَها امْلِ قمُوِق اإلنْساِن. أََحاَل روْزِفلْْت ِإلَى حمُ ى اإلْعالَن العامَليَّ حِلمُ الَوثيَقِة اَلَِّمي أَْصبََحْت تمَُسمَّ

ِل 1948. مُمَِّحَدةَ الَوثيَقَة يَْوَم 10 َكانمُوَن األَوَّ العامَليَّ األَْكبََر )MAGNA CARTA(. اْعمََمَدْت األمُمَمَ امل
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َماَذا َيُقوُل اإلْعالُن العامَليُّ ؟

ّريَِّة  لََة ِفي َجميِع أَْعضاِء األمُْسَرِة البََشريَِّة ِهَي أَساسمُ احلمُ ِبَأنَّ »الَكراَمَة املمُمََأصِّ ِبااِلْعِمَراِف  يَبَْدأمُ اإلْعالنمُ 
الِم ِفي العالَِم«. والَْعْدِل والسَّ

https://www.humanrights.gov.au/publications/what-universal-d -  املصدر:
claration-human-rights

لِّ البشِر على األرِض، ِبَقْطِع النََّظِر عْن  َل ِلكمُ يمُِقرُّ اإلعالنمُ بأنَّ حقوَق اإلنساِن َكْوِنيٌَّة، َويَِجبمُ أْن تمَُخوَّ
وَن ِفيِه أْو الذي َجاؤمُوا ِمنْهمُ.  املكاِن الذي يَِعيشمُ

ّريَِّة  َة ِبَعنْيِ االْعمبَاِر، َوتَْشَملمُ احَلقَّ ِفي احلمُ قوَق املََدنيََّة والّسياسيََّة وااِلْجِمماعيَّ ذمُ اإلْعالنمُ العامَليُّ احلمُ يَْأخمُ
ّريََّة المَّْعبيِر واخْلمُصوصيََّة. ياِة الَكرمَيِة َوحمُ واحْلَ

ِة َوالمَّْعِليِم. حَّ قوَق ااِلْجِمماعيََّة والثَّقافيََّة، ِمثَْل َحقِّ المََّممُِّع ِباأْلَْمِن ااِلْجِمماعيِّ والصِّ َوتَْشَملمُ أَيًْضا احَْلمُ

الَم والّدميمُْقراطيََّة ؟ قمُوِق اإلنْساِن السَّ َكيَْف يَْخِدممُ اإلْعالنمُ العامَليُّ حِلمُ

َما ِدميمُوْس،  همُ نْذمُ 2500 َسنٍَة. تَمََألَّفمُ الَكِلَمةمُ ِمْن لَّْفظنْيِ أََحدمُ الّدميمُْقراطيَّةمُ َكِلَمٌة يونانيٌَّة مَتَّ ابِْمكارمُها ممُ
ْعِب. ْكممُ الشَّ ْكَم. ِبَهَذا يَكونمُ َمْعنَى الَكِلَمِة هَو حمُ ْعَب ؛ واآْلَخرمُ َكَراتمُوْس، َويَْعِني احلمُ َويَْعِني الشَّ
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. ِفي َعْصِرنا  ْكِل املمُباِشِر ِمْن الّدميمُْقراطيَِّة َعبَْر ااِلنِْمقاِء الَعْشوائيِّ مَُواِطنمُوَن اإلْغريقمُ ِإلَى اْخمياِر الشَّ َماَل امل

ْت ااِلْسِمعاَضةمُ َعْن ااِلْخمياِر الَعْشوائيِّ ِبااِلنِْمَخاِب. َفِصْرنَا نمَُصوِّتمُ مِلَْن َسيَمََكلَّممُ ِباْسِمنا. َهَذا َما نمَُسّميه  الّراِهِن، مَتَّ

ميمُْقَراِطيَِّة المَّْمِثيِليَِّة. الّدميمُْقراطيَّةمُ ِهَي نَقيضمُ الّديْكماتوريَِّة َوالَفْوَضى. ِبالدِّ

ُقوِق اإلْنساِن َعلَى َما يَِلي: ةمُ 21 ِمْن اإلْعالِن العامَليِّ حِلُ تَنمُصُّ املادَّ

ثِّلنَي يمُْخمَارمُوَن  َ ا ِبَواِسَطِة مممُ باَشَرًة َوِإمَّ ا ممُ ِة ِلبَلَِدِه، ِإمَّ ؤمُوِن اَلْعامَّ لِّ َشْخٍص َحقُّ املمُشاَرَكِة ِفي ِإداَرِة الشُّ 1 - ِلكمُ

يٍَة. رِّ ِبحمُ

ِة ِفي بَلَِدِه. لِّ َشْخٍص، ِبالمََّساِوي َمَع اآلَخِريَن، َحقُّ تََقلُِّد الَوظاِئِف العامَّ 2 - ِلكمُ

لَْطِة احلاِكِم، َويَِجبمُ المَّْعبيرمُ َعْن َهِذِه اإلراَدِة ِمْن ِخالِل ِانِْمخاباٍت  ْعِب يَنْبَِغي أَْن تَكوَن أَساَس سمُ 3 - ِإراَدةمُ الشَّ

كاِفٍئ  ممُ ِبِإْجَراٍء  أَْو  ّريِّ  السِّ َوِبالمَّْصويِت  النَّاِخِبنَي  بنَْيَ  المََّساِوي  قاِعَدِة  َعلَى  اَلْعامِّ  ِبااِلْقِمَراِع  ري  جَتْ نَزيَهٍة  َدْوريٍَّة 

ّريََّة المَّْصويِت. يَْضَمنمُ حمُ

ْعِب  يَّةمُ المَّْعبيِر َمْضمونًَة، َوَكانَْت ِإراَدةمُ الشَّ رِّ ْحمََرًما، َوَكانَْت حمُ قمُوِق اإلنْساِن ممُ َطامَلَا َكاَن اإلْعالنمُ العامَليُّ حِلمُ

ودمُ ِفي َجميِع دَوِل  ْوليِّ قاِئَمًة، َفِإنَّ الّدميمُْقراطيََّة َسمَسمُ يَاِسيِّنَي ِفي املمُْسمََوينَْيِ الَوَطنيِّ والدَّ ّكاِمِه السِّ ِفي اْخمياِر حمُ

العالَِم.

ِة ؟ مُيْقَراِطيَّ َماَذا َنْعِني ِبالدِّ

تَْت  وِمينمُو. اللُّْعبَةمُ املمُْخماَرةمُ َسمَكمُونمُ ِهَي اَللُّْعبََة اَلَِّمي َصوَّ ويْز أَْو الدُّ لَبَِة اْخمياَر ِإْحَدا لمُْعبَِمني: الْكمُ امُْطلمُْب ِمْن الطَّ

همُ ِفي املَْدَرَسِة. لمُ اَلَِّذي نمُنِْجزمُ لََها األَْغلَبيَّةمُ. َهَذا هَو المَّْمرينمُ الّدميمُْقراطيُّ األَوَّ

ِْكنمُ ِإنْكارمُها: َحقُّ المَّْصويِت ِفي بيئٍَة  ِة اَلَِّمي اَل ميمُ قوِقِهْم األَساسيَّ لَبَةمُ أََحَد حمُ ِفي َهَذا املَْوِقِف، يَْسمَْعِملمُ الطَّ

فمُ  َسلٍّ يمَُعرٍّ نَا ِفيْديمُو ممُ ْعالنمُ اَلْعامَليُّ ِلَفاِئَدِة الّدميمُْقراطيَِّة. يوَجدمُ همُ ريَقةمُ اَلَِّمي يَْشمَِغلمُ ِبَها اإَْلِ دميمُْقراطيٍَّة. َهِذِه ِهَي الطَّ

ُقوِق اإلْنساِن.  ِة حِلُ ْجَنِة اأُلْسُتراليَّ ميمُْقَراِطيَِّة، أمُِخَذ ِمْن اللَّ َطلَبَمََك ِبالدِّ

https:/ /www.youtube.com/watch?v= 8Eu6GSYrBt4
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اَلَم؟  ُة وإَعاَلُن ُحُقوِق اإلْنَساِن السَّ مُيَقَراِطيَّ ُم الدِّ َكْيَف ُتَدعِّ

نَْت َعَمليَّةمُ المَّْصويِت البَْعَض ِمْن الَفْوِز، َوَقاَدْت البَْعَض  ْد ِإلَى مَتْريِن الّدميمُْقراطيَِّة املمُشاِر ِإلَيِْه أَْعاَلهٌ. َمكَّ عمُ

اآلَخَر ِإلَى اخَلساَرِة. لَْن يَكوَن ِبومُْسِع اخَلاِسِريَن المَّْشويشمُ َعلَى الَفاِئِزيَن، َفِمْن واِجِبِهْم اْحِمراممُ الَقواِعِد. َوتَْسليًما 

ْم، َوَسيَْقبَلوَن ِبمُشاَرَكِمِهْم اللَِّعَب ِفي َسالٍم.  وا أَْصِدقاَءهمُ ِبالنَّمَاِئِج، لَْن يمُناِزعمُ

الِم. اَرَسَة ثَقاَفِة السَّ ى َهَذا المَّْمرينمُ مممُ يمَُسمَّ

»األمُمُّ ِتيِريَزا«
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الِم َماُت الَعاِمَلُة ِمْن َأْجِل السَّ ْرُس 3: امُلَنظَّ الدَّ

اإلْجراُء

األمُمَمِ  َمِة  نَظَّ ممُ َعَمَل   : ــرْ اْذكمُ العالَِم.  ِفي  الِم  السَّ أَْجِل  ِمْن  تَْعَملمُ  اَلَِّمي  َة  ْوليَّ الدَّ ماِت  املمُنَظَّ ِم  َقدِّ  -
مُمَِّحَدِة، َوِرسالَمَها، َوتَْفويَضها.  امل

ْرِس أَْهداُف الدَّ

الِم. ، َوَعلَى الَعَمِل املََدنيِّ وااِلْجِمماعيِّ ِلمَْعِزيِز اَلسَّ لَبَِة َعلَى الَعَمِل اجَلماعيِّ - تَْعويدمُ الطَّ

زمُ الّروَح اجَلماعيََّة ِفي  قوِق اإلنْساِن َوتمَُعزِّ سمُ ثَقاَفَة حمُ باَدراِت َمشاريِع الَعَمِل اَلَِّمي تمَُكرِّ - تَْشجيعمُ ممُ

بيئٍَة تَْعليميٍَّة.

ّبوَرةٌ بَيْضاءمُ َوصَوٌر.  : سَّ األََدواتمُ

 https:/ /www.youtube.com/watch؟v=JpY9s1Agbsw :ِفيْديمُو

مُمَِّحَدِة. َمِة األمُمَمِ امل نَظَّ قمُوِق اإلنْساِن لََدا ممُ املَْصَدرمُ: املَوِْقعمُ اإلِلْكِمرونيُّ حِلمُ

ِذيَن ُيَساِعُدوَنَنا َكْي َنكوَن آِمننَي َوَنعيَش ِبَساَلٍم. ْم َعْن اأَلْشخاِص اَلَّ  .1 ِلَنَتَكلَّ

الِم ِفي أَنَْحاِء العالَِم.  زمُوَن ثَقاَفَة السَّ ْم أمُناٌس يمَُعزِّ الِم. همُ ّراَس السَّ ي َهؤمُاَلِء األَْشخاَص حمُ - نمَُسمِّ

َويمُنِْقذوَن  ِللِْحَمايَِة،  ْمَاِجنَي  احمُ األَْشخاَص  وَن  َويَْحممُ َجديَدًة،  َقَواِننَي  نُّوَن  َويَسمُ ِبَأْعماٍل،  وَن  يَقمُوممُ

وَرٍة َجماعيٍَّة ِفي ِإطاِر  مايَِة. َهؤمُاَلِء األَْشخاصمُ يَْعَملمُوَن ِبصمُ َمالينَي األَْرواِح ِبمَْوِفيِر املاََلِجِئ واحْلِ

ْهَرًة:  ماِت شمُ ماٍت. أَْكثَرمُ َهِذِه املمُنَظَّ نَظَّ َجْمعّياٍت أَْو ممُ

Book1&2.indd   36 9/12/22   9:07 AM



37 ةمُ الممُ َوالَعَدالَةمُ االْجِمَماِعيَّ السَّ

ِحَدِة: َمُة اأُلمَمِ امُلتَّ أ - ُمَنظَّ

ماِت  مُنَظَّ امَْل أَْكثَِر  ا  ِإْحــدَ ِهَي  م.(  أ.  )م.  مُمَِّحَدِة  امل األمُمَمِ  َمةمُ  نَظَّ ممُ  

الِم ِفي العالَِم. اَل يَْقمَِصرمُ  اَفَظِة َعلَى السَّ ْهَرًة َونَشاًطا ِفي احمُ شمُ
الِم، بَْل يَْشَملمُ أَيًْضا الِوقايََة ِمْن النَِّزاَعاِت  َعَملمُها َعلَى ِبناِء اَلسَّ
َوَل األَْعضاَء، َوأَمانََة  مُّ َشراكاتمُها العامَليَّةمُ الدُّ الِم. تَضمُ َوتَْعزيِز السَّ
األمُمَمِ  َركاَء  َوشمُ اإلْقليميََّة  ماِت  َواملمُنَظَّ املمُضيَفِة،  َوَل  َوالدُّ َمِة،  مُنَظَّ امل

مُمَِّحَدِة. امل

https:/ /listsurge.com/ 20-world - organizations - strive :املصدر
/ estab lish - world - Peace -

ب- ُيوِنيِسيْف

فمُولَِة )م. أ. م. ط.( أَْو اليمُوِنيِسيْف ِهَي  مُمَِّحَدِة ِللطُّ َمةمُ األمُمَمِ امل نَظَّ ممُ
فمُولَِة ِفي 11 ديِسْمِبَر  مُمَِّحَدِة ِللطُّ َمَة األمُمَمِ امل نَظَّ مُمَِّحَدِة ممُ َمةمُ األمُمَمِ امل نَظَّ َمٌة َدْوليٌَّة. بََعثَْت ممُ نَظَّ ممُ

 .1946

َسريٍع  َوْقٍت  َوِفي  فولَِة«.  الطُّ ِلِرَعايَِة  مُمَِّحَدِة  امل األمُمَمِ  نْدوقمُ  ها »صمُ اْسممُ َكاَن  الَوْقِت،  َذِلَك  ِفي 
َوِل  الدُّ ِفي  ِللَْخَطِر  َحياتمُهمُْم  ضمُ  تَمََعرَّ الَِّذيَن  األَْطفاِل  ممُساَعَدةَ  ِليَْشَمَل  ها  َمهامِّ ِنطاقمُ  َع  تََوسَّ

الّناميَِة.

َعلَم األمم املمحدة ويظهر في اخللفية أعالم دول العالم 

)22 أكموبر 2013(

Book1&2.indd   37 9/12/22   9:07 AM



38 :I الوحدة

َوِل ِفي َجميِع أَنَْحاِء العالَِم، َوَمْرَكزمُ بمُحوٍث  ٍة َكَما تمُوَجدمُ َمكاِتبمُ ِللدُّ تمُوَجدمُ َسبَْعةمُ َمكاِتَب ِإْقليميَّ
ْشمََرَكٍة في بمُوَداِبْسْت، َوَمكاِتبمُ  عاٍت ِفي كمُوِبنَْهاِغْن، َوَمْرَكزمُ ِخْدماٍت ممُ ِفي فمُلوَرنْسا، َوَعَمليَّةمُ تَبَرُّ

فمُولَِة ِبِنيمُويمُوْرْك. مُمَِّحَدِة ِللطُّ َمِة األمُمَمِ امل نَظَّ وْكيمُو َوبمُرمُوْكِسْل. َويمُوَجدمُ َمَقرُّ ممُ ِبِجيِنيْف َوطمُ

ج - َمْرَصُد ُحقوِق اإلْنساِن

َعلَى  تَْعَملمُ  اَلَِّمي  ماِت  املمُنَظَّ أَْشَهِر  أََحــَد  اإلنْساِن  قوِق  حمُ َمْرَصدمُ  يمُْعمَبَرمُ 
َمْرَصِد  ِبــاْســِم  تمُــْعــَرفمُ  الّساِبِق  ِفــي  َكــانـَـْت  العالَِم.  ِفــي  ــالِم  الــسَّ تَْشييِد 
كوميٍَّة.  َسْت َسنَةمُ 1978 ِباْعِمبَاِرَها َجْمعيًَّة أَْمريكيًَّة َغيَْر حمُ ِهلِْسنْكي. تََأسَّ
ساِت اَلَِّمي تَنْمَِهكمُ  ي َوتَْفَضحمُ كمُلَّ احلمُكوماِت أَْو األَْشخاِص أَْو املمَُؤسَّ تمَُسمِّ
مَُداِفِعنَي  قوِق اإلنْساِن جاِئَزةَ امل ممُ َمْرَصدمُ حمُ قوَق اإلنْساِن. كمُلَّ َسنٍَة، يمَُقدِّ حمُ
عاَمَة  ها أِلَْشَخاٍص ِمْن كمُلِّ العالَِم أَْظَهروا الزَّ قوِق اإلنْساِن َومَيْنَحمُ َعْن حمُ

قوِق اإلنْساِن. َفاِع َعْن حمُ جاَعَة ِفي الدِّ والشَّ

موقع اإلنمرنت:
 https:/ /www.luw.org/ about Source:https:/ /listsurge.com/ 20 - world - or-
ganizations - strive - establish - world - Peace/

ُيوُخ د - الشُّ

أَْجِل  ِمْن  َمًعا  يَْعَملمُوَن  العالَِم  قاَدِة  ِمْن  ْسمَِقلٌَّة  ممُ َمْجموَعٌة  ِهَي   » يمُوخمُ »الشُّ
َسها  قوِق اإلنْساِن. يَْشمَِركمُ ِفي َهِذِه املَْجموَعِة اَلَِّمي أَسَّ الِم العامَليِّ َوحمُ السَّ
ونْْد تمُوتمُو« َو»كوفي َعناْن«  ْن َمانِْديالَّ أَْشخاٌص َشَرِفيُّوَن أَْمثاَل »ِديْسممُ نيلْسمُ

ْخِصيَّاِت الّناِفَذِة.   َو»إياَل ِبهات« َوَغيِْرِهْم ِمْن الشَّ

بََدا  َوِإْن  َحمَّى  كمُلِّ َشْخٍص  ِإلَى  مُِهمِّ اإلنَْصاتمُ  امل ِمْن  ِبَأنَّهمُ  يمُوِخ«  »الشُّ يمُْؤِمنمُ 
ْدَرِتِه  وَن َعلَى أََهّميَِّة كمُلِّ َفْرٍد َوَعلَى قمُ أَنَّهمُْم يمُِلحُّ ْسمََساٍغ. َكَما  َذِلَك َغيَْر ممُ

َعلَى ِإْحداِث الفاِرِق.

https:/ /WWW.theelders.org/

https:/ /www.youtube.com/ watch? Time_continue = 10&v =Iyi7}”.. tZ  Ielg
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ال ُيولد أحد وهو يكره غيره بسبب لون بشرته أو دينه أو خلفيته، يجب أن يتعلم الناس 
الكراهية، فإذا متكنوا من تعلم الكراهية، فمن املكن تعليمهم احلب، ألن احلب يأتي إلى 

القلب بشكل طبيعي على عكس الكره

https://listsurge.com/20-world-organizations-strive-establish-world-Peace   

ي )م. س. ع.(: الِم العامَلِ  هـ - َمْعَهُد السَّ

ْسمَِقلٌَّة َغيْرمُ ِربْحيٍَّة  َمٌة عامَليٌَّة ممُ نَظَّ الِم العامَلِي )م. س. ع.( هَو ممُ َمْعَهدمُ السَّ

الِم واأْلَْمِن والمَّنْميَِة املمُْسمَداَمِة. تَْهِدفمُ ِإلَى تَْعزيِز اَلسَّ

اَلِم  ِللسَّ ِباأْلََكاِدمِييَِّة العامَليَِّة  َي ِفي الِبدايَِة  مِّ َس املَْعَهدمُ َسنََة 1970، َوسمُ تََأسَّ

الَعْسَكِريِّنَي  ــّبــاِط  الــضُّ ــْدريــِب  تَ َعــلـَـى  نـَـشــاَطــهمُ  ــزمُ  ــَركِّ يمُ ـــاَن  َوَك  ،) )أ. ع. س. 

مُمَِّحَدةمُ. َسنََة 2008، َغيََّرْت  َها األمُمَممُ امل الِم اَلَِّمي تمُِديرمُ مُوَماِسيِّنَي ِفي َعَملّياِت ِحْفِظ السَّ بْل َوالدِّ

َسَة  َؤسَّ َة ِباْعِمبَاِرَها ممُ ِويَّمََها احَلاِليَّ الِم العامَليِّ ِلمَْعِكَس همُ َمةمُ ِاْسَمَها ِإلَى اْسِم َمْعَهِد السَّ مُنَظَّ امل

مُْجمََمِع املََدنيِّ والِْقطاِع  َدةَ األَْطراِف ِإضاَفًة ِإلَى احلمُكوماِت وامْل مََعدِّ ساٍت ممُ َؤسَّ بَْحٍث تَْعَملمُ َمَع ممُ

ْوليَِّة. َها، َوَذِلَك ِفي ِنطاِق المََّحّدياِت األَْمنيَِّة اإلْقليميَِّة والدَّ اخلاصِّ وتَْدَعممُ

قمُوِل األَكادمييَِّة، مَيْمَِلكمُ  ِفنَي ِمْن أَْكثََر ِمْن ِعْشِريَن بَلًَدا، َوِنطاٍق واِسٍع ِمْن احلمُ ِبَفريٍق ِمْن املمَُوظَّ

مُمَِّحَدِة ِبِنيمُويمُوْرْك َوِفي ِجيِنيْف وامْلَناَمِة. بَالََة َمَقرِّ األمُمَمِ امل الِم العامَليُّ َمكاِتَب تََقعمُ قمُ َمْعَهدمُ السَّ

https:/ /www.ipinst.org / about/mission-history :املصدر
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ُة: قافيَّ َسُة َعْبِدالَعِزيِز ُسعود اَْلباْبطني الثَّ و - ُمَؤسَّ

Source: https:/ /www:youtube.com/watch?v =4AoT9xJRpDg

نْمََدا  َسةمُ اَلْبابْطني َمًعا ِفي ممُ َؤسَّ الِم العامَلِي َوممُ ِفي الّساِبِع ِمْن ِسبْمَْمِبَر، اْشمََرَك َمْعَهدمُ السَّ
ى »َدْفعمُ ثَقاَفِة  مُمَِّحَدِة َرفيِع املمُْسمََوا املمَُسمَّ نْمََدا األمُمَمِ امل الِم ِخالَل ممُ سياسيٍّ َحْوَل ثَقاَفِة السَّ
أَساِس  َعلَى  ِللِْبنَاِء  ِبمُساَهَمٍة  املمُْسمََوا  فيَع  الرَّ يَّ  األمُمَمِ مُنْمََدا  امل احَلَدثمُ  َهَذا  َد  َزوَّ احِلــواِر«. 
الِم )أ / الَقراِر / 53 / 243( اَلَِّمي تَبَنَّمَْها اجَلْمعيَّةمُ  اإلْعالِن َوبَراِمِج النَّشاِط َحْوَل ثَقاَفِة السَّ
الِم في العالَِم ِبَهَدِف  َسةمُ اَلْبابْطني ثَقاَفَة السَّ َؤسَّ زمُ ممُ مُمَِّحَدِة َسنََة 1999. َوتمَُعزِّ ةمُ ِلأْلمُمَمِ امل العامَّ

مُمَِّحَدِة ِللمَّنِْميَِة املمُْسمَداَمِة )أ. ت. م. ( قيِق أَْهداِف األمُمَمِ امل حَتْ

ٌد  مََأكِّ َف«، »أَنَا ممُ مَواِصٌل يَِجبمُ أاَّل يَمََوقَّ الِم »َمساٌر ممُ المَّْركيزمُ َعلَى ثَقاَفِة السَّ
ْشمََرٍك َعلَى ِنطاٍق أَْوَسَع«، َوَسمَْشَملمُ َهِذِه  ليٍّ ممُ ْدَرِتنا َعلَى تَْطويِر ِفْعٍل تَفاعمُ ِمْن قمُ
الِم  السَّ ثَقاَفِة  تَْعزيِز  أَْجِل  ِمْن  احلمُكوميَِّة  َغيَْر  ماِت  مُنَظَّ وامْل ساِت  مَُؤسَّ امَْل األَنِْشَطةمُ 

مُمَواِصِل«. واِر امل واحْلِ

ُد َاْلباْبطني. يِّ السَّ

الِم َعبَْر َمْجموَعٍة  الِم العامَلي )م. س. ع.( اتَِّفاًقا ِلمَْعِزيِز ثَقاَفِة السَّ َسةمُ َوَمْعَهدمُ السَّ َعت املمَُؤسَّ َوقَّ
عود اَلْبابْطني«  الَعِزيِز سمُ َسِة »َعبْدمُ ِمْن األَنِْشَطِة املمُْشمََرَكِة. َحبََّر ااِلتِّفاَق كمُلٌّ ِمْن َرئيِس املمَُؤسَّ

الِم العامَلي »ِتيِري رمُوْد اَلْرِسْن«. َوَرئيِس َمْعَهِد السَّ
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ِة َوتَْعزيزمُ  نَْدًة مَتْمَدُّ َعلَى َخْمِس َسنََواٍت، ِمْن أَْهداِفها تَْقويَةمُ املَناَعِة الّذاتيَّ يَْشَملمُ ااِلتِّفاقمُ أَجمُ
الِم ِفي رمُبمُوِع العالَِم. السَّ

ٍة، َوَذِلَك  قاَربٍَة ِوَقائيَّ روِب والَْكواِرِث َعبَْر ممُ ويَْعَملمُ اجَلاِنبَاِن َمًعا َعلَى َرْفِع الَوْعِي ِبَخاِطِر احلمُ
مُمَِّحَدِة. ِبالمََّعاومُِن َمَع األمُمَمِ امل

الِم ِفي العالَِم. ْطالِق كمُْرسيِّ اَلْبابْطني ِمْن أَْجِل السَّ َسةمُ أَيًْضا إِلِ كما تَْسمَِعدُّ املمَُؤسَّ

املَْصَدرمُ:
https:/ /www.kuna.net.kw/ ArticleDetails.aspx?id =

2607765&language = en
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ُة ِبَوْصِفَها َكاِئَناِتٍ 1.2. الَكاِئَناُت الَبَشريَّ

اأَْلَْهداُف:

ِإْقدارمُ األَْطفاِل َعلَى:

َداَلاَلِتَها  َوِإْدراِك   ، اآلَخــرِ ِبَقبمُوِل  َوَربِْطها  َوتَْقديِرها  ثُِّلَها  َومَتَ الِم  السَّ ِبَقولَِة  ااَِلْعــِمــراِف   -
َوآثاِرها.

َوَقبوِل اآلَخِر ِفي  اَلِم  ِللسَّ ِة  مُِلحَّ امل ِلمَْأِكيِد احلاَجِة  ِة  ْخصيَّ - اْسِمْعماِل ِعباراِت المَّالميِذ الشَّ
الَعالقاِت البََشريَِّة ِفي َشْكِلها الَفْرديِّ َوَشْكِلها اجَلماعيِّ الَوَطنيِّ َمًعا.

اإلْجراءاُت:

ِة  فمُوَن ِبَكِلَماِتِهْم اخلاصَّ ، َوَدْع المَّالميَذ يمَُعرِّ ْسٍم بََشريٍّ ّبوَرِة صوَرًة مَتْثيليًَّة جِلِ ْم َعلَى السُّ - امُْرسمُ
َما اَلَِّذي يَْعِنيِه لَهمُْم ِإنْساٌن صاِلٌح.

اآلَخِر،  َقبول  خاء،  السَّ كاء،  )الذَّ املَْذكوَرِة  اخِلصاِل  ْخمَِلِف  ممُ بنَْيَ  اَلْقاِئَمَة  واِبَط  اَلرَّ أَْظِهِر   -
الِم ِباْعِمبَاِرِه قيَمًة ِإنْسانيًَّة. يثَار، اجِلمال، ِإلَْخ.( والسَّ اإْلِ

الِم. ْشِكالِت السَّ ْد َعلَى أََهّميَِّة َحلِّ ممُ - أَكِّ
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َماُغالَقَدُمالَفُمالَيَداِنالَعْيَناِن الَقْلُبالدِّ
ْؤيَةمُ مَُساَعَدِة اآلَخريَنالرُّ اِه ِلمَبْمَِسَممِل َ ِلمَْمِشَي ِباجتِّ

اآلَخِريَن
َر ِلممُِحبَِّلممَُفكِّ

ِلممَُعبَِّر َعْن ِلممُْعِطَي لآلَخريَنالشهادةمُ
َمَشاِعِرَك

ِلممَُساِمَحِلمَْفَهَمِلممَُساِفَر

َراخمُ َمالصُّ ِلمَْشعمَُرِلممَُحلَِّلِلمَْكمَِشَف الَعالََمِلمَمََكلََّمِلمَْرسمُ
وَن َمْرِئّيًا َسِلمَْكممَُبِلمَكمُ ِلمَْحيَاِلمَمَِّخَذ َقَراَراٍتِلمَْرقمَُصِلمَمَنَفَّ

َراِت املَْذكوَرِة أَْعاَله. ْخمَِلِف القمُدمُ امُْربمُْط بنَْيَ ممُ

ًة. الِم ِباْعِمبَاِرِه قيَمًة ِإنْسانيَّ يثَاِر، اجِلماِل، ِإلَْخ.( والسَّ خاِء، َقبوِل اآلَخِر، اإْلِ كاِء، السَّ ) الذَّ

- اُْرُسْم الِقْسَم الّناِقَص ِمْن الّصوَرِة

- َكْيَف ُيْمِكُن لِْلَكاِئِن الِبَشريِّ أَْن ُيَحقَِّق 
الَم ؟ السَّ

- َدْوُر ُمْخَتلِِف الَْعضاِء اَلَِّتي قُْمَت ِبَرْسِمَها 
الِم. ِفي َتْحقيِق السَّ

- ِاْعَتِمْد َهَذا الَجْدَوَل ِفي َتْحديِد َوظيَفِة 
الَْعضاِء الّتالَيِة ِفي الَعموِد الَخاصِّ ِبَها.

َما الّناِقُص ِفي صوَرِة َهَذا الِجْسِم الَبَشريِّ ؟
- الَعْيَناِن

- الَفُم
- الَْنُف
- اللَّْوُن

- الِجْنُس )َفًتى / َفتاةٌ (

َما اَلَِّذي ل َنْسَتطيُع أَْن َنَراه ِفي صوَرِة َهَذا الِجْسِم 
الَبَشريِّ ؟

َماُغ - الدِّ
- الَقْلُب
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َجَرِة مَنوَذجمُ الشَّ

2.2. َشَجَرُة َسالٍم

اأَْلَْهداُف:

ِإْقدارمُ األَْطفاِل َعلَى:

مَاجمُ ِإلَيَْها كمُلُّ َجماَعٍة بََشريٍَّة ِلمَْأِمنِي ثَقاَفِة  روِط الاّلِزَمِة اَلَِّمي حَتْ َفْهِم الَعَدِد الَكبيِر ِمْن الشُّ
لْبََها. الِم صمُ السَّ

اإلْجراءاُت:

ها األمَْيَنمُ  مَِوي كمُلٌّ ِمنَْها َعلَى أَْوراٍق َوِثماٍر َوأَْزهاٍر: ِقْسممُ َدٍة حَتْ مََعدِّ ْم َشَجَرًة َذاَت فمُروٍع ممُ - امُْرسمُ
قوَق اإلنْساِن. دمُ حمُ يمَُحدِّ

واْكممُْب  قوِق،  احلمُ ِتلَْك  ِلَضَماِن  ِإلَيَْها  نَْحمَاجمُ  اَلَِّمي  املمُْسبََقِة  مُمََطلَّباِت  امل ْخمَِلِف  ممُ ِإلَى  أَِشــْر   -
َجَرِة. ذوِر الشَّ األَْسماَء املمُناِسبََة لََها َعلَى جمُ

 يكتب الطالب بعض
 حقوق اإلنسان التي

يعرفوها

الَعلمانية

قبول اآلخر

اللطف
اإلنسانية

الكرم

التسامح

 يرسم الطالب
 الفاكهة وأوراق

الشجرة

دائرة السالم

اإليثار
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اإلْعالِن  ِمْن  اإلنْساِن  قوِق  حمُ ِمْن  َطَة  مُبَسَّ امَْل النُّْسَخَة  ْسمَْعِملنَي  ممُ لَبَِة  الطَّ ِقبَِل  ِمْن  َهَذا  يمُْكمَبمُ 
العامَليِّ )ِقْسممُ املاَلِحِق(.

قمُوِق اإلنْساِن، ثمُمَّ َضْعها  انَاِت املَْوجوَدةَ ِبامْلََوادِّ املمُناِسبَِة لََها ِمْن اإلْعالِن العامَليِّ حِلمُ امُْربمُْط اخْلَ
الِم. ِفي َمكاِنها ِمْن َشَجَرِة السَّ

123456

789101112

131415161718

192021222324

252627282930
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الِم: َربَّعمُ السَّ الِم َوممُ 3.2. خاِرَطةمُ السَّ

اأَْلَْهداُف:

ِإْقدارمُ األَْطفاِل َعلَى:

ماَعِمِهْم البََشريَِّة. - ِإنْشاِء خاِرَطٍة جِلَ

قمُوِق اإلنْساِن. ا يمُنَاِسبمَُها ِفي اإلْعالِن العامَليِّ حِلمُ ساِت كمُلِّ َجماَعٍة بََشريٍَّة، والْبَْحِث َعمَّ َؤسَّ قوِق اَحْميَِّة ِفي ممُ ديِد احلمُ - حَتْ

اإلْجراءاُت:

ٍة مِلَناِزِلِهْم َوأَْحياِئِهْم َوأََهمِّ َمراِفِقها العمُموميَِّة. ماعاِتِهْم البََشريَِّة ِمْن ِخالِل صوَرٍة مَتْثيليَّ لَبَِة َرْسَم َخراِئَط جِلَ - امُْطلمُْب ِمْن الطَّ

قوِق اإلنْساِن املَْعروَفِة.  ِقَها َمَع حمُ لَبَِة َفْحَص ِتلَْك اخَلراِئِط ِمْن ِجَهِة تََوافمُ - امُْطلمُْب ِمْن الطَّ

قوٍق ثَقافيٍَّة. قوٍق دينيٍَّة، َوحمُ قوٍق اْقِمصاديٍَّة، َوحمُ قوٍق اْجِمماعيٍَّة، َوحمُ قوٍق سياسيٍَّة، َوحمُ قوٍق َمَدنيٍَّة، َوحمُ قوَق ِإلَى حمُ - َصنِّْف ِتلَْك احلمُ
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ساِت اَلَِّمي  ِة َوَوْضَع كمُلِّ املمَُؤسَّ لَبَِة َرْسَم خاِرَطِمِهْم اخلاصَّ ِْكنمَُك أَْن تَْسمَْعِمَل َهِذِه اخلاِرَطَة أَْو تَْطلمَُب ِمْن الطَّ ميمُ
. يَْعِرفونَها ِفي احَليِّ

ْسِم الَفّنيِّ ِللَْحيِّ  ّبوَرِة اخَلْضراِء )أَلِْق نَْظَرًة فاِحَصًة َعلَى الرَّ 1 / ِاْقَطْع املَراِفَق الّماليََة َوَضْعَها َعلَى السُّ
اَلَِّذي تََقعمُ املَْدَرَسةمُ ِفي ِنطاِقِه (. 

قمُوِق اإلنْساِن.  قمُوِق املَْذكمُوَرِة ِفي اإلْعالِن العامَليِّ حِلمُ َسٍة ِبَحقٍّ من احلمُ 2 / ِاْرِبْط كمُلَّ مؤسَّ

قمُوِق اإلنْساِن ِمثاٌل ِللمََّطابمُِق َمَع اإلْعالِن العامَليِّ حِلمُ
راَسِة. املَْدَرَسةمُ = احَلقُّ ِفي الدِّ

ّحيَِّة. عايَِة الصِّ املمُْسمَْشَفى = احَلقُّ ِفي الرِّ
ْرَطِة = احَلقُّ ِفي األَْمِن. َمْخَفرمُ الشُّ

َمْرَكزمُ البَِريِد = احَلقُّ ِفي اخلمُصوصيَِّة.
ميمُْقراطيَِّة. َمْجِلسمُ الّنّواِب = احَلقُّ ِفي الدِّ

اَحَْكَمةمُ = احَلقُّ ِفي الَعدالَِة.
ِة. البَيْتمُ = احَلقُّ ِفي امِللْكيَِّة اخلاصَّ

احَلديَقةمُ = احَلقُّ ِفي المَّْرفيِه.
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4.2. َنَواِفُذ َوَمَراَيا:

اأَْلَْهداُف:

ِإْقدارمُ األَْطفاِل َعلَى:

ِع ِفي اجِلنِْس البََشريِّ وااِلْحِمفاِء ِبااِلْخِماَلَفاِت بنَْيَ البََشِر. - تَْقديِر عاِمِل المَّنَوُّ

- نَْقِل املَْعلمُوَماِت ِمْن الرُّسوِم المَّْوضيحيَِّة.

اإلْجراءاُت:

عوٍب َذاِت َخلْفّياٍت ِإثِْنيٍَّة  ْخمَِلَفٍة ِمْن َجميِع أَْصَقاِع العالَِم، شمُ عوٍب ممُ فمُ ِبشمُ لَبَِة ِمْن صَوٍر تمَُعرِّ - مَتْكنيمُ الطَّ

ْخمَِلَفٍة. ٍة َوثَقافيٍَّة ممُ َودينيٍَّة َوِعْرقيَّ

ونمَُها  ِه االْخِماَلف اَلَِّمي يَِجدمُ عوِب، َوأَْوجمُ ونََها َمَع ِتلَْك الشُّ بِه اَلَِّمي يَمََقاَسممُ ِه الشَّ لَبَِة اْسِمْخالصمُ أَْوجمُ - َعلَى الطَّ

َغريبًَة َعْن َخلْفّياِتِهْم.

. بَْراِز البمُْعِد الَكْونيِّ عوِب اَلَِّمي تمَُعبِّرمُ َعنَْها الّصَورمُ إِلِ َحاَوَراٍت َخياليٍَّة بنَْيَ الشُّ لَبََة ِإلَى ِإْجراِء ممُ - امُْدعمُ الطَّ

ْخمَِلفنَي ِمْن َحْوِل العالَِم )امَْلَْصَدرمُ: اليمُوِنيِسيْف(. صَوٌر أِلَْطفاِل ممُ
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االختالفالتشابه

ما املمُْشمََركمُ بَيْنََك َوبنَْيَ كمُلِّ َهؤمُالَِء األَْطَفاِل؟ 
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وزمُ َجاِئَزِة نمُوِبْل: 5.2. رمُممُ

اأَْلَْهداُف:

ِإْقدارمُ األَْطفاِل َعلَى: 

الِم. يِّنَي اَلَِّذيَن نََذرمُوا َحياتَهمُْم ِلمَْعِزيِز ثَقاَفِة السَّ موِز اَحَلِّيِّنَي َوالَعامَلِ - ِإْحياِء ِذْكَرا َحياِة الرُّ

ُة: املَْنَهجيَّ

لَبَةمُ ِبـ: يَقوممُ الطَّ

- ممُالَحَظِة الّصَوِر.

- تَْقدمِي َعْرٍض.

- ِإْحياِء ِذْكَرا أَْعماِلِهْم.

- ممُشاَرَكِة الَعْرِض َمَع َطلَبٍَة آَخريَن.

ماِت / األَْشخاِص. َما اجلاِمعمُ بَيْنَهمُْم ؟ 	•ِلنمُلِْق نَْظَرًة َعلَى ِتلَْك املمُنَظَّ

الِم ِفي أَنَْحاِء  	•كمُلُّهمُْم َفاِئزمُوَن ِبَجاِئَزِة نمُوِبْل. أمُْسِنَدْت ِإلَيِْهْم اجلاِئَزةمُ اْعِمَراًفا ِبَأْعَماِلِهْم ِفي احِلفاِظ َعلَى السَّ
قوِق اإلنْساِن َوممُساَعَدِتِهْم اآلَخِريَن. العالَِم َوِدفاِعِهْم َعْن حمُ

ْخِصيَّاِت املَْذكوَرِة  لِّ َفريٍق(. يَْخمارمُ كمُلُّ َفريٍق بَْعَض الشَّ ممُ الَفْصَل ِإلَى ِفَرٍق )َخْمِس َطلَبٍَة ِلكمُ - نمَُقسِّ
ممُ َعْرًضا َعنْهمُْم. أَْدنَاهمُ، َويمَُقدِّ

، ِصْف ِتلَْك األَْعماَل، َواَبِْد َرأْيََك ِفيَها. ْخِصيَّاتمُ ْد األَْعماَل اَلَِّمي َقاَمْت ِبَها َهِذِه الشَّ - َعدِّ

ْل َكِلَممََك: لَْو اْسمََطْعَت ممُالقاتَهمُْم، َماَذا كمُنَْت َسمَقمُولمُ لَهمُْم؟ - قمُ

- امُْكممُْب ممُالَحَظًة / ِرسالًَة تمَُعبِّرمُ ِفيَها َعْن َمشاِعِرِك.

ْخِصيَّاِت. لَْصًقا تَْسمَِندوَن ِفيه ِإلَى أَْعماِل ِتلَْك الشَّ ْم َمَع َفريِقَك ممُ - امُْرسمُ
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ماٌت ( نَظَّ َفاِئُزوَن ِبَجاِئَزِة ُنوِبْل )َشْخصّياٌت َوممُ

https:/ /WW\\:nobelprize.org/prizes/lists/ all-nobel-Peace -prizes

مارتن لوتركينع االبن

جائزة نوبل للسالم 1964

مالال بوسقرك

 2014 للسالم  نوبل  جائزة 
قمع  ضد  كفاحها  أجل  من 
أجل  ومن  والشباب  األطفال 

حقهم في المعلم

األم تيريزا

جائزة نوبل للسالم 1979

جني آدامز

جائزة نوبل للسالم 1931

نلسون مانديال

جائزة نوبل للسالم 1993

نظير جهوده من أجل اإلنهاء 
الفصل  لنظام  السلمي 
األسس  وإرساء  العنصري 

جلنوب افريقيا دميقراطية

األمم املتحدة

جائزة نوبل للسالم 2001

الدافع وراء حصولهم على اجلائزة: نظير جهودهم من أجل الوصول إلى عالم أفضل تنظيًما وأكثر سالًما

اللجنة الكومية الدولية للتغيرات املناحية

جائزة نوبل للسالم 2007

الدافع وراء حصولهم على اجلائزة: من أجل جهودها الرامية إلى بناء ونشر املعرفة بشأن تغير املناخ 
الذي تسبب فيه اإلنسان، ووضع األسس للمدابير الالزمة للمصدي لهذا المغيير

ريفوبرتا منشوتوم
جائزة نوبل للسالم 1992

من  بجهودها  اعمراًفا 
االجمماعية  العدالة  أجل 
الثقافية  العرقية  واملصاحلة 
حقوق  احمرام  أساس  على 

الشعوب األصيلة
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اَلِم  3. أَْعَماٌل ِمْن أَْجِل السَّ

الِم خاِذ ِإْجراءاٍت ِلَفاِئَدِة السَّ الِم: َسْبُع ُطُرٍق اِلتِّ 1.3. َثقاَفُة السَّ

تَبًَعا  اإلنْساِن.  قوِق  َوحمُ اَلِم  ِللسَّ َؤيِِّديَن  ممُ ِباْعِمبَاِرِهْم  ِبَدْوِرِهْم  لَبَِة  الطَّ ْسيسمُ  حتَّ يَنْبَِغي 

طواٍت، َعلَى النَّْحِو المَّاِلي: ٍط ِمْن َسبِْع خمُ َخطَّ ِلَذِلَك، َعلَيِْهْم ابِْمكارمُ ممُ

ِبَها. يَمََعلَّقمُ  ِببَْحٍث  ْم  َوقمُ البََشريَِّة،  الِم ِفي َجماَعِمَك  ِبثَقاَفِة السَّ مَِّصلًَة  ْشِكلًَة ممُ اْخمَْر ممُ  - 1

ِمها. مُعاجَلَ مِل ِكنًَة  ْ لمُواًل مممُ اْقمَِرْح حمُ  - 2

ِلفاِئَدِتها. مَُعاِرِضنَي  امل تَْكِسَب  أَْن  ِللَْقِضيَِّة، َوحاِوْل  المَّْأييِد  ِبمَْجِميِع  ْم  قمُ  - 3

مُْمِكنَِة. مُْقمََرَحِة، َوأَْعِلْن َعنَْها ِفي كمُلِّ األََماِكِن امل ْج مِلَساِر اإلْجراءاِت امَْل 4 - َروِّ

ِلَفاِئَدِة الَقضيَِّة. ًة  5 - اْجَمْع َمواِرَد ماليَّ

َة. ْذ اخِلطَّ 6 - نَفِّ

ويِدها. ِة، َواْعَمْل َعلَى جَتْ اَعَة اخِلطَّ 7 - َقيِّْم جَنَ
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َمْشروُع الَعَمِل

نَاَك. َواِطِئ، َوابَْدأْ َحْملََة نَظاَفٍة همُ 1. بَْرِمْج ِزيَاَرًة أِلََحِد أَْقَرِب الشَّ

ِمًعا َمَعهمُْم. ْ ْم يَْوًما مممُ ْسمَْشَفياِت األَْطفاِل، َونَظِّ 2. أَدِّ زياَرًة أِلََحِد ممُ

َهًة ِإلَى كمُلِّ األَْطفاِل ِفي أَنَْحاِء العالَِم. َرًة ِبالْفيْديو مَوجَّ َصوَّ 3. ِإْحياًء ِلِذْكَرا بََعِث اليمُوِنيِسيْف، أَِعدَّ ِرسالًَة ممُ

2.3. ِإْنشاُء َجماَعِة َسالٍم

ِة  الِم ِلمَْحِديِد األَْعماِل الّصاحِلَ الِم َعبَْر ممُطالَبَِة المَّالميِذ ِبنَْشِر ِميثَاِق ثَقاَفِة السَّ أَنِْشْئ َجماَعًة ِلثَقاَفِة السَّ

نمُ كمُلَّ َشْخٍص ِمْن اتِّباِع  َكِّ ا َعلَى نَْحٍو ميمُ َقوَّ لَْصًقا، َواْجَعلْهمُ َعلَى َوَرٍق ممُ ِة، ِاْطبَْعها، َوأَنِْشْئ ممُ واأْلَْعماِل الطاحِلَ

النَّموَذِج:

الِم: ِمثاُل 1 ِلَفْهَرِس ِميَثاِق َثقاَفِة السَّ

اهَ زمَُمالِئَك ِفي الَفْصِل: فمُ جتمُ َكيَْف تَمََصرَّ

افعل  ال تفعل

نَْفِمًحا َعلى اآلَخِريَنكمُْن أَنَاِنّيًا كمُْن ممُ

مََساِمٍح نَْفِمَح المَّْفِكيِركمُْن َغيَْر ممُ كمُْن ممُ

كمُْن َصاِدًقاِاْكِذْب

تََقبَّْل االْخِماَلَفكمُْن انِْمَقاِئّيًا

ْزًءا ِمْن َفِريٍقكمُْن َوِحيًدا كمُْن جمُ
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اكمُْن َسيًِّئا كمُْن َصاحِلً

ا كمُْن َحنمُوًناكمُْن َفّظً

أَِحبَِّاْكَرهْ

َسامِلًاِابَْدأْ ِنَزاًعا كمُْن ممُ

اَلِم: ِميَثاُق احُلُقوِق والَواِجَباِت مثال 2 ِلَفْهَرِس ِميَثاِق َثَقاَفِة السَّ

الواجباتاحلقوق

َمايَِة ِمْن العمُنِْف اَل تَضايمَُق اآلَخِريَنتَمََممَّعمُ ِباحْلِ

يِطتَِعيشمُ َوتَْدرمُسمُ ِفي ممُحيٍط نَظيٍف ِ تَْعمَني ِباْحمُ

راَسِةتَمََعلَّممُ تمُساِعدمُ اآلَخِريَن ِفي الدِّ

ّريَّةمُ اَلمَّْفكيِر والمََّديُِّن ّريََّة اآلَخِريَن الّدينيََّةحمُ مَِرممُ حمُ حَتْ

لَبَةمُ.  وَذِج الِذي يَْقمَِدي ِبِه الطَّ َساَهَممََك ِإلَى امِليثَاِق، َوالَْعْب َدْوَر النَّممُ وَن( ممُ أَِضْف )املمَُدرِّسمُ
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الوحدة II: تربيُة األطفاِل على 

ِة  الَعيِْش  ثقافِة السالِم َوَمْسُؤوِليَّ

امُلْشتََرِك في َسالٍَم
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:II الوحدة

تربيُة األطفاِل على ثقافِة الّسالِم 

ِة  الَعْيِش امُلْشَتَرِك في َساَلٍم َوَمْسُؤوِليَّ

اَلِم الدرس 4: ُرُسوٌم ِمْن أَْجِل السَّ

َوٌر.  األدوات: َسبُّوَرةٌ بَيَْضاءمُ َوصمُ
Website: https://www:worldatlas.com/ articles/Peace -sym  bols-from-around-the-world.
html

ْرِس:  َوْصفمُ الدَّ
- السالممُ َعبَْر الماريِخ: آفاٌق تاريِخيٌَّة وَفلَْسِفيٌَّة. 

الِم.  - مَنمُوذجمُ َمَساِر السَّ

ِديدمُ ثََقافِة َقِضيَِّة السالِم.  - حَتْ

اَلِم.  َشاَرَكةمُ ثََقاَفِة ِحَكايَِات السَّ - ممُ

الِم وأَثََرَها في املَجموعِة.  - أَْطِلْق أَْجِوبََة ثقافِة السَّ

اَعَة الَعملّيِة.  - َقيِّْم جَنَ

 . - لَِعبمُ أَْدَواٍر: اإلنصافمُ واإلحسانمُ

لْممُْم إليها.   َوًرا للسالِم ِلمَْوِضيِح النماِئِج المي تََوصَّ - اْصنَْع صمُ

مَُقاِبِل.  ْل على »نمُقمُوِد ِإْحَساٍن« في امل ْز أَْعَماَل إْحَساٍن َصِغيَرًة، واْحصمُ - أجَْنِ

أهدافمُ الدرِس
ِة واألْخِميَِّة.  وَّ مََعلَِّقًة بوضوعاِت اإلنصاِف واإلحساِن واألمُخمُ - اْسمَْكِشْف َمَوادَّ ممُ

وَعاٍت.  وٌم َمْرتَِبَطٌة ِبَْوضمُ - أَنِْمْج السالَم – رمُسمُ
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َعاَر؟  هْل َيْعِرُف أَيٌّ ِمْنُكْم هذا الشِّ

هْل ُهَو َحْرٌف ِمَن احُلُروِف؟

َعْصٌف ِذْهِني

لَبَِة.  َوِر على الطَّ ْرَس ِبَعْرِض َهِذِه الصُّ - نَبَْدأمُ الدَّ

نَْقاِرَها؟ ِْسكمُ احَلَماَمةمُ ِبِ ماذا متمُ

لَبَِة( ْن أَْجِوبََة الطَّ )َدوِّ

اَلِم. ِلنَْعِرْف املزيَد عنها:  َعاَراِت َرْمًزا للسَّ َهِذِه أْكثَرمُ الشِّ
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ْمَز  في السنواِت اخلمسنَي من الَقْرِن الماِسَع َعَشَر، كاَن ِشعارمُ السالِم، كما هو َمْعرمُوٌف اليوَم، الرَّ
الِح النََّوِوي المي قاَدتَْها مجموعٌة  وَن ِشَعاَر احَلْملَِة البريطانّيِة ِلنَْزِع السِّ َمهمُ جيرالد هولمون ِليَكمُ الذي َصمَّ
وأَنَْصارمُ  ِللَْحْرِب  مَُعادمُوَن  امل النشطاءمُ  َعاَر  الشِّ هذا  تَبَنَّى  وقْد  مُمَِّحَدِة.  امل باملَْملََكِة  السالِم  َحَرَكِة  َطِليَعِة  ِمْن 
مُمَِّحَدِة وَغيِْرَها ِمْن البمُلَْداِن. وأْصبََح أيًضا كمُلٌّ ِمْن ِشَعاِر النَّْصِر ِبَفمِْح أمُْصبمَُعْي  ِة في الوالياِت امل الثََّقاَفِة املمَُضادَّ

يَّنْيِ للسالِم.  بَّابَِة والومُْسَطى( وَرايَِة السالِم، ِشَعاَريِْن َعامَلِ اليَِد )السَّ

ماذا ِبَشْأِن احَلَماَمِة؟ 

ْت َدالَلةمُ الشعاَريِْن  ْصَن الزيموِن شعاًرا للسالِم. اْسممُِمدَّ اْسمَْعَمَل املَِسيِحيُّوَن األواِئلمُ احَلَماَمَة َوغمُ
ِة نمُوٍح، والطوفاِن في »الَعْهِد الَقِدمِي« وِفي الِفْكِر اليمُونَاِني.  اَلِم ِمْن َمْصَدَريِْن: ِقصَّ َعلَى ِفْكَرِة السَّ

اَلِم؟ ماذا تَْعِني كلمةمُ السَّ

لَبَِة( ْن أْجِوبََة الطَّ )َدوِّ
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َساِلٍم؟  هْل نَْحنمُ نَِعيشمُ ِفي َكْوَكٍب ممُ

لَبَِة( ْن أْجِوبََة الطَّ )َدوِّ

 

 

َلَبِة.   ِاْبَدْأ النقاَش مع الطَّ

بَبمُ األَساِسي ِللَْحْرِب؟ َما السَّ

لَبَِة( ْن أْجِوبََة الطَّ )َدوِّ

 

 

وِب ِبنَاِء ِدَفاَعاٍت للّسالِم«.  قمُوِلِهْم أيًْضا ِفْكَرةمُ ومُجمُ قوِل البشِر، نََشَأْت في عمُ نْذمُ بََدأَْت احَلْربمُ في عمُ »ممُ

)مبدأ دسموري لدا اليونسكو(

اِتَها ثقافُة السالِم، تعريٌف ِبَخْلِفيَّ

قمُوِل البََشِر،  ٍة سنَة 1989، ِخاَلِل املؤمتِر العاملي عن السالِم في عمُ َوَقَع ِذْكرمُ َمْفهمُوِم »ثقافِة السالِم« أّوَل َمرَّ
مُلْمَِئِم ِبَِدينَِة ميوسوسكرو ِبَدْولَِة الكوت ديفوار )ساحل العاج(. وعلى َمَدا السنََواِت الَعْشِر املَاِضيَِة،  امل

ْت الِفْكَرةمُ َطِريَقَها واِسًعا.  َشقَّ

ْرَساِء َحقِّ كمُلِّ َفْرٍد في السالِم.  ّيًا إِلِ َمِة اليونسكو ِنَداًء َعامَلِ مُنَظَّ في َعاِم 1994، أَْطلََق املديرمُ العامُّ مِل

اَلِم«.  نَْواَن »نَْحَو ثََقاَفٍة ِللسَّ وفي َشْهِر فبراير ِمْن َعاِم 1994، أَْطلََقْت اليونسكو بَْرنَاَمَجَها الذي يَْحِملمُ عمُ
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مُمَِّحَدِة َسنََة 2000 سنًة عاملّيًة ِلثقافِة السالِم. وفي  ةمُ ِلأْلمُمَمِ امل في َعاِم 1997، أْعلَنَْت اجلمعّيةمُ العامَّ

نِْف أِلَْطَفاِل العالَِم«.  يًَّة ِمْن أَْجِل ثقافٍة للسالِم َوِلالَّعمُ َعاِم 1998، أْعلَنَْت الفمرةَ 2001-2010 »َعْشِريًَّة َعامَلِ

هكذا َغَزا مفهوممُ ثقافِة السالِم العالََم. 

مُمَِّحَدِة:  ِبَحَسِب تعريِف األمُمَمِ امل

ــِم واملــواقــِف  »ثــقــافــةمُ الــســالِم هــي مجموعٌة مــن الــِقــيَ
ِق الَعيِْش المي تَنْبمُذمُ العمُنَْف وتَماََلَفى  رمُ لمُوِك وطمُ وأمْنَاِط السُّ
املمُْشِكاَلِت  لُّ  وحَتمُ اجِلْذِريَِّة  أسباِبَها  ِة  ِبمُعاجَلَ النَِّزاَعاِت 
 .» وَعاِت األْفراِد واألمُمَمِ َعبَْر احِلَواِر والمََّفاومُِض بنَْيَ َمْجممُ

http://www.Peace  .ca/importanceofcopl.htm

ناذُج َمَساَراِت السالِم للكيدزوس

مثاٌل: النَِّزاَعاتمُ الِعْرِقيَّةمُ في املَْدَرَسِة. 

مُْشِكِل(. َحايَا )امَْل اَلِم تَبَْدأمُ ِبمَْحِديِد الضَّ 	•كمُلُّ َعَمِليٍَّة ِللسَّ

ديُد  حَتْ
ِة: حيَّ  الضَّ

بَْعَد أَْن مَتَّ ِإْعالممُ األمُْسماِذ، يَِجبمُ َعلَيِْه )َعلَيَْها( َمْعِرَفةمُ املَزيِد َعْن 
َوَسماعمُ  ِة  حيَّ الضَّ َمَع  ثمُ  المََّحدُّ احلاِصِل،  َرِر  والضَّ النِّزاِع  َطبيَعِة 

ِروايَِمَها )َممَى، َكيَْف، َمْن، َماَذا ِقيَل(.

مُْعمَِدي  َث َمَع امل 	•ِعنَْد َهَذا املمُْسمََوا، أَْصبََح ِبَحْوَزِة اأَْلمُْسماِذ َما يَْكِفي ِمْن املَْعلمُوَماِت ِليَمََحدَّ
َوليَْسَمَع األَْسباَب اَلَِّمي تَِقفمُ َوراَء احلاِدثَِة )مِلَاَذا َفَعَل )َفَعلَْت( َذِلَك(.

َوايَمنَْي. هوٍد ِلمَْأِكيِد الرِّ 	•ِإضاَفًة ِإلَى َذِلَك، ابَْحْث َعْن شمُ

	•َمَع بمُلمُوِغ َهِذِه النُّْقَطِة، ِصْرنَا مَنِْلكمُ كمُلَّ المَّفاصيِل، 
والْبَْحِث  َرَفنْيِ  الطَّ بنَْيَ  ِلقاٍء  ِلمَنِْظيِم  الَوْقتمُ  َوَحــاَن 

َعْن َحلٍّ َوَوْضِعِه َمْوِضَع تَنْفيٍذ.

الَبْحُث:

الَبْحُث:

الِم ِبناُء اَلسَّ
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مُْعمَِدي )الّماريخ، ِوْجَهة النََّظر،  بمُ َعلَى األمُْسماِذ َمْعِرَفةمُ املَزيِد َعْن امل بَْعَد أَْن يَِممَّ ِإجْنازمُ َذِلَك، يَمََوجَّ
فافيَِّة  وَن ِفي ِإْضفاِء الشَّ مُْشِكِل؛ َفهمُْم يمُْسِهممُ ْم َمفاتيحمُ َحلِّ امَْل هودمُ همُ الَوْضع ااِلْجِمماعي وااِلْقِمصادي(. الشُّ

َعلَى األَْعماِل.

ُع  • َنوُّ ُل التَّ ثِّ َفاٍق. مُيَ ًة ُكْبَرى ِلْلُوُصوِل إلى اتِّ يَّ ِقيِق السالِم، َيْكَتِسي التواُصُل والتْسِوَياُت أَهمِّ ِمْن أْجِل حَتْ

ٍة.   ًة الستمراِر الّسالِم ُصْلَب مجموعٍة َبَشريَّ وتقديُر الذاِت والتساُمُح ُشُروًطا أساسيَّ

عبر هذا العمل، يشرع األستاذ في تشييد الّسالم في احمليط املدرسي.  •

الطلبُة  • يرُسُم  َيْرُسُموا:  أْن  ِمْنُهْم  َتْطُلَب  أْن  ِكُنَك  مُيْ السالِم،  ثقافِة  أهّمّيَة  الطلبُة  َم  يتعلَّ أْن  َبْعَد 

َعاَرْيِن َلْيَسا  ُب عليك أْن ُتْخِبَرُهْم بأنَّ َهَذْيِن الشِّ احلمامَة أْو ِشَعاًرا للسالِم. قبَل َبْدِء التمريِن َيَتَوجَّ

  . نْيِ اْخِتَياِريَّ

موضوُع الرسِم: ماذا َتْعِني َلُهْم َكِلَمُة َساَلم؟  •
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ُك ِبأََماٍن  الِم ِمْن أَْجِل أَْمِن أَْجَياِل امُلْسَتْقَبِل«، َنَتَحرَّ ... َمَع »َثَقاَفِة السَّ

َنْحَو امُلْسَتْقَبِل......
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 الّدرس 5: أَْلَعاٌب َوُصَوٌر 
اَلِم َكٌة ِمْن أَْجِل السَّ متحرِّ

اَلِم: َكٌة ِمْن أَْجِل السَّ 5. أَْلَعاٌب َوُصَوٌر متحرِّ

ونمُوبمُوِلي، َخْربََشٌة )ِسْكَراِبْل(. بُّوَرةٌ بَيْضاءمُ َوطاِولَةمُ أَلْعاِب ممُ : سَّ األََدواتمُ

ْرِس: َوْصفمُ الدَّ

الِم. مََعلَِّقٌة ِبَواضيِع السَّ - أَْفالٌم َوأَْشِرَطةمُ ِفيْديمُو َقصيَرةٌ ممُ

قوِق األَْطفاِل. َكٌة تَْعليميٌَّة َحْوَل حمُ مََحرِّ - صَوٌر ممُ

ِة، بينْغو الَفْصِل، احِلكايَةمُ ااِلْجِمماعيَّةمُ. مُِهمَّ الِم: ِبطاَقةمُ امل - أَلْعاٌب ِفي َمواضيِع ثَقاَفِة السَّ

ْرِس: أَْهدافمُ الدَّ

الَم ِمْن ِخالِل اَللَِّعِب. - َعلِِّم السَّ

ٍب ِبَها. َرحَّ ٍة أمُْخَرا ممُ ّريَِّة، َوِبقيٍَم َكْونيَّ مَُساَواِة واحْلمُ - تَْعليٌم تَْرفيهيٌّ َفّعاٌل ِلاِلْحِمَفاِل ِبامْل
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 أَِجْب ِبَصِحيٍح أَْو خاِطٍئ

 - َهْل َقاَل شاْرِلي شابِْلْن َما يَِلي: 

• نا بَْعًضا. 	 اَل نمُِريدمُ أَْن يمُساِعَد بَْعضمُ

• 	 . رِّ بَنمُو البََشِر ِمثْلمُ َذِلَك الشَّ

• ِم َسعاَدةَ بَْعِضنا البَْعِض، 	 اَل نمُِريدمُ أَْن نَعيَش ِبمَقاسمُ

ِم بمُْؤِس بَْعِضنا البَْعِض. بَْل ِبمَقاسمُ

  أَِجْب َعْن َهِذِه اأَلْسِئَلِة

ريِط ؟ - َما َمْوضوعمُ الشَّ

مَُمثَِّل ؟ - َهْل تَْعِرفمُ َهَذا امل

- َهْل يمُِريدمُ شاْرِلي شابِْلَن أَْن يمُْصِبَح ِإْمِبراطوًرا ؟

- ِبَاَذا َكاَن شاْرِلي شابِْلْن يمُنَاِدي ؟

- َهْل َكاَن شاْرِلي شابِْلْن يَْحمَجُّ َعلَى احَلْرِب ؟

- مِلَاَذا ؟

أْفاَلٌم َوأَْشِرَطُة ِفيْدُيو َقِصيَرٌة

اَلِم َقٌة مَبَواِضيِع السَّ ُمَتَعلِّ

السالُم
اَلِم.  يِنَماِئيَّ الَقِصيَر َحْوَل السَّ ِريَط السِّ 1- ِلنمَُشاِهْد َمًعا َهَذا الشَّ

https:/ /www.youtube.com/watch؟v=6KvTaVrTJto

»ِنهايَةمُ  َشريِط  ِمْن  شابِْلَن  شاْرِلي  ِخطابمُ 
ِبَكْوِنِه َعلَى األَْرَجِح  الّديْكماتوِر الَعظيِم«. ومُِصَف 
الِم ِفي العالَِم.  أَْعَظَم ِخطاٍب ِقيَل ِمْن أَْجِل السَّ
يمَُعبِّرمُ ِخطابمُ شابِْلَن َعْن أمُْمِنيَِمِه الَعيَْش ِفي َسالٍم.
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ٌة َكٌة َتْعِليِميَّ ُصَوٌر ُمَتَحرِّ

َحْوَل ُحُقوِق اأَلْطَفاِل

ُحُقوُق اأَلْطَفاِل

قمُوِق األَْطَفاِل.  ِريَط الَقِصيَر ِمْن ِإْعَداِد اليمُوِنيِسيْف َحْوَل حمُ 2- ِلنمَُشاِهْد َمًعا َهَذا الشَّ

https:/ /www.youtube.com/watch؟v=442yLFwrzs8

 

أَِجْب َعْن َهِذِه اأَلْسِئَلِة

ريِط ؟ - َما َمْوضوعمُ الشَّ
قوِق أَْكثَرمُ أََهّميًَّة ؟ - َحْسَب َرأِْيَك، أَيُّ احلمُ

العامَليِّ  اإلْعالِن  بنَْيَ  تَشابمٍُه  أَيُّ  يمُوَجدمُ  َهْل   -
قوِق األَْطفاِل ؟ قمُوِق اإلنْساِن َوحمُ حِلمُ

- َهْل يمُْسَمحمُ ِلأْلَْطَفاِل ِبالَْعَمِل ؟
- َهْل يمُْسَمحمُ ِلأْلَْطَفاِل ِبمَُشاَهَدِة أَيِّ َشْيٍء َوكمُلِّ 

َشْيٍء ِفي المِّلْفاِز ؟  

أَِجْب ِبَصِحيٍح أَْو ِبخاِطٍئ َعْن اَْلَتْقِريَراِت الّتالَيِة
َعْن  يمَُعبِّروا  ِبَأْن  ِلأْلَْطَفاِل  وًحا  َمْسممُ لَيَْس   -

أَنْفمُِسِهْم.
اِر  َ ِلاِلجتِّ وًعا  َمْوضمُ األَْطفالمُ  يَكوَن  أَْن  ِْكنمُ  ميمُ  -

ْم (. البََشريِّ )بَيْعمُ األَْطفاِل َوِشراؤمُهمُ
ِ أَيِّ واِلٍد أَْن يَمََخلَّى َعْن أَْطفاِلِه. - ِمْن َحقِّ

وا  - ِمْن واِجِب األَْطفاِل أَْن يَْعَملمُوا َحمَّى يمَُساِعدمُ
َواِلِديِهْم.

- ِلأْلَْطَفاِل احَلقُّ ِفي اللَِّعِب.  
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أَِجْب ِبَصِحيٍح أَْو ِبخاِطٍئ َعْن اَْلَتْقِريَراِت الّتالَيِة 

َعداءمُ. ريِط سمُ - األَْطفالمُ ِفي َهَذا الشَّ

- األَْطفالمُ ِفي املَْدَرَسِة.

ِبِنظاِم  َويَمََممَّعمُوَن  املَْدَرَسِة  ِإلَى  األَْطفالمُ  يَْذَهبمُ   -

ّحيَِّة. عايَِة الصِّ الرِّ

- تمُساِعدمُ اليمُوِنْسكمُو األَْطفاَل.  

أَِجْب َعْن َهِذِه اأَلْسِئَلِة

ريِط ؟  - َما َمْوضوعمُ الشَّ

ثمُ َعنَْها الِفيْديمُو ؟ َمِة اَلَِّمي يَمََحدَّ مُنَظَّ - َما اْسممُ امل

ثمُ  َة فمُروٌق بَيْنََك َوبنَْيَ األَْطفاِل اَلَِّذيَن يَمََحدَّ - َهْل ثَمَّ

ريطمُ ؟  َعنْهمُْم الشَّ

همُ ِإلَى كمُلِّ األَْطَفاِل ِمْن ِإْعَداِد اليمُوِنيِسيْف.  ِريَط الَقِصيَر الِذي يَمََوجَّ 3- ِلنمَُشاِهْد َهَذا الشَّ

https://www.youtube.com/ watch?time _ continue = 202&v = Mmy9MpwyKnQ
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َدٍة أَْلعاٌب َذاُت َمواضيع ُمَحدَّ

ْم يَلَْعبمُوَن«. َوِفي الِكماِب  وا أَبْنَاَءكمُْم َوهمُ في الثقافة العربية اإلسالمية يوجد قول مأثور هو: »َعلِّممُ
كمُْن   ، ْعبمُ الشَّ »أَيَُّها  و:  رمُوسُّ َجاْك  َجاْن  الَفَرنْسيُّ  مَُربِّيُّ  َوامل الَفيْلَسوفمُ  يَقمُولمُ   ،) )ِإمِييْل  ى  املمَُسمَّ

عمُوا لمَُعبَهمُْم البَريئََة«. ِإنَْساِنّيًا... أَِحبُّوا األَْطفاَل َوَشجِّ

َك  ِة اَلَِّمي تمَُعلِّممُ وَن َعبَْر اللَُّعِب المَّعاومُنيَّ لَبَِة. َويَْدرمُسمُ يمَُقوِّي اللَِّعبمُ َمَع زمَُمالِء الَفْصِل الَعالَقَة بنَْيَ الطَّ
َسلّيٍَة  ِف والمَّعاومُِن ِبَطريَقٍة ممُ ِل والثَِّقِة َوَحلِّ املَشاِكِل َوالمََّعاطمُ ِكفاياِت َربِْط الَعالقاِت / المَّواصمُ

داِفَعٍة إلى ااِللِْمَزاِم َوَحقيقيٍَّة.

1 / ُلْعَبُة ِبطاقاِت املَهامِّ

اِت ااِلْجِمماعيَِّة َعلَى َسبيِل امِلثَاِل. َعلَى كمُلِّ ِبطاَقٍة  مُِهمَّ َة ِبمَْصميِم ِبَطاَقاِت امل أَنِْشْئ لمُْعبَمََك اخلاصَّ
ْحماٍج، ممُساَعَدةمُ َصديٍق ِفي تَنْفيِذ  لَبَِة ِبالَْفْصِل: َمثاًَل، ممُساَعَدةمُ َصديٍق ممُ ًة أِلََحِد الطَّ ِهمَّ دمُ ممُ دِّ َ حتمُ

ٍة ِبالَْفْصِل، أَْو ممُساَعَدةمُ األمُْسماِذ ِفي تَْرتيِب القاَعِة ِخالَل َفمَْرِة ااِلْسِمَراَحِة.  ٍة خاصَّ ِهمَّ ممُ

ْعَبُة ؟ َكْيَف َتْشَتِغُل اللُّ

َحْجُم اَْلَفريِق: ثَمانيَةمُ َطلَبٍَة.

وَن ِبطاَقًة  باِح، تَْخمارمُ ثَمانيََة َطلَبٍَة َوتمُْعِطيِهْم ِبطاَقَة املَْسؤمُوِليَّاِت. يَلْمَِقطمُ ْوجيُه: بَْعَد َطْقِس الصَّ التَّ

لَبََة. وا َمهامَّ يَْوِمِهْم. ِفي اليَْوِم المَّاِلي تمَُغيَِّر الطَّ واِحَدًة، َوَعلَيِْهْم أَْن يمُِممُّ

َدٍة. َحدَّ ٍة ممُ ِهمَّ لَبَِة َعلَى تََقلُِّد املَْسؤوليَِّة ِفي ِإطاِر ممُ اَْلَهَدُف: ِإْقدارمُ الطَّ

ِإيَحاَءٌة: ِبِإْمكاِنَك ِإنْشاءمُ ِبطاقاِت َمهامَّ َجديَدٍة تمُاَلِئممُ اْحمياجاِت الَفْصِل أَْو الَغايَاِت اَلَِّمي تَْرَغبمُ ِفي 

قيِقها. حَتْ
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يشحذ العلم 
الرصاص

ممُساِعٌد  خاِرق

ميحو السبورة

أمُْسماذٌ ممُساِعٌد

يسقي النباتات مشرف الفرصة

لَْت َعلَى  صَّ ِإَذا حَتَ
َهِذِه الِبطاَقِة 

ِْكنمَُك اْخميارمُ َما  ميمُ
تََشاءمُ ِمْن املَهامِّ ْمِت َمِلكمُ الصَّ

2/ ُلَعَبُة الِبيْنُغو 

َوَرَقُة ِبيْنُغو الَفْصِل
ْعَبُة ؟ َكْيَف َتْشَتِغُل اللُّ

. َحْجُم اَْلَفريِق: َعَشَرةمُ َطلَبٍَة في أقصى حدِّ
لَبَِة َعلَى الَفريِق. َعلَيِْهْم َربْطمُ كمُلِّ َوْصٍف  َوَر الطَّ ْع صمُ ْع َوَرَقَة اَلْبينْغو َعلَى كاِمِل الَفْصِل، َوَوزِّ ْوجيُه: َوزِّ التَّ

حيِح.  وَرِة الّطاِلِب الصَّ ِبصمُ
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غنيب
لَْم يَلَْعْب / تَلَْعْب 

مُونمُوبمُوِلي َقطُّ امْل
اَل يَْشَربمُ / تَْشَربمُ 

الَعِصيَر
بُّ الِقَطَط ِ مَيِْلكمُ / مَتِْلكمُ َصْوًتا يمُِحبُّ / حتمُ

َجِميال
بُّ ممُطالََعَة هَو أَْعَسرمُ / ِهَي َعَسراءمُلَهمُ / لََها َعيْنَاِن َخْضَراَواِن ِ يمُِحبُّ / حتمُ

ممُِب الكمُ
بَيْممُهمُ / بَيْممَُها ممُجاِوٌر ِلبَيْمي

رٌّهَو ِمْن الْيَابَاِنلَِعَب / لَِعبَْت َعلَى اَلْبيانو هَو / ِهَي الِمَعٌةحمُ

يمُماِبعمُ / تمُماِبعمُ الّرياَضَة 
َة البََدنيَّ

ِة ْضٌو ِفي هَو / ِهَي ناِطٌق ِبالَْعَرِبيَّ هَو / ِهَي عمُ
َمِة ِإنْقاِذ الِقَطِط نَظَّ ممُ

َشَجَرًة  َغَرَسْت   / َغَرَس 
اها  ِفي َحديَقِمِه / َها َوَسمَّ

مَْها يَاَما / َسمَّ

َمى َمعمُ الدُّ َشاَرَك / شاَرَكْت ِفي يَْجَمعمُ / جَتْ
امَْلاراطوِن

َغنَّيٌَة  ْغنٍّ / ممُ هَو / ِهَي ممُ
باِرَعٌة

بُّ َشراِئَح  ِ يمُِحبُّ / حتمُ
ِة البَطاِطِس املَْقليَّ

وَن  لَبَةمُ بَيْنَهمُْم ِنَقاًشا يَقمُوممُ َعلَى آليَِّة اجَلواِب ِبنََعْم أَْو اَل، َويَمََعلَّممُ بَْعَد ِإجْناِز اللُّْعبَِة، يمُِديرمُ الطَّ
ِمْن ِخالِلِه أَْشياَء َجديَدًة َعْن أَْصِدَقاِئِهْم.

َماَلِء ِبالَْفْصِل َوأَْذواِقِهْم َوِهواياِتِهْم. اَْلَهَدُف: َمْعِرَفةمُ أَْسماِء الزُّ

ِإيَحاَءٌة: ِبِإْمكاِنَك ِإنْشاءمُ َوَرَقِة ِبينْغمُو َجديَدٍة تمُاَلِئممُ اْحمياجاِت الَفْصِل أَْو الَغايَاِت اَلَِّمي 

قيِقها. تَْرَغبمُ ِفي حَتْ

ِمثاٌل:

- ِلي أََخَواِن.

: آِسٌف. - أَْعمَِرفمُ ِبَخَطِئي َوأَقولمُ

- أَْمنَحمُ أَْصِدَقاِئي فمُْرَصًة ثانيًَة.

لَةمُ ِهَي الِبيمَْزا. - أمُْكلَِمي املمَُفضَّ

لَةمُ. راسيَّةمُ املمَُفضَّ ِتي الدِّ - العمُلمُوممُ ِهَي َمادَّ

لمُ يَبَْدأمُ ِبَحْرِف الَهْمَزِة.  - اْسِمي األَوَّ
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3/ احلكاية االجتماعّية

احلكايات االجمماعّية هي حكايات بسيطة تصف مواقف مشمركة حتدث بكثرة في قاعة الدرس. تفصح 

احلكاية عن املوقف بوضوح، وعن املشاعر املمكنة المي قد حتدث حياله، وعن االسمراتيجّيات املخّمنة المي قد 

تكون مفيدة، وعن النمائج املرغوبة. 

ما هي مواضيع القصص االجتماعّية؟

في احلالة املثالّية، يجب أن تنبع املواضيع من املواقف المي حتدث في قاعة القسم. كلّما كان عليك 

املساعدة في الموّسط في نزاع ما، أو الحظت طاّلبا يواجهون صعوبات ما، خّصص وقًما لمسجيل مالحظاتك 

عن ذلك حّمى تسمطيع إنشاء قّصة اجمماعّية عنها. 

 

فّكر في أّي املواضيع االجمماعّية المي حتدث إزعاجا أكبر في قاعة الدرس اآلن. 
دّون ما هو املشكل، وادع طلبمك إلى نقاش مفموح لمجميع تفاصيل محّددة. أجر  •

عصفا ذهنّيا وسّجل األفكار. 

أّيد مشاعر طلبمك عندما يقع المعبير عنها، ثّم ناقش السلوكات املرغوبة واملموّقعة.  •
احرص على تفسير مبّررات القواعد، مثل السالمة أو مراعاة مشاعر طالب آخر. 

حّول مالحظاتك المي اسمقيمها من العصف الذهني إلى »حكاية« إّما على لسان  •
املمكلّم أو على لسان الغائب.

بواسطة  االجتماعّية  الكفايات  تعليم 
أنشطة لتعليم الكفايات االجتماعّية

سيناريوهات * العاب جماعية * قصص

أنشطة تعلم املهارات االجمماعية

ميكنني االستمرار في احملاولةفي املمر

االنتقاالت
دمج اآلخرين

ميكنني أن أهدأ

ميكنني أن أركز على املهام
أهدأ

مترين أطفاء
املقاطعة

رسائل تصف الشعور
ميكنني أن أغتسل بسرعة

االنتقاالت

تبادل األدوار
امُلعلم البديل

احترم االختالفات
ميكنني أن أعتذر
قواعد دورة املياة

أحل املشاكل

األخالق تهم
استخدم صوتي الداخلي

ميكن أكون مرًنا
أقصى جهدي

أحياًنا أشعر باإلحباط عندما ال جتري 
األمور كما أريد

عندما أشعر باإلحباط أشعر برغبة في البكاء أو 
الصراخ أو الصرب. هذه ليست خيارات آمنة

ميكنني أن أذكر نفسي بالهدوء ميكنني اسمخدام 
اسمراتيجيات الهدوء

 ميكنني أن أخذ نفًسا عميًقا. العد حمى رقم 
10. القيام بنزهة قصيرة. طلب املساعدة.

ميكنني أن أقف في الصف

الحكايات الجتماعّية
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أحافظ على صوتي  • أن  الصعب  يكون من  الرواق، قد  أسير في  »عندما  مثال: 
هادًئا. من املهّم أن أكون هادًئا حّمى ال أزعج غيري من الطلبة. عندما أريد أن 
أصرخ في الرواق، ميكنني أن أحادث نفسي ألذّكرها بأّن أناًسا آخرين يعملون. 

سيكون أسماذي وأصدقائي سعداء إن كنت هادئا في الرواق«. 

دعوة الطالب لعمل رسوم توضيحية للكمب. للرسوم الموضيحية أهمية خاصة  •
بالنسبة للطالب األصغر سًنا.

ميكن أن حتول القصة إلى ملصق أو كماب به جملة واحد في كل صفحة. •
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ِخْذ َقَراًرا ، اْمِض، اتَّ ْرُس 6: اْسَتَعدَّ الدَّ

: ِجهازمُ َعْرٍض َضْوئي. األََدواتمُ

ْرِس: َوْصفمُ الدَّ

ي. ِثيًرا ِللمََّحدِّ - نَاِقْش َمْوِقًفا َخيالّيًا َطاِرًئا ممُ

ْم املَْوِقَف َوابَْحْث َعْن َمْعلوماٍت. - تََفهَّ

- أَْمِعِن النََّظَر واتَِّخْذ َقَراًرا.

ْرِس: أَْهدافمُ الدَّ

- تَْعريفمُ النِّزاِع َوَحلُّهمُ ِباْعِمبَاِر َحاَجاِت أَْطراِفِه املمُْخمَِلَفِة.

رمُقمُ ِإداَرِة الَغَضِب. - طمُ

ٌة َعْن َمهاراِت الَوساَطِة. ٌَة هامَّ - َحْ

ّريَِّة َوِبقيٍَم َكْونيٍَّة أمُْخَرا َمنْشوَدٍة. مَُساَواِة واحْلمُ - تَْعليٌم تَْرفيهيٌّ َفّعاٌل ِلاِلْحِمَفاِل ِبامْل

مُبَاَدَراِت اَلَِّمي تمَُؤّدي ِإلَى احِلفاِظ  هوِد َوامل الِم َوَعْن اجَْلمُ ِمثْلََما َذَكْرنَا ِفي َحديِثنا َعْن ثَقاَفِة السَّ
الِم، يَِجبمُ أَْن تَبَْدأَ اخلمُطواتمُ األمُولَى ِفي املَْدَرَسِة. َعلَى السَّ

ِل: أ - ِلُنناِقْش َمْوِقَف النّزاِع األوَّ

ا، ِفي املَْدَرَسِة أَْو ِفي الَفْصِل أَْو ِخالَل َفمَراِت  َرٍة َحّقً بَكِّ بََدأَْت النَِّزاَعاتمُ األمُولَى ِفي ِسنٍّ ممُ
ااِلْسِمَراَحِة أَْو ِخالَل األَنِْشَطِة. َفَكيَْف يَنْبَِغي أَْن نَمَعاَمَل َمَع َهِذِه الَقَضايَا؟

ٍم. ِلنَْعمَِبْر َهَذا النَّْوَع ِمْن املَشاِكِل: وِء تََفاهمُ لَبَِة عاَدًة ِمْن سمُ يَبَْدأمُ النِّزاعمُ النَّموَذجيُّ بنَْيَ الطَّ

»آِنَسِمي، لََقْد َسِخَرْت َسِميَرةمُ ِمنِّي. َقالَْت ِإنَِّني بَخيلٌَة«.

ِني. َفِهَي تَْرفمُضمُ اللَِّعَب َمِعي«. »آِنَسِمي، ِإنَّ َسلَْمى تَْكَرهمُ

»آِنَسِمي، أَنَا َحزيٌن. َفلَيَْس ِلي أَْصِدقاءمُ ِفي املَْدَرَسِة«.

ثِْل َهِذِه الَهَجَماِت. ثمُمَّ  وًعا مِلِ لَبََة َماَذا َسمَكمُونمُ أَْفَعالمُهمُْم لَْو َكانمُوا َمْوضمُ ِفي الِبدايَِة، اْسَأِل الطَّ
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َر لَهمُْم َما اَلَِّذي َعلَيِْهْم ِفْعلمُهمُ. بُّوَرِة ِلممَُفسِّ ْسَم البَيانيَّ أَْدنَاهمُ، َواْعِرْضهمُ َعلَى السَّ اْسمَْخِدْم الرَّ

زاِع َمراِحُل َحلِّ النِّ

1. أََهمُّ َعَمٍل يَنْبَِغي اَلْقياممُ ِبِه ِفي ِمثِْل َهَذا املَْوِقِف هَو اإلنَْصاتمُ ِبانِْمباٍه ِإلَى الّطاِلِب.

مُْشِكِل واتِّخاِذ ِإْجراءاٍت. مُِهمِّ تَْهِدئَةمُ الّطاِلِب، َوَطْمَأنَممُهمُ ِإلَى أَنََّك َسمَْشَرعمُ ِفي َحلِّ امَْل 2. ِمْن امل

3. َعلَيْنَا ممُحاَولَةمُ َفْهِم املَْوِقِف َوَمْعِرَفةمُ َكيَْف َحَدَث.

َد ِمْن أَنَّ ِروايََة الّطاِلِب َصحيَحٌة َوَذِلَك ِبمَُساَءلَِة أَيِّ  مَاجمُ ِإلَى أَْن تَْعِرَف َما يَمََعلَّقمُ ِباأْلَْفَعاِل، َوتَمََأكَّ 4. حَتْ
وايَِة، أَْو تَثْبيِت/  لَبَِة اآلَخِريَن( ِلمَْأِكيِد الرِّ َشْخٍص َكاَن ِفي اجِلَواِر َوَكاَن َشاِهًدا َعلَى املَْوِقِف )ِمْن الطَّ

راَقبٍَة. َة أَيَّةمُ أَْجِهَزِة ممُ َعَدِم اْعِمباِر األَْحداِث ِإْن َكاَن ثَمَّ

ِد الِفْعِل. 5. َدْعَوةمُ الّطاِلِب الفاِعِل ِلَكْي تَْعِرَف املَزيَد َعْن َدواِفِع أَْفعاِلِه ِفي َحاِل تََأكُّ

طوَرةَ ِفْعِلِه / َها، َوتَْأثيَرهمُ النَّْفسيَّ ِفي َزميِلِه / َها  ْخِطئًَة، خمُ 6. ِإْفَهاممُ اَلّطاِلِب )ِة( ِإْن َكاَن / َكانَْت ممُ
ِبالَْفْصِل.

الِم ِفي الَمْدَرَسِة َثقاَفُة السَّ

الممُ السَّ

النِّزاعمُ
- اإلنَْصاتمُ
- الَفْهممُ
- اَلْبَْحثمُ

- المَّثْبيتمُ / َعَدممُ 
اْعِمباِر 

- املواَجَهةمُ  
- ااِلْعِمذارمُ

- اتِّخاذمُ ِإْجراءاٍت
- ِإْرساءمُ الثَِّقِة
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ًة. ةمُ ِهَي احَلَرَكةمُ األَخيَرةمُ اَلَِّمي َعلَيَْك ِفْعلمُها ِلَكْي تمُْرسَي بيئًَة آِمنًَة َوِسلْميَّ 7. املمُصاحَلَ

ِف َعْن  بمُ َعلَى الّطاِلِب اَلَِّذي يََقعمُ َعلَيِْه اللَّْوممُ أَْن يَْعمَِذَر َويمُصاِفَح َزميلَهمُ، َويَلْمَِزَم ِبالمََّوقُّ 8. أَِخيًرا، يَمََوجَّ
ِْكنمُهمُ هَو أَيًْضا أَْن يَكوَن َضحيًَّة  لَبَِة أَنَّ َزِميلَهمُْم ميمُ مُِهمِّ ِإْفَهاممُ الطَّ ِإتْياِن َهَذا النَّْوِع ِمْن األَْفعاِل. ِمْن امل
اخلمُطواِت  َسمَمَِّخذمُ  أَيًْضا  َفَأنَْت  املَْوِقِف،  َهَذا  ِفي  يَْوٍم  َذاَت  نَْفَسهمُ  َوَجَد  ِإْن  َوأَنَّهمُ  َرِر،  الضَّ ِلنَْفِس 

َع َعنْهمُ. روريََّة ِلمَدافمُ الضَّ

لِّ  حِلَ أَْحيَاًنا  تَْكِفي  اَل  َمةمُ  مَُقدَّ امل َواأَْلَْعذارمُ  ِعقاٍب،  دمُوَن  مَيمُرَّ  أَْن  ِْكنمُ  اَل ميمُ اْعِمداٍء  َفَأيُّ  َقَراًرا،  اتَِّخْذ   .9
َعَل الّطاِلَب يَْقضي َوْقمنَْيِ ِمْن أَْوقاِت ااِلْسِمَراَحِة َمَع  ِْكنمَُك أَْن جَتْ النِّزاِع. اَل بمُدَّ ِمْن اتِّخاِذ ِإْجراءاٍت، ميمُ
نمُ  وِر، َوبَْعَد َذِلَك َسمَمََحسَّ ْزًءا ِمْن هذا املَنْظمُ ِف َعلَيِْه ِبَشْكٍل أَْفَضَل، باْعِمبَاِر ذِلَك يمَُعدُّ جمُ َزميِلِه ِللمََّعرُّ

َعالَقممُهمَُما. 

10. يَِجبمُ ِإْرساءمُ الثَِّقِة ِلَضَماِن بيئٍَة نَْفسيٍَّة ِصّحيٍَّة.

لَبَِة. ِفي ِنهايَِة َهَذا  ْرِس َمَع الطَّ ناَقَشِة املَْوضوِع ِفي قاَعِة الدَّ ْد ِفي ممُ بَْعَد َحلِّ املَْوِقِف، اَل تَمََردَّ
تنَْيِ َقبَْل اإلساَءِة ِإلَى َزميِلِه، أَْو ِإلَى ِإْخَوِتِه أَْو أََخواِتِه أَْو  المَّْمريِن، يَمََعلَّممُ الّطاِلبمُ المَّْفكيَر َمرَّ

موَمِمِه أَيًْضا. أَبْناِء عمُ

ب - َدْعَنا اآلَن ُنناِقْش َمْوِقًفا َثاِنًيا: طاِلٌب ِبَحاَجٍة ِإَلى امُلساَعَدِة

مَاجمُ ِفيه ِإلَى َدْعِم زمَُماَلِئِه  املَْوِقُف: َوَجَد / ْت طاِلٌب / ةٌ نَْفَسهمُ / َها ِفي َمْوِقٍف يَْحمَاجمُ / حَتْ

/ َها، َمثاًَل:

- َطاِلٌب َفَقَد أََحَد َواِلَديِْه.

لَبَِة. َولَْم يَعمُْد لََديِْه ِثيَاٌب أَْو لمَُعٌب أَْو كمُممٌُب. - اْحمََرَق بَيْتمُ أََحِد الطَّ

مَاجمُ ِإلَى امَْلَعونَِة املاليَِّة. لَبَِة َفقيَرةٌ، حَتْ - عاِئلَةمُ أََحِد الطَّ

- قمُدوممُ طاِلٍب َجديٍد ِمْن ِمنَْطَقِة احَلْرِب.

لَبََة َكيَْف َسمَكمُونمُ أَْفَعالمُهمُْم ؟ ِبدايًَة، اْسَأِل الطَّ

بُّوَرِة. لَبَِة، َواْكممُبَْها َعلَى السَّ ْن الِئَحًة ِبمُْقمََرحاِت الطَّ ثمُمَّ َكوِّ
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ِل َمَع َمْوِقِف ِنزاٍع. ْشِكلَِة َشْخٍص ِفي حاَجٍة ِإلَى املمُساَعَدِة أَيَْسرمُ ِمْن المَّعاممُ َحلُّ ممُ

مواَجَهةمُ أَيِّ َمْوِقٍف تَقودمُ َقْطًعا ِإلَى َدْرٍس اَل يمُنَْسى.

ٌل َحكيٌم: لِّ ِفْعٍل نَميَجًة. َقاَل َرجمُ ْرِس أَنَّ ِلكمُ لَبَةمُ ِمْن َهَذا الدَّ يَمََعلَّممُ الطَّ

َد نَْفَسَك ِهَي أَْن تَْفِقَد  حيِح. أَْفَضلمُ َطريٍق ِلَكْي جَتِ اِن ِللَْفْهِم الصَّ وَّ بمُ َعدمُ »الَغَضبمُ والمََّعصُّ

نَْفَسَك ِفي ِخْدَمِة اآلَخِريَن. َعلَيَْك أَْن تَكوَن العمُْملََة اَلَِّمي تَْرَغبمُ أَْن تََراَها ِفي العالَِم«.

»املََهامْتَا َغانِْدي«
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لِْميَّةمُ للنَِّزاِع الدرسمُ 7: اإلدارةمُ السِّ

َوْصفمُ الدْرِس: 
- َشْرحمُ املَْفهمُوِم. 

 . - األْسبَابمُ
- َمَراِحلمُ َحلِّ النَِّزاِع. 

مُْرتََقبَةمُ.  - النَّمَاِئجمُ امل
اَلِم ِفي املَْدَرَسِة.  - ِبنَاءمُ ثََقاَفِة السَّ

أْهَدافمُ الدرِس:
- تَْعِريفمُ النَِّزاِع. 

- َحلُّ النِّزاِع ِباْعِمبَاِر َحاَجاِت أَْطراِفِه املمُْخمَِلَفِة.
رمُقمُ ِإداَرِة الَغَضِب. - طمُ

ٌة َعْن َمهاراِت الَوساَطِة. ٌَة هامَّ - َحْ
ٍة أمُْخَرا َمنْشوَدٍة. ّريَِّة َوِبقيٍَم َكْونيَّ مَُساَواِة واحْلمُ - تَْعليٌم تَْرفيهيٌّ َفّعاٌل ِلاِلْحِمَفاِل ِبامْل

وَرُة الَفْصِل.  ، َسبُّ : ِجهاُز َعْرٍض َضْوئيٍّ األََدواتمُ

َزاَعاُت ؟ أ - َما ِهَي النِّ

لَبَِة.  نَا أَْجِوبََة الطَّ نمُ املمَُدرِّسمُ همُ يمَُدوِّ
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ْخمَِلَفٍة أَْو ِمْن  مَضاِربٍَة أَْو ِمْن َحاَجاٍت ممُ ِْكنمُهمُ أَْن يَنْبََع ِمْن أَْفكاٍر ممُ صوَمٌة. ميمُ النِّزاعمُ هَو ِخالٌف ِجّديٌّ أَْو خمُ
مَباِينٍَة. ِوْجَهاِت نََظٍر )أَْفكاٍر( أَْو َمصاِلَح ممُ

َزاَعاِت ؟  ب - َكْيَف َيْنَبِغي َعَلْيَنا أَْن َنُحلَّ َهِذِه النِّ

لَبَِة.  نَا أَْجِوبََة الطَّ نمُ املمَُدرِّسمُ همُ يمَُدوِّ

 

 

 

وِّ  . َفِبِإْمَكاِنَها أَيًْضا أَْن تَكوَن فمُْرَصًة ِللنُّممُ رِّ اَل يَنْبَِغي أَْن نََرا ِفي النَِّزاَعاِت نَْوًعا ِمْن الشَّ

مُْجمََمِع(  ماَعِة )امَْل . َغيَْر أَنَّ النِّزاَع ِعنَْدَما يَبَْدأمُ ِفي المَّْأثيِر ِفي َكفاَءِة اجَْلَ الَعْقليِّ والنَّْفسيِّ

َويمُْفِضي ِإلَى املَزيِد ِمْن النَِّزاَعاِت، ِعنَْدِئٍذ تمُْصِبحمُ ِإداَرةمُ النَِّزاَعاِت َضروريًَّة. 

النزاع

جتنب

ابتعد عن 
التوتر

النزاعالنزاع
صعب

التعبير عن احلاجة

حل النزاع إبدأ هنا

تأكد من أن تلك احلاجة 
ميكن أو ال ميكن تلبيتها

العدوانية

الطعن من الظهر

إدارة النزاع

أنا خائف

ميكننا مساعدتك

اخلالف شديد 
أحتاج املساعدة

تأكد إذا ميكن
تلبية تلك
احلاجة

التعبير عن احلاجة
حاجة لم ُتلبى
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َزاَعاِت؟  ُع ِمْن َقَراَراِت النِّ ج- ماذا َنَتَوقَّ

لَبَِة.  نَا أَْجِوبََة الطَّ نمُ املمَُدرِّسمُ همُ يمَُدوِّ

َحلُّ النِّزاِع هَو َمسارمُ ممُحاَولَِة البَْحِث َعْن َحلٍّ ِلِنَزاٍع َما.
الِم ِبامْلَْدَرَسِة. لوٍل ِللَْمَشاِكِل، نمُْسِهممُ ِفي ِإْغناِء بيئَِة ثَقاَفِة السَّ َبمَُحاَولَِمنَا العمُثمُوَر َعلَى حمُ

زاِع ؟ د - َما ِهَي ُخطواُت َحلِّ النِّ

لَبَِة.  نَا أَْجِوبََة الطَّ نمُ املمَُدرِّسمُ همُ يمَُدوِّ

 

 

 

 
َرَفنْيِ  رمُوِريُّ ِفْعلمُهمُ ِللْعمُثمُوِر َعلَى َحلٍّ يمُْرِضي الطَّ اًل، َوِذْكرمُ َما الضَّ ديدمُ املمُْشِكلَِة أَوَّ ْشِكلٍَة َما، يَِجبمُ َعلَيْنَا حَتْ لِّ ممُ حِلَ

. َرَفنْيِ َمًعا. أَِخيًرا يَِجبمُ أَْن نَْعَمَل َعلَى اْقِمراِح َحلٍّ قاِبٍل ِللمَّْطِبيِق يَْصلمُحمُ ِلِكاَل الطَّ

تأكد من إمكانية تلبية احلاجة من عدمه

التفاوض أو إدارة النزاع

تأكد من إمكانية تلبية 
احلاجة من عدمه

حل النزاعات يبدأ 
من هنا
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81 تربيةمُ األطفاِل على ثقافِة الّسالِم َوَمْسؤمُوِليَِّة  الَعيِْش املمُْشمََرِك في َساَلٍم

لَبََة َعلَى َحلِّ  ًرا َقْدَر اإلْمكاِن. َفهمَُو يمُساِعدمُ الطَّ بَكِّ يَِجبمُ تَْعليممُ َحلِّ املَشاِكِل ِفي املَْدَرَسِة ممُ
وَن، ثمُمَّ َسيَْكِسبوَن الثَِّقَة. اًل َسْوَف يمَُكاِفحمُ ِة. أَوَّ َمشاِكِلِهْم اخلاصَّ

طواتمُ َحلِّ النِّزاِع ؟ َما ِهَي خمُ

ِض ِلاِلْسِمْفَزاِز. دَّ الِفْعَل ِعنَْد المََّعرُّ دوِئَك َواَل تَرمُ 1 - حاِفْظ َعلَى همُ

2 - أَبِْلْغ َشْخًصا َراِشًدا أَْو َزِمياًل َعْن النِّزاِع.

3 - تَقاَسْم املَْسؤوليََّة ِفي النِّزاِع.

ْث َعْن املمُْشِكلَِة. دَّ 4 - حَتَ

َرَفنْيِ َمًعا. 5 - ِجْد َحاّلً يمُْرِضي الطَّ

6 - ااِلْعِمرافمُ وااِلْعِمذارمُ )ِعناٌق أَْو ممُصاَفَحٌة (. 

العمُنِْف  َحااَلِت  مواَجَهِة  ِبَغَرِض  الِم  السَّ ثَقاَفِة  ِلِبنَاِء  مُْقمََرَح  امل َهَذا  و  اليمُوِنْسكمُ َمْت  َقدَّ
ساِت المَّْربَويَِّة. داِخَل املمَُؤسَّ

مُْجمََمَع. ِفي املَْدَرَسِة وامْل َوظَّ لَبََة َوممُ قاَربٍَة شاِملٍَة تَْشَملمُ الطَّ 1 - امُْدعمُ ِإلَى ممُ

َركاَء لََك ِفي الِوقايَِة ِمْن العمُنِْف. 2 - ِاْجَعْل َطلَبَمََك شمُ

َق ااِلنِْضباِط البَنَّاِء. رمُ 3 - اْسمَْخِدْم ِتْقنّياِت َوطمُ

ِر. ًة نَِشَطًة َوَفّعالًَة ِلَوْقِف المَّنَمُّ 4 - كمُْن قوَّ

وَرٍة بَنَّاَءٍة. جابَِة َعلَى المََّحّدياِت ِبصمُ ْم َعلَى اإَْلِ موِد، َوساِعْدهمُ لَبَِة َعلَى الصُّ ةَ الطَّ وَّ 5 - ِابِْن قمُ

نْسيِّ والْعمُنِْف القاِئِم َعلَى  ِث َعلًَنا ِضدَّ اَلْعمُنِْف اجَْلِ ْدَوًة إيجابيًَّة ِمْن ِخالِل المََّحدُّ 6 - كمُْن قمُ
. النَّْوِع ااِلْجِمماعيِّ

الَمِة املَْدَرسيَِّة. َداِفًعا َعْن آلّياِت السَّ 7 - كمُْن ممُ

بًَة. َرحِّ لَبَِة َفضاءاٍت آِمنًَة َوممُ ْر ِللطَّ 8 - َوفِّ
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لَبََة ِإيَّاَها. 9 - تََعلَّْم ِكفاياِت الِوقايَِة ِمْن العمُنِْف َوَحلِّ النِّزاِع َوَعلِّْم الطَّ

ِمْن  لَبَِة  الطَّ َوِضدَّ  اإلعاَقِة،  َحاِمِلي  لَبَِة  الطَّ ِضدَّ  والمَّْمييِز  العمُنِْف  ِإلَى  فمُ  المََّعرُّ  -  10

َشِة األمُْخَرا.  مَُهمَّ ّكاِن األَْصِليِّنَي، َوِضدَّ األََقلِّيَّاِت َواملمُْجمََمَعاِت امل السُّ

الِم َعبَْر تَْعزيِز اْحِمراِم ااِلْخِمالفاِت،  قوِق اإلنْساِن يمُْرسي األَساَس ِلثَقاَفِة السَّ »ِإنَّ اْحِمراَم حمُ

قوِق  َقاَربَِة القاِئَمِة َعلَى حمُ ِة ِللِْوَقايَِة ِمْن العمُنِْف. ِإنَّ المَّْطبيَق اليَْوميَّ ِللْممُ َو أَْمٌر باِلغمُ األََهّميَّ َوهمُ

ِللمََّعلُِّم  آِمنٍَة َومواتيٍَة  أَْي بيئٍَة  قوِق اإلنْساِن،  َمْدَرَسٍة قاِئَمٍة َعلَى حمُ ِإنْشاِء  ِإلَى  اإلنْساِن يَقودمُ 

اّلبمُ َمًعا َويَْسمَفيدوَن ِبَشْكٍل كاِمٍل ِمْن َعَمليَِّة المَّْعليِم«. وَن والطُّ مَُعلِّممُ َحيْثمُ يَْسمَْمِمعمُ امل

 school Day of Non-violence and Peace in Global Educa  tion :املصدر
.Nfagazine published on January 30th

امَلْعِرَفُة ُسْلَطٌة.

ريٌر. َوامَلْعُلوَماُت َتْ

ِم  َقدُّ َمٌة ِللتَّ ْعليُم ُمَقدِّ َوالتَّ

ِفي ُكلِّ ُمْجَتَمٍع ،

َوِفي ُكلِّ عاِئَلٍة.

ُكوِفي َعناْن
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83 تربيةمُ األطفاِل على ثقافِة الّسالِم َوَمْسؤمُوِليَِّة  الَعيِْش املمُْشمََرِك في َساَلٍم

غار الِم الصِّ ُبناُة السَّ

: األَْهدافمُ
لَبَِة َعلَى: ِإْقدارمُ الطَّ

- تَْقديِر أََهّميَِّة المَّعاومُِن.

ْحماٍج. - الَعَمِل اجَلماعيِّ ِلمَْخِفيِف آاَلِم َشْخٍص ممُ

: اإلْجراءاتمُ
- َحْملمُ المَّالميِذ َعلَى ِكمابَِة َمقاٍل َعْن َشْخٍص واِقٍع ِفي ِمْحنٍَة داِخَل املَْدَرَسِة 

أَْو خاِرَجها.

ْعِم. ْنَِمِهْم َوَطْرحمُ آلّياٍت ِللدَّ لوٍل ِحِ - ِاْقِمراحمُ حمُ

ِنيٍّ َجماعيٍّ ِفي َمقاٍل ِبَجريَدِة املَْدَرَسِة. ْعَوةمُ ِإلَى َعَمٍل تََضاممُ - الدَّ

صوَرٌة ُتساوي أَْلف َكِلَمٍة
: األَْهدافمُ

لَبَِة َعلَى: ِإْقدارمُ الطَّ

. ِح ِفي َجاِنبَّيه اَلثَّقافيِّ والّدينيِّ - اْسميعاِب َمْفهوِم المَّساممُ

ْعمََقداِت اآلَخِريَن. - المَّْشجيِع َعلَى اْحِمراِم ممُ

اّلِب اآلَخِريَن. - المَّْركيِز َعلَى األَْرِضّياِت املمُْشمََرَكِة بََداًل ِمْن الَفواِرِق َمَع الطُّ

: اإلْجراءاتمُ
َوٍر َورمُسوٍم تَْوضيحيٍَّة. - َعْرضمُ صمُ

وَرٍة تَمَواَفقمُ َمَع انِْمماءاِتِهْم الّدينيَِّة. اّلِب ِبمَْرتيِبها ِبصمُ - تَْكليفمُ الطُّ

ِح. ِح أَْو َعَدِم المَّساممُ - تَْصنيفمُها ِضْمَن أَْمِثلٍَة ِللمََّساممُ

لوكاِت. ْخمَِلِف السُّ - ِإْعطاءمُ معلوماٍت َكاِفيٍة َحْوَل ممُ

اَلِم. ْسبًَقا ِللسَّ َضا باعمباِرِه َشْرًطا ممُ - المَّْعبيرمُ َعْن الرِّ
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اَلِم أَْنِشَطٌة ِللسَّ
ْوَدِة احَلياِة: َمْشروُع َتْوأََمٍة جِلَ

الَعموِد  ِفي  وا  يمُْدِرجمُ أَْن  يَِجبمُ  ِبحاجاِتِهْم.  َجْدَوٍل  َرْسَم  لَبَِة  الطَّ ِمْن  امُْطلمُْب   -
األمَْيَِن َما يَْعمَِبرمُونَهمُ أََساِسّيًا، َوِفي الَعموِد األَيَْسِر َما يَْعمَِبرمُونَهمُ ثَانَِوّيًا.

- ااِلتِّفاقمُ َعلَى َمْفهوِم »َجْوَدِة احَلياِة«.

كوميٍَّة،  َمٍة ِإنْسانيٍَّة َغيِْر حمُ لَبَِة أَْن يَمَِّصلوا، ِبمُساَعَدِة األمُْسماِذ، ِبمُنَظَّ - َعلَى الطَّ
َويمَُشاِركمُوا ِفي أَْعماِلها اخَليْريَِّة.

ِمنَْطَقٍة  ِفي  ِإْحَداهما  تََقعمُ   : ْخمَِلَفمنَْيِ ممُ َمْدَرَسمنَْيِ  بنَْيَ  تَْوأََمٍة  اتِّفاِق  تَْرتيبمُ   -
َغنيٍَّة ِمْن البَلَِد ؛ َوتََقعمُ األمُْخَرا ِفي ِمنَْطَقٍة يَنْمَِشرمُ ِفيَها الَفْقرمُ.

ضاُل ِضدَّ َتْشغيِل اأَلْطفاِل: النِّ

: اإلْجراءاتمُ
قوِل. َوًرا أِلَْطفاٍل يَْعَملمُوَن ِفي املَصاِنِع َواملَنَاِجِم واحْلمُ ْع صمُ - َوزِّ

لَبَِة أَْن يمَُعلِّقوا َعلَيَْها. - امُْطلمُْب ِمْن الطَّ

مُْشِكِل. لِّ امَْل لمُواًل حِلَ لَبَِة أَْن يَْقمَِرحوا حمُ - امُْطلمُْب ِمْن الطَّ

ْفِل. قوِق الطِّ قٍّ ِمْن حمُ ْف تَْشغيَل األَْطفاِل ِبَوْصِفِه إنمَهاًكا حِلَ - َعرِّ

مُكاَفَحِمها. ْج الَكِلَمَة مِل - َروِّ

- امُْربمُْط املَْوضوَع ِبَكراَمِة اإلنْساِن َواْفمَْح ِنَقاًشا َحْولَهمُ.

ْمَاِجنَي َوممُساَعَدِة أمُولَِئَك اَلَِّذيَن َقْد يَكونمُ أمُلِْقَي  مَُساَعَدِة احمُ - اْجَمْع األَْمواَل مِل
نِّ القانونيَِّة. ِبِهْم خاِرَج املَْدَرَسِة ِإلَى َجحيِم الَعَمِل دمُوَن السِّ
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نقاشات كبرى من أجل الّسالم
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87 نقاشات كبرا من أجل الّسالم

 :III الوحدة

نقاشات كبرى من أجل الّسالم

ل واملساواة الّدرس 8: مناقشة االحترام والتسامح والتقبُّ

األدوات: سّبورة وحاسوب محمول.

األهداف:

- مترين صّفي حول االحمرام املمبادل بني األطفال. 

- حتديد احلقوق املخملفة للّطفل. 

- مراجعات صحفّية لوضعّيات تْشملمُ االحمرام والمقبُّل واملساواة في بيئة تعّزز ثقافة 
الّسالم. 

- اشرع في مراسلٍة جتمع بني مدرسمك وأطفال من دمُوِر األيمام في املدينة. 

اإلجراءات: 
- مهارات الّنقاش واملناظرة. 

ل إلى نميجة.  - تَعلُّم كيفّية المشاور والموصُّ

- احليلولة دون شعور المالميذ غير احلّّيني باإلقصاء. 

- منح كّل األطفال فرصة الّمعبير شفوّيا عن آرائهم في هذه املسائل. 
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ًزا؟  يَّ 1( ما الذي َيْجَعُل َفْصَلَك مُمَ

ِح يَبَْدأمُ ِمْن املَْدَرَسِة« ِمْن َكْوِن  لََقْد َجاَءْت ِفْكَرةمُ »ِبناءمُ عالٍَم ِمْن المَّساممُ
َع  المَّنَوُّ اّلبمُ  الطُّ ِفيه  يَْكمَِشفمُ  اَلَِّذي  املَكانمُ  ِإنَّهمُ  َصِغيًرا.  الَفْصِل عامَلًا 

، َوبَْعَض اجِلنِْسيَّاِت األمُْخَرا أَْحيَاًنا. َد الِعْرقيَّ الّدينيَّ والمََّعدُّ

َة األَْطفاِل َحْوَل العالَِم  دمُ كافَّ نَاَك َشْيءٌ واِحٌد يَوحِّ َغيَْر أَنَّهمُ ِإْن َكاَن همُ
قوقمُهمُْم. ِبَغضِّ النََّظِر َعْن أمُصوِلِهْم َوِجنْسّياِتِهْم َوأَْعماِرِهْم، َفهمَُو حمُ

، بَْل تَبَْدأمُ أَيًْضا  على  َفِفي الَفْصِل، اَل تَبَْدأمُ المَّمارينمُ األمُولَى َعلَى الّدميمُْقراطيَِّة َفَحْسبمُ
قوِق وامْلَْسؤولّياِت. أَواِئلمُ احلمُ

راسيَِّة: نَِة الدِّ نْذمُ ِبدايَِة السَّ ِلَذِلَك، ممُ

لَبَِة ااِللِْمزاممُ ِبَها. يَِجبمُ َعلَيْنَا َوْضعمُ الَقواِعِد اَلَِّمي َعلَى الطَّ

ِإْعطاءمُ اْسٍم ِلَقواِعِد الَفْصِل ؛ تَْسِميَممُها ِميثَاَق الَفْصِل، َقواِعَد الَفْصِل، قاِئَمَة ااِلنِْسَجاِم، 
َقواننَي الِقْسِم.

يثَاِق.  ريِر امْلِ مَُدرِّسوَن ِفي حَتْ مُِهمِّ أَْن يَْشمَِرَك األَْطفالمُ َوامَْل ِمْن امل

»ِعْنَدَما َتْخَتاُر 

ًبا،  اْخَتْر ِخَياًرا َطيِّ

أَْوِقْع اْخِتَياَرَك 

َداِئًما َعَلى َما 

اَلَم«.  َيْجِلُب السَّ

د. واين داير
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ِة ؟ ئيسيَّ ب. ماهي ُحقوِق اأَلْطفاِل الرَّ

قمُوِق  مُمَِّحَدِة حِلمُ ِفي يَْوِم 20 ِتْشريَن الثَّاِني / نمُوَفْمِبَر 1989، مَتَّ ِإْقرارمُ اتِّفاقيَِّة األمُمَمِ امل
همُ َهِذِه ااَِلتِّفاقيَّةمُ  َت ِسنِّ الّثاِمِنَة َعْشَرةَ. تمَُوجِّ قوِق َجميِع األَْطفاِل حَتْ ْفِل، َوَذِلَك ِلمَْأِمنِي حمُ الطِّ
َل َعلَى كمُلِّ فمُْرَصٍة دمُوَن ِاْسِمثْناءاٍت.  كمُلَّ َشْيٍء نَْفَعلمُهمُ. نَْحنمُ نمُْؤِمنمُ ِبَأنَّ كمُلَّ ِطْفٍل يَنْبَِغي أَْن يَْحصمُ

https:/ /www.sos-childrensvillages.org/sources/youth-poster-un-convention   rights-child

ج( ُحُقوُق اأَلْطَفاِل

ْفِل: قمُوِق الطِّ مُمَِّحَدِة حِلمُ قوِق ِمْن اتِّفاقيَِّة األمُمَمِ امل بَْعضمُ احلمُ

قُّ ِفي احَلياِة. لِّ ِطْفٍل احَْلَ 1. ِلكمُ

قُّ ِفي اْكِمساِب اْسٍم َوِجنْسيٍَّة. لِّ ِطْفٍل احَْلَ 2. ِلكمُ

رمُ لَهمُ ِرعايًَة أَْفَضَل. قُّ ِفي أَْن يَعيَش َمَع عاِئلَِمِه أَْو َمَع َمْن يَوفِّ لِّ ِطْفٍل احَْلَ 3. ِلكمُ
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أنا لدي حقوق
 اتفاقية األمم املتحدة لقوق

الطفل بلغة مالئمة للشباب
اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمم 

املمحدة هي اتفاقية مهمة بني البلدان المي 
وعدت بحماية حقوق األطفال.

تشرح اتفاقية حقوق الطفل من هم األطفال، وجميع حقوقهم، ومسؤوليات احلكومات 
جتاه األطفال. جميع احلقوق في هذه االتفاقية ممرابطة، وهي ممساوية في األهمية، وال 

يجوز حرمان األطفال منها.
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91 نقاشات كبرا من أجل الّسالم

أي  هو  الطفل 
عمره  يقل  شخص 

عن 18 سنة.

عندما يمخذ البالغون قرارات معينة، عليهم أن يفكروا كيف سمؤثر 
هذه القرارات على األطفال. على األشخاص البالغني أن يفعلوا ما 
هو األفضل بالنسبة لألطفال. كما ينبغي على احلكومات أن تمأكد 
أن هؤالء األطفال يحصلون على احلماية والرعاية من والديهم، 
أو من أشخاص آخرين عند احلاجة. وينبغي على احلكومات أن 
تمأكد من أن األشخاص املسؤولني عن العناية باألطفال يقومون 
لمقدمي  املخصصة  األماكن  وأن  جيدة  بصورة  األطفال  برعاية 

الرعاية هي أماكن مناسبة.

احلقوق،  هذه  ميملكون  األطفال  جميع 
أو  يعيشون  أين  أو  النظر عمن هم  بصرف 
أي لغة يمكلمون أو ما هو دينهم أو أفكارهم 
أو أشكالهم، ما إذا كانوا أوالد أو بنات، أو 
فقراء،  أو  أغنياء  أو  إعاقة  ذوي  كانوا  إذا 
وبصرف النظر عمن يكون آبائهم أو أسرهم 
وال  يعملون.  ماذا  أو  ومعمقداتهم  وافكارهم 
يجوز معاملة أي طفل معاملة غير عادلة ألي 

سبب من األسباب.

على احلكومات أن تفعل كل شيء 
ممكن للمأكد من أن كل طفل في 
الواردة  حقوقه  بكل  يمممع  بلدها 

في هذه االتفاقية.

يجب تسجيل األطفال عند والدتهم، وأن يكون لهم اسماً وجنسية 
)أن ينمموا إلى بلد(، وإن يكون لهم احلق في أن يعرفوا والديهم 

وأن يحصلوا على العناية منهم.

أذا  إال  والديهم  عن  األطفال  فصل  عدم  ينبغي 
كانوا ال يحصلون على رعاية مناسبة وكافية منهم؛ 
)مثاًل، إذا كان الوالدان يؤذيان الطفل أو ال يعمنيان 
به(. ويجب أن يممكن الطفل من المواصل املسممر 
مع والديه إذا كانوا منفصلني وال يعيشون معاً، ما 
عدا في احلاالت المي يمسبب فيها هذا المواصل 

باألذا للطفل.

في  يعيش  الطفل  كان  إذا 
يعيش  الذي  البلد  غير  بلد 
احلكومات  على  والداه،  فيه 
والوالدين  للطفل  السماح 
المواصل  أجل  من  بالسفر 

ولكي يكونوا معاً.

عن  المعبير  لألطفال  يحق 
بحرية  ومشاعرهم  آرائهم 
تؤثر  المي  القضايا  بخصوص 
البالغني  على  وينبغي  عليهم. 
مع  والمعامل  إليهم  االسمماع 

آرائهم بجدية.

توجيه  واملجممع  لألسر  تميح  أن  احلكومات  على 
حقوقهم  اسمخدام  من  يممكنوا  كي  أطفالهم، 
بأفضل طريقة ممكنة بحيث كلما كبروا، كلما قَلّ 

الموجيه الذي يحماجونه.

لكل طفل احلق في أن تكون له هوية خاصة به )سجل رسمي يبني َمْن هم 
أن  أحد  ألي  يجوز  وال  العائلية(،  وصالتهم  وجنسياتهم  أسمائهم  ويمضمن 
رموا منها يجب على احلكومات مساعدتهم  يحرم األطفال من هويمهم، وإذا حمُ

كي يسمعيدوها بسرعة.

على احلكومات منع إخراج األطفال 
قانوني،  غير  بشكل  بلدانهم  من 
)مثاًل، في حال حوادث اخلطف أو 
عندما يقوم أحد الوالدين باحمجاز 
موافقة  دون  آخر  بلد  في  الطفل 

الوالد اآلخر(. 

واآلراء  األفكار  تكوين  في  أحرار  األطفال 
وحتديد دينهم، طاملا أّن ذلك ال مينع اآلخرين 
الممّمع بحقوقهم. ميكن للوالدين توجيه  من 
حقوقهم  اسمخدام  يمعلموا  كي  أطفالهم 

بشكل مناسب أثناء منوهم.

واآلراء  األفكار  عن  المعبير  لألطفال  يحق 
واملشاعر والبحث عن جميع أنواع املعلومات 
خالل  من  بحرية،  اآلخرين  مع  ومشاركمها 
أو أي طريقة  الكمابة  أو  الرسم  أو  احادثة 
أخرا، إال إذا كان هذا المعبير يمسبب بضرر 

لآلخرين.

اإلنمرنت  شبكة  من  املعلومات  على  احلصول  لألطفال  يحق 
واإلذاعة والملفزيون والصحف والكمب وغيرها.  وعلى البالغون 
غير  األطفال  عليها  يحصل  المي  املعلومات  أن  من  يمأكدوا  أن 
نشر  على  اإلعالم  وسائل  تشجيع  احلكومات  وعلى  ضارة. 
األطفال  جميع  يممكن  وبلغات  مخملفة،  مصادر  من  املعلومات 

فهمها.

على  احلصول  على  قادر  غير  طفل  لكل  يحق 
رعاية  على  يحصل  أن  عائلمه  من  الرعاية 
وثقافمه  دينه  يحمرمون  أشخاص  من  مناسبة 

ولغمه واجلوانب األخرا من حياته.

عندما يمم تبّني طفل، فاألهم هو القيام با هو األفضل له. وإذا لم يكن ممكناً تقدمي رعاية مناسبة للطفل 
في بلده، )مثاًل بالعيش مع عائلة أخرا(، حينها ميكن تبنيه في بلد آخر.

من  األطفال  حماية  احلكومات  على 
والمعرض لإلهمال  واإلساءة،  العنف، 
عن  مسؤول  شخص  أي  قبل  من 

رعايمهم.

الوالدان هما الشخصان الرئيسيان 
املسؤوالن عن تربية الطفل. وعندما 
تعطى  موجوَدين،  الوالدان  يكون  ال 
بالغ  شخص  إلى  املسؤولية  هذه 
على  ويجب  "الوصي".  يمُسمى  آخر 
المفكير  الوصي  وعلى  الوالدين 
دائماً با هو األفضل للطفل، وعلى 
ذلك.   في  مساعدتهم  احلكومات 
موجوَدين،  الوالدان  يكون  وعندما 
عن  مسؤولنَي  معا  يكونا  أن  يجب 

تربية الطفل.

االلمقاء  يحّق لكل طفل 
وأن  آخرين  أطفال  مع 
في  أعضاء  يكونوا 
ومنظمات،  مجموعات 
يضر  ال  ذلك  أن  طاملا 

أشخاص آخرين.

المممع  طفل  لكل  يحق 
القانون  على  باخلصوصية. 
األطفال،  خصوصية  يحمي  أن 
وبيوتهم  عائالتهم  يحمي  وأن 
أي  من  وسمعمهم  واتصاالتهم 

اعمداء.

على  احلياة.  في  احلق  طفل  لكل 
الطفل  بقاء  من  تمأكد  أن  احلكومات 
بأفضل  يكبر  كي  احلياة  قيد  على 

طريقة ممكنة.
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ينمقلون  الذين  األطفال  حق  من 
كالجئني  آخر  بلد  إلى  وطنهم  من 
واحلماية  املساعدة  على  احلصول 
آمناً(  الوطن  في  البقاء  يعد  لم  )إذا 
وأن يمممعوا بنفس احلقوق المي يمممع 

بها األطفال في ذلك البلد.

يجب إجراء فحص ومراجعة بصورة مسممرة لوضع 
الذين  والنفسي وغيره(  الصحي  )مثاًل  كل األطفال 
يعيشون في اماكن غير بيوتهم )سواء لموفير الرعاية 
له أو احلماية أو ألسباب صحية( للمأكد من أن كل 
شيء يسير سيراً حسناً، والمأكد من أن مكان تواجد 

األطفال هو أفضل مكان لهم.

احلكومات  على 
وغيره  املال  تقدمي 
ملساعدة  الدعم  من 
في  األطفال 

العائالت الفقيرة.

األكل  على  احلصول  األطفال  حق  من 
واملالبس ومكان آمن للعيش من أجل النمو 
احلكومات  وعلى  طريقة ممكنة.  بأفضل 
ال  الذين  واألطفال  العائالت  مساعدة 

يسمطيعون حتمل كلفة هذه األشياء.

يحق لألطفال احلصول على أفضل رعاية 
صحية ممكنة ومياه نظيفة للشرب وطعام 
أن  ويجب  وآمنة.  نظيفة  وبيئة  صحي 
األطفال  الالزمة جلميع  املعلومات  تموفر 
والبالغني من أجل البقاء آمنني وأصحاء. 

يعيش  أن  إعاقة  ذو  طفل  كل  حق  من 
املجممع.  في  ممكنة  حياة  أفضل 
العقبات  جميع  إزالة  احلكومات  وعلى 
لكي  اإلعاقات  ذوي  من  األطفال  أمام 
بفاعلية  ويشاركوا  مسمقلني  يصبحوا 

في املجممع.

لكل طفل احلق في المعليم. ويجب أن يكون المعليم األساسي مجانياً 
وينبغي تشجيع  مموفرين.   العالي  والمعليم  الثانوي  المعليم  يكون  وأن 
األطفال على الذهاب إلى املدرسة للحصول على أعلى مسموا تعليمي 
العنف  وعدم ممارسة  األطفال  احمرام حقوق  املدارس  وعلى  ممكن. 

بأي شكل من األشكال.

لغمهم  اسمخدام  لألطفال  يحق 
وثقافمهم وممارسة دينهم، حمى لو 
كانت مخملفة عن أغلبية الناس في 

البلد الذي يعيشون فيه.

حماية  احلكومات  على 
اسمخدام  من  األطفال 
حمل  أو  تصنيع  أو 
املخدرة  املواد  بيع  أو 

الضارة واملمنوعة.

يحق لألطفال احلصول على احلماية من 
جميع أنواع االسمغالل، حمى لو كانت غير 

مذكورة في هذه االتفاقية.

يجب عدم تعريض األطفال املمهمون بانمهاك القانون لعقوبة القمل أو المعذيب أو املعاملة القاسية 
أو السجن مدا احلياة أو وضعهم في السجن مع أشخاص بالغني. ويجب أن يكون السجن هو 
االخميار األخير وألقصر مدة ممكنة.  من حق األطفال املسجونني احلصول على مساعدة قانونية 

وأن يممكنوا من البقاء على اتصال مع عائالتهم.

احلصول  لألطفال  يحق 
على احلماية أثناء احلروب. 
األطفال  إشراك  يجوز  وال 
عن  أعمارهم  تقل  الذين 
15 سنة في اجليش أو في 

احلروب.

على  احلصول  لألطفال  يحق 
أو  لضرر  تعرضوا  إذا  مساعدة 
إذا  أو  سيئة  معاملة  أو  إهمال 
أجل  من  للحروب،  نميجة  تأثروا 

اسمعادة صحمهم وكراممهم.

بذلك  يمُّمهم  أو  القانون  يخالف  الذي  الطفل  من حق 
مثال(  )محامي  قانونية  مساعدة  على  احلصول 
ممعددة  حلول  تموفر  أن  وينبغي  عادلة.  ومحاكمة 
ملساعدة هؤالء األطفال ليصبحوا أعضاء جيدين في 
مجممعاتهم. ويجب أن يكون السجن آخر اخليارات. 

البلد  قوانني  كانت  إذا 
حقوق  حتمي  احلية 
أفضل  بطريقة  األطفال 
مما حتميها هذه االتفاقية، 
اسمخدام  يجب  فحينها 

قوانني هذا البلد.

جدي  بشكل  العمل  احلكومات  على 
من أجل تعريف األطفال والكبار على 
كي  الطفل  حقوق  اتفاقية  بنود  كافة 

يعرف اجلميع عن حقوق األطفال.

به  تقوم  ما  املواد  هذه  تشرح 
با في   – احلكومات واألمم املمحدة 
واليونيسف  الطفل  حقوق  ذلك جلنة 
أن  من  للمأكد  أخرا  ومنظمات   –
بجميع  يمممعون  األطفال  جميع 

حقوقهم.

في  احلق  طفل  لكل 
واالسمرخاء  الراحة 
واملشاركة  واللعب 
ثقافية  أنشطة  في 

وإبداعية.

يحق لألطفال احلصول على احلماية من القيام باألعمال 
اخلطرة أو األعمال المي متنعهم من احلصول على المعليم 
له  فيحق  الطفل،  عِمَل  وإذا  أو منوهم.  أو تضر بصحمهم 
أن يكون آمناً في هذا العمل وأن يحصل على أجٍر مناسب 

للعمل الذي يقوم به.

تطوير  على  األطفال  عليه  يحصل  الذي  المعليم  يساعد  أن  ينبغي 
يعلمهم  أن  وينبغي  كامل.  بشكل  وقدراتهم  ومواهبهم  شخصياتهم 
حقوقهم واحمرام حقوق اآلخرين وثقافاتهم واخمالفاتهم، والعيش 

في سالم وأن يحموا البيئة.

على احلكومات أن حتمي األطفال من االسمغالل اجلنسي 
الذين  األشخاص  ذلك من  واإلساءات اجلنسية، با في 
يقومون بإجبار األطفال على ممارسة اجلنس مقابل املال، 

أو على تصوير أفالم أو صور جنسية لهم.

األطفال  حماية  احلكومات  على 
ال  األطفال  أن  من  والمأكد 
أو  البيع  أو  لالخمطاف  يمعرضون 
النقل إلى بلدان أو أماكن أخرا من 

أجل اسمغاللهم.
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عاِم اَلَْكاِفي وامْلاِء النَّظيِف. قُّ ِفي الطَّ لِّ ِطْفٍل احَْلَ 4. ِلكمُ

قُّ ِفي المََّممُِّع ِبمُْسمََوا َعيٍْش ممُالِئٍم. لِّ ِطْفٍل احَْلَ 5. ِلكمُ

ّحيَِّة. عايَِة الصِّ قُّ ِفي الرِّ لِّ ِطْفٍل احَْلَ 6. ِلكمُ

. نْيِ ِة احَلقُّ ِفي المََّممُِّع ِبِرعايٍَة َوَدْعٍم َخاصَّ لِّ ِطْفٍل ِمْن َذِوي ااِلْحِميَاَجاِت اخلاصَّ 7. ِلكمُ

قُّ ِفي اَلّراَحِة واللَِّعِب. لِّ ِطْفٍل احَْلَ 8. ِلكمُ

قُّ ِفي اخلمُصوصيَِّة. لِّ ِطْفٍل احَْلَ 9. ِلكمُ

قُّ ِفي المَّْعليِم. لِّ ِطْفٍل احَْلَ 10. ِلكمُ

َض ِلأْلََذا أَْو اإلْهماِل. قُّ ِفي أَْن يََظلَّ آَمًنا َوأاَلَّ يَمََعرَّ لِّ ِطْفٍل احَْلَ 11. ِلكمُ

نِْدّيًا. وزمُ اْسِمْخداممُ أَيِّ ِطْفٍل َعَمالًَة رخيَصًة أَْو جمُ 12. اَل يَجمُ

عاَملَةمُ األَْطفاِل اجَلاِنِحنَي ِبَقْسَوٍة.  وزمُ ممُ 13. اَل يَجمُ

اَرَسِة َشعاِئِرِه اَلّدينيَِّة. مَُغِمِه َومممُ ِث ِبل قُّ ِفي المََّحدُّ لِّ ِطْفٍل احَْلَ 14. ِلكمُ

همُ َوأَْن يََقَع ااِلْسِمماعمُ لَهمُ. قُّ ِفي أَْن يَقمُوَل َما يَْعمَِقدمُ لِّ ِطْفٍل احَْلَ 15. ِلكمُ

قابَلَِة أَْصِدَقاِئِه َوااِلنِْضَماِم ِإلَى املَْجموعاِت. قُّ ِفي ممُ لِّ ِطْفٍل احَْلَ 16. ِلكمُ

www.unicef.org/crc :ٍة، راِجْع املَْوِقَع ِمْن أَْجِل نمُْسَخٍة تامَّ

 

1. ِإْدماجمُ طاِلٍب َجديٍد قاِدٍم ِمْن ِمنَْطَقِة احَلْرِب.

َوَكاَن  َواِلَديْهمُ  ِفيَها  َخِسَر  َحْرٍب  ِمنَْطَقِة  ِمْن  َجاَء  ِبالَْفْصِل.  َجديٌد  ِالْمََحَق طاِلٌب 

ى َهَذا الّطاِلبمُ  يَعيشمُ ِفي َداٍر ِلأْلَيْمَاِم. ِفي َوْقٍت اَلِحٍق َوَقَع تَبَنِّيِه ِمْن عاِئلٍَة َمَحلّيٍَّة. يمَُسمَّ

َعِلّيًا.

َعْصٌف ِذْهِنيٌّ
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94 :III الوحدة

اّلبمُ َعلّيًا انِْدماًجا َسِلًسا َوهاِدًئا ؟ َكيَْف مَيْنَحمُ الطُّ

: َحْرٌب، َدارمُ األَيْماِم، عاِئلٌَة. الَكِلماتمُ املَفاتيحمُ

لَبَِة: مَُساَعَدِة الطَّ أَْفكاٌر مِل

ْم ِبَأنَّ الَفْصَل ِمثْلمُ العاِئلَِة، ِمثْلمُ )َمْدَرَسٍة - عاِئلٍَة(.  ْرهمُ 	•َذكِّ

	•يَْحَظى كمُلُّ طالٍَب ِبَدْعِم زمَُماَلِئِه َوأَساِتَذِتِه َوِثَقِمِهْم. 

ْخمَِلفمُوَن«. ٌة يَْرِويَها، كمُلُّنا ممُ لِّ واِحٍد ِمنَّا ِقصَّ 	•»ِلكمُ

مُمَباَدِل، والَْعالَقةمُ )أمُْسماٌذ - طالٌَب( اَل  	•كمُلُّ َعالَقٍة تَقوممُ َعلَى ااِلْحِمراِم امل

تَْخمَِلفمُ َعْن َذِلَك.

ناَقَشةمُ  ِم أَْفكاِرِهْم َوممُ لَبَِة لََديْهمُْم فمُْرَصةمُ تَقاسمُ ًدا أَنَّ كمُلَّ الطَّ َجدَّ ْم ممُ 	•أَْخِبْرهمُ

همُْم.  كمُلِّ َما يمُْزِعجمُ

مقترحات تطبيقّية:

 . - أَِقْم حفَل ترحيٍب بعليٍّ

- اشمر له هدّية ترحيب. 

- بعضكم يمُِعدُّ له الدروَس المي فاتمه. 

ْم َمَعهمُ بجولة مدرسّية ملساعدته على المعّرف على احيط.  - قمُ

2. زيارةمُ داِر لأليماِم: 

في مشروٍع دراسي، خّطط لزيارة / للمراسل مع داٍر لأليمام. 

نقاش، أجوبة شفوّية

َما َدارمُ األَيْماِم ؟
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نَاَك ؟  بمُ َعلَى بَْعِض األَْطفاِل الَعيْشمُ همُ مِلَاَذا يَمََوجَّ

 

 
ْم أَْطفاٌل َعاِديُّوَن ؟  َهْل همُ

 

 
ْقَصْوَن ِمْن املمُْجمََمِع ؟ عوِر ِبَأنَّهمُْم ممُ ِْكنمُنَا أَْن نَْحِمَي َهؤمُاَلِء األَْطفاَل ِمْن الشُّ َكيَْف ميمُ

 

 
وَن ِفي دمُوِر األَيْماِم ؟  لمُ َمَع األَْطفاِل اَلَِّذيَن يَِعيشمُ ِْكنمُنَا المَّراسمُ َهْل ميمُ

 

الدرس التاسع: ثقافة الّسالم

ثقافةمُ الّسالم:. 9
األهداف: 

- الّمربية على الّسالم. 

- الوسائل واألهداف واحدة. 
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- المسوية االسمباقّية وسيلة للّسالم. 

اإلجراءات: 
الهدف النهائي هو إشباع األجيال القادمة بمقدير قيمة الّسالم كأساس لكّل تطّور. 

أ( من ثقافة العنف إلى ثقافة الّسالم:

ْعَظَم هذا القرن، كّنا نعيش في ثقافة حرب. يمطلّب االنمقال من  »ممُ
ثقافة احلرب إلى ثقافة الّسلم مقاربًة جديدًة للّنزاعات بني الّدول. 

يشمل بناء ثقافة الّسلم تغييَر املواقِف واملعمقداِت والسلوِك بدًءا 
فيعة املسموا  بوضعّيات احلياة اليومّية، وصوال إلى املفاوضات الرَّ

كْي يصبَح جتاوبنا الطبيعيُّ جتاه الّنزاعاِت غيَر عنيٍف، وتصبح ردودمُ 
َهًة نحو املفاوضات واملَنطِق، ال نحو االعمداء«.  فعلنا الغريزّية موجَّ

 the First Consultative Meeting of the Culture of Peace Pro  gramme, UNESC :املصدر
O, Paris, 27-29September 1994, p. 2.3

ِْكنمَُك َقْولمُهمُ ِبَشْأِن َهَذا ااِلْقِمباِس ؟ َما اَلَِّذي ميمُ
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97 نقاشات كبرا من أجل الّسالم

الِم ؟ بمُ َعلَيْنَا أَْن نمَُعلَِّم أَْجياَل املمُْسمَْقبَِل ثَقاَفَة السَّ مِلَاَذا يَمََوجَّ

الِم دمُوَن تَْعليٍم. قيقمُ ثَقاَفِة السَّ ِْكنمُنَا حَتْ مََكاِملَمَاِن. َفاَل ميمُ الممُ َوالمَّْعِليممُ لَْفَظمَاِن ممُ السَّ

الِم ؟ َحاَفَظِة َعلَى السَّ ِم اَلمَّْعليِم ِللْممُ َل َعلَى املَداِرِس َوَعلَى نمُظمُ ِلَم َعلَيْنَا أَْن نمَُعوِّ

الممُ ؟ مِلَاَذا َسيَعمُمُّ السَّ

ِكُنَنا ِفْعُلُه ِللِْحَفاِظ َعلَى أَْجياِل امُلْسَتْقَبِل ؟ ِذي مُيْ َما اَلَّ
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اْسَتِمْع:

لمُ َعلَى تَعاومٍُن  مََميَِّزةٌ بَيْنَهمَُما. َوحَتْصمُ ٍل ممُ ِبمَْوطيِد الَعالَقِة بنَْيَ األمُْسماِذ والّطاِلِب، تَنَْشأمُ أَداةمُ تَواصمُ
َف األمُْسماِذ باعِمبَاِره مَنمُوَذًجا اجمماعّيًا  لَبَِة. ِإضاَفًة ِإلَى َذِلَك، َفِإنَّ تََصرُّ أَْفَضَل ِمْن جاِنِب الطَّ

لَبَِة ِمْن أَْقَراِنِهْم.  يَْجَعلمُ َجْوَدةَ الَعالَقِة اَلَِّمي أََقاَمَها تمَُؤثِّرمُ ِفي َدَرَجِة َمْقبوليَِّة الطَّ

َقِة: ِبناُء الثِّ

ْحمََرِمنَي.  َواِطِننَي ممُ لٍْب، َوِليمُْصِبحوا ممُ باِب ِللِْبنَاِء َعلَى أَساٍس صمُ الثَِّقةمُ قيَمٌة َجْوَهريٌَّة لََدا الشَّ
ِميِع  ٌة ِلمَْحِقيِق النَّجاِح جِلَ ٌة أَيًْضا. َفِهَي أَساسيَّ ِهمَّ ِبناءمُ الثَِّقِة بنَْيَ الَعاِئاَلِت وامْلَْدَرَسِة َمْسَألٌَة ممُ

لَبَِة. الطَّ

لِّ امُلْشِكاَلِت: ااِلْنِضَباُط اإليجابيُّ حِلَ

أَْجِل  ِمْن  اإلْكراهيَِّة  رمُِق  الطُّ اْسِمبْداَل  ْمَكاِن  ِباإْلِ يَْجَعلمُ  اإليجابيِّ  ااِلنِْضباِط  ِتْقنّياِت  تَبَّنَي  ِإنَّ 
حَتْسنِي الَعالَقِة بني الّطاِلِب واألمُْسماِذ ِبَكَفاَءٍة أَْكبََر َعلَى املََدا البَعيِد. 

اَلِم: ُة أََداة ِللسَّ امُلَصاحَلَ

أَْن  يَِجبمُ   . ِإطاٍر قانونيٍّ ِد  َجرَّ ممُ ِمْن  أَْكثََر  يَمََطلَّبمُ  رمُوِحيٍّ  َمساٌر  النَِّهايَِة  ِفي  ِهَي  َة  املمُصاحَلَ »ِإنَّ 
 . قوِلها«. َمانِْديالَّ عوِب َوعمُ َل ِفي قمُلوِب الشُّ حَتْصمُ

ٌد يَْخمَِلفمُ ِمْن َشْخٍص آِلَخَر. َغيَْر أَنََّها  َعقَّ الِم. َوِهَي َمساٌر ممُ َة ِهَي ِمْفماحمُ ِبناِء اَلسَّ ِإنَّ املمُصاحَلَ
ريقمُ الَوحيدمُ ِلمَْحِقيِق  قيِق املمُساواِة. »ِإنَّ اْحِمراَم ااِلْخِمالِف هَو الطَّ َر األََهمُّ ِفي حَتْ تََظلُّ العمُنْصمُ

الَوْحَدِة«.
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أَْنِشَطٌة
الِم ِرواَيُة ِقَصٍص َحْوَل السَّ

األهداف: 

الِم. ِميِه ثَقاَفةمُ السَّ ِد الثَّقافيِّ ِبَوْصِفِه َملَْمًحا إنَْساِنّيًا حَتْ - تَْعزيزمُ َمْفهوِم المََّعدُّ

ِد َكَخْصلَمنَْيِ َضرمُوِريَّمنَْي ِلَكَراَمِة  مَِفلمُ ِبَْفهوَمْي الَكْونيَِّة والمََّعدُّ - اْخمَْر ِحكاياٍت حَتْ
اإلنْساِن.

ٍة. لِْم املمُْسمَْهِدِف مِلَْجموعاٍت بََشريٍَّة خاصَّ ْك الَوْعَي اجَلماعيَّ ِبحاالِت الظُّ - َحرِّ

اإلْجراءاُت
الِم. ًة ِلثَقاَفِة السَّ - اْخمَْر ِحكاياٍت َقصيَرًة تمُعاِلجمُ انِْمهاكاٍت خاصَّ

َوتَْشِغيِل  العمُبوديَِّة  ِمثَْل  َمظاِلَم،  تمُدينمُ  عامَليٍَّة  أََدبيٍَّة  أَْعماٍل  ِمْن  َمقاِطَع  اْقَرأْ   -
األَْطفاِل والمَّْمييِز َعلَى أَساِس اجِلنِْس.

الِم. - اْقَرأْ ِسيََر َحياِة نَاِشِطنَي َمَحلِّيِّنَي ِفي َمجاِل ثَقاَفِة السَّ

 . الِم ِمْن َمنْظوٍر اْجِمماعيٍّ ثَقافيٍّ َمَحلّيٍّ - تَناَوْل انِْمهاكاِت ثَقاَفِة السَّ
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كوكب الّسالم:

األهداف: 
- َنِّ موقًفا ممعاطًفا جتاه البيئة، والّطبيعة، وكوكب األرض بصفة عاّمة. 

- حّدْد الكوارث البيئّية لفمرتنا الّراهنة. 

-  شارْك في أنشطة محافظة على البيئة. 

- امُدرْس مفاهيَم إعادة االسمعمال واإلصالح والّرسكلة، وقّيمها. 

اإلْجراءاُت:

- فّسر عواقب المصّرفات غير املسؤولة جتاه الكوكب. 

االحمباس احلراري.  •

اسمنزاف طبقة األوزون.  •

إزالة الغابات.  •

انقراض األنواع.  •

ندرة املياه.  •

ِاْشَرْع في مشروع مدرسة خضراء: اغرس حديقة نباتات منوذجّية.  •

األشجار  • أنواع  مخملف  في  وتناقشوا  املدرسة،  إلى ساحة  األطفال  خذ 
ومخملف اسمعماالتها لكي تنّمي الشعور باحّبة جتاه الطبيعة.  
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اَلِم..« ٌة ِمْن َأْجِل السَّ يَّ ».. َتِ
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املاَلِحُق

قمُوِق اإلنْساِن. َطٌة ِمْن اإلْعالِن العامَليِّ حِلمُ بَسَّ 1( نمُْسَخٌة ممُ

ْفِل. قوِق الطِّ مُمَِّحَدِة َحْوَل حمُ َطٌة ِمْن اتِّفاقيَِّة األمُمَمِ امل بَسَّ 2( نمُْسَخٌة ممُ

نَا األَْرِض. قمُوِق أمُمِّ 3( اإلْعالنمُ العامَليُّ حِلمُ

. ِع الثَّقافيِّ ْعالنمُ العامَليُّ ِللمَّنَوُّ ِب الّدينيِّ واإْلِ 4( ِإزالَةمُ كمُلِّ أَْشكاِل المََّعصُّ

الِم. 5( مَنوَذٌج ِلبَيَاِن المَّْربيَِة َعلَى السَّ

قمُوِق اإلنْساِن: َطٌة ِمْن اإلْعالِن العامَليِّ حِلمُ بَسَّ 1( نمُْسَخٌة ممُ

مُبَها ِمنْهمُْم. قوِق، َواَل يَْسمَطيعمُ أََحٌد أَْن يَْسل مَيْمَِلكمُ كمُلُّ الّناِس ِفي كمُلِّ َمكاٍن نَْفَس احلمُ

دمُ َكراَمَة َجِميِع  الِم ِفي العالَِم. َهَذا اإلْعالنمُ يمَُؤكِّ ّريَِّة والَْعدالَِة والسَّ َهَذا هَو أَساسمُ احلمُ
نَا  همُ املَْذكوَرةمُ  قوقمُ  ثِّلمُ احلمُ َ جاِل. متمُ والرِّ ِللنَِّساِء  مُمََساِويََة  امل قمُوَق  واحْلمُ َوقيَممَهمُْم،  الّناِس 
مَُساَعَدِة  ٍة ممُطالَباَن ِبامْل لِّ الّناِس ِفي كمُلِّ َمكاٍن. كمُلُّ َشْخٍص َوكمُلُّ أمُمَّ امِلْعياَر املمُْشمََرَك ِلكمُ
ِد ِمْن ااِلْعِمراِف  واِت الاّلِزَمِة ِللمََّأكُّ قوِق واْحِمراِمها، واتِّخاِذ اخلمُطمُ ِفي َفْهِم َهِذِه احلمُ

راعاِتها ِفي كمُلِّ َمكاٍن ِمْن ِقبَِل َجميِع الّناِس. ِبَها َوممُ

ُة 1 قوِق.امَْلادَّ مََساِويَن ِفي الَكراَمِة واحْلمُ يولَدمُ َجميعمُ الّناِس أَْحَراًرا ممُ
ُة 2 ْشمََرَكٌة بنَْيَ َجميِع الّناِس َمْهما َكانَْت املادَّ قوقمُ ممُ َض ِللمَّْمِييِز أِلَيِّ َسبٍَب. واحْلمُ وزمُ أَْن تَمََعرَّ اَل يَجمُ

اْخِمالفاتمُهمُْم.
ُة 3 ّريَِّة َواألََماِن.املادَّ لِّ َفْرٍد احَلقُّ ِفي احَلياِة واحْلمُ ِلكمُ
ُة 4 وزمُ ِاْسِمْرقاقمُ أََحٍد أَْو اْسِمْعبادمُهمُ.املادَّ اَل يَجمُ
ُة 5 َعاَملَِة أَْو العمُقوبَِة القاسيَِة أَْو الاّلِإنْسانيَِّة أَْو امَْلادَّ وزمُ ِإْخضاعمُ أََحٍد ِللمَّْعِذيِب َواَل ِللْممُ اَل يَجمُ

ِة ِبالَْكَراَمِة. املاسَّ
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ُة 6 َل باْعِمبَاِرَك إنَْساًنا ِفي نََظِر الَْقانمُوِن.املادَّ يَِحقُّ لََك أَْن تَعاممُ
ُة 7 قُّ ِفي اَلمََّممُِّع املادَّ لِّ َشْخٍص احَْلَ يَِحقُّ لََك المََّممُّعمُ ِبِحَمايَِة الَْقانمُوِن دمُومَنَا مَتْييٍز. َوِلكمُ

نْسانيَِّة. قوِقِه اإْلِ َمايَِة ِمْن انِْمهاِك حمُ ِباحْلِ
ُة 8 ، يَِحقُّ لََك اللُّجوءمُ ِإلَى اَحاِكِم أَْو الَقضاِء امَْلادَّ َة تمُنْمََهكمُ قوَقَك القانونيَّ ِإْن َرأَيَْت أَنَّ حمُ

نْصاِفَك. إِلِ
ُة 9 ًفا.املادَّ همُ أَْو نَْفيمُهمُ تََعسُّ وزمُ اْعِمقالمُ أَيِّ ِإنْساٍن أَْو َحْجزمُ اَل يَجمُ

ُة 10 ْسمَِقلٌَّة َوممُحاِيَدةٌ.املادَّ نمُها َمْحَكَمٌة ممُ َظى ِبمُحاَكَمٍة عاِدلٍَة تمَُؤمِّ يَِحقُّ لََك أَْن حَتْ
ُة 11 نِْصَفٍة. َواَل يمُدانمُ أَيُّ املادَّ كمُلُّ َشْخٍص يمُْعمَبَرمُ بَِريًئا ِإلَى أَْن تَثْبمَُت ِإدانَممُهمُ ِفي ممُحاَكَمٍة ممُ

ْرًما ِبمُْقمََضى  لمُ ِفي ِحيِنِه جمُ ْن يمَُشكِّ َشْخٍص ِبَجرمَيٍة ِبَسبَِب َعَمٍل اْرتََكبَهمُ لَْم يَكمُ
الَْقانمُوِن.

ُة 12 ؤوِن بَيِْمَك َوأمُْسَرِتَك دمُوَن امَْلادَّ لمُ ِفي شمُ ِة أَْو المََّدخُّ لمُ َعلَى َحياِتَك اخلاصَّ اَل يَِحقُّ أِلََحِد اَلْمََّطفُّ
ْمَعِمَك دمُوَن أَْسباٍب َمْشروَعٍة. َراٍت َقِويٍَّة. َواَل يَِحقُّ أِلََحٍد املَسُّ ِبسمُ بَرِّ ممُ

ُة 13 غاَدَرِة أَيِّ امَْلادَّ لِّ َفْرٍد احَلقُّ ِفي ممُ ْولَِة. ِلكمُ دوِد الدَّ ِل داِخَل حمُ يَِّة المَّنَقُّ رِّ لِّ َفْرٍد احَلقُّ ِفي حمُ ِلكمُ
بَلٍَد والَْعْوَدِة ِإلَى بَلَِدِه.

ُة 14 لََك احَلقُّ ِفي ِالِْمماِس َملَْجٍإ ِفي بمُلْداٍن أمُْخَرا والمََّممُّعمُ ِبِه َخالًصا ِمْن ااِلْضِطهاِد. اَل امَْلادَّ
َب ِمْن َقواننِي بَلَِدَك العاِدلَِة. َك المََّهرُّ عمُ ِبَهَذا احَلقِّ ِإَذا َكاَن َغَرضمُ ِْكنمَُك اَلْمََذرَّ ميمُ

لََك َحقُّ المََّممُِّع ِبِجنِْسيَِّة َما.املادة 15
ِج املادة 16 قوِق ِعنَْد المََّزوُّ مَساومُوَن ِفي احلمُ جالمُ والنِّساءمُ ممُ ِج َوتَْأسيسمُ أمُْسَرٍة. الرِّ لََك َحقُّ المََّزوُّ

الِق. َوِعنَْد الطَّ
ًفا.املادة 17 َك ِمْن ِملْكيَِّمَك تََعسُّ ِريدمُ وزمُ جَتْ لََك احَلقُّ ِفي المََّملُِّك، َواَل يَجمُ
ْعمََقَداِتَك ِبَشْكٍل املادة 18 يَِّة ِإْظَهاِر ممُ رِّ يِن، َوِفي حمُ ّريَِّة الِفْكِر والِْوْجداِن والدِّ لََك احَلقُّ ِفي حمُ

مُماَرَسِة والمََّعبُِّد. ِسلْمٍيّ ِمْن ِخالِل المَّْعليِم وامْل
أِْي والمَّْعبيِر.املادة 19 ّريَِّة الرَّ لََك احَلقُّ ِفي المََّممُِّع ِبحمُ
ّريَِّة املمُشاَرَكِة ِفي ااَِلْجِمماَعاِت وااِلنِْمماِء ِإلَى اجَلْمعّياِت.املادة 20 لََك احَلقُّ ِفي المََّممُِّع ِبحمُ
ِة ِلبَلَِدِك.املادة 21 ؤمُوِن العامَّ لََك احَلقُّ ِفي املمُشاَرَكِة ِفي ِإداَرِة الشُّ
.املادة 22 َماِن ااِلْجِمماعيِّ ْضًوا ِفي املمُْجمََمِع أَْن تَمََممََّع ِبالضَّ َك ِبَوْصِفَك عمُ ِمْن َحقِّ
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مََساٍو َعلَى املاّدة 23 روِط َعَمٍل َمْرِضيٍَّة، واحْلمُصوِل َعلَى أَْجٍر ممُ لََك َحقُّ الَعَمِل، والمََّممُِّع ِبشمُ
الَعَمِل املمُمََساِوي، َوِإنْشاِء النَِّقابَاِت َوااِلنِْضَماِم ِإلَيَْها.

ٍلّ احَلقُّ ِفي اَلّراَحِة َوأَْوقاِت الَفراِغ.املاّدة 24 ِلكمُ
ْسمََوا َمعيَشٍة الِئٍق، يَْشَملمُ َذِلَك َما يَْكِفي ِمْن املَْأَكِل َواملَلْبَِس وامْلَْسَكِن املاّدة 25 لََك احَلقُّ ِفي ممُ

ّبيَِّة َواخِلْدَماِت ااِلْجِمماعيَِّة. والِْعنايَِة الطِّ
لََك احَلقُّ ِفي المَّْعليِم.املاّدة 26
مُْجمََمِعَك.املاّدة 27 ِة مِل ِْكنمُهمُ َمنَعمَُك ِمْن املمُشاَرَكِة ِفي احَلياِة الثَّقافيَّ اَل أََحَد ميمُ
قوقمَُك َوِحْريَاتمَُك.املاّدة 28 مََرممُ ِفيه حمُ ْ لََك َحقُّ الَعيِْش ِفي عالٍَم حتمُ
قوِقِهْم املاّدة 29 وَن َحْولَنا، َوَعلَيْنَا ِحمايَةمُ حمُ َعلَى كمُلِّ َفْرٍد ِمنَّا واِجباٌت ِإَزاَء الّناِس اَلَِّذيَن يَِعيشمُ

يَّاِتِهْم. رِّ َوحمُ
لَِة املاّدة 30 قوِق املمَُخوَّ لمُ أِلَيِّ َفْرٍد أَْو َدْولٍَة َحقَّ اْسِمبْعاِد احلمُ لَيَْس ِفي َهَذا اإلْعالِن َشْيءٌ يمَُخوِّ

لَنَا.
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2( نسخة مبّسطة من اّتفاقّية األمم املّمحدة حول حقوق الّطفل:

املنصوص عليها في هذه  العمر ميلك جميع احلقوق  الّثامنة عشرة من  كّل فرد دون 
االّتفاقّية.

املاّدة 1

 تنطبق االّتفاقّية على كّل طفل أّيا كان عنصره أو دينه أو قدراته، وأّيا كان تفكيره أو
كالمه، وأّيا كان نوع العائلة المي ينمسب إليها.

املاّدة 2

على كّل املنّظمات املعنّية بشؤون األطفال أن تعمل وفق ما هو األفضل لكّل طفل. املاّدة 3

على الدول اّتخاذ المدابير املالئمة إلعمال احلقوق املضّمنة في هذه االتفاقية. املاّدة 4

 على الدول أن حتمرم حقوق الوالدين ومسؤولياِتهم في توجيه أطفالهم با ميّكن هؤالء
األطفال تبًعا لنمّوهم من تعلّم اسمعمال تلك احلقوق بصورة صحيحة.

املاّدة 5

 لألطفال احلّق في عيش حياة مكمملة. وعلى احلكومات أن تكفل بقاءهم ومنّوهم في
ظروف صّحّية.

املاّدة 6

 يحّق لألطفال اممالكمُ اسٍم وجنسّيٍة مسّجلمني بشكل قانوني. ويحّق لهم أيًضا معرفة
والديهم والممّمع برعايمهم إلى أبعد حّد ممكن.

املاّدة 7

تمعّهد الدول باحمرام حّق الطفل في اممالك اسم وجنسّية وروابط عائلّية. املاّدة 8

 ال يجوز فصل الطفل عن والديه إاّل إذا كان ذلك ضرورّيًا ملصلحمه الشخصّية. مثاًل،
 إذا أساء أحد الوالدين معاملمه أو أهمل رعايمه. وعندما يكون الوالدان منفصلني يحّق

للطفل أن يظّل على صلة بكليهما ما لم يمُلِْحْق به ذلك ضرًرا.

املاّدة 9

 يجب السماح للعائالت المي تعيش في دول مخملفة بالمنّقل بني تلك الدول با ميّكن
 الوالدين واألطفال من البقاء مّمصلني بعضهم ببعض، أو العودة مًعا باعمبارهم أفراَد

عائلة واحدة.

املاّدة 10

غير بصورة  دولهم  خارج  إلى  األطفال  نقل  دون  ولمُ  حَتمُ تدابير  اّتخاذ  احلكومات   على 
قانونّية.

املاّدة 11

 يحّق لألطفال المعبير عن رأيهم فيما ينبغي أن يحصل لهم بشأن القرارات المي يّمخذها
البالغون والمي تؤّثر في وضعهم. ويحّق لهم أن تؤخذ آراؤهم في احلسبان.

املاّدة 12

ّرًة بهم  لألطفال احلّق في طلب املعلومات ومشاركمها طاملا لم تكن تلك املعلومات ِمضمُ
أو باآلخرين.

املاّدة 13

 لألطفال احلّق في حّرّية الفكر واإلميان با يريدون، وممارسة شعائرهم الدينّية، طاملا
ْل ذلك دون متّمع اآلخرين بحقوقهم. وعلى الوالدين إرشاد أطفالهما بشأن هذه  لم يَحمُ

املسائل.

املاّدة 14

Book1&2.indd   107 9/12/22   9:08 AM



108 :III الوحدة

املجموعات إلى  واالنضمام  آخرين  وشباب  بأطفال  االجمماع  في  احلّق   لألطفال 
واملنّظمات، طاملا لم يحل ذلك دون متّمع اآلخرين بحقوقهم.

املادة 15

 يحّق لألطفال أن تكون لهم حياتهم اخلاّصة. وعلى القانون أن يحميهم من المعّسف على
طريقمهم في احلياة، وعلى سمعمهم وأسرتهم ومنزلهم.

املادة 16

 لألطفال احلّق في احلصول على معلومات موثوقة من وسائل اإلعالم. وعلى وسائل
المي باملعلومات  تزويدهم  والصحف،  والراديو  الملفزيون  مثل  اجلماهيرّية،   اإلعالم 

َرِر بهم. يسمطيعون فهمها، وأاّل ترّوج مواّد ميكنها إحلاق الضَّ

املاّدة 17

 يمحّمل كال الوالدين مسؤولّية تربية أطفالهما، وعليهما دائًما مراعاة مصلحة كّل منهم.
 وعلى الدول تقدمي املساعدة للوالدين بموفير املرافق وأنواع الدعم لهما، خاّصة إذا كان

كالهما يشمغل.

املاّدة 18

العنف من  وحمايمهم  األطفال  برعاية  الكفيلة  المدابير  جميع  تضمن  أن  الدول   على 
واالسمغالل واإلهمال من الوالدين أو من أّي شخص آخر ممعّهد برعايمهم.

املاّدة 19

 لألطفال احرومني من رعاية عائالتهم احلّق في احلصول على الرعاية اخلاّصة من
أشخاص يحمرمون ديانمهم وثقافمهم ولغمهم.

املاّدة 20

 عند المبّني، يجب أن يكون الهّم األّول مراعاة ما هو األفضل لألطفال. ويجب أن تسري
 القواعد نفسها على عملّية المبّني سواء مّتت في بلد املولد، أو أمُِخَذ الطفل بقمضاها

إلى بلد آخر.

املاّدة 21

بها يممّمع  المي  بلد احلقوق نفسها  إلى  الذين يصلون الجئني   يحّق أن تكون لألطفال 
 األطفال املولودون في ذلك البلد.

املاّدة 22

 يحّق لألطفال الذين لديهم أّي نوع من اإلعاقة أن يحصلوا على رعاية ودعم خاّصني
ميّكنهما من مزاولة حياة مكمملة ومسمقلّة.

املاّدة 23

 يحّق لألطفال احلصول على أفضل رعاية صّحّية ممكنة، ومياه نظيفة للشرب، وطعام
الدول مساعدة  الغنّية  الدول  وعلى  جّيدة.  بصّحة  يبقوا  حّمى  نظيفة  وبيئة   صّحي، 

الضعيفة على بلوغ هذه الهداف.

املادة 24

 األطفال الذين تقوم على رعايمهم السلط احلّّية بدل والديهم، يجب أن تمّم مراجعة
  وضعّيمهم بانمظام.

املاّدة 25

على احلكومة توفير املعونة لألطفال املنمسبني إلى عائالت محماجة. املاّدة 26

 يحّق لألطفال احلصول على مسموا من العيش كاف لملبية حاجاتهم املاّدّية والذهنّية.
وعلى الّدولة تقدمي املساعدة للعائالت العاجزة عن توفير ذلك بنفسها.

املاّدة 27

 لألطفال احلّق في المعليم. ويجب على النظام املدرسي أن يحمرم كراممهم البشرّية.
 يجب أن يكون المعليم االبمدائي َمَجاِنّيًا. وعلى الدول األكثر غنى مساعدة الدول األشّد

 فقًرا على حتقيق ذلك.

املاّدة 28
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المعليممُ األطفاَل على تطوير شخصّيمهم ومواهبهم إلى أقصى حّد،  ينبغي أن يساعد 
 وينبغي أن يشّجعهم على احمرام والديهم.

املاّدة 29

غير أم  مشمركة  كانت  سواء  ارسممُها،  َ َومممُ وعاداتها  عائالتهم  لغة  تعلّم  لألطفال   يحّق 
مشمركة مع غالبّية الشعب في البلد الذي يعيشون فيه.

املاّدة 30

املادة 31 لألطفال احلّق في الراحة واللعب واالنضمام إلى مجموعة واسعة من األنشطة المرفيهّية.

املادة 32 من واجب الدول حماية األطفال من القيام باألعمال اخلِطرة واملضّرة.

من واجب الدول توفير السبل الكفيلة بحماية األطفال من املخّدرات اخلِطَرة. املادة 33

من واجب الدول حماية األطفال من المعّرض لإلساءة اجلنسّية. املادة 34

على الدول أن حترص على أاّل يمّم اخمطاف األطفال أو بيعهم. املاّدة 35

املاّدة 36 يجب حماية األطفال من كّل األنشطة المي قد تمُعيق تطّورهم.

القانون معاملة قاسية. ال يجوز وضعهم في  ال يجوز معاملة األطفال الذين يخرقون 
السجن مع البالغني، وينبغي أن يكون بقدورهم البقاء على اّتصال بعائالتهم.

املاّدة 37

اجليش. إلى  باالنضمام  عشرة  اخلامسة   )15( دون  لألطفال  تسمح  أاّل  الدول   على 
وينبغي توفير حماية خاّصة لألطفال الذين يعيشون في مناطق احلرب.

املاّدة 38

 يحّق لألطفال الذين تعّرضوا لإلهمال أو املعاملة السّيئة احلصول على مساعدة خاّصة
متّكنهم من اسمعادة احمرامهم لذواتهم.

املاّدة 39

 يجب أن يحصل األطفال املّمهمون بخرق القانون على املساعدة القانونّية. وال ينبغي أن
توّجه إليهم أحكام بالسجن إاّل في اجلرائم اخلِطرة.

املاّدة 40

 إذا كانت قوانني بلد ما توّفر لألطفال حماية أكبر مّما توّفره مواّد هذه االّتفاقّية، فإّن
تلك القوانني تلغي العمل بهذه االّتفاقّية.

املاّدة 41

املاّدة 42  يجب على الدول أن تعمل على جعل االّتفاقّية معلومة جلميع اآلباء واألطفال.
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3( اإلعالن العاملي حلقوق أّمنا األرض:

إّن شعوب وأمم األرض: 

اعمباًرا لكوننا جميًعا جزًءا من أّمنا األرض، ومجممعا حّياً ال يقبل االنقسام، ممأّلًفا من كائنات 
ممرابطة ممواشجة، ذات مصير مشمرك؛ 

واممناًنا ألّمنا األرض لكونها مصدر احلياة والغذاء والمعلّم، ولكونها تزّودنا بكّل ما نحماج إليه 
لنحيا حياة طّيبة؛ 

واعمراًفا بكون النظام الرأسمالي وكّل أشكال النهب واالسمغالل والمعّسف والملويث تسّببت في 
دمار كبير وانحطاط واضطراب ألّمنا األرض؛ ووضعت احلياة كما نعرفها اليوم في خطر من خالل 

ظواهر مثل المغّير املناخي؛ 

واقمناًعا بأّنه من غير املمكن في مجممع ممرابط أن يقع االعمراف بحقوق الكائنات البشرّية دون 
سواها من غير أن يمسّبب ذلك في اخمالل في توازن أّمنا األرض؛ 

وتأكيًدا على أّنه لضمان حقوق اإلنسان، من الضروري االعمراف بحقوق أّمنا األرض وحقوق كّل 
الكائنات َعلَيْها َوصلبها والدفاع عنها، وأّنه توجد ثقافات قائمة وممارسات وقوانني تؤّكد ذلك؛ 

مُِلّحِة للقياِم بمحّرك جماعي حاسم لمغيير الهياكل واألنظمة المي تسّبب  امل ووعًيا مّنا بالضرورةَ 
ألّمنا األرض المغّير املناخي وغيره من المهديدات؛ 

تنادي بهذا اإلعالن العاملي حلقوق أّمنا األرض، وتدعو في اجلمعّية العاّمة لألمم املّمحدة إلى 
اعمماده معياًرا مشمرًكا إلجنازات جميع شعوب العالم وأممه، حّمى يمحّمل كّل فرد وكّل مؤّسسة مسؤولّية 
تعزيز احلقوق املعمرف بها في هذا اإلعالن عبر رفع مسموا المعليم والمربية والوعي، وضمان االعمراف 
العاملي والفعلي بها، ومراعاتها من قبل جميع الشعوب والدول في العالم من خالل المدابير واآللّيات 

السريعة واملمدّرجة في املسمويني الوطني والدولي. 

املاّدة 1 أّمنا األرض:
1. أّمنا األرض كائن حّي. 

ممرابطة،  كائنات  يمأّلف من  المنظيم  ذاتّي  يمجّزأ، مجممع  أّمنا األرض مجممع وحيد ال   .2
ويحموي على جميع الكائنات، ويحافظ عليها، ويعيد إنماجها. 
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3. يعّرف كّل كائن من خالل عالقاته بوصِفه جْزًءا ال يمجّزأ من أّمنا األرض. 

4. ال يجوز بماًتا املّس باحلقوق األصيلة ألّمنا األرض لكونها تنبع من املصدر نفسه الذي ينبع 
منه الوجود. 

5. جميع احلقوق األصلّية املعمرف بها في هذا اإلعالن مخّولة ألّمنا األرض، ولكّل الكائنات 
من دون أّي نوع من أنواع الممييز بينها، مثل الممييز بني الكائنات العضوّية والكائنات غير 
العضوّية، أو الممييز بني األنواع، أو بحسب األصل، أو بحسب اسمعماالت البشر، أو أّي 

نوع آخر من األوضاع. 

6. بجّرد اممالك الكائنات البشرّية حقوًقا لإلنسان، فإّن كّل الكائنات األخرا متملك حقوًقا 
خاّصة بنوعها، تالئم دورها ووظيفمها صلب املجموعات المي توجد ضمنها. 

7. حقوق كّل كائن محدودة بحقوق الكائنات األخرا، وكّل نزاع ينشب بني احلقوق يجب أن 
يحّل بطريقة حتافظ على سالمة أّمنا األرض وتوازنها وصّحمها. 

املاّدة 2 احلقوق األصيلة ألّمنا األرض:

1. تممّمع أّمنا األرض وكّل الكائنات المي تمكّون منها باحلقوق األصيلة الّمالية: 

أ. احلّق في احلياة والوجود

ب. احلّق في االحترام. 

ج. احلّق في جتديد قدرتها احليوّية، ومواصلة دوراتها وعملّياتها احليوّية من دون إدخال اضطرابات 
عليها من فعل اإلنسان. 

د. احلّق في احلفاظ على هوّيتها وسالمتها باعتبارها كائناٍت متمايزة ذاتّية التنظيم ومتواشجة. 

هـ. احلّق في املاء باعتباره مصدًرا للحياة. 

و. احلّق في هواء نقّي. 

ز. احلّق في صّحة متكاملة. 

ح. احلّق في عدم التعّرض للتلّوث والتسّمم وتأثير النفايات املشّعة. 
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ط. احلق في عدم تعريض تركيبها اجليني للتعديل أو االضطراب بطريقة تهّدد سالمتها أو أداءها 
احليوي والصّحي.  

ي. احلّق في استرجاٍع كامٍل وسريٍع للحقوق املعترف بها في هذا اإلعالن في حال تعّرضها لالنتهاك 
بسبب أفعال اإلنسان. 

disrupted	in	a	manner	that	threatens	its	integrity	or	vital	and	
healthy	functioning;

j.	 the	right	to	full	and	prompt	restoration	for	violation	of 	
the	rights	recognized	in	this	Declaration	caused	by	hu-
man	activities;

2.	 Each	being	has	 the	 right	 to	a	place	and	 to	play	 its	 role	 in	
Mother	Earth	for	her	harmonious	functioning.

3.	 Every	being	has	the	right	to	wellbeing	and	to	live	free	from	
torture	or	cruel	treatment	by	human	beings.

املاّدة 3 االلتزامات البشرّية نحو أّمنا األرض:
1. كّل إنسان مسؤول عن احمرام أّمنا األرض والعيش في تناغم معها. 

2. يجب على كّل الكائنات البشرّية والدول واملؤّسسات العمومّية واخلاّصة أن: 

أ. تتصّرف وفقا للحقوق وااللتزامات املعترف بها في هذا اإلعالن.

ب. تقّر باحلقوق وااللتزامات املعترف بها في هذا اإلعالن، وتشّجع على التنفيذ الكامل لها. 

ج. تشّجع على تعّلم وحتليل وتفسير وإعالم اآلخرين بكيفّية العيش في انسجام مع أّمنا األرض 

طبًقا لهذا اإلعالن وتشارك فيه. 

د. تتأّكد من أّن السعي إلى رفاهّية اإلنسان يسهم في حتقيق رفاهّية أّمنا األرض اآلن وفي املستقبل. 

هـ- ترسي وتطّبق معايير وقوانني فّعالة للدفاع عن حقوق أّمنا األرض وحمايتها وحفظها. 

و- حتترم وحتمي وتصلح عند االقتضاء سالمة الدورات البيئّية احليوّية ألّمنا األرض ومساراتها 

وتوازناتها. 
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ز- تضمن معاجلة األضرار التي تسّببت فيها انتهاكات احلقوق األصيلة املعترف بها في هذا اإلعالن، 

وحتّمل املتسّببني فيها مسؤولّية استعادة أّمنا األرض سالمتها وصّحتها. 

ك- تقدر الكائنات البشرّية واملؤّسسات على الدفاع عن حقوق أّمنا األرض وكّل الكائنات. 

ل- ترسي تدابير وقائّية وتقييدّية حتول دون تسّبب األنشطة البشرّية في انقراض األنواع أو تدمير 

األنظمة البيئّية أو اضطراب الدورات البيئّية. 

م- تضمن الّسالم وتقضي على األسلحة النووّية والكيميائّية والبيولوجّية. 

س- تعّزز املمارسات احملترمة ألّمنا األرض، ولكّل الكائنات، وتدعمها وفًقا لثقافة كّل مجتمع وعاداته 

وتقاليده. 

ع- تعّزز األنظمة االقتصادّية املتوائمة مع أّمنا األرض، واملتوافقة مع احلقوق املعترف بها في هذا 

اإلعالن.

املاّدة 4 التعريفات:

1. يشمل مصطلح »الكائنات« األنظمة البيئّية واملجممعات الطبيعّية واألنواع وكّل الكائنات األخرا 
املوجودة بوصفها جْزًءا من أّمنا األرض. 

2. ال شيء في هذا اإلعالن يحّد من االعمراف باحلقوق األصيلة األخرا لكّل الكائنات أو لكائنات 
محّددة. 
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4( اإلعالن العاملي بشأن التنّوع الثقافي الذي أقّره املؤمتر العاّم ملنّظمة األمم 

املّتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته احلادية والثالثني يوم 02 نوفمبر 2001
املؤمتر العاّم

The General Conference,

Committed	to	the	full	implementation	of 	the	human	rights	and	
fundamental	 freedoms	 proclaimed	 in	 the	Universal	Declaration	 of 	
Human	 Rights	 and	 other	 universally	 recognized	 legal	 instruments,	
such	as	the	two	International	Covenants	of 	1966	relating	respectively	
to	civil	and	political	rights	and	to	economic,	social	and	cultural	rights,

Recalling	 that	 the	 Preamble	 to	 the	Constitution	 of 	UNESCO	
affirms	“that	the	wide	diffusion	of 	culture,	and	the	education	of 	hu-
manity	for	justice	and	liberty	and	peace	are	indispensable	to	the	dig-
nity	of 	man	and	constitute	a	sacred	duty	which	all	the	nations	must	
fulfil	in	a	spirit	of 	mutual	assistance	and	concern”,

Further	recalling	Article	1	of 	the	Constitution,	which	assigns	to	
UNESCO	among	other	purposes	that	of 	recommending	“such	inter-
national	agreements	as	may	be	necessary	to	promote	the	free	flow	of 	
ideas	by	word	and	image”,

	Referring	to	the	provisions	relating	to	cultural	diversity	and	the	exer-
cise	of 	cultural	rights	in	the	international	instruments	enacted	by	UNESCO,	

1.	 Reaffirming	that	culture	should	be	regarded	as	the	set	of 	dis-
tinctive	spiritual,	material,	intellectual	and	emotional	features	
of 	society	or	a	social	group,	and	that	it	encompasses,	in	ad-
dition	to	art	and	literature,	lifestyles,	ways	of 	living	together,	
value	systems,	traditions	and	beliefs,	

2.	 Noting	that	culture	is	at	the	heart	of 	contemporary	debates	
about	 identity,	 social	 cohesion,	 and	 the	 development	 of 	 a	
knowledge	based	economy,

Affirming	that	respect	for	the	diversity	of 	cultures,	tolerance,	di-
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alogue	and	cooperation,	in	a	climate	of 	mutual	trust	and	understand-
ing	are	among	the	best	guarantees	of 	international	peace	and	security,

Aspiring	to	greater	solidarity	on	the	basis	of 	recognition	of 	cul-
tural	diversity,	of 	awareness	of 	the	unity	of 	humankind,	and	of 	the	
development	of 	intercultural	exchanges,

Considering	that	the	process	of 	globalization,	facilitated	by	the	
rapid	 development	 of 	 new	 information	 and	 communication	 tech-
nologies,	 though	representing	a	challenge	for	cultural	diversity,	cre-
ates	the	conditions	for	renewed	dialogue	among	cultures	and	civili-
zations,	Aware	of 	the	specific	mandate	which	has	been	entrusted	to	
UNESCO,	within	the	United	Nations	system,	to	ensure	the	preserva-
tion	and	promotion	of 	the

fruitful	diversity	of 	cultures,

Proclaims	the	following	principles	and	adopts	the	present	Dec-
laration:

Identity,	diversity	and	pluralism

Article 1 Cultural diversity: the common heritage of  humanity

Culture	takes	diverse	forms	across	time	and	space.	This	diversity	
is	embodied	in	the	uniqueness	and	plurality	of 	the	identities	of 	the	
groups	and	societies	making	up	humankind.	As	a	source	of 	exchange,	
innovation	and	creativity,	cultural	diversity	is	as	necessary	for	human-
kind	as	biodiversity	is	for	nature.	In	this	sense,	it	is	the	common	her-
itage	 of 	 humanity	 and	 should	 be	 recognized	 and	 affirmed	 for	 the	
benefit	of 	present	and	future	generations.

Article2 from cultural diversity to cultural pluralism

In	our	increasingly	diverse	societies,	 it	 is	essential	to	ensure	har-
monious	interaction	among	people	and	groups	with	plural,	varied	and	
dynamic	cultural	identities	as	well	as	their	willingness	to	live	together.	
Policies	for	the	inclusion	and	participation	of 	all	citizens	are	guarantees	
of 	social	cohesion,	the	vitality	of 	civil	society	and	peace.	Thus	defined,	
cultural	pluralism	gives	policy	expression	to	the	reality	of 	cultural	di-
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versity.	In	dissociable	from	a	democratic	framework,	cultural	pluralism	
is	 conducive	 to	 cultural	 exchange	 and	 to	 the	 flourishing	 of 	 creative	
capacities	that	sustain	public	life.	Cultural	diversity	and	human	rights.

Cultural	diversity	as	a	factor	in	development.

Cultural	diversity	widens	the	range	of 	options	open	to	everyone;	
it	is	on	the	roots	of 	development,	understood	not	simply	in	terms	of 	
economic	growth,	but	also	as	a	means	to	achieve	a	more	satisfactory	
intellectual,	emotional,	moral	and	spiritual	existence.

 Article 4 Human rights as guarantees of  cultural diversity

The	defence	of 	cultural	diversity	is	an	ethical	imperative,	insepa-
rable	 from	 respect	 for	 human	dignity.	 It	 implies	 a	 commitment	 to	
human	rights	and	fundamental	freedoms,	in	particular	the	rights	of 	
persons	belonging	to	minorities	and	those	of 	indigenous	peoples.	No	
one	may	invoke	cultural	diversity	to	infringe	upon	human	rights	guar-
anteed	by	international	law,	nor	to	limit	their	scope.

Article 5 Cultural rights as an enabling environment for cultural 
diversity

Cultural	 rights	are	an	 integral	part	of 	human	rights,	which	are	
universal,	indivisible	and	interdependent.	The	flourishing	of 	creative	
diversity	requires	the	full	implementation	of 	cultural	rights	as	defined	
in	Article	27	of 	the	Universal	Declaration	of 	Human	Rights	and	in	of 	
the	International	Covenant	on	Economic,	Social	and	cultural	Rights.	
All	persons	 should	 therefore	be	 able	 to	 express	 themselves	 and	 to	
create	and	disseminate	their	work	in	the	language	of 	their	choice,	and	
particularly	in	their	mother	tongue;	all	persons	should	be	entitled	to	
Quality	education	and	training	that	fully	respect	their	cultural	identity;	
and	all	persons	have	the	right	to	participate	in	the	cultural	life	of 	their	
choice	and	conduct	their	own	cultural	practices,	subject	to	respect	for	
human	rights	and	fundamental	freedoms.

Towards	access	for	all	to	cultural	diversity
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While	ensuring	the	free	flow	of 	ideas	by	word	and	image,	care	
should	be	exercised	so	that	all	cultures	can	express	themselves	and	
make	 themselves	known.	Freedom	of 	expression,	media	pluralism,	
multilingualism,	equal	access	to	art	and	to	scientific	and	technologi-
cal	 knowledge,	 including	 in	 digital	 form,	 and	 the	 possibility	 for	 all	
cultures	to	have	access	to	the	means	of 	expression	and	dissemination	
are	the	guarantees	of 	cultural	diversity.

Cultural	diversity	and	creativity.

Cultural	heritage	as	the	wellspring	of 	creativity.

Creation	draws	on	the	roots	of 	cultural	tradition,	but	flourishes	
in	contact	with	other	cultures.	For	this	reason,	heritage	in	all	its	forms	
must	be	preserved,	enhanced	and	handed	on	to	future	generations	as	
a	record	of 	human	experience	and	aspirations,	so	as	to	foster	creativ-
ity	in	all	its	diversity	and	to	inspire	genuine	dialogue	among	cultures.

Cultural	goods	and	services:	commodities	of 	a	unique	kind.	In	the	
face	of 	present-day	economic	and	technological	change,	opening	up	
vast	prospects	for	creation	and	innovation,	particular	attention	must	be	
paid	to	the	diversity	of 	the	supply	of 	creative	work,	to	due	recognition	
of 	the	rights	of 	authors	and	artists	and	to	the	specificity	of 	cultural	
goods	and	services	which,	as	vectors	of 	identity,	values	and	meaning,	
must	not	be	treated	as	mere	commodities	or	consumer	goods.

Article 9 Cultural policies as catalysts of  creativity

While	ensuring	the	free	circulation	of 	ideas	and	works,	cultural	
policies	must	create	conditions	conducive	to	the	production	and	dis-
semination	of 	diversified	cultural	goods	and	services	through	cultural	
industries	that	have	the	means	to	assert	themselves	at	the	local	and	
global	level.	It	is	for	each	State,	with	due	regard	to	its	international	
obligations,	to	define	its	cultural	policy	and	to	implement	it	through	
the	means	it	considers	fit,	whether	by	operational	support	or	appro-
priate	regulations.
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Cultural	diversity	and	international	solidarity.

Article 10 Strengthening capacities for creation and dissemi-
nation worldwide

In	the	face	of 	current	imbalances	in	flows	and	exchanges	of 	cul-
tural	goods	and	services	at	the	global	level,	it	is	necessary	to	reinforce	
international	cooperation	and	solidarity	aimed	at	enabling	all	coun-
tries,	 especially	developing	 countries	 and	countries	 in	 transition,	 to	
establish	cultural	industries	that	are	viable	and	competitive	at	national	
and	international	level.

Article 11 Building partnerships between the public sector, 
the private sector and civil society

Market	forces	alone	cannot	guarantee	the	preservation	and	pro-
motion	of 	cultural	diversity,	which	 is	 the	key	to	sustainable	human	
development.	From	this	perspective,	the	preeminence	of 	public	pol-
icy,	 in	partnership	with	the	private	sector	and	civil	society,	must	be	
reaffirmed.

Article 12 The role of  UNESCO

UNESCO,	by	virtue	of 	 its	mandate	and	functions,	has	 the	 re-
sponsibility	to:

a.	 Promote	the	incorporation	of 	the	principles	set	out	 in	
the	present	Declaration	into	the	development	strategies	
drawn	up	within	the	various	intergovernmental	bodies;

b.	 Serve	as	a	reference	point	and	a	forum	where	States,	in-
ternational	governmental	and	nongovernmental	organi-
zations,	civil	society	and	the	private	sector	may	join	to-
gether	in	elaborating	concepts,	objectives	and	policies	in	
favour	of 	cultural	diversity;

c.	 Pursue	its	activities	in	standard	setting,	awareness	raising	
and	capacity	building	in	the	areas	related	to	the	present	
Declaration	within	its	fields	of 	competence;
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d.	 Facilitate	 the	 implementation	 of 	 the	 Action	 Plan,	 the	
main	lines	of 	which	are	appended	to	the	present	Decla-
ration.

1	 Among	which,	in	particular,	the	Florence	Agreement	of 	
1950	and	its	Nairobi	Protocol	of 	1976,	the

	 Universal	 Copyright	 Convention	 of 	 1952,	 the	 Declaration	 of 	
Principles	on	International	Cultural	Cooperation	of 	1966,	the	Conven-
tion	on	the	Means	of 	Prohibiting	and	Preventing	the	Illicit	Import,	
Export	and	Transfer	of 	Ownership	of 	Cultural	Property	(1970),	the	
Convention	for	the	Protection	of 	World	Cultural	and	Natural	Herit-
age	of 	1972,	the	UNESCO	Declaration	on	Race	and	Racial	Prejudice	
of 	 1978,	 the	 commendation	 concerning	 the	 Status	of 	 the	Artist	 of 	
1980,	and	the	Recommendation	on	Safeguarding	Traditional	and	Pop-
ular	Culture	of 	1989.

This	definition	is	in	line	with	the	conclusions	of 	the	World	Con-
ference	on	Cultural	Policies	(MONDIACULT,	Mexico	City,	1982),	of 	
the	World	Commission	on	Culture	and	Development	(Our	Creative	
Diversity,	 1995),	and	of 	the	Intergovernmental	Conference	on	Cul-
tural	Policies	for	Development	(Stockholm,	1998)

5) Elimination of  all forms of  religious intolerance

The	General	Assembly,

Recalling	that	all	States	have	pledged	themselves,	under	the	Char-
ter	of 	 the	United	Nations,	 to	promote	and	encourage	universal	 re-
spect	for	and	observance	of 	human	rights	and	fundamental	freedoms	
for	all	without	distinction	as	to	race,	sex,	language	or	religion,

Reaffirming	 that	 discrimination	 against	 human	 beings	 on	 the	
grounds	of 	religion	or	belief 	constitutes	an	affront	to	human	dignity	
and	a	disavowal	of 	the	principles	of 	the	Charter,	Recalling	article	18	
of 	the	Universal	Declaration	of 	Human	Rights:

1/	and	article	18	of 	the	International	Covenant	on	Civil	and	Po-
litical	Rights,
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2/Reaffirming	its	resolution	36/55	of 	25	November	1981,	by	which	
it	proclaimed	the	Declaration	on	the	Elimination	of 	All	Forms	of 	In-
tolerance	and	of 	Discrimination	Based	on	Religion	or	Belief,	and	the	
United	Nations	Millennium	Declaration,

3/	in	particular	paragraph	4	thereof,	Emphasizing	that	the	right	
to	freedom	of 	thought,	conscience,	religion	and	belief 	is	far-reaching	
and	 profound	 and	 that	 it	 encompasses	 freedom	of 	 thought	 on	 all	
matters,	personal	conviction	and	the	commitment	to	religion	or	be-
lief,	whether	manifested	 individually	 or	 in	 community	with	 others,	
and	in	public	or	private,	Reaffirming	the	call	of 	the	World	Conference	
on	Human	Rights,	held	at	Vienna	from	14	to	25	June	1993,	for	all	Gov-
ernments	to	take	all	appropriate	measures	 in	compliance	with	their	
international	obligations	and	with	due	regard	to	their	respective	legal	
systems	to	counter	intolerance	and	related	violence	based	on	religion	
or	belief,	including	practices	of 	discrimination	against	women	and	the	
desecration	of 	 religious	 sites,	 recognizing	 that	 every	 individual	 has	
the	right	to	freedom	of 	thought,	conscience,	expression	and	religion,

4/Calling	upon	all	Governments	 to	cooperate	with	 the	Special	
Rapporteur	of 	the	Commission	on	Human	Rights	on	religious	intol-
erance	to	enable	him	to	carry	out	his	mandate	fully,

Alarmed	 that	 serious	 instances	 of 	 intolerance	 and	 discrimina-
tion	on	the	grounds	of 	religion	or	belief,	including	acts	of 	violence,	
intimidation	and	coercion	motivated	by	religious	intolerance,	occur	in	
many	parts	of 	the	world	and	threaten	the	enjoyment	of 	human	rights	
and	fundamental	freedoms,

5/Deeply	concerned	that,	as	reported	by	the	Special	Rapporteur,	
the	rights	violated	on	religious	grounds	include	the	right	to	life,	the	
right	to	physical	 integrity	and	to	liberty	and	security	of 	person,	the	
right	to	freedom	of 	expression,	the	right	not	to	be	subjected	to	tor-
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ture	or	other	cruel,	inhuman	or	degrading	treatment	or	punishment	
and	the	right	not	to	be	arbitrarily	arrested	or	detained

5/Believing	that	further	efforts	are	therefore	required	to	promote	
and	protect	the	right	to	freedom	of 	thought,	conscience,	religion	and	
belief 	and	to	eliminate	all	forms	of 	hatred,	intolerance	and	discrimi-
nation	based	on	religion	or	belief,

1.	 Reaffirms	that	freedom	of 	thought,	conscience,	religion	and	be-
lief 	is	a	human	right	derived	from	the	inherent	dignity	of 	the	
human	person	and	guaranteed	to	all	without	discrimination;

2.	 Urges	States	to	ensure	that	their	constitutional	and	legal	sys-
tems	 provide	 effective	 guarantees	 of 	 freedom	 of 	 thought,	
conscience,	religion	and	belief,	including	the	provision	of 	ef-
fective	remedies	in	cases	in	which	the	right	to	freedom	of 	re-
ligion	or	belief 	is	violated;

3.	 Also	urges	States	to	ensure,	in	particular,	that	no	one	within	
their	jurisdiction	is,	because	of 	his	or	her	religion	or	belief,	de-
prived	of 	the	right	to	life	or	the	right	to	liberty	and	security	of 	
person,	or	subjected	to	torture	or	arbitrary	arrest	or	detention;

4.	 Further	urges	States,	in	conformity	with	international	stand-
ards	of 	human	rights,	to	take	all	necessary	action	to	prevent	
such	instances,	to	take	all	appropriate	measures	to	combat	ha-
tred,	 intolerance	 and	 acts	 of 	 violence,	 intimidation	 and	 co-
ercion	motivated	by	 religious	 intolerance	 and	 to	 encourage,	
through	the	educational	system	and	by	other	means,	under-
standing,	tolerance	and	respect	in	matters	relating	to	freedom	
of 	religion	or	belief;

5.	 Emphasizes	that,	as	underlined	by	the	Human	Rights	Com-
mittee,	restrictions	on	the	freedom	to	manifest	religion	or	be-
lief 	are	permitted	only	if 	those	limitations	that	are	prescribed	
by	law	are	necessary	to	protect	public	safety,	order,	health	or	
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morals,	 or	 the	 fundamental	 rights	 and	 freedoms	 of 	 others,	
and	are	applied	in	a	manner	that	does	not	vitiate	the	right	to	
freedom	of 	thought,	conscience	and	religion;

6.	 Urges	States	to	ensure	that,	in	the	course	of 	their	official	du-
ties,	members	of 	law	enforcement	bodies,	civil	servants,	ed-
ucators	 and	other	 public	 officials	 respect	 different	 religions	
and	beliefs	and	do	not	discriminate	against	persons	professing	
other	religions	or	beliefs;

7.	 Calls	upon	all	States	to	recognize,	as	provided	for	in	the	Dec-
laration	on	the	Elimination	of 	All	Forms	of 	Intolerance	and	
of 	Discrimination	Based	on	Religion	or	Belief,	6/	the	right	of 	
all	persons	to	worship	or	assemble	in	connection	with	a	reli-
gion	or	belief 	and	to	establish	and	maintain	places	for	those	
purposes;

8.	 Expresses	its	grave	concern	at	any	attack	upon	religious	plac-
es,	sites	and	shrines,	and	calls	upon	all	States,	 in	accordance	
with	their	national	legislation	and	in	conformity	with	interna-
tional	human	rights	standards,	to	exert	their	utmost	efforts	to	
ensure	that	such	places,	sites	and	shrines	are	fully	respected	
and	protected;

9.	 Recognizes	that	legislation	alone	is	not	enough	to	prevent	vi-
olations	of 	human	rights,	 including	the	right	to	freedom	of 	
religion	or	belief,	and	that	the	exercise	of 	tolerance	and	non-
discrimination	by	persons	and	groups	is	necessary	for	the	full	
realization	of 	the	aims	of 	the	Declaration;

10.	 Takes	 note	 with	 appreciation	 of 	 the	 interim	 report	 of 	 the	
Special	Rapporteur	of 	the	Commission	on	Human	Rights	on	
religious	intolerance,	/7	and	encourages	continued	efforts	on	
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the	part	of 	the	Special	Rapporteur,	who	was	appointed	to	ex-
amine	incidents	and	governmental	actions	in	all	parts	of 	the	
world	that	are	incompatible	with	the	provisions	of 	the	Decla-
ration	and	to	recommend	remedial	measures,	as	appropriate;

11.	 Welcomes	the	decision	of 	the	Commission	on	Human	Rights	
in	resolution	2000/33	of 	20	April	2000/8	to	change	the	title	of 	
the	Special	Rapporteur	from	Special	Rapporteur	on	religious	
intolerance	to	Special	Rapporteur	on	freedom	of 	religion	or	
belief;

12.	 Takes	note	of 	the	study	presented	by	the	Special	Rapporteur	to	
the	Preparatory	Committee	for	the	World	Conference	against	
Racism,	Racial	Discrimination,	Xenophobia	and	Related	In-
tolerance	at	its	first	session,	and	encourages	the	Special	Rap-
porteur	to	continue	to	contribute	to	the	preparations	for	the	
Conference,	which	is	to	be	held	at	Durban,	South	Africa,	in	
2001,	 on	matters	 relating	 to	 religious	 intolerance	 that	have	 a	
bearing	on	the	World	Conference;

13.	 Encourages	Governments	to	give	serious	consideration	to	in-
viting	the	Special	Rapporteur	to	visit	their	countries	so	as	to	
enable	him	to	fulfil	his	mandate	even	more	effectively;

14.	 Welcomes	 the	 initiatives	 of 	 Governments	 and	 nongovern-
mental	organizations	to	collaborate	with	the	Special	Rappor-
teur,	including	by	the	convening	of 	an	international	consulta-
tive	 conference	on	 school	 education	 in	 relation	 to	 freedom	
of 	religion	and	belief,	tolerance	and	nondiscrimination,	to	be	
held	 at	Madrid	 in	November	 2001,	 and	 encourages	Govern-
ments,	nongovernmental	organizations	 and	other	 interested	
parties	to	participate	actively	in	that	conference;

15.	 Encourages	Governments,	when	seeking	the	assistance	of 	the	
United	Nations	Programme	of 	Advisory	Services	and	Tech-
nical	Assistance	 in	 the	Field	of 	Human	Rights,	 to	consider,	
where	 appropriate,	 including	 requests	 for	 assistance	 for	 the		
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Promotion	and	protection	of 	the	right	to	freedom	of 	thought,	
conscience	and	religion;

16.	 Welcomes	 and	 encourages	 the	 continuing	 efforts	 of 	 non-
governmental	organizations	and	religious	bodies	and	groups	
to	promote	the	implementation	and	dissemination	of 	the	Dec-
laration,	and	encourages	their	work	in	promoting	freedom	of 	
religion	or	belief 	and	in	highlighting	cases	of 	religious	intoler-
ance,	discrimination	and	persecution;

17.	 Requests	the	Commission	on	Human	Rights	to	continue	its	
consideration	 of 	 measures	 for	 the	 implementation	 of 	 the	
Declaration;

18.	 Requests	the	Special	Rapporteur	to	submit	an	interim	report	
to	the	General	Assembly	at	its	fifty-sixth	session;

19.	 Requests	the	Secretary-general	to	ensure	that	the	Special	Rap-
porteur	receives	the	resources	necessary	to	enable	him	to	dis-
charge	his	mandate	fully;

20.	 Decides	 to	 consider	 the	 question	 of 	 the	 elimination	 of 	 all	
forms	of 	religious	intolerance	at	its	fifty-sixth	session	under	
the	item	entitled	“Human	rights	questions”.

81st	plenary	meeting	4	December	2000
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6) Sample: Manifesto on education for peace, (Students of  the 
International School of  Geneva)

MANIFESTO ON EDUCATION FOR PEACE

We	the	students	of 	the	International	School	of 	Geneva	declare	that	
schools	throughout	the	world	should	teach	all	young	people:

1.	 To	be	open-minded	and	curious	about	people’s	race,	
beliefs,	gender	and	background;

2.	 To	genuinely	care	about	other	people	and	consider	their	
needs;

3.	 To	be	prepared	to	share	with	others;

4.	 To	be	attentive	to	the	suffering	of 	others	and	prepared	to	
help;

5.	 To	learn	about	peacemaking	and	conflict	resolution;

6.	 To	be	inspired	by	the	people	in	history	who	brought	more	
peace	to	the	world;

7.	 To	work	together,	inside	and	outside	of 	school,	as	builders	
of 	peace;

8.	 To	discuss	and	learn	about	global	affairs;

9.	 To	understand	how	fragile	the	world	is	and	act	accordingly	
as	one	humanity;

10.	 To	keep	the	flame	of 	peace	ablaze	throughout	our	lives.

Genéve,	palais	des	Nations,	2015

This	manifesto	was	drawn	up	from	the	reflections	of 	students	of 	all	
ages	from	the	international	School	of 	Geneva
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