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5  ركشقتو ركش

شكر وتقدير 

ومكَحشإلىشتجلمعيةش شبمُ فيش7شسبممبك/أرلللش2017،شتوّ متمُ
يَِّضشلهذتشتملومكحشأنش شِفيهشإنهشقإذتشقمُ شقلتمُ تلعامةشلألممشتملمح ةشكنتمُ
رنّفذ،شفسيرلنشعالمةشفارقةشلألجيالشتلوادمة.شإنشحتويوهشرعمم ش
إرتدتناشتلصادقةش رويناشعلىشجهلدناشتملمضافكة،شقباخلصلصشعلىش
قتصميمناشعلىشخ مةشتإلنسانية.شهذتشتملومكحشرحملشعنلتنش»ثوافةش
تلفاعلنيش كلش منش »قرمطلبش تملسموبلش أجيالش أمنش أجلش منش تلسالمش
بمو ميشدرقسشخاصةشحللشثوافةشتلسالمش أنفسهمش إلزتمش تل قلينيش
م��كقرتش تألطفالش رر��اضش منش ب�� ًءتش تلمكبلرة،ش قتمل��لتدش تلبكتمجش ضمنش
لويش قق ش قتجلامعي.ش تلثانليش بالمعليمش قتنمهاًءش تالبم تئيش بالمعليمش
هذتشتملشكقعشتكحيًباشمنشرئيسشتجلمعيةشتلعامةشآنذتكشتلسي ش»بيمكش
تمللتفوةش تلشرك.ش رلتش لهشبجزرلش أتو مش أنش أقّدش تلذيش طلمسلن«ش
علىشتملشكقعشحافزتشليشلالنموالشإلىشتخلطلتتشتلماليةشفيشجتسي ش
مؤسسةش دّ نتش 2017،ش تلثانيش نلفمبك/تشكرنش 22ش ففيش فركتي.ش
»عب تلعزرزشسعلدشتلبابطنيشتلثوافية«شككسيشثوافةشتلسالمشفيشرقماش
قتعمنتشبجميعشأنشطمه.شقلو شأقكلناشمهمةشتإل كتفشعليهشقت ررسش
ثوافةشتلسالمشللمككزشتألقرقبيشلل ميوكتطيةشقحولقشتإلنسانشتلذيش

رضمش100شجامعةشمنشجميعشأنحاءشتلعالم.

قتلملجيهش دقليةشلإل كتفش إنشاءشجلنةش ذلكش بع ش ققكرتش
فيشتسهيلشمهمةشأقلئكشتلذرنشسيولملنشبم ررسشثوافةشتلسالمش

لألجيالشتلوادمة.

تألقلش تالجمماعش فيهش تكأستش تل��ذيش تللقتش هلش ذل��كش ك��انش
لهذهشتللجنةشفيشرقما،شفيش23شنلفمبك/تشكرنشتلثانيش2017،شأيش
»ألمييكقش مككزش فيش تلسالمش ككسيش ت  نيش تَ��اَلش تل��ذيش تليلمش فيش
سبينيلي«شبجامعةشرقماشتلثالثة.شإثكشذلكشعو ناشتجمماعاشثانياشفيش
رقماشفيش28شجانفي/رناركش2018ش)علىشتمم تدشرلمنيشممماليني(،ش
قمناشخاللهماشبمح ر شمحملاشتملناهج.شقتلمويناشأرًضاشفيشلشبلنة،ش

تل قليش تملنم اش خاللش 2018،ش أفكرل/أبكرلش ق5ش  4 فيش تلبكتغال،ش
تلذيشعو تهشمؤسسةش»غللبنريان«شحللشتلمعليمشتلعاليشفيشأققاتش
تلبكتغاليةش تجلمهلررةش قسامش تولي يش بناسبةش قكذلكش تلطلترئ،ش
منشقبلشتلكئيسش»مارسيللشرربيلل«.شفيشخطلةشأقلى،شتتفوناشجميًعاش
علىشإع تدش»منهجشمنلذجي«شرلجهشتخلبكتءشفيشتأليفشمناهجهمش
فيشجميعشمسملراتشتلمعليم.شقأخذشتخلبكتءشبعنيشتالعمبارشجميعش
أفضلش أدمجلتش قهرذتش تللجنة،ش أعضاءش ق مهاش تلميش تالقمكتحاتش
2018،ش سبممبك/أرلللش 5ش قفيش تملومكح.ش تو ميش عن ش تملساهماتش
ق متشهذتشتملنهجشإلىشتجلمعيةشتلعامةشلألممشتملمح ةشفيشتملنم اش
رفيعشتملسملاشحللشثوافةشتلسالم.شقق شمتتشتمللتفوةشعليهشمنشقبلش
تحلاضكرنشمعشطلبشخاصشإلضافةشدرقسشحللشتللسائلشتملخملفةش
حلمارةشتلمكتثشتلثوافي.شقمنذشذلكشتحلني،شقكخطلةشثانية،شقامتش
تملناهج.ش بمأليفش بمرليفشفكقشتخلبكتءشتملخمصةش جلنةشتإل ��كتفش

قمتشتخميارشأعضاءشتلفكقشعلىشأساسشمعاريكشثالثة:
• 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.	

قأقصتشجلنةشتإل كتفشباعممادشأفضلشتلنماذجشمنشتمل ترسش
تلبكرطانيش ف��يش رلهش إجنليزيش ت��كب��ليش نظامش قتطبيقش تملمنلعةش

قتألمكرريشقكذلكشنظامشتلبل تنشتلناطوةشباللغةشتإلجنليزرة.

كماشحثتشعلىشتلنظكشفيشمناهجشتعليميةشفعالةشأخكاشفيش
قتإلرطالية.شقق ش قتألملانيةش تلفنلن رةش تألنظمةش مثلش أنظمةشأخكاش
متتشصياغةشتملناهجشمنشقبلشثالثشفكقشمنشتملخمصنيشتعمم قتش
مشللجمعيةشتلعامةشلألممشتملمح ةشفيش5  علىشمنلذجشتملنهجشتلذيشقمُ ِّ

سبممبك/شأرلللش2018.شهذهشتلفكقشهي:
• فريق من خبراء التربية في رياض األطفال واملرحلة 	

االبتدائية واألساسية.

• فريق من خبراء التعليم الثانوي.	

• فريق من خبراء التعليم العالي.	
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 ركشقتو ركش6

شتلفكقشعلىشإمتامشتملناهجشفيشنهارةشأفكرل/ قلو شقمناشِبَحثِّ
أبكرلش2019،شحنىشنممرّنشمنشتو ميهاشلضيلفناشفيشتلنسخةشتألقلىش
منشتملنم اشتلعامليشلثوافةشتلسالمشتلذيشنظممهشتملؤسسةشفيشمحرمةش
تلع لشتل قليةشفيشالهايشفيش13شجلتن/رلنيلش2019..شقق شحضكش
تلفاعلةش قتجلهاتش قتلسياسينيش تلعالمش قادةش منش ع دش تملنم اش هذتش
تالجمماعيةشقتلثوافية.شقمنشأجلشضمانشتإلجنازشتلشاملشلعملناشفيش
تهاميش تل كملرش لألسماذش تملشكفةش تللجنةش عه تش تح�� دة،ش تآلج��الش
علىش قتإل ���كتفش قتملمابعةش بالمنسيقش تملؤسسةش ع��امش م ركش عب قليش
تلذرنش تخلبكتءش ف��كقش جلميعش تجلزرلش بالشركش أتوّ مش ل��ذتش تملناهج.ش

قاملتشبمأليفشتملناهجشقتحمكملتشتآلجالشتح دة.

• »لويجي موتشيا«،شجامعةشرقماش3،شإرطاليا.	

• تإلنسانش	 حولقش مككزش ب��ادقف��ا«،ش »جامعةش كامبانيا«،ش »دي��زي��ري��ه 
»أنطونيو بابيسكا«،شإرطاليا.

• تإلنسانش	 حولقش مككزش ب��ادقف��ا«،ش »جامعةش بيريني«،ش دي  »بيترو 
»أنطونيو بابيسكا«،شإرطاليا.

• »ماركو ماسيا«،شجامعةش»بادقفا«،شمككزشحولقشتإلنسانش»أنطونيو 	
بابيسكا«.شإرطاليا.

• »لورنس شيكاريللي«،شجامعةش»جلرجشتاقن«شقتجلامعةشتألمكرريةشبالواهكة.	

• »ماريا بونس دي ليون«،شجامعةش»متبل«،شرقما،شإرطاليا.	

• »أندريا شيكاريلي«،شجامعةشبكقكشقجامعةش»تكرنيميشقرسمك«.	

• »محفوظ العارم«،شمعه شسلسةشتل قلي.	

• »آشلي مونش«،شجامعةش مالشفللرر ت،ش»جاكسلنفيل«.	

• »إيلي سكرمالي«،شجامعةشتصميمشتملنمجاتشقتلمرنلللجيا،شتململرةش	
تملمح ة

• »أونا سيبولد«،شجامعةش مالشترساس،شتللالراتشتملمح ةشتألمكررية.	

• »نيول هوغالند«،شجامعةش»بيكزرت«.	

• »جون تيم«،شجامعةشقالرةش»سانشدريغل«.	

• »جوناثان ميسون«ش-شكليةشتآلدتبش-شتلنس.	

• »اليزابيث ماركيز«شتمل رسةشتلفكنسيةشبالرلرت.	

• »إميان قرامي«شتمل رسةشتلفكنسيةشبالرلرت.	

تملشكفة،ش تللجنةش إلىش بخالصش ركيش أتو مش أنش أقدش كماش
شبكئاسمها،شعلىشدعمهاشتملسممكشملشكقعناشتإلنسانيش تلميشتشكفتمُ

تلعاملي:

• تخلارجيةش	 قزر��كش تملالطيش تلبكملانيش رئيسش فريندو«  »مايكل 
تألس��ب��ق،شقه��لشإل��ىشح��ّ شكمَابةشه��ذهشتل��ّس��ط��لر،شنائبشرئيسش

تللجنةشتل ميوكتطيةشبالبن قية.

• ب��نيشتلشمالش	 »ت��ش��ارل��ز ن��وث��وم��ب«،شرئ��ي��سشمؤسسةشتحل���لترش
قتجلنلب،شقزركشتخلارجيةشتلبلجيريشتألسبق.

• »باتريسيا مارتيلو«،شرئيسةشتألكادمييةشتلعامليةشللشعك.	

• »لورا ترويسي«،شأمنيشعامشتألكادمييةشتلعامليةشللشعك.	

• »تيري رود الرسن«،شرئيسشمعه شتلسالمشتل قليشفيشنيلرلرك،ش	
قتملبعلثشتلسابقشلألممشتملمح ة.

• »آدم لوبيل«،شنائبشرئيسشمعه شتلسالمشتل قليشفيشنيلرلرك.	

• »جنيب فريجى«،شم ركشمعه شتلسالمشتل قلىشللشكقشتألقسطش	
ق مالشأفكرويا.

• »لويجي موتشيا«،شرئيسشمككزشألمييكقشسبينيلي،شرقما.	

• »ميشيل كاباسو«، رئيسشمؤسسةشتلبحكشتألبيضشتململسط.	

• »جورج أولريش«،شتألمنيشتلعامشللمككزشتألقرقبيشتملشمككشبنيش	
تجلامعاتشحلولقشتإلنسانشقتلّ موكطة.

• سعلدش	 عب تلعزرزش مؤسسةش عامش م ركش العبدولي«،ش »تهامي 
للشؤقنش تلسابقش تلملنسيش تل قلةش ققزركش تلثوافية،ش تلبابطنيش

تألقرقبيةشقتلعكبيةشقتإلفكرويةش)2016-2011(.

قفيشتخلمام،شميرنشإثكتءشهذهشتملناهجشبالحظاترمشتلويمةش
ألنهاشمصممةشمنشأجلشثوافةشتلسالمشتلميشتظلشدتئماشقي شتلمطلرك.

إنشثوافةشتلسالمشالشحتماجشإلىشبكهانشقالشإلىشدليلشألنهاش
تبكهنشعلىشنفسهاشبنفسها.

عبدالعزيز سعود البابطني
الكويت، 1 مايو 2019
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7 تلطئةش

توطئة 
الم التزام ثقافة السَّ

هذهش»تملناهج«ش)تلميشمتم شمنشرراضشتألطفالشإلىشتمل ترسش
تل قليش تملجممعش إل��ىش ��ِ ّم��تش قمُ قتجل��ام��ع��ات(ش قتلثانلرةش تالبم تئيةش
ضمنشتألنشطةشتملخملفةشل�ش»تملنم اشتلعامليشلثوافةشتلسالم«شتلذيش
2019،ش رلنيل/جلتنش 13ش فيش تلثوافيةش تلبابطنيش مؤسسةش نظممهش
بحرمةشتلع لشتل قليةش)قصكشتلسالم(شفيشالهايشبهللن ت،شقهيش
اشلكجلشجنحشفيشمشاررعهش متّثلشإجناًزتشآخَكشج رًكتشبالمو ركشحّوً
تلشعلب،ش بنيش قتلمواربش قتلشعكش لألدبش حياتهش قك��ّكسش تلمجاررةش
قتطلركشفركةشأنشتعيششتلبشكرةشمًعاشفيشقئامشقتحمكتمشقتفاهم،ش

قهيشقيمشترمنشفيشصميمشثوافةشتلسالم. 

تلعكبيش تللطنش منش مسالمش تلبابطنيشصلتش عب تلعزرزش إنش
رعملشبحماسشعلىشتطلركشمشكقعشطملحشإلنشاءشمجممعشدقليش-ش
»أمنش ب�ش تملشمككش تلمزتمناش علىش فيهشجميعاش نؤك ش -ش للمحوقش قابلش
تألجيالشتلوادمة«شمنشخاللشتلفيكشترلرنشتكبليشفيشثوافةشتلسالم.ش

روينا،شإّنشأقرقباشتلميشكثيكتشماشنهاجمهاشجنحتشفيشتحلفاظش
علىشتلسالمشألكثكشمنشسبعنيش)70(شعاماشمنشخاللشبناءشسياسيش
قتقمصاديشققانلنيشفكر شمنشنلعهشعلىشأرضيةشملطخةشبال ماءش
للوارةشنفسهاشتلميشكانتشسبباشفيشحكبنيشعامليمنيشفيشقكنشقتح .ش

َففيشسياقشتملنظلرشتألقرقبيشتملشمكك،شقحنيشنمح ثشعنش

قتطبيوهاش تألقرقبينيش تملؤسسنيش تآلب��اءش رؤرةش فإنش تلسالم،ش ثوافةش

تلفعليشهماشمسألمانشمككزرمان.

تلمراملش إل��ىشحتويقش تلسعيش ّه��لش تأله��ّمش ك��انشتخليارش لو ش

تألقل��ىش تخل��ط��لةش قك��ان��تش تالق��م��ص��ادي،ش تلمراملش عبكش تلسياسيش

تمل��لتدشتخل��امشللحكبشفيشذلكشتللقتشضمنشتالحتادش هيشتواسمش

أجلش قتلمفانيشمنش تلملجهش لب.شميثّلشهذتش قتلصُّ للفحمش تألقرقب��يش

تلسالمشصميمشتملشكقعشتألقرقبيشتلوائمشعلىشتالعموادشتلكتسخشبأنهش

كلماشمترنتش علبشأقرقباشقدقلهاشمنشتلنجاحشفيشتواسمشتلسيادةش

تلمحللش تلسياسيةشقتالقمصادرةشدقنشتلقف،شقّلشتعكضهاشخلطكش

إلىشضحيةشلالنعزتليةشقهيشأرضشخصبةشللحكبشقتلصكتع.

رنبعشتأسيسشتالحتادشتألقرقبيشأرًضاشمنشنفسشتلكقحشتلميش

عوبتشتحلكبشتلعامليةشتلثانيةشقتلوائمةشعلىشعالمشممعاقنشقممكتبطش

دقلياشحيثشتنضمشتل قلةشتلولميةشإلىشتملنظماتشتل قليةشمثلشتألممش

تملمح ةشققكاالتها.شقرنّصشميثاقشتألممشتملمح ةشفيشدرباجمهشبلضلحش

تلمسامحش ملمارسةش تجممعتش ق ش تملمح ة«ش تألممش » علبش أنش علىش

قتلعيششمًعاشفيشسالمشمعشبعضناشتلبعضشكجيكتنشجي رنشقَعلَىش

»تلحي شقلتناشللحفاظشعلىشتلسلمشقتألمنشتل قليني«.ش

مبا كةش تحل��كبش عوبتش تلميش تلفمكةش فيش أيش طلرلة،ش مل�� ةش

قفيشتجليلشتلذيشعارشمه،شأخذناشهذهشتلمطلعاتشتلنبيلةشباعمبارهاش

تل قليش بالمعاقنش تل��م��زتمش قتعمبكناش كلهش تلعالمش تبناهاش مَسلّّماٍتش

قتملشاركةشفيشصنعشتلوكترشمسألةشالشتمزعزع.

قخيارتتش أح تًثاش نشه ش أنناش تلولقشهلش ربعثشعلىش ماش إنش

سياسيةشالشتسمحشلناشبأخذشهذتشتالجتاهشعلىشأّنهشأمكشمسلمشبه.شإذش

سكعانشماشعوبتشنشلةشسولطشج ترشبكلنيشقإعادةشتلحي شمعظمش

أقرقباشهجماتشعشلتئيةشعلىشتمل نينيشمنشقبلشجماعاتشإرهابية،ش

مماشأداشإلىشتنمشارشتخللفشباسمشتلمطكّفشتل رنيشأقشغيكه.

للهجلمش تألقرقب��يش دتخلشتالحتادش تلسيادةش تواسمش رمعكضش
تلمعاقنش منلذجش تكتجعش فو ش قتلولمية:ش تلشعبلرةش تلولاش قبلش منش
تملجالش فاسًحاش فيشعصكناش تلسالمش قلبش فيش روعش تل��ذيش تل قليش
علتملش عليهاش حّكضتش تلميش تلولميةش تملشاعكش منش ج ر ةش مللجةش
كثيكة،شليسشأقلهاشقضيةشتلهجكةشتالقمصادرةشتلهائلة،شقتالنعزتلية،ش

قتخلطابشتلذيشميج شتلنزعةشتلولمية.ش
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إل��ىشمضىش قق��تش أيش أكثكشمنش كانتشتحلاجةش لذلكشرب��اش

قهرذتشفإنشمشكقعش»ثوافةش مزر شمنشثوافةشتلسالمشفيشعاملناش– 

تلسالمشألمنشأجيالشتملسموبل«شلمشرأتشفوطشفيشتللقتشتملناسب،ش

ثوافةش أنش م��ح��اقل��ةشض��م��انش م��نشخ��اللش أك��ب��كش أهميةش ررمسبش ب��لش

بوللبش سمفلزش تلوادمة،ش لألجيالش ألمنش أساسش هيش باش تلسالم،ش

قعوللشتألجيالشتجل ر ة.

إنشبطلشتلسالمشقتلالعنف،شتملهن سش»ككمشان شغان ي«،ش

تملعكقفشباسمش»تملهامتا«،شكانشملفواشحاِزشمنَاشج تشعن ماشقال:شإذتش

شلناشأنشنلتصلش أردناشتعليمشتلسالمشتحلويويشفيشهذتشتلعالم،شقَعنَّ

تحلكبشتحلويويةشعلىشتحلكب،شرجبشأنشنب أشباألطفال«.

تملكتفوةش قتملعاناةش تلعلتقبش رعكفش »تملهامتا«ش خًصاش كانش

الخميارشطكرقشتلالعنفشمنشأجلشحتويقشه فهشتلسياسي تملمعلقش

باسمواللشأممهشتلعظيمة.شلمشررنشتفانيهشمنشحيثشتملب أشقتملعمو ش

تلوللش بمسفيهش تلمزتمهش إنش سياسة.ش مسألةش تلالعنفش خ مةش فيش

تملأثلرشبأنشتلغارةشتبكرشتللسيلةشرسمن شإلىشقناعمهشبأنشتللسائلش

كانتشفيشتللتقعشجزءتشالشرمجزأشمنشتلغارة.ش

لو شعلمناشبأنشتلالعنفشليسشلباساشنكت رهشقنخلعهشحسبش

رغبمنا.شإنشملقعهشفيشتلولب،شقرجبشأنشررلنشجزًءتشالشرمجزأشمنش

كياننا،ش»رجبشأنشررلنشنيلشتحلكرة،شسلتءشبالنسبةشإلىش خصشأقش

أمةشأقشإلىشعالمشممناسباشب قةشمعشحتويقشتلالعنفشللجميع.شقمنش

شهناكشب راًلشللعنفشقسيلًةشلمحويقش ال،شأنَّ خاللشإظهاره،شقبشرلشفعَّ

شمنلذًجاشساطعاشلبطلش أه تفشسياسية،شمّماشجعلش»غان ي«شميّثلمُ

ثوافةشتلسالمشفيشعاملنا.

شتملبادئشتلميشتلجهشمنظمةش شتلكشتلفلسفةشنفسهاشلِم�مخللمُ إنَّ
تألممشتملمح ةشللمكبيةشقتلعلمشقتلثوافة،شتليلنسرل.ش

تلميش تل�� قلش قردشفيشرسالةشع دشمنش مثلماش تللتقع،ش قفيش

تلعامةش تلسالمشفيشتجلمعيةش ثوافةش مناقشةش تألقل��ىش للمكةش طلبتش

»إلىش قنشكها،ش تلسالمش ثوافةش تاررخشمفهلمش رعلدش تملمح ة،ش لألممش

للمكبيةشقتلعلمشقتلثوافة،ش)تليلنسرل(،شتلذيش ميثاقشتألممشتملمح ةش

لبناءش تملنظمةش تلكش دمُِعيتش حيثش عاما،ش 50ش منش أكثكش منذش تعمم ش

دفاعاتشتلسالمشفيشعوللشتلكجالش»ألنشسالًماشرولمشحصكّرًاشعلىش

سالًماش ررلنش لنش للحرلماتش قتالقمصادرةش تلسياسيةش تلمكتيباتش

قلذلك،ش تلعالم.ش لشعلبش قمخلًصاش دتئًماش قإجماًعاش دعماش رضمنش

علىش تلفشل،ش مصيكهش ررلنش الش حمىش تل��س��الم،ش رمأسسش أنش رجبش

تلمضامنشتلفركيشقتألخالقيشللبشكرة،شمتاًماشرجبشتلويامشبهذت.

إنشت��أس��ي��سشث��و��اف��ةشتل���س���المشع��ل��ىشتل��م��ض��ام��نشتل��ث��و��اف��يش

بهاش تلويامش إلىش م علقنش جميعاش نحنش مهمةش للبشكرةش قتألخالقيش

لضمانشأمنشتألجيالشتلوادمة.شقمعشذلك،شفأثناءشتلويامشبذلك،شرجبش

أنشنمجنبش»تخللطة«شتلسهلةشلملطيفشتلسالم،شحمىشالشنلوىشمصيكش

تللرحشتشامبكلنيشباالتفاقشمعشهملكشعامش1938شك ليلشعلىش»تلسالمش

فيشعصكنا«.شالشرلج شسالمشفيشتلككلنشإلىشتلطغاةشقتالسمسالمش

رصليش تل��ذيش تلسالمش لمحويقش تلنازرة.ش معش تحل��الش كانش كماش للشك،ش

منشأجلهشمؤمنلشتل راناتشتإلبكتهيميةشتلثالث،شرجبشعليناشضمانش

تملوابكشبضحاراش م��لءش ركغبشفيش أح�� ش فبينماشالش س��المشج��له��كي.ش

تحلكقبشقتلصكتعات،شالشنطمحشكذلكشلسالمشتملوابك.شلمشرَومُْمشسالمش

دقنشع تلةشفيشتملاضي،شقمنشتلصلتبشقتلع لشتالسممكترشفيشذلكش

تلسعيشإلىشحتويقشتلع تلةشتليلمشأرًضا.ش

فيشتلسياقشتفسه،شالشسالمشللمضطه رنشبالشحكرة.شمثلماش

أخبكنيشحناشنصار،شرئيسشبل رةشبيتشحلمشتلسابق،شعن ماشزرتهش

بصفميشقزرَكشخارجيةشمالطاشعامش2005:ش»نحنشالشنشه شتلسالم،ش

نحنشنشه شتلممزرقشقطعةشقطعة«.

ررلنش أنش رجبش تلسالم.ش أدتت��اش هماش قتلمفاهمش تحل��لترش إنش

تجله شتل بللماسيشفيشحلشتلنزتعاتشقتلملتكتتشتل قليةشمسممكتش

قحازماشفيشملتجهةشماشق شرب قشقكأنهشحالةشمنشتليأس.شقتسملهاماش

لرلماتشتألمشتيكرزتش»أعطلتشقلرنشأعطلتشحمىشرح ثشذلكشأملا«،ش

تلمصميمشتإلضافي،شحمىش بهذتش تلسالمش لمحويقش أنشنسعىش رجبش
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رح ثشذلكشأملا.شقرجبشأنشررلنشللسالمشثماره،شقفيشهذتشتلسياق،ش

علىشتملجممعشتل قليشأنشرضمنشبأنشللسالمشفلتئَ شدتئًما.ش

قميرنشإظهارشتلكشتملراسبشعلىشأّنهاشمرافأةشعن شتإلحالةش

إل��ىشح���االتشتل��ص��كتعشتألخ���كاشتل��م��يشتمطلبشح��ال.شعن ماشنضعش

تلعنيفني،ش غيكش تلفاعلنيش معش تلسلةش نفسش فيش تلعمُنِْفينيش تلفاعلنيش

تألمَلشفيشحتويقشتملرافأةشقتلمو مش قالَش قعن ماشالشنمُظهكشتملرافأةَش

تللسائلش أج��لش م��نش تلعنيف،ش تلومالش ع��نش رمخللنش تل��ذر��نش ألقل��ئ��كش

قيمةش هنْاش ق ش لَّ بذلكش نرلنش للمغييك،ش قتل بللماسيةش تلسلميةش

المشثمارهشتلظاهكة.ش تلسالم.شرجبشأنشررلنشللسَّ

قفيش تلسياسي،ش تلمغييكش فبع ش مصاحلة،ش دقنش س��المش الش
رثّمنلنشعالياشقيمةشتملصاحلةش إلىشقادةش خضمشتألح�� تث،شنحماجش
تلوادمة.ش لألجيالش قتألم��نش تلسالمش قسائلش منش قسيلةش باعمبارهاش
قق شالشررلنشهناكشمثالشأفضلشمنشمفلضيةشتحلويوةشقتملصاحلةش
حللش علنيةش تسمماعش جلساتش عو تش تلميش إفكروياش جنلبش ف��يش
تنمهاكاتشحولقشتإلنسانشللضحاراشقتجلناةشعلىشح شسلتء.شطبًعا،ش
الشأح شرسمطيعشأنشرنركشقجلدشخطشرفيعشبنيشإقامةشتلع لشقمنحش
تلبحثشعنشتملصاحلة،شكماشالشتلج شحويوةشقتح ةش تلعفلشخاللش
مثلشأخكا،شقلرنشق شترلنشهناكشأقق��ات،شضمنشظكقفشمعينة،ش
رغ قشفيهاشتلسعيشإلىشتملصاحلةشأمكتشبالغشتألهميةشحّمىشرمسّنىش

شق ماشفيشتلسالم. لألمةشتملضيُّ

ذتك��كةش تملصاحلةش تمطلبش دتئما،ش تلسالمش تعزرزش إط��ارش فيش
تملاضي.شفيشح رثهشمؤخًكتشفيشمعه ش قإق��كتًرتشبأخطاءش تاررخيةش
تلسالمشتل قلي،شكانشص رويشقزميليشتلسابق،ش»إركيشتلميلجا«،ش
محواشفيشتلوللشبأنهشحمىشفيشحالةشقجلدشتتفاقياتشسالم،شفإنش
تككمهشخلفكش أن��كش تعمو ش قتل��ذيش معاجلمهش تمّمش لمش تل��ذيش تلماررخش
ميرنشأنشرعلدش»ليطاردكشقفيشأسلإشتألحلتلشق شرؤديشإلىشجت دش
تلنزتع«.شذلكشأنه،ش»إذتشكنتشالشتعكفشتاررخك،شفالشميرنكشرؤرةش
تملسموبل«.شقفيشهذتشتإلطار،شأ ارشإلىشتإلبادةشتجلماعيةشلألرمنش
تلميشالشرزتلشتعكرفهاشمحّلشخالفشبنيشتككياشقتألرم��نشقغيكهم،ش

قإلىشتباطؤشأملانياشفيشتالعمكتفشبالفظائعشتملكتربةشفيشماشرعكفش
تلهن ش فيش قتلفكنسيلنش تلبكرطانيلنش تقمكفهش قماش بناميبيا،ش تآلنش

قتجلزتئك.

ررمنشتألمنشتحلويويشفيشثوافةشعامليةشللسالم،شقليسشفيش

ميزتنشتلمسلحشقتلسباقشنحلشتلواع.شالشتلج شقلةشعسركرةشقادرةش

علىشحمارةشكلشتمللتطننيشفيشجميعشتلظكقف،شقفيشكلشمرانشدتخلش

فيش تآلخكرنش معش تلمعاقنش فيش فوطش تحلمارةش ترمنش الش أرتضيهم.ش

ثوافةش تنمصارش فيش أرًضاش بلش تملعللمات،ش قتبادلش تألمنيةش تملسائلش

تلسالمشتلميشمتثلشبح شذتتهاشضكبةشتسمباقيةشض شتحلكبشقتلنزتع.

كماشررمنشتلسالمشقتألمنشفيشتلمعاقنشتل قليشتلوائمشعلىش

تلعامليةش تلمح راتش معاجلةش إل��ىش رحماجش عالمش فيش تجل��لترش حسنش

تملناخي،شقتالحمباسشتحلكتريشقدرجاتشتحلكترةش بالمغيكش تملمعلوةش

ثمانيةش ميملكش إذش تلثكقة،ش تلزرعش فيش تملمناميةش قتلفجلةش تلوصلا،ش

ْمش أ خاصشفوطشنفسشتلثكقةشتلميشميملرهاش3.6شمليارش خص،شقهمُ

تلذرنشميثللنشتلنصفشتألفوكشمنشتلبشكرة.

رمطلبشتلسالمشأرًضاش برةشأمنشتجمماعيشتو مهاشكلشدقلةش
قلميةشعلىشمسملاشعاملي.شقفيشع ر شتحلاالت،شرمُعّ شتلفوكشتمل قعش
للمطكفش أرضيةشخصبةش أخالقيا،ش تملوبللش قغيكش لليأس،ش قتمللّل ش
قتلنزتعشتلعنيف.شبالطبع،شحنيشنوللشإنهشحمىشخاللشتحلكب،شقعن ش
تنهيارشتلسالم،شالشميرنشحتويقشسالمشدقنشجت ر شتملسارشتلسياسيش
قتاللمزتمشبالمه ئةشقتضمي شتجلكتح،شسيرلنشذلكشمنشقبيلشخلعش
تألبلتبشتملفملحة.شهلشمشكقعشعب تلعزرزشسعلدشتلبابطنيشمشكقعش
للحاملني؟شق شررلنشذلك،شلرنشتحللمشبسموبلشأفضلشكانشأساسش

كلشتو مشحويويشللبشكرة. 

تلذرنش ألقل��ئ��كش حلًماش ليسش تل��س��المش تمل��ط��اف،ش نهارةش قف��يش
عصكنا،ش ف��يش جميًعاش لناش قثمينةش أساسيةش حويوةش إن��هش حووله:ش
أنفسناش نعمبكش كّناش قإذتش تألخ��كا.ش قأس��اسشجلميعشجلتنبشتحلياةش

ملتطننيشصاحلني،شرجبشعليناشأرًضاشتأمينهشلألجيالشتلوادمة.
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تلسالمش ثوافةش لمطلركش تل�� تف��عش رسممكش أنش رجبش ل��ذل��كش

قتعزرزهاشقِلّرًا،شفيشم ترسنا،شفيشجامعاتنا،شقدتخلشتل قلةشتللطنيةش

قعلىشتملسملاشقممع دشتألط��كتفشقتل قلي.شرجبشأنشنسممكشفيش

فيش تعبيكهاش جت ش الش تلعظمةش أنش قه��يش تجلي ة:ش باملعككةش تلويامش

تإلمبكتطلررةش إل��ىش تحلننيش فيش أقش تلعسركرة،ش تلوّلةش أقش تلولميةش

تلسابوة،شأقشفيشتالنعزتلية،شقأنشتلولةشالشتطغىشعلىشتلع تلةشقأنش

تحلكبشالشميرنشأنشتصبحشأكثكشجاذبيةشمنشتلسالم.

7شسبممبك/ فيش تلبابطنيش عب تلعزرزشسعلدش إنشمخاطبةش

أرلللش2017شثمشفيش5شسبممبك/أرلللش2018شتجلمعيةشتلعامةشلألممش

أمن  أج��لش م��نش تل��س��المش »ثوافةش بعنلتنش م��ش��كقعش تملمح ةشإلط��القش

بأكمله،شتحلرلمي،ش تل قليش أجيالشتملسموبلش»حيثشرولمشتملجممعش

قغيكشتحلرلمي، بإنشاءشقإرساءشتكبيةشقائمةشعلىشتلسالمشقمناهجش

»ب ءتش تلعامليش تلصعي ش علىش تلمعليمش فيش تلسالمش ثوافيةشمحلرهاش

باملكحلةش قتنمهاءش تالبم تئيةش بامل ترسش مكقرتش تألطفالش رراضش منش

تلعامةش تجلمعيةش ق��كترش فيش ص تهاش قتجل��ام��ع��ات«،شجت ش تلثانلرةش

قتلمعاقنش قتالنسجامش قتلثوافيش تل رنيش تلمفاهمش »تعزرزش بعنلتنش

تملعمم شفيش3شنلفمبك/شتشكرنشتلثانيش2005«:

»رشجعشتلوكترشتحلرلماتشعلىشتعزرزشتلمفاهمشقتلمسامحش

قتلثوافيش قتلعوائ يش تل رنيش تنلعهمش فيش تلبشك،ش بنيش قتلص تقةش

تلمو ميةش تملناهجش قتطلركش تلمعليمش خ��اللش م��نش قذل���كش قتل��ل��غ��لي،ش

قتالجمماعيةش تلثوافيةش تملصادرش سممناقلش تلميش تمل رسية،ش قتلرمبش

قتالقمصادرةشقتلسياسيةشقتل رنيةشللمعصب،شقرشجعشعلىشتطبيقش

منظلرشرمُكتعىشتجلنسنيشأثناءشتلويامشبذلك،شمنشأجلشتعزرزشتلمفاهمش

قتلمسامحشقتلسالمشقتلعالقاتشتللدرةشبنيشتألممشقجميعشتجلماعاتش

تلعكقيةشقتل رنية،شتعمكتفاشبأنشتلمكبيةشعلىشجميعشتملسملراتشهيش

أح شتللسائلشتلكئيسيةشلبناءشثوافةشتلسالم.

تل��س��المشتحل���لترشب��نيشتألدر���ان،شقأن��اشأعلمشأّنش كماشرمطلبش

ذلكشقكربشجً تشمنشقلبشعب تلعزرزشسعلد تلبابطنيشتلذيشساهمش

كثيًكتشمنشأجلهشطلتلشحياتهشتملهنية.شلذلكشرمطلبشتلسالم تهمماماش

ممج دتشبالويمشتلميشهيشحجكشتألساسشل راناتشتلعالمشتلربكا.ش

تلسالم«ش ثوافةش »نحلش بكنامجهاش فيش تملمح ةش تألممش أدرج��تش فو ش

تعزرزشتحللترشبنيشتألدرانشقتلثوافات،شقتلمفاهمشقتلمعاقنشمنشأجلش

تلسالمشفيشإطارشتملسارتتشتملمكتبطة.

صحيحشأنشتألدرانشميرنشأنشترلنشسبباشلالنوسامشقمص رتش

للصكتع.شقلنشرجادلش»جلنشلينلن«شقأغنيمهشتلشهيكةش»تخيل«شفيش

للويمش م��ص�� ًرتش أرًضاش ترلنش أنش قرجبش تألدر���انشميرنش لرنش ذل��ك.ش

تلعامةشقتملشمككة.شفالسالم.شفيشقلبشتإلسالمش)منشسالمش-شصنعش

تلسالم(شقتملسيحيةش)كنشمحّباشألع تئك(شقفيشتليهلدرةشحيثشتعنيش

فوطش ليسش تلسالمش تظهكش فهيش قلذلكش تلسالم.ش أرًضاش » ��ال��لم«ش

كنويضشللحكبشبلشكحالةشمثالية.

قلةشمنشأجلش ررلنلتش بأنش رلمزمشتجلميعش لريش تللقتش حانش

ل عمشعملشعب تلعزرزشسعلدش تل��س��الم:ش أج��لش م��نش قق��لةش تخل��ي��ك،ش

تلبابطنيشقمشكقعشمؤسسمهشتلثوافيةش»ثوافةشتلسالمشألمنشأجيالش

تملسموبل«شقتاللمزتمشبهما،شمساهمنيشبذلكشفيشمسموبلشأكثكشأماًناش

للبشكرةشقلألجيالشتلوادمة.

مايكل فريندو)))

نائب  األسبق، يشغل حالًيا منصب  مالطا  ووزي��ر خارجية  مالطا  برملان  رئيس   )((
)جلنة  ال��ق��ان��ون  خ��الل  م��ن  للدميقراطية  األوروب��ي��ة  املفوضية  مجلس  رئ��ي��س 

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 تملوّ مة

املقّدمة

»رمحّ ثش تلّمعليم...«ش مهّمةش هلش دتئ��مش سالمش تأسيسش »إّنش
تجلميعشعنشتّلسالم.شقلرنشماشمنشأح شر ّرسشتلسالم.

ففيشهذتشتلعالمشرمّمشت ررسشتملنافسة.شقتملنافسةشهيشب ترةش
كّلشحكب.

عن ماشنكّبيشأبناءناشعلىشتلّمعاقنشقتلّمضامن،شحينئذشنرلنش
ق ش كعناشفيشت ررسشتلسالم«

ماريا مونتيّسوري

تلسالمشرعنيشتلّمعليم...شإذتشمتّرنشتلطفلشمنشتلّمعلّمشبشرلش
جّي شفيشطفللمه،شفإّنهشلنشرنسىشذلك.شقسلفشترلنشقلتع شتلعيشش

فيشسالمشمنارةشلهشفيشكبكه.

عبدالعزيز سعود البابطني

األساس املنطقّي: 

شمشكقعش»ثوافةشتلسالمشمنشأجلشأمنشأجيالشتملسموبلش ره فمُ
تلبابطنيش سعلدش عب تلعزرزش مؤسسةش قبلش منش تملومكحش تلوادمة«ش
تل��ّ رتس��اتش م��ج��الش ضمنش قّيمةش مساهمةش تلفيكش إل��ىش تل��ّث��و��اف��ّي��ةش
إلىش قتسمنادتش تلّمعليمّية.ش تملسملراتش مخمِلفش فيش تالسمكتتيجّية،ش
بصفمهاش تلسالمش لثوافةش لمكّقجش تلّمعليمّيةش تملوّكرتتش ّممتش صمُ ذلك،ش
قإمّناش فحسب،ش تلّمعليمّيةش للمؤّسساتش الش قأساسّياش حيلّراش عنصكتش
أرًضاشللهياكلشتلميشتصنعشسياسةشتحلرلماتشعلىشتملسملاشتل� قلّيش

قتجلماعاتشتلّ رنّية،شضمنشتأثيكشأقسعشقأ مل.

إلىش رمُ��و��ّ مش تل��س��الم«شكيش ثوافةش »م��ش��كقعش لو شمّتشتصميمش
تل��ّص��ف��لفشتل��ّ رتس��ّي��ةشف��يشس��ّنشم��ب��ّر��كة،شقم��نشثَ���ّمشإل��ىشتلّصفلفش
تلّفكش أنش ت��كقمش تلبعي ش تمل�� اش علىش مطّللةش عملّيةش إّنهاش تلاّلحوة.ش
لألطفالشقتلّشبابشقعياشبالويمشقتحلولقشتإلنسانّيةشقتحمكتماشلها.

قتحللترش تلفّعالش تإلصغاءش مهارتتش تطلركش إلىش قباإلضافةش
الّسالم  قواعد  قبيلش منش محاقرش تملشكقعش درقسش تضّمش قتلّمأّمل،ش
املنّظمات  ال��ي��وم،ش عالم  ف��ي  واخل��الف��ات  ال��س��الم  نظرّيات  ضمن 
ال��ّدول��ّي��ة واحمل��ّل��ّي��ة، امل��ع��اه��دات واالّت��ف��اق��ّي��ات ال��ّدول��ّي��ة،شاحل��وار 
الّسياق  في  واجلماعات  الّدينّية  املؤّسسات  دور  الّثقافات،  بني 
الّسياق  ف��ي  للّسالم  ج��دي��دة  تهديدات  ال��ّراه��ن،ش اجليوسياسّي 
الكونّي، املوارد، اإلرهاب الّدولّي، اجلرمية املنّظمة قمحاقرشأخكاش

ع ر ة.ش

ملاذا ثقافة السالم؟ 

علىش للّسالمش كلّّيش لفهمش قتحلّلنيش تلفاعلنيش تأري ش ر��زدتدش
باعمبارهش للّسالمش تعكرفش منش تالنموالش رمّمش حّمىش تلعامليش تملسملاش
إرجابّي.ش س��المش علىش رنبنيش آخ��كش تعكرفش إل��ىش تخل��الف��اتش غيابش
تلّمككيزش تلّزتقرةشحتّلالشمنش قرومضيشتلّنظكشإلىشتلسالمشمنشهذهش
فهمش تلّمككيزشعلىش إلىش قمناهضمهاش أسبابشتحلكقبش علىشضبطش
قمساملة،ش ع��ادل��ةش إدم��اج��ّي��ة،ش مجممعاتش »حتمضنش تلميش تلعلتملش
ماش ك��ّلش تلّناسش رفعلش تل��لتق��ع،ش فيش قتلعنف«.ش تخل��لفش ممحّكرةشمنش

بلسعهمشحّمىشرعيشلتشحياةشمساملة.ش

أّنش م��ؤّك��ً تشب��اش ب رهّياش أم���ًكتش تل��س��المش ليسش تملوابل،ش قف��يش
تبم تءش توكربا،ش مجممعش ك��ّلش فيش مهيمنش بشرلش حاضكةش تحل��كقبش
منشتحلكقبشتألهلّيةشإلىشتإلبادتتشتجلماعّية.شباإلضافةشإلىشذلكش
منش لرثيكش تالجمماعّيش تالقمصادّيش تللضعش هشا ةش إل��ىش قنظًكتش
تلفئاتشتالجمماعّية،شفإّنهشرمّمشجتاهلشحولقشتلسالمشقتألمانشغيكش

تلوابلةشللّمفكرطشفيهاشأقشتالكمفاءشبالّنظكشإليهاشبصفمهاشتكًفا.

لو شمّتشتإلعالنشعنشتلكشتحلولقشضمنشتإلعالنشتلعاملّيش
شقانلًناشأخالقّيا،شرّمبعهش نُّ حلولقشتإلنسانشباعمبارهاشقيًماشمب ئّيةشتَسمُ
تلّناسشفيش ّمىشأنحاءشتلعالم،شبغّضشتلّنظكشعنشتنمماءتتهمشتإلثنّيةش
ّللشتلبل تنشقتلّشعلبشإلىش َ قتلعكقّيةشقتلّ رنّيةشقتلّثوافّية.شعن ماشحتمُ
ضحاراشبلتسطةشتلّمخكربشتلذيشتنمجهشتخلالفاتشتملسلّحة،شفإّنهش
منشتلعسيكشضمانشتالحمكتمشلويمشتلسالم.شههنا،شرج رشبالّمعليمش
أنشرخطلشخطلةشإلىشتألمامشقرلعبشدقًرتشأساسّيًا.شقلهذتشرجبشأنش

رمّمشتأسيسشثوافةشتلسالمشلمجاقزشت تعياتشتحلكقبشتلرارثّية.
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تملوّ مة12

رولل:ش»باش إذش لليلنسرل،ش تلّمأسيسّيش تلبيانش رؤّك هش هذتشماش
أّنشتحلكقبشتب أشفيشأذهانشتلّناسشقعوللهم،شفإّنهشفيشأذهانشتلّناسش
قعوللهمشرجبشأنشتمُبنىشقسائلشتلّ فاعشعنشتلسالم«.شقبعبارةشأخكا،ش
منش بمنلركهم،ش قنولمش تلّناسش نعلّمش أنش تلوصلاش تألهّمّيةش منش ررلنش
أجلشضمانشمعكفمهمشحلولقهمشقتحمكتمهاشعلىشتملسملرنيشتلوكربش

قتلبعي .ش

ليسشمنشتلرافيشأنشر علشتملكءشإلىشتلسالم،شأقشرملقشإليهش
تلّضكقرّيش منش ررلنش قإمّن��اش للحكقب.ش مناهضةش رطلقشصكخةش أقش
تلملّصلشإلىشحويوةشأّنشتلّمعليمشهلشتلّسالحشتلفّعالشتللحي شتلذيش
بحثهمش رحلةش فيش رنجحلتش أنش تلعالمش مللتطنيش رميحش أنش بإمرانهش
قحولقش تلسالمش ثوافةش ب�� رتس��ةش رج رش الش تل��س��الم.ش عنش تلّطلرلةش
قإمّّناش تألكادميّية،ش تلّ رتسةش حتمركهش ملضلًعاش ترلنش أنش تإلنسانش
رجبشأنشترلنشهذهشتلّ رتسةشأدتةشأساسّيةشلمحويقشتغييكشسللكّيش

منشأجلشمجممعشأكثكشسالًماشَقرحمكمشحولقشتإلنسان.ش

ثوافمهشفيش قتح��م��كتمش تلسالمش إرس��اءش ه�� فش رمحّوقش قلريش
ل اش تلسالمش مفهلمش إث��كتءش تلغارةش ترلنش أنش ش ب َّ الش تلّمعليم،ش مجالش
تلّمشكرع.ش أمش تملضملنش مسملاش ف��يش س��لتءش قتعميوه،ش تلّمالميذش
قرنبغيشعلىشتألساتذةشأنشررلنلتشفيشتآلنشذتتهشملّفكرنشللمعللمةش
قنا طنيشفّعالني.شقبعبارةشأخكا،شالشرج رشبهمشأنشرلّفكقتشتملعللمةش
،شقإمّناشعليهمشأنشروّ ملتشأرًضاشأنشطةشتزرعش لمالميذهمشفحسبمُ
تملعللمةشتملرمسبةشفيشصميمشتلّسللكشتليلمّي.شإّنشغكسشتلسالمش
فيشأذهانشتملمعلّمنيشققللبهمشرنملشمعشثوافةشت ررسشتلسالم.شإّنهش
ت ررسشرؤّر شتلويمشتلرلنّيةشتملممّثلةشفيشتحلّكّرةشقتلع تلةشقتملساقتة.ش
فعن ماشتسلدشهذهشتلويم،شسيممّرنشتلّناسشمنشتلّمعارششسلّراشفيش

كنفشتلسالم،شضمنشمجممعاتشدقنشخصلمات.ش

تشملشثوافةشتلسالمشمجااًلشقتسًعاشمنشتمللتضيعشقتملسائلش
ه فهش ف��إّنش من��ّله،ش قت��س��ارعش نفلذهاش تتساعش رغ��مش قلرنش تملمفّكعة.ش
مشمّقشمنشحرمةشبسيطة.شقهيش»تفعلشلآلخكرنشماشتكغبشفيشأنش
باملسؤقلّيةش تإلحساسش أساًساش ركتدفش ماش قهذتش رفعللهشجتاهك«.ش

ضمنشنطاقشإنسانّيشممباَدل.ش

مكمشثوافةشتلسالمشقتنمشكشفيشتلعالمشكلّه،ش قمنشأجلشأنشحتمُ
اشممعلّواشبالّم ررسش رنبغيشأنشتمضّمنشقيمشتلسالمشتلرلنّيةشقسًماشهاّمً

منذشأّقلشتّتصالشبامل رسة،شأيشمنذشرقضةشتألطفال.شباإلضافةشإلىش
قتلمعلّمش تلم ررسش بنيش جمًعاش تلسالمش تعليمش ثوافةش تومضيش ذل��ك،ش
قمملتزن.ش درتس��ّيشمكضّيش مناخش تلفيكش أعلىشمسملا،شقص ش فيش
تلتزًناشقرخ��اء.ش أكثكش إلىشمجممعش ر��ؤّديشدقنش ّكش قهلشماشسلفش
رج رشب ّرسشثوافةشتلسالمشأنشرلّفكشللّمالميذشتلّملجيهشقتملسان ةش
تلّضكقرّرنيشحّمىشرصبحلتشمسؤقلني،شملمزمنيشبالوانلنشقملتطننيش
خاللش منش ذل��كش رمحّوقش قتللتقعّي.ش تلفعلّيش تلعالمش فيش إنسانّينيش
تأسيسشعملّيةشت ررسشحلولقشتإلنسانشتنبنيشعلىشتلّمفّهمشقتمُثكاش
بلضلعاتشقمسائلشملّجهة،شقكمابشتعليمّيشململسشقابلشللّمأقلمش

معشجميعشتمللتضيع.ش

ت��س��ع��ىشه���ذهشتمل��ن��اه��جشتل��ّم��ع��ل��ي��م��ّي��ةشإل���ىشأنشت��لّف��كشجلميعش
إلىشتجلامعات،ش تمل ّرسني،شتنطالًقاشمنشرراضشتألطفالشققصلاًلش
تملمعلّمنيش إللهامش تلّضكقرّرةش تلّمعليمّيةش قتمللتّدش تإلر ادّرةش تلولتع ش
قتعزرزشقعيهمشبثوافةشتلسالم.شقبالّكغمشمنشأنهاشق شأعّ تشلمرلنش
كمًباشتلجيهّيةشللم ّرسنيشتلذرنشربحثلنشعنشتطلركشثوافةشتلسالمش
فيشصفلفهم،شالشرجبشتعمبارهاشموّي ةشلهم،شقإمّناشقابلةشللمطلركش
تلوائمةش تلفعلش ردقدش بحسبش ض��كقرّر��اش ذل��كش ك��انش كلّماش قتلّمحلركش
تلّمالميذش تمل�� ّرس��لن،شتخل��ب��كتء،شتألقل��ي��اء،ش تل��ّ رتس��ي:ش فيشتملجالش
تملناهجش ه��ذهش تملّقفش أاّلش رمُكجىش تلّسياق،ش ه��ذتش قف��يش قتلّطلبة...ش
تلّمعليمّيةشعنشتلّمطّلرشقأنشترلنشفيشخ مةشه فشنهائّيشب لشأنش

ترلنشنهارةشفيشحّ شذتتها.ش

»صوُت األفعال أعلى من صوت الكلمات«: 

فاق شتلّشيءشالشرعطيه.شقلذلك،شالشميرنشللمكءشأنشرعلّمش
ب��ه،شقبعبارةشأخ��كا،شالش رلمزمش إل��ىشماشالش ماشالشرعكفهشأقشر علش
رحماجشتملمعلّملنشإلىشأنشتمُوّ مشلهمشمعللماتشعنشثوافةشتلسالمش
فيشتمل رسةشفوط،شألّنهشإذتشأردناشأنشترلنشثوافةشتلسالمشناجعة،ش
الشرحماجشتلّمالميذشأنشرمُْعللمُتشمنش أنشقيمشثوافةشتلسالمشفحسب،ش
قإمّناشرحماجلنشأرًضاشإلىشأنشرزدرقتشتلعللشقتألمكتضشتملمجّذرةش

قتملخّكبة.
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إب��كتزش عنش ربحثلتش أنش بامل ّرسنيش رج رش ذل��ك،ش رمّمش قلريش
الش مثال،ش نفسها.ش ت ررسهمش طكقش فيش تلسالمش لثوافةش تحمكتمهمش
ميرنشللمعلّمشأنشرخطبشفيشتلّمالميذشحللشأهّمّيةشقيمةشتلع تلة،ش
ثّمشرولمشبع شذلكشبسللكشظالمشفيشتلّصّف.شقأقّلشماشميرنشقللهش
إّنشهذتشتألمكشرمناقضشمعشماشر ّرسه.شقسلفشرمُفو هشأّيشمشكقعّيةش
فيشعيلنشتلّمالميذشتلذرنشلنشرحمللتشقيمةشتلع تلةشمحملشتجّلّ ش
أّنشبعضشتملسائلشتألكادميّيةشالشتومكنشبشرلش فيشماشبع .شقرغمش
مبا كشبثوافةشتلسالم،شفبإمرانشأّيشم ّرسشألّيشماّدةشأنشر عمشِقيَمش
ثوافةشتلسالمشقرنشكهاشمنشخاللشجملةشتلّسللكاتشتلميشرسعىشإلىش
تآلخك،ش قبللش تملمبادل،ش تالحمكتمش مثلش تلّصّف،ش دتخلش لهاش تلّمكقرجش
شهذهش تجل ترةشبالّثوة،شتلمعاقن،شتلّمضامن،شتملساقتةشقتإلنصاف.شتِزنمُ
تلويمشفيشمجالشتلعللمشتإلنسانّيةشقتالجمماعّيةشنفسشتللزنشتلذيش

متلرهشفيشمجالشتلّكراضّياتشقتلعللمشتلّمجكربّية.ش

شأنشر مجشتمل ّرسلنشثوافةشتلسالمشفيشمحملاش قمنشتملهمِّ
ملتّدهمشتلّ رتسّيةشباإلضافةشإلىشجتسي شأنشطةشفيشتلوسمشتكترزش
علىشمسائلشتحلياةشتللتقعّيةشمنشقبيلشتحلّكّرة،شتملساقتةشقتلع تلة.ش
قفيشهذتشتلّسياق،شرومكحش»أرانشليسمك«شتلولتع شتلّملجيهّيةشتلّماليةش
منشأجلشم رسةشحولقشتإلنسان،شقتلميشميرنشأنشترلنشمفي ةشجّ تش
فيشت ررسشثوافةشتلسالم،شقباشأّنشحولقشتإلنسانشمتّثلشعناصكش
رومكحهاش تلميش تملواريسش ش ف��إنَّ تلسالم.ش ثوافةش لم ررسش أساسّيةش
ميرنش تلميش تلّنواطش جملةش ذلكش رغمش تشّرلش قلرّنهاش مؤّقمة،ش تظّلش
تالنطالقشمنهاشبالّنسبةشإلىشأّيشمجملعةشم رسّيةشتكر شأنشتعيشش
قفقشمبادئشثوافةشتلسالم.شَقفيشماشرليشقللش»ألرانشليسمك«،شقمناش
فيهشبإب تلشعبارةشم رسةشحولقشتإلنسانشب رسةشثوافةشتلسالم،ش

باشأّنشتلّثانيةشتمضّمنشبالّضكقرةشسابومها.ش

• تعكس ب��ن��ي م��درس��ة ث��ق��اف��ة ال��س��الم ومم��ارس��ات��ه��ا ال��ع��اّم��ة 	

ال��س��الم(  )ث��ق��اف��ة  ت��ع��ّزز  ال��ت��ي  اإلج��رائ��ّي��ة  بالقيم  اهتماما 

الّتسامح، اإلنصاف واحترام احلقيقة والعقالنّية. 

• سوف حتترم احلقوق واحلّرّيات األساسّية جلميع أعضائها، 	

هؤالء  ب��أّن  االعتراف  مع  والّطلبة،  الّتالميذ  ذلك  في  مبا 

بفضل  األساسّية  وحّرياتهم  بحقوقهم  يتمّتعون  األعضاء 

إنسانّيتهم املشتركة. 

• ي��ت��اح ل��ه��م ج��م��ي��ًع��ا أن ي��ت��م��ّت��ع��وا ب�����م��ب��ادئ ث��ق��اف��ة ال��س��الم 	

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  ال��س��الم( األط��ف��ال  ت��راع��ي )م��درس��ة ثقافة  س��وف 

وحتترمهم بصفتهم جزءا ال يتجّزأ من اإلنسانّية املشتركة 

بني اجلميع. وسوف حتميهم من العنصرّية »غير الواعية« 

أو »غير املقصودة«. 

• 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. 	

• مي��ل��ك اجل��م��ي��ع ح���ّق ح��ّرّي��ة ال����ّرأي وال��ّت��ع��ب��ي��ر واالج��ت��م��اع 	

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  س��واء،  ح��ّد  على  واليد  بالّدماغ  حثيًثا  اهتماًما 

بالفكر والعاطفة مًعا. 

• ثقافة 	 )مدرسة  سترّوج  املدرسّية،  وكتبها  بنيتها  خ��الل  من 

ال��ّن��اس من  ب��ني  وال��ّص��داق��ة  وال��ّت��س��ام��ح  ال��س��الم( للّتفاهم 

مختلف اجلنسّيات واألعراق واجلماعات الّدينّية واالهتمام 

على  كذلك  متعّلميها  ستساعد  ال��س��الم.  على  باحملافظة 

اكتساب سلوكات ومواهب أساسّية تسّهل الّتحّول االجتماعّي 

الّسلمّي.
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• 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 	 ّي��ات  واحل��رّ 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«.

• ج�عل الّتعليم يدور حول مبادئ ثقافة السالم أمر ضروري 	

حت��ى ت��ك��ون ل����ه نتائ��ج عظيم��ة خ��ارج احملي��ط ال��ّدراس�ّي 

ال  كّلها،  احمل��ّل��ّي��ة  اجلماعة  منه  لتستفيد   - وخ��ص��وًص��ا   -

امل��دّرس��ني  كاهل  تثقل  أن  إل��ى  امل��درس��ّي��ة  الكتب  ه��ذه  ترمي 

مبزيد من املقّررات الّتعليمّية ومهاّمها، وإّنا مّت تصميمها 

لتخدم بصفتها أدوات تعّلمّية مرجعّية، عندما يتعّلق األمر 

من  م��وج��ودة  م��واّد  تدريس  في  السالم  ثقافة  قيم  ب��إدم��اج 

َقْبُل وعند الّترويج للّسلوك اإليجابّي داخل القسم كذلك. 

متحّجرة  عقائد  ليست  السالم  ثقافة  فمناهج  ذل��ك،  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. 

إّنشتألنشطةشتلع ر ةشتملومكَحةشبصفمهاشجزًءتشمنشتملناهجش
،شقإمّناشتلّمالميذشتملموّ منيش تلّمعليمّيةشالشتناسبشتملبم ئنيشفحسبمُ

كذلكشنظًكتشلرلنّيةشرسالمها.ش

كيف ترعى ثقافة السالم في القسم؟

تململتضعش تلّطكقش لمجاقزش قتملعلّمنيشم عّلقنش تألساتذةش إّنش
عليهاشعن شتأسيسشأعم ةشت ررسشثوافةشتلسالم،شرج رشبالّمالميذش

أنشرشعكقتشبأّنهمشجزءشمنشقح ةشممماسرةشفيشمناخشآمن.شقبعبارةش
فظش أخكا،شحتماجشحولقشتلّمالميذشغيكشتلوابلةشللمصادرةشأنشحتمُ
قتمَُصاَنشحّمىشررلنشت ررسشثوافةشتلسالمشناجًعاشقغيكشممناقضشمعش
تللتقع.شقبهذتشتلّشرل،شالشترلنشعملّيةشتلّمعليمشسلبّية.شقإمّناشرجبش
عملّيةش مككزش فيش قضعهش أثناءش إرجابّيش بشرلش تلّملميذش ت مجش أنش

تلّم ررس.ش

ثوافةش ت�� رر��سش رنحصكش أاّلش رجبش ذل���ك،ش إل��ىش ب��اإلض��اف��ةش
تلسالمشتملفّعلشهناشفيشتألقجهشتملفهلمّيةشقتالبسميملللجّية.شفهيش
حتماجشإلىشتنافذشتخمصاصاتشمخملفةشبعضهاشعلىشبعض،شباشأّنش
تلّمككيزشسينصّبشبشرلشممساقشعلىشثالثةشحولل:شأّماشتألّقل،شفهلش
تلّمعاملشمعشتملعللمةشقتملعكفة.شقرمعلّقشتلّثانيشباملمارسةشقتملشاررع،ش
بينماشركّكزشتألخيكشعلىشتلّمحاقرشقتملشاقرتت.شرج رشبهذهشتملواربةش
فيشت ررسشثوافةشتلسالمشأنشتزتمنشبنيشتلعنصكشتإلبسميملللجّيش
فيش هاش قتكسيخمُ تلسالمش ثوافةش دعمش رمّمش فلريش تلعملّي.ش قتلعنصكش
تلعولّياتش تغييكش نحلش تلّمككيزش رلّجهش أنش رجبش تللتقعّية،ش تحلياةش
بّناءة.شقرج رشبهذتشتألمكشأنش تملبمذلةشقإب تلهاشبسللكاتشإرجابّيةش

رنطلقشمنذشسّنشمبّركة،شكيشتزدتدشجناعمهشقرسهلشتنفيذه.ش

تقدير الّذات: 

إّنشتو ركشتلّذتتشمنشجهة،شققبللشتآلخكشمنشجهةشأخكا،ش

هماشمنشأقك شتلويمشتلميشرجبشأنشتلّجهشبجّ ّرة،شقرعملشعلىش

تلّم ررسش مناخش ركّكزش أنش رجبش قعليهش تمل رسة.ش فيش تطلركهاش

علىشتملرافأةشأكثكشمنشتلعواب.شإّنهاشخطلةشأّقلّيةشنحلشبناءشبيئةش

منشخاللش تتش تل��ذّ تو ركش بللغش قميرنش تلسالم.ش لثوافةش ملتتيةش

تشجيعشآرتءشمخملفةشقنوا اتشحّكةشفيشتلوسم،شباإلضافةشإلىش

تلّسماحشلرّلشتلميذشبمشريلشرأرهشتخلاّصشمهماشكانشهذتشتلّكأيش

مخملًفاشعنشبوّيةشتآلرتءشتألخكا.ش

قيمش تطلركش ف��يش أر��ًض��اش رساهمش أنش تألم���كش ل��ه��ذتش ميرنش

أخكاشمهّمة،شمثلشتالحمكتمشتملمبادلشقتلّثوةشفيشتلّنفس،شقميرنش
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إ كتكش خاللش منش تل��ّذتتش تحمكتمش علىش ركّكزقتش أنش لألساتذةش

تلّمالميذشفيشخطلطشتلّ رسشتلربكاشقكيفّيةشبنائه،شتألمكشتلذيش

منش بحّسش سيطبعهمش بَ��ْلش فوط،ش أنفسهمش فيش ثومهمش رزر ش لنش

تملسؤقلّيةشقتلعملشتلهادف.

تنظيم القسم: 

تلوسمش فيش تلّمالميذش جللسش كيفّيةش فيش تلوكترش تّتخاذش إّنش
الشميلكشغاراتشجمالّيةشفحسب.شإّنهشرؤّثكشفعالشفيشرتحةشتلعني،ش
قلرّنشطكروةشجللسشتلّمالميذشفيشبيئةشتلّمعلّمشباإلضافةشإلىشطكروةش
طبيعةش حت ر ش ف��يش جلهكرةش عناصكش ه��يش قتلجيههمش معاملمهمش

تأل خاصشتلذرنشسلفشررلنلنشعن شكبكهم.ش

تألكبك،ش تجلماعةش م��نش مصّغكش عالمش ه��يش تلوسمش بيئةش إّنش
قكلّماشمّتتشتغذرةشتلوسمشبحّسشتملسؤقلّيةشقتلّثوةشقحّكّرةشتلمعبيكش
قتلويمشتلّ ميلقكتطّيةشقتالحمكتمشتملمبادل،شزتدشتنعراسشذلكشعلىش
صعي ششتجلماعةشتألكبك.شباإلضافةشإلىشذلك،شفإّنشتلّمجكبةشأثبمتش
أّنشتلوسمشتلذيشرنّظمشأفوّيا،ش)أيشأّنشتألسماذشفيهشالشرأمكشأقشرلّجهش
روّ مش تجّتاهني(،ش ذتتش تعلّمش عالقةش فيش رشككهمش قإمّن��اش تلّمالميذش
نمائجشأفضلشقأكثكشثكتء.شقهذتشالشرعنيشطبًعاشمواربةشتعليمّيةشالش
ت ّخلشللم ّرسشفيها.شقإمّناشرلعبشتمل ّرسشدقرشتللسيطشقتمليّسكش

لعملّيميشتلّمعليمشقتالن ماجشتالجمماعّيشفيشتلوسم.ش

حّل املشاكل: 

رجبشأنشرمّمشتلّمعاملشمعشتخلالفاتشتلميشتطكأشفيشتلوسم،ش

قتمل�� ّرس،ش تلّمالميذش بنيش أمش أنفسهمش تلّمالميذش بنيش أكانتش س��لتءش

تل��ّض��كقرّيش تل��لتق��ع،شمنش قف��يش تل��س��الم،ش ثوافةش قيمش تعّززش بطكروةش

أّنش ب ترمها،شخصلًصاش فيش تخلالفاتش للقفش معنّيش مسارش تخميارش

بشرلش تلّ رتسّيةش تألقسامش فيش ملجلدةش قتملشاكلش تخلالفاتش تلكش

مّطكد.

ررمسبلتش أنش للّمالميذش بثباتش تخلالفاتش معش تلّمعاملش رميحش

تمللرةشتلّضكقرّرةشتملممّثلةشَقتلو رةشعلىشحّلشتملشاكل،شقتلميشميرنش

الحواشأنشتطّبقشعملّياشدتخلشتلوسمشقخارجه.شقب الشمنشتلّمككيزش

علىشتملشرلشفيشحّ شذتته،شرج رشباألسماذشأنشركّكزشعلىشعنصكشبّناءش

رولدشبشرلشآلّيشقتلوائّيشإلىشإرجادشحّلشمثالّي.شقمنشقجهةشنظكش

منهجّية،شرجبشعلىشتألسماذشأنشرمعّكفشعلىشتملشرلشأّقال،شفيخمارش

تسمكتتيجّيةشمعّينةشحلّلشتملكتدشبللغه.شَقإذتشمّتشإجنازشهذهشتلعملّيةش

مشاكلهمش رحلّلتش أنش تألرج��حش علىش تلّمالميذش رمعلَّمش فسلفش ب ّقة،ش

بأنفسهم،شدقنشأنشرطلبلتشمنشتألسماذشتلّم ّخل.ش

محاربة العنصرّية: 

بنيش أقش تلعكقّيةش تألع��كتقش بنيش بالممييزش تألمكش أتعلقش سلتءش
تجلنسنيشأقشأّيشعنصكّرةشأقشمتييزشآخك،شفإّنشتخلالفاتشتلوائمةش
تنبتشمنش تلميش تلكش قتلّمعّصبشض��ّ ه،ش تالنمواصشمنشتآلخ��كش علىش
بجّ ّرة،ش معهاش تلّمعاملش رمّمش أنش أقشتجلنس،شرجبش تلعكقش أقش تلّ رنش
تجلماعة.ش أعضاءش بنيش تلّسللكاتش منش تلّنلعش هذتش رنمشكش الش حّمىش
إّنهشلَ�ِمَنشتملهّمشأنشنعكفشأّنشهذتشتلّنلعشمنشتلّسللكاتشتلوائمةشعلىش

تلركتهيةشرمّمشمالحظمهشفيشسّنشمبّركة.

قلذلكشرجبشأنشرمُعالجشفيشققتشمبّركشبلتسطةشتعليمشركترزش
تلّممييزش ملواقمةش تألساسيةش تلّطكقش بنيش قمنش تلسالم.ش ثوافةش علىش
دتخلش بالّمعّ دش لالحمفاءش سانحةش فكصةش كّلش تقمناصش تلعنصكّيش
قفيش قطنّيًا.ش أمش درنّياش أمش عكقًيّاش تلّمعّ دش هذتش أكانش تلوسم،شسلتءش
تلويمش تلّضلءشعلىش تلّمعليمّيةش تلرمبش أنشتسلّطش تآلنشنفسه،شرجبش
تملشمككةشتحمفىشبهاشدقلًيّا،شقتلميشتلّح ناشقتبع ناشعنشخطلطش
عن ش نفسهاش تملواربةش تعممادش رمّمش أنش رجبش قتلّمشّمت.ش تالنوسامش

تلّمعاملشمعشتلّمالميذشذقيشتالحمياجاتشتخلصلصّية.ش

قإجماالً،شرج رشبم ررسشثوافةشتلسالمشأنشرمجاقزشخيارتتش
تلرمبشتلّمعليمّيةشليشملشمنهجشتلّم ررسشكلّهشقمناخشتلّمعلّمشتلعاّم.ش
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17 تملوّ مة

ِسي رياِض األطفال وأيِّ طاقم تربويٍّ ُيدرِّس  ٌص مُلدرِّ هذا الكتاُب ُمَخصَّ
املرحلة األولى والثانية من رياض األطفال. 

ُكِتَب هذا الكتاب بلغة ُمبّسطة. في الواقع، مّت تصميم هذه الّدروس   
 4 لتلبية املتطلبات األساسّية جلميع الّطّلب الّذين تتراوح أعمارهم بني 

سنوات و6 سنوات. 

األولى  والّسنوات  األطفال  رياض  الكتاب مرجًعا لطّلب  سيكون هذا 
عمل  والّدروس  الوحدات  اعتبار  يجب  بيداغوجّية،  وألغراض  والّثانية، 
متكامل. ميكن أن يؤّثر تخطي وحدة أو درس في جودة العمل بوصفه كّلً 

متكاِمًل. 
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19 ةمُ اَلمشَقتلَْعَ تلَةمُشتالْجِمَماِعيَّ تلسَّ

الوحدة األولى:

ُة َلم َواْلَعَداَلُة االْجِتَماِعيَّ السَّ

ِم لاَ ّي ِللسَّ ِ املاَ ن الْعاَ ْعلاَ اِن واَاْلِ 1. ُحُقوُق النْساَ

ْرس:  تاَْوِصيف الدَّ

اِن.  اَْفُهوم ُحُقوِق النْساَ ٌة مِل ماَ دَّ ُمقاَ

تاَْعِريف »احلقوق«. 

ن »النساني«.  إْعلاَ

باَاِدئ »حقوق النسان«.  ماَ

اِدل وُمْستاَِقٍر.  ٍع عاَ ِبيِل ِبناَاء ُمْجتاَماَ اِن، ِفي ساَ نْساَ م، واْلاَْمن، واَالتَّنِْمياَة، واَُحُقوق اْلِ لاَ السَّ

ْرس:  اُف الدَّ أاَْهداَ
ُقوق.  ات واَواَاِجباَات احْلُ  التَّْعِريف ِباَْفُهوم اْحِتياَاجاَ

ُقولاَة »حفظ السلم«.  ْهم ماَ فاَ
ِم.  لاَ اِفيَّة في السَّ يَّة الثَّقاَ رِّ اِفيَّة وتأثيرات احْلُ ُقوق الثَّقاَ ُهم ُمْختاَلاَِف احْلُ فاَ

حقوق النسان
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تللح ةشتألقلى:20

ُة الُولاَى:  1.1 احِلصَّ

ٍص.  لاَى اْمِتداِد 6 ِحصاَ اٍت عاَ اعاَ ة: 3 ساَ املُدَّ

ٍة.  بْلاَ ُكلِّ ِحصَّ ِة قاَ لاٍَب ِفي املاَوادِّ الّلِزماَ ُع تاَْقدمُي طاَ ياَقاَ

ْرِس:  يُْر الدَّ ساَ

ًة.  ة: 30 داَقيقاَ املُدَّ

لْصال.  ّبوراَةٌ باَيْضاء، لُْعباَُة ااَلْليغو، ااَلْكاِبل أاَْو صاَ املاَواّد: ساَ

رِّساَ ِمْن  ْكتوٌب، ياَْطلُُب املُداَ بْلاَ النُّْطِق ِباَا هواَ ماَ ّبوراَِة. قاَ لاَى السُّ « واَ»ُحقوٌق« عاَ تاَْي »ِإنْسانيٌّ ِلماَ رُِّس كاَ ياَْكتُُب املُداَ
اٍل ثُمَّ ياَْطلُُب ِمْن  ْوٍت عاَ ةاَ ِبصاَ ِلماَ رِّساَ الكاَ أُ املُداَ ، ياَْقراَ ِلكاَ ٍة. باَْعداَ الِْقياَاِم بذاَ لاَى ِحداَ ْرٍف عاَ تاَنْي ُكلَّ حاَ ِلماَ ِجئاَةاَ الكاَ ّلِب تاَهاَ الطُّ

بَّوراَِة.  لاَى السَّ ِلماِت عاَ ِة تاَلميذ الُقدوم وناَْسخاَ الكاَ أاَْرباَعاَ

اِم  ِلماِت ِباْسِتْخداَ خ الكاَ لاًَة نساَ ٍة ُمْستاَِقلٍَّة، ُمحاواَ ٌة ِبِصفاَ ْجموعاَ تاَنْي، تاَْشتاَِغُل ماَ ْجُموعاَ رُِّس الفاَْصلاَ ِإلاَى ماَ ُم املُداَ يُقاَسِّ
لْصاِل.  ااَلْكاِبل أاَْو ااَلْليغو أاَْو الصَّ

ِس  رِّ ، ُيِْكُن ِللُْمداَ ِلماِت اآلناَ ّلباَ ياَْعِرفوناَ الكاَ ْصِل. واَِباَا أاَنَّ الطُّ ِر ِمْن الفاَ عاَ النِّْصِف اآلخاَ رُِّس ماَ ثُمَّ ياَْشتاَِغُل املُداَ
ْسَبِة ِإَلْيَك؟. « ِبالنِّ أاَْن ياَْسأاَلاَُهْم: َماَذا َتْعِني َكِلَمة »ِإْنسانيٌّ

أكتب الاَجوبةاَ: 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
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21 ةمُ اَلمشَقتلَْعَ تلَةمُشتالْجِمَماِعيَّ تلسَّ

ا.  هاَ ُة اْلُْخراَى تاَْعِريفاَ اَْجُموعاَ ماَ امْل دِّ ِة باَْعداَ أاَْن تُقاَ ِلماَ ْعناَى الْكاَ لاَى ماَ فون عاَ لاَباَة أاَنَُّهم سيتعرَّ رِّس ِللطَّ ح امْلُداَ ثُّم ياَْشراَ

ْسَبة إَلْيُكم؟  رِّس التَّلاَِميذ: َماَذا َتْعِني ُمْفَرَدُة »حقوق« ِبالنِّ ثُمَّ ياَْسأاَُل امْلُداَ

 

اُْكتُب اْلاَْجِوباَة 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
 

ا.  هاَ ُة اْلُْخراَى تاَْعِريفاَ اَْجُموعاَ ماَ امْل دِّ ِة باَْعداَ أاَْن تُقاَ ِلماَ ْعناَى الْكاَ لاَى ماَ ُفوناَ عاَ لاَباَة أاَنَُّهم سيتعرَّ رِّس ِللطَّ ح امْلُداَ ثُّم ياَْشراَ

2. 1احلصة الثَّاِنياَة: 

ة.  اَرَّ ِذِه امْل ِة هاَ لْب املجموعاِت واَالاَنِْشطاَ عاَ قاَ لاَِكْن ماَ ِة، واَ أاَِعْد ناَْفس النشطاَ

 

 

ة الثَّاِلثاَة:  صَّ 3. 1 احْلِ

ة  ِقيقاَ ة: 30 داَ امْلُدَّ

اء.  ّبوراَةٌ باَيْضاَ لاَى اْلاَْرِض، وساَ اءاَ عاَ اُل ااِلْسِتلْقاَ يْث ياَْستاَِطيع اْلاَْطفاَ ان حاَ كاَ اَواَاّد: ماَ امْل

 

تاَي »إنساني« و»حقوق«.  ِلماَ لَّب ِبكاَ رِّس الطُّ ر امْلُداَ كِّ ُه، يُذاَ اِرجاَ ْصُل أاَْم خاَ اِخلاَ الْفاَ واَاءٌ داَ ة، ساَ ياَاضاَ ة الرِّ ل ِحصَّ ِخلاَ

بُّوراَة.  لاَى السَّ ا عاَ ياَْكتُبُُهماَ تاَنْي واَ ِلماَ يِه الْكاَ ُرون كاَيِْفيَّة تاَهاَجِّ كَّ ا كاَانُوا ياَتاَذاَ ثُّم ياَْسأاَلُُهم إذاَ

ات بأجسادهم.  ِلماَ ناَِة ِللْكاَ وِّ ُروف املُكاَ ِب أاَن يُحاولُوا تاَْشِكيلاَ ُمْختاَلاَِف احْلُ لَّ لاَى الطُّ ُ عاَ اٍت، ياَتاَعاَنيَّ ْجُموعاَ ْكِل ماَ ِفي شاَ

رِّس إلاَى  ثاَاِل، ياَْحتاَاج امْلُداَ ِبيِل امْلِ ْرٍف )على ساَ ًة ِلُكّل حاَ ْجُموعاَ رِّس أاَْن يُنِْشئاَ ماَ ٍة، ُيِْكن ِللُْمداَ داَ اعاَ ا اْحتاَاُجوا إلاَى ُمساَ وإذاَ

ْرف احلرف العربي ح(. ال ِلتاَْكِوين احْلاَ 3 أاَْطفاَ

اِخلاَ الْفاَْصل. اِئِط داَ لاَى احْلاَ ا عاَ ًرا لاَُهم لتعليِقهاَ ُس أاَْن ياَلْتاَِقطاَ ُصواَ رِّ ات، ياَْستاَِطيع امْلُداَ ِلماَ باَْعد تاَْشِكيل الْكاَ
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تللح ةشتألقلى:22

ُة: ُة الّراِبعاَ 4. 1 احِلصَّ

ًة.  ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ

ّبوراَةٌ باَيْضاءُ.  ِة. ساَ روِس الّساِبقاَ ةٌ ِمْن الدُّ دَّ : إجاباٌت ُمْستاَماَ املَوادُّ

ْعناَى »ِإنْسانّي« واَ»ُحقوق«! فاَ أاَِخيًرا على ماَ ِلناَتاَعاَرَّ

باَباَ  ُح ساَ ياَْشراَ ِة واَ ّبوراَ لاَى السُّ ةاَ عاَ حيحاَ ياَْكتُُب اِلجاباَةاَ الصَّ اِبًقا.  ا ساَ لاَيْهاَ لاَ عاَ صاَ ااَلَِّتي حاَ رُِّس اِلجاباِت  املُداَ أُ  ياَْقراَ
ِتها.  ِصحَّ

ِة.  لاَى الاَْسِئلاَِة املُْفتاَراَضاَ « واَيُجيُب عاَ اِئِن اِلنْسانيِّ ًزا وياَِسيًرا »ِللْكاَ ُس تاَْعِريًفا موجاَ ثُمَّ يُْعِطي املدرِّ

ُة:  حاَ التَّعاريُف املُْقتاَراَ

راَ  ياَواناِت هواَ أاَنَّ الباَشاَ ِر واحْلاَ ْرُق باَنْياَ الباَشاَ ْفِل. والفاَ اَْرأاَة أاَْو الطِّ ُجِل، ااَمْل ةُ اِلنْسانيِّ ِإلاَى الرَّ داَ يُل ُمْفراَ : ُتِ اِلنْسانيُّ
شاِعِرِهْم.  ْن ماَ ياَْستاَِطيُعوناَ التَّْفكيراَ والْكاَلماَ والتَّْعبيراَ عاَ

ِة.  لاَى الاَْسِئلاَِة املُْفتاَراَضاَ ْهًل ِلـ»احُلقوِق« واَيُجيُب عاَ ِصيًرا واَساَ ُس تاَْعِريًفا قاَ رِّ ثُمَّ يُْعطي املُداَ

ّحيَِّة،  عاياَِة الصِّ قَّ ِفي ُمْستاَواَى الِئٍق ِمْن العاَيِْش، وِفي الرِّ ِْلُك احلاَ ُقوِق أاَنَّ ُكلَّ ِطْفٍل ياَ احُلقوُق: ناَْقِصُد ِباحْلُ
لاَى اللَِّعِب واَالتَّْرفيِه.  ِلكاَ الُقْدراَة عاَ اِت، واَكاَذاَ وِفي ااَلتَّْربياَِة واَاخِلْدماَ

ُة:  ُة اخلاِمساَ 5. 1 احِلصَّ

ًة ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ

ِة  اِدِهْم ِخللاَ احِلصَّ ِبأاَْجساَ ّلُب  لاَها الطُّ كَّ ااَلَِّتي شاَ واَ»ِإنْسان«  لاَْمِتي »ُحقوق«  لاَكاَ ٌر  باَيْضاءُ. صواَ ّبوراَةٌ  : سُّ املاَوادُّ
الّثاِلثاَِة. 

 . تاَنْيِ ِلماَ لاَى الكاَ ِف عاَ لاَى التَّعاَرُّ اِدِريناَ عاَ ُض أاَْن ياَكوناَ الاَْطفاُل قاَ ا املُْستاَواَى، يُْفتاَراَ ذاَ ِعنْداَ هاَ

عاِم ِعنْداَ ُحلوِل  يُْهْم ِفي الفاَْصِل. )ِمثال: تاَناُول الطَّ ُقوِق« ااَلَِّتي لاَداَ ٍة »ِباحْلُ ّلِب ِإْعداُد قاِئماَ رِِّس والطُّ لاَى املُداَ عاَ
 .) يِْر ذاَِلكاَ ِة، ِإلاَى غاَ هاُب ِإلاَى الّساحاَ ْوِعِدِه، الذَّ ماَ

قوِق. )ِمثال:  ِذِه ااَحْلُ ًة ِبهاَ ُع قاِئماَ ِة واَياَضاَ ْلُُكوناَهاَا خاِرجاَ املاَْدراَساَ ْن احُلقوِق ااَلَِّتي ياَ ّلباَ عاَ رُِّس الطُّ ثُمَّ ياَْسأاَُل املُداَ
 ..) يِْر ذاَِلكاَ اِء، ِإلاَى غاَ عاَ الاَْصِدقاَ ِة، أاَْو اللَِّعُب ماَ هاُب ِإلاَى املاَْدراَساَ نِْزٍل الِئٍق، الذَّ العاَيُْش ِفي ماَ
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ْهٍل ِلـ»ُحقوِق اِلنْساِن«.  رِِّس اآلناَ ِإْعطاءُ تاَْعريٍف واَجيٍز واَساَ ُيِْكُن ِللُْمداَ

ّرّياِت.  قوِق واحْلُ تَُّع ِبناَْفِس ااَحْلُ ْن ناَْحُن أاَْو ِمْن أاَيْناَ أاَتاَيْناَا، أاَْو أاَيْناَ ُوِلْدناَا، ياَتاَماَ مَّ ِر عاَ ُحقوُق اِلنْساِن: ُكلُّ واِحد ِمنَّا ِبغاَضِّ ااَلنَّظاَ

يٌَّة.  ٌة واَعاملاَ ِهياَ داِئماَ ِتِه. فاَ قٌّ ِلُكلِّ ِإنْساٍن ِبُحْكِم ِإنْسانيَّ ا حاَ ْت اْمتياًزا. ِإنَّهاَ »ُحقوُق اِلنْساِن« لاَيْساَ

ا  تْهاَ داَ يَِّة« ااَلَِّتي اْعتاَماَ ِة ُحقوِق اِلنْساِن العاملاَ ْولاَ ُحقوِق اِلنْساِن ِفي »واَثيقاَ اِت حاَ لاَى أاَداَقِّ املاَْعلُوماَ  ُيِْكُن الُعثوُر عاَ
ياَاِن واَُحقوِق اِلنْساِن الاَساسيَِّة.  ِة تاَْأكيِد اْلِ يَِّة الّثانياَِة، ِمْن أاَْجِل ِإعاداَ ْرِب العاملاَ ةُ باَْعداَ احلاَ ُ املُتَِّحداَ الُماَ

ْصِل:  ِت ِللْفاَ االاَ ْرحاَ باَْعِض املاَقاَ لُِّم ِقراءاَةاَ واَشاَ ياَْستاَطيُع املُعاَ

قوِق.  ِة واحْلُ راماَ اِويناَ ِفي الكاَ اًرا واَُمتاَساَ ميُع أاَْحراَ ةُ 1: يولاَُد اجلاَ  ااَمْلادَّ

باٍَب ِمْن الاَْسباِب.  كاَ ِلاَيِّ ساَ ُم ااَلتَّْمييِز ِضدَّ داَ ةُ 2: ياَِجُب عاَ املادَّ

اناَْت اْخِتلفاتُنا.  ْهما كاَ ِميِع الّناِس، ماَ  احُلقوُق ِملٌْك جِلاَ

ّريَِّة واْلاَْمِن.  ياِة واحْلُ قُّ ِفي احلاَ ْرٍد احلاَ ةُ 3: ِلُكلِّ فاَ املادَّ

ٍد.  ةُ 4: الاَ ياَُجوُز ِاْسِتْرقاُق أاَْو ِاْسِتْعباُد أاَيِّ أاَحاَ املادَّ
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ُة:  ُة ااَلّساِدساَ 1. 6 احِلصَّ

ًة.  ةُ: 40 داَقيقاَ املُدَّ

ْرٍض( وانِْتِرنْت.  اٍط )عاَ اِز ِإسقاَ ٌد ِبِجهاَ وَّ اُسوٌب ُمزاَ الاَداَواُت: أاَْوراٌق باَيْضاءُ، أاَْقلٌم لاَباَِدية وأاَْقلُم تاَلْويٍن، حاَ

ِة »ِإْعلِن ُحقوِق التَّلميِذ ِفي الِقْسِم«. ِإْناُز واَثيقاَ

ياَْطلُُب ِمنُْهْم راَْسم واِحٍد  ِة، واَ ِة اخلاِمساَ نْهاَا ِخللاَ احِلصَّ ثُوا عاَ دَّ اَ ااَلَِّتي تاَ ُقوِق  رُِّس الفاَْصلاَ ِباحْلُ ّكُر املُداَ يُذاَ

تاَلْويناَُه.  ا واَ ِمنْهاَ

ُقوِق  يِّ حِلُ ْعلِن ااَلْعاملاَ لاَى ااَْلِ ِة »ِإْعلِن ُحقوِق التَّلميِذ ِفي الِقْسِم«، ِبناًء عاَ اِء واَثيقاَ ّلُب ِبِإنْشاَ رُِّس والطُّ ياَقوُم املُداَ

اِلنْساِن. 

ِة ِفي العالاَِم.  ِذِه الواَثيقاَ ِتنا ِإلاَى ِمثِْل هاَ باَباَ حاجاَ ًحا ساَ ْرساَ ُمواَضِّ ا الدَّ ذاَ رُِّس هاَ ياَْختاَِتُم املُداَ

اِلْعلُن  ُكِتباَ  والتَّْمييِز.  راهياَِة  الكاَ ِمْن  ِر  الباَشاَ ميِع  جاَ اياَِة  ماَ حِلِ روريٌّ  اِلنْساِن ضاَ ُقوِق  حِلُ يُّ  العاملاَ »اِلْعلُن 

ااِلْحِتراماَ  ياَْستاَِحقُّ  الاَْرِض  واَْجِه  لاَى  عاَ ِإنْساٍن  ُكلُّ  ْرِب.  احلاَ نُِّب  اَ واَتاَ لِم  السَّ لاَى  عاَ اِظ  ِللِْحفاَ اِلنْساِن  ُقوِق  حِلُ يُّ  العاملاَ

ماياَةاَ«.  واحْلِ

اعرض هذا الفيديو )معنى حقوق اإلنسان( في القسم

https: //www. youtube. com/watch?v=JpY9s1Agbsw :

������� ����� �������.indd   24 9/8/22   1:47 PM



25 ةمُ اَلمشَقتلَْعَ تلَةمُشتالْجِمَماِعيَّ تلسَّ

ٍم. لاَ ريَُّة كاَائناُت ساَ اِئناَاُت الباَشاَ 2. الكاَ

اأَْلَْهداُف: 

اِعياَاِتِه  تاَداَ ْهِمِه، واَداَالالِتِه، واَ بوِل، واَفاَ ِتِه ِباَْفهوِم القاَ لقاَ لِم ِفي عاَ ْفهوِم السَّ لاَى ماَ ِف عاَ ْكنُي الاَْطفاِل ِمْن: التَّعاَرُّ تاَ
تاَْقديِرِه.  واَ

ريَِّة  ِت الباَشاَ اُعلاَ ِر، ِفي التَّفاَ بوِل االاَخاَ لِم، واَقاَ ّميَِّة السَّ لاَى أاَهاَ ِة ِبِهْم ِللتَّْأِكيِد عاَ اْسِتْخداُم كاَِلماِت التَّلميِذ اخلاصَّ
 . نيِّ ِعيِّ أاَْو الواَطاَ ْرديِّ أاَْو املُْجتاَماَ لاَى املُْستاَواَى الفاَ عاَ

ْرِس:  َسْيُر الدَّ

ًة.  ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ

: سّبوراَةٌ باَيْضاءُ وأاَْقلٌم لاَباَدياَة.  املاَوادُّ

عاَ  ًا ُمسامِلًا« ماَ تاَْرُسُم »عاملاَ ٍة ُمْستاَِقلٍَّة، فاَ ُة الُولاَى ِبِصفاَ تاَنْي. تاَْشتاَِغُل املاَْجموعاَ ْجُموعاَ رُِّس الفاَْصلاَ ِإلاَى ماَ ُم املُداَ يُْقسِّ
« اخلاصَّ ِبِهْم.  ْعباَُهْم املُساِلماَ اَُهْم واَشاَ يَّلُوناَ »عاملاَ ْع الاَْطفالاَ ياَتاَخاَ لٍم«. داَ »أُناٍس ِفي ساَ

اِتِهْم  ِلماَ ِبكاَ فوا  ِليُعاَرِّ اِل  ِلْلاَْطفاَ املاَجالاَ  ياَتُْرُك  واَ ِة،  ّبوراَ السَّ لاَى  عاَ ِجْسًما  الّثانياَِة  ِة  املاَْجموعاَ عاَ  ماَ رُِّس  املُداَ ياَْرُسُم 
نْساِن ااَلّصاِلِح.  ْعناَى ااَْلِ ِة ماَ اخلاصَّ

اٍن.  ِإنْساَ لِم كاَ فاِت املاَْذكوراَِة والسَّ ةاَ باَنْياَ ُمْختاَلاَِف الصِّ ْولاَ اجِلْسِم. ِجِد العاَلقاَ ِلماِت حاَ اُْكتُْب ُمْختاَلاَفاَ الكاَ

 

كاَاءُ، ِإلاَْخ.  بوُل واَالذَّ ُم، القاَ راَ لُم = اليثاُر، الكاَ السَّ

ِر( ثُمَّ اْسأاَِل  عاَ اآلخاَ ُدُهْم ياَْرُفُض اللَِّعباَ ماَ ْصِل أاَْو ِفي املاَلْعاَِب )ِمثاٌل: أاَحاَ ا ياَْحُدُث ِفي الفاَ اِلًبا ماَ ًفا غاَ اْذُكْر ِخلاَ
ه.  ِة أاَْعلاَ اِسِن املاَْذكوراَ لاَى املاَ اِنِهْم الُعثوُر عاَ فَّ ِإن كاَاناَ ِبِإْمكاَ الصَّ

بوِل، ِإلاَْخ.  ُم القاَ داَ لِم = الاَنانيَِّة، عاَ انِْعداُم السَّ

اِن الُعنِْف  ِس أاَْن ياَْسأاَلاَُهْم ِإْن كاَاناَ ِبِإْمكاَ رِّ ه. ُيِْكُن ِللُْمداَ لِّ اخِللِف املاَْذكوِر أاَْعلاَ ًة حِلاَ ريقاَ ْع الاَْطفالاَ ياَِجُدوناَ طاَ داَ
ٍة.  ليماَ ٍة ساَ ريقاَ لَّ اخِللفاِت ِبطاَ ُ اِت أاَْن تاَ ُصوماَ واَاخْلُ

ا ينْتاَُهوناَ  ماَ ا تاَْرُسُم الُْخراَى »عاملًا ِسلِْمّيًا«. ِعنْداَ ِة الُولاَى، باَيْناَماَ عاَ املاَْجموعاَ ُس ِبناَْفِس النَّشاِط ماَ رِّ ثُمَّ ياَقوُم املُداَ
لاَى احلاِئِط.  اِت عاَ ُسوماَ ِس تاَْعليُق الرُّ رِّ ، ُيِْكُن ِللُْمداَ ِلكاَ ِمْن ذاَ
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لِم:  ةُ السَّ راَ جاَ 1. 2 شاَ

اأَْلَْهداُف: 

لِم.  ِة السَّ اِن ثاَقافاَ ماَ ٍع ِلضاَ ِة ِفي أاَيِّ ُمْجتاَماَ ِة والّلِزماَ روِط العاَديداَ ْهِم الشُّ ْكنُي الاَْطفاِل ِمْن فاَ تاَ

ِع.  رِّ ِفي املُْجتاَماَ يِْر والشَّ التَّْمييُز باَنْياَ اخلاَ

ْرِس:  َسْيُر الدَّ

ًة.  ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ

لِم، وِبطاقاٌت.  ةُ السَّ راَ جاَ : شاَ املاَوادُّ

ْجموعاٍت،  اناَْت ُهناَاكاَ 3 ماَ ا كاَ ِد الّلِزِم. )ِإذاَ ِة الّتالياَِة بالعاَداَ ِة الّصوراَ ُس ِإلاَى ِطباعاَ رِّ ِة، ياَْحتاَاُج املُداَ بْلاَ باَْدِء احِلصَّ قاَ
ا(.  ٍخ ِمنْهاَ ُة 3 نُساَ رِِّس ِطباعاَ لاَى املُداَ عاَ فاَ

ِة ثُمَّ ياَُقوُل:  ّبوراَ لاَى السُّ ًة عاَ راَ جاَ رُِّس شاَ ياَْرُسُم املُداَ ِلتاَْقِدمِي النَّشاِط، ساَ

َتاُج  َتْ اِلْنساِن«.  »ُحقوَق  ُل  ثِّ مُيَ َذِلَك  ُكلَّ  ِإنَّ  الَقْوُل  ِكُنَنا  مُيْ َوأَْزهاٌر.  َوأَْوراٌق،  َفواِكُه،  ُهَناَك  َجَرِة،  الشَّ »َعَلى 
َبْل  ِة  ِمْثَل اأَلْشجاِر احَلقيقيَّ ْرَبِة  َوالتُّ امْلَاِء  ِإَلى  َتاُج  َوَلِكنها اَل َتْ َتْنمَو،  ِلَكْي  الِغذاِء  ِإَلى  »َشَجَرة حقوق النسان« 

لِم واْحِتراِم ُحقوِق اِلْنساِن«. َفاِت الّلِزَمِة ِلْلِحَفاِظ َعَلى السَّ ي َشَجَرَتنا ِبالصِّ َسُنَغذِّ

رُِّس.  ها املُداَ لِم ااَلَِّتي راَْسماَ ِة السَّ راَ جاَ ٍة ناَسخاَ شاَ ْجموعاَ تاَْستاَطيُع ُكلُّ ماَ

لِم.  ِم وانِْعداِم السَّ لاَ ِة ِبالسَّ لِّقاَ اِت املُتاَعاَ اقاَ ْرزاَ الِبطاَ ّلِب فاَ ياَْطلُُب ِمْن الطُّ اِت واَ اقاَ رُِّس الِبطاَ أُ املُداَ ياَْقراَ

اليثاَاُر اليثاَاُر املاَْقبُوِليَُّة اُل ماَ اجلاَ

ُم هُّ التاَفاَ كاَاءُ الذَّ احُلبُّ العاَْدُل

يباَُة الطِّ الَتَعاُطُف ُة اعاَ جاَ الشَّ احِلواَاُر

اُم الْحكاَ باَاءُ الغاَ اهيَُّة راَ الكاَ اِة اواَ ُم املاَساَ داَ عاَ

ْفُض الرَّ ةُ ْسواَ القاَ حُّ الشُّ ُش رُّ التَّحاَ

ِم. لاَ ِة ِبالسَّ لِّقاَ اِت املُتاَعاَ اقاَ ِة ِبالِْبطاَ راَ جاَ ٍة ُجذوراَ الشَّ ْجموعاَ ُ ُكلُّ ماَ تاَْملاَ ساَ
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ميِع  ِلكاَ تاَْعليقاَ جاَ رُِّس باَْعداَ ذاَ ِتها. ياَْستاَطيُع املُداَ راَ جاَ لاَى شاَ ا عاَ ْت ِبهاَ اِت ااَلَِّتي اْحتاَفاَظاَ اقاَ ْصِل الِبطاَ ح ِللْفاَ تُْشراَ ثُمَّ ساَ

لاَى احلاِئِط.  ااَْلاَْشجاِر عاَ

لِم ْوكاَُب السَّ 2. 2 كاَ

اأَْلَْهداُف: 

ْولاَ ُحقوِقِهْم باعِتباَاِرهْم ُمواَاِطننياَ.  ْخصيَِّة حاَ ِرِهْم الشَّ ْن ُوجهاِت ناَظاَ ْكنُي الاَْطفاِل ِمْن التَّْعبيِر عاَ - تاَ

ْوناَُه ُمناَاِسًبا.  باَ ااَلتَّْرتيِب ااَلَِّذي ياَراَ ساَ ِة ِبِهْم حاَ بيُر مدّونة احُلقوِق اخلاصَّ - تاَ

ُقوِق اِلنْساِن.  يِّ حِلُ ْعلِن العاملاَ ِة، واْلِ اصَّ ِة واَاخلاَ زاَ ِة احُلقوِق املُنْجاَ - استخلُص أاَْوُجُه التَّشابُِه باَنْياَ واَثيقاَ

ِم الاَ رُة السَّ جاَ شاَ
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ْرِس:  َسْيُر الدَّ

ًة.  ٍص ِمْن 30 داَقيقاَ ةُ: 3 ِحصاَ املُدَّ

ناٌَة.  ُة، واَراٌَق أاَبْياَُض وأاَْقلٌم ُملاَوَّ ُق 2، الِقصَّ : املُلْحاَ املاَوادُّ

ُة الُولاَى:  1. 2. 2 احِلصَّ

ًة.  ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ

ِديًدا«.  ًبا جاَ ْوكاَ ُة الّتالياَة »ِلناَِجْد كاَ . الِقصَّ اءٌ واَِعصيٌّ ْوكاٌَب )مجّسدات(، ُرسوماُت أاَْطفاٍل، ِغراَ اُروٌخ، كاَ : صاَ املاَوادُّ

 . لاَى الِعِصيِّ ها واَألِْصْقها عاَ ْوكاَِب واَُقصَّ ْن صواَِر الاَْطفاِل والّصاروِخ والْكاَ ِة: لوِّ بْلاَ احِلصَّ قاَ

ا.  ا ِللَِّعِب ِبهاَ لاَيْهاَ ّلُب احُلصولاَ عاَ ، ياَْستاَطيُع الطُّ ِلكاَ . باَْعداَ ذاَ اِم املاَوادِّ ْصِل ِباْسِتْخداَ ةاَ الّتالياَةاَ ِللْفاَ أْ الِقصَّ اْقراَ

ِديًدا! ًبا جاَ ْوكاَ لناَِجد كاَ فاَ

احُلروُب  ِت  وتاَفشَّ لٍم.  ساَ ِفي  ياَُعْد  لاَْم  الاَْرِض  ْوكاَُب  كاَ ِة.  املُِهمَّ ِفي  اِلنْسانيَُّة  ِشلاَْت  فاَ  ،2055 ِسبْتاَْمِبر  ِفي 

اِء العالاَِم  ميِع أاَنْحاَ ُة أاَْطفاٍل ِمْن جاَ ْمساَ راَ خاَ رَّ زيٌن واَُمْظِلٌم. قاَ اِء العالاَِم. العالاَُم حاَ ميِع أاَنْحاَ لُْم في جاَ اُت والظُّ اعاَ راَ واَالصِّ

ااِلْجِتماعاَ واتِّخاذاَ اِلْجراءاِت. 

ْيٍء. ناَْحُن  ناَواَاٍت »الاَ ُيِْكنُناَا الباَقاءُ ُهناَا ُدوناَ ِفْعِل شاَ ْمساَ ساَ ْقراءُ تاَبْلُُغ ِمْن الُعْمِر خاَ تاةٌ شاَ تاَقوُل »لُوراَا«، واَِهياَ فاَ

 . أْياَ ميُع الرَّ ها اجلاَ قاَ وافاَ «. فاَ لٍّ اِد حاَ ٍة ِإلاَى ِإيجاَ اجاَ ِبحاَ

ْيٍء، أاَناَا  اِنناَا ِفْعُل أاَيِّ شاَ ْوكاَِب الاَْرِض، لاَْم ياَُعْد ِبِإْمكاَ اتاَ ِلكاَ ْد فاَ اِئلاًَة »لاَِكْن... أاَْعتاَِقُد أاَنَّ الاَواناَ قاَ ُة قاَ وتاَْشُكو فاِطماَ

 .» لٍّ اُد حاَ لاَيْناَا ِإيجاَ أِْس. عاَ ٌة ِمْن اخُلروِج ُمغاَّطاةاَ الرَّ خاِئفاَ

ٍة ِإلاَى  اجاَ دُت احلل!، ناَْحُن ِبحاَ غيُر »أاَنُْدُرو«: »لقد واَجاَ تاَى الصَّ ياَُقوُل الفاَ ميُع بالتَّْفكيِر ِفي الاَْمِر. فاَ أُ اجلاَ ياَبْداَ

ْوكاَِب  ، الاَ ُيِْكنُناَا تاَْغييُر كاَ ْب ياَا ِرفاقاَ ِة ِبناَا! ِلناَْذهاَ ونِة احُلقوِق اخلاصَّ ٍة ِإلاَى ِإنْشاِء ُمداَ اجاَ ديٍد! ناَْحُن ِبحاَ ْوكاٍَب جاَ اِد كاَ ِإيجاَ

ٌة«. ةٌ راِئعاَ ا ِفْكراَ ميُع »ِإنَّهاَ تاَفاَ اجلاَ هاَ ر!«. فاَ كاٍن آخاَ ًة أُْخراَى ومن ماَ رَّ لاَِكْن ُيِْكنُناَا الباَْدءُ ماَ الاَْرِض، واَ

اِء،  ِر ِفي الفاَضاَ فاَ ٍر ِمْن السَّ أاَْشهاَ ديٍد... باَْعداَ أاَْشُهٍر واَ ْوكاٍَب جاَ ن كاَ ٍة باَحًثا عاَ واَراَِكبُوا الّصاروخاَ ِفي ِرْحلاٍَة ُمْدِهشاَ

لاَى اْسٍم  ْط ِللُْعثُوِر عاَ قاَ يْراٌت واَِجباٌل. »ناَْحتاَاُج اآلناَ فاَ ْوكاٌَب ِبِه ُمحيطاٌت واَأاَْشجاٌر واَبُحاَ . كاَ ْوكاَباَ امِلثاليَّ ياَِجُدوناَ أاَِخيًرا الكاَ

ٍة ُهناَا!«. ديداَ ياٍة جاَ لاَى باَْدِء حاَ اِدِريناَ عاَ ناَُكوُن قاَ قوِقنا! ثُمَّ ساَ تاَْعريٍف حِلُ واَ
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ُة الّثانياَُة:  2. 2. 2. احِلصَّ

ًة ةُ: 15 داَقيقاَ املُدَّ

ّبوراَةٌ باَيْضاءُ : سُّ املاَوادُّ

 : رُِّس الفاَْصلاَ ياَْسأاَُل املُداَ

»َما الذي َنْحَتاُج وَنْحُن َعَلى َكْوَكٍب َما َكْي نستطيَع الَعْيِش ِفيه؟«

ياَواناٌت(.  واِكُه، حاَ واٌت، فاَ ْضراَ اءٌ، أاَْشجاٌر، خاَ ٍة. )ِمثال: ماَ ِلماَ اِنِب ُكلِّ كاَ ياَْرُسُم راَْسًما ِبجاَ ةاَ واَ رُِّس القاِئماَ ياَْكتُُب املُداَ

ُة الّثاِلثاَُة:  3. 2. 2 احِلصَّ

ًة ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ

: واَراٌَق أاَبْياَُض.  املاَوادُّ

ِة الُولاَى.  ًة أُْخراَى ُمْستاَْخِدًما املاَوادَّ ِمْن احِلصَّ رَّ ةاَ ماَ رُِّس الِقصَّ أُ املُداَ ياَْقراَ

واِكُه  واَاُت والْفاَ ْضراَ ِة ِللْعاَيِْش ِفيه )الاَْشجار واَاخلاَ عاَ الاَساسّياِت الّلِزماَ ْوكاٍَب ماَ ٍة راَْسُم كاَ ْجموعاَ لاَى ُكلِّ ماَ ُ عاَ ياَتاَعاَنيَّ

ْسِمِه واْسِم كاَواِكِبِهْم.  اُموا ِبراَ ا قاَ ْصِل ماَ حاَ ِلباَِقيَِّة الفاَ ٍة أاَْن ياَْشراَ ْجموعاَ ياَواناُت(. ثُمَّ ياَْستاَطيُع ِطفٌل ِمن ُكلِّ ماَ واحْلاَ

ِة.  ِة الّراِبعاَ لاَى احلاِئِط ِللِْحصَّ لِّْق الرُّسوماَ عاَ عاَ

ُة:  ُة الّراِبعاَ 4. 2. 2 احِلصَّ

ًة.  ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ

ِة.  ِة الّساِبقاَ ٍة ِفي احِلصَّ ْجموعاَ تْها ُكلُّ ماَ ماَ واِكُب ااَلَِّتي راَساَ : ااَلْكاَ املاَوادُّ

 . تاَنْيِ اِبقاَ ِتني السَّ صَّ ًة أُْخراَى، ُمْستاَْخِدًما املاَوادَّ ِمْن ااَحْلِ رَّ ةاَ ماَ رُِّس الِقصَّ أُ املُداَ ياَْقراَ

ديٍد. ْوكاٍَب جاَ ديِد ِلُكلِّ كاَ لاَى ِإنْشاِء ِإْعلِن ُحقوِق اِلنْساِن اجلاَ ٍة عاَ ْجموعاَ رُِّس اآلناَ ُكلَّ ماَ اِعُد املُداَ يُساَ ساَ
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لِم 3. أعماٌل ِمْن أاَْجِل السَّ

اِلنْساِن«.  واَُحقوِق  لِم  السَّ ْن  اِفِعنياَ عاَ »ُمداَ باعتبارهم  لِم  السَّ ْوراَُهْم ِفي ُصنِْع  داَ يُْدِرُكوا  أاَْن  الاَْطفاِل  لاَى  عاَ
ِة.  اِهي باَْعُض الفعاِل ااَلَِّتي ُيِْكنُكاَ الِقياُم ِبها ِفي املاَْدراَساَ هاَ

لٍم: ِع ساَ 1. 3 ِإنْشاءُ ُمْجتاَماَ

لِم  ِة السَّ ّلِب إلى واَْضِع ِميثاِق ثاَقافاَ لِم وذاَِلكاَ ِبدعوِة الطُّ ِة السَّ لاَى ثاَقافاَ بْنيٍّ عاَ ٍع ماَ ةاَ ِإلاَى ُمْجتاَماَ ّوْل املاَْدراَساَ حاَ
ميُع،  ا اجلاَ اهاَ ِة اِلْعلناِت ِلياَراَ لاَى لاَْوحاَ ناَْشِرها عاَ ِتها واَ ِلتاَْحِديِد الاَْعماِل اجليدة واْلاَْفعاِل اخلاِطئاَِة. ُقْم ِبتاَْكبيِرها واَِطباعاَ

 . ِج الاَْصليِّ نوا ِمْن اتِّباِع النَّموذاَ كَّ واَلياَتاَماَ

ّلُب.  . ُكونُوا مناِذجاَ يُقلُِّدها الطُّ ْسِم الباَيانيِّ رِِّسنياَ ِإثراءاَ الرَّ اُْطلُْب ِمْن املُداَ

ْصِل.  لِم خاِرجاَ الفاَ ِة السَّ يثاِق ثاَقافاَ رِِّس التَّْعريُف ِبِ لاَى املُداَ ُ عاَ ياَتاَعاَنيَّ

ّلِب المضاءُ عليِه.  ميِع الطُّ لاَى جاَ ياَِجُب عاَ

2. 3 قوة كلمة الّسلم:

ْن القصيدة التاليةاَ ِلقسمك:  لقِّ

واحد، اثنان

سلم على النام

ثلثة، أربعة

لنسِقط كلَّ القنعة 

خمسة، ستة

لن نتشاجر البتَّة

 سبعة، ثمانية

 حٌب بل نهاية

تسعة عشرة

باحلّب تدوم العشرة
مؤلف مجهول
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اِت.  ُسوماَ ِذِه الرُّ ْرٍض ِبهاَ ِديِقي« ثُمَّ ُقْم ِبتاَنِْظيِم عاَ لُم صاَ قولاَِة »ااَلسَّ ْولاَ ماَ اُْطلُْب ِمْن التَّلميِذ راَْسماَ أاَْفكاِرِهْم حاَ

ِم:  لاَ ٍة ِللسَّ ُة شابٍَّة حاِفظاَ 3. 3 ِقصَّ

ِم.  لاَ افِة السَّ ن ثاَقاَ ٍة عاَ ْشُهوراٍَة وُمداِفعاَ ابٍَّة ماَ ة شاَ ْولاَ ِقصَّ اًشا داِخلاَ الفاَْصِل حاَ اْستاَِهلَّ ِنقاَ

ِذِه املاَشاِكِل.  م احُللولاَ املُْمِكناَةاَ ِلهاَ دِّ ِة، واَقاَ ِذِه الِقصَّ لِم ِضْمناَ هاَ ِة السَّ اياَا ثاَقافاَ أاَِشْر ِإلاَى قاَضاَ

ملال يوسفزاي

الِوالداَة: 12 يُولْيُو 1997، »ِمينُْجوراَا«، باِكْستان

قِّ النِّساِء ِفي التَّْعِليِم.  ْن حاَ ٌة عاَ ةٌ باِكْستانيٌَّة واَُمداِفعاَ اْي« ِهياَ ِتلْميذاَ فزاَ لاًل يُوساَ »ماَ

باِب  ْمِع الاَْطفاِل والشَّ ا ِضدَّ قاَ اِتياَاْرِثي »ِلِنضاِلِهماَ عاَ »كايلش ساَ اماَ 2014 ماَ ِم عاَ لاَ ِة نُوِبْل ِللسَّ لاَى جاِئزاَ ازاَْت عاَ حاَ

ميِع ااَْلاَْطفاِل ِفي التَّْعليِم«. قِّ جاَ واَحِلاَ
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وِفي  ِسي(.  ِبي  )ِبي  ناِة  قاَ ْوِقِع  ماَ لاَى  عاَ مارستُْه طاِلباناَ  الذي  القْمِع  ْن  واَعاَ باِكْستان  ِفي  ياِتها  حاَ ْن  عاَ ناَْت  وَّ داَ

ِضها ِلُهجوٍم كاَاداَ  اِم 2012، وباَْعداَ تاَعاَرُّ تاَياِت ِفي التَّْعليِم. واَِفي عاَ قِّ الفاَ ْت ِمْن أاَْجِل حاَ شرة ِمْن ُعْمِرها، كاَافاَحاَ احلادية عاَ

تاَياِت.  ْن ُحقوِق الفاَ ًة عاَ ًة راِئداَ ْت ُمداِفعاَ أاَْصباَحاَ لاَْت ِنضالاَها واَ ، واَاصاَ كاَِة طاِلباناَ راَ ياِتها ِمْن ِقباَِل حاَ يُوِدي ِبحاَ

لِم.  ِة السَّ ْن ثاَقافاَ ًة عاَ ْولاَ »ماَلال« ِباعِتباِرها ُمداِفعاَ رُِّس تاَنْظيماَ ِنقاٍش حاَ ياَْستاَطيُع املُداَ

باَْعُض الاَْسِئلاَِة املُْمِكناَِة: 

ا؟. ِة ُدوناَ الباَناِت؟ مِلاذاَ اِب ِإلاَى املاَْدراَساَ هاَ ِد ِبالذَّ ماُح ِلْلاَْوالاَ ْدِل السَّ ْل ِمن العاَ 1. هاَ

ِة؟. باَ الاَْوالُد والباَناُت ِإلاَى املاَْدراَساَ ا ِمْن املُِهمِّ أاَْن ياَْذهاَ اَاذاَ 2. مِل

« أاَْم »واِجٌب«؟. قٌّ ِة »حاَ هاباَ ِإلاَى املاَْدراَساَ ْل تاَْعتاَِقُد أاَنَّ الذَّ 3. هاَ
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33 الِمش تَْكبيَةمُشتألَْطفاِلشَعلَىشثَواَفِةشتلسَّ

الَوْحَدُة 2 

لِم  َتْربَيُة اأَلْطفاِل َعَلى َثقاَفِة السَّ

ْلميِّ عاُيِش السِّ َوَمْسؤولّياِت التَّ

ِم:  لاَ 1. ُرُسوم من أجل السَّ

ِم:  لاَ 1. 1 ُرسوم ِللسَّ

ًة.  ٍص ِمْن 30 داَقيقاَ ةُ: 5 ِحصاَ املُدَّ

ّبوراَةٌ باَيْضاءُ وصواٌَر.  : ساَ املاَوادُّ

ْرِس:  2. تاَْوصيُف الدَّ

لِم.  ِة السَّ لاَى قاَضيَِّة ثاَقافاَ ُف عاَ - التَّعاَرُّ

لِم.  ِة السَّ ْولاَ ثاَقافاَ - تاَباُدُل ناَواِدر حاَ

لِم ِلتاَْوِضيِح النَّتاِئِج.  ْولاَ السَّ - راَْسُم صواٍَر حاَ

 . لاَى »ُعُملِت اللُّْطِف« ُمقاِبلاَ ذاَِلكاَ ْن اللُّْطِف، واحْلُصوُل عاَ ٍة تاَِنمُّ عاَ - الِْقياَاُم ِبأاَْعماٍل باَسيطاَ

ْرِس:  أاَْهداُف الدَّ

ِة.  اِئِل املُساواِة، اللُّْطِف والُخوَّ لٍِّق ِباَساَ ْوضوٍع ُمتاَعاَ - اْسِتْكشاُف ماَ

لُم.  - راَْسُم صوراٍَة محواَُرها السَّ
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دعهم يكبرون من أجل السلم
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35 لْميِّ َقَمْسؤقلّياِتشتلمَّعارمُِششتلسِّ

ُة الُولاَى:  1.1.1  احِلصَّ

ًة.  ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ

ّبوراَةٌ باَيْضاءُ واَصواٌَر.  : ساَ املاَوادُّ

ّبوراَِة:  لاَى السَّ رُِّس الّصوراَةاَ الّتالياَةاَ عاَ أ( ياَْعِرُض املُداَ

ْمِسيِنيَّاِت.  الْتُوم« ِفي اخلاَ ُه »جيرالْْد هاَ ماَ مَّ ْد صاَ لِم، واَقاَ ِإنَُّه راَْمُز السَّ

ةٌ، واَداِخلاَ  ا داِئراَ عار. ِإنَّهاَ ا الشِّ ذاَ لاَى هاَ سيَِّة ااَلَِّتي ُيِْكنُُهْم ُرْؤياَتُها عاَ نْداَ اِل الهاَ ْن الاَْشكاَ فَّ عاَ رُِّس الصَّ ياَْسأاَُل املُداَ

ِل. ّطاِن ماِئلناَ ِفي الاَْسفاَ ِة واَخاَ ِف الّداِئراَ موديٌّ ِفي ُمنْتاَصاَ طٌّ عاَ ِة، ُيِْكنُكاَ ُرْؤياَُة ثلثاَِة ُخطوٍط. خاَ الّداِئراَ

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
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ّبوراَِة:  لاَى السُّ رُِّس الّصوراَةاَ الّتالياَةاَ عاَ ب( ياَْعِرُض املُداَ

ِشعاِر  عاَ  ماَ تاَشابٍُه  أاَْوُجُه  ُهناَاكاَ  ْل  هاَ ِة.  الّداِئراَ داِخلاَ  ُجِل  الرَّ ُرْؤياَُة  اِنِهْم  ِبِإْمكاَ كاَاناَ  ِإْن  ّلباَ  الطُّ رُِّس  املُداَ ياَْسأاَُل 

؟ ِلكاَ ْعناَى ذاَ ا ماَ لِم الّساِبِق؟ وماَ السَّ

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

ُة الّثانياَُة:  1. 1. 1 احِلصَّ

ًة.  ةُ: 30 داَقيقاَ  املُدَّ

، ِغراءٌ ِللِْقْسِم.  سيٌَّة، واَراٌَق، ِمقاَصٌّ نْداَ : أاَْشكاٌل هاَ املاَوادُّ

لِم.  ِة تاَْشكيِل راَْمِز السَّ اداَ عاَ لاَى الواَراَِق ِلِ ها عاَ سيَِّة وِإلْصاقاَ نْداَ اِل الهاَ ّلِب قاَصَّ الاَْشكاَ رُِّس ِمْن الطُّ ياَْطلُُب املُداَ

ِرِه. لاَى تاَذكُّ ِتِهْم عاَ داَ اعاَ ِة مِلُساَ ّبوراَ لاَى السُّ ُج عاَ لَُّق النَّموذاَ يُعاَ
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37 لْميِّ َقَمْسؤقلّياِتشتلمَّعارمُِششتلسِّ

اِل لاَُهْم.  رُِّس قاَصَّ الاَْشكاَ ، ياَْستاَطيُع املُداَ هاَ باَْعُض الاَْطفاِل ُصعوباٍت ِفي القاَصِّ ِإْن واَاجاَ

ْصِل.  ِد الاَْطفاِل ِفي الفاَ داَ لاَى عاَ سيَِّة عاَ نْداَ اِل الهاَ ُقْم ِبناَْسِخ الاَْشكاَ

ُة الّثاِلثاَُة:  3. 1. 1 احِلصَّ

ًة.  ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ

ّبوراَةٌ واَصوراَةٌ.  : سُّ املاَوادُّ

ا. ثُمَّ ياَْطلُُب  ِجئاَتاَهاَ ْصِل تاَهاَ ياَْطلُُب ِمْن الفاَ ِة، واَ ّبوراَ لاَى السُّ ِة الّتالياَِة، واَواَْضعاَها عاَ رُِّس اْسِتْخداماَ الّصوراَ ياَْستاَطيُع املُداَ

ّبوراَِة.  لاَى السُّ ها عاَ ْصِل ناَْسخاَ ِة أاَْعضاء ِمْن الفاَ ِمْن أاَْرباَعاَ

ْسَبِة إلْيَك؟«. لم »ِبالنِّ ْصِل: »َماَذا َيْعِني« السَّ رُِّس ُكلَّ طاِلٍب ِفي الفاَ ثُمَّ ياَْسأاَُل املُداَ

؛ أاَْن تاَكوناَ  اِئكاَ قاَ عاَ أاَْصداَ ؛ التَّواُجُد ماَ ْوِلكاَ كيناَِة ِمْن حاَ لِم: حالاَُة الُهدوِء واَالسَّ ْن السَّ باَْعُض الاَْمِثلاَِة املُْمِكناَِة عاَ

اُجِر.  ُم التَّشاَ داَ ِر، ااَللَِّعُب واَعاَ ِض ِإلاَى التَّناَمُّ م التَّعاَرُّ داَ ِعيًدا؛ عاَ ساَ

ُم لاَ السَّ
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ُة:  ُة الّراِبعاَ 4. 1. 1 احِلصَّ

ًة.  ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ

ّبوراَةٌ، واَراَق راَْسٍم، أاَْقلُم تاَلْويٍن. : الّصوراَةُ الّتالياَُة، ساَ املاَوادُّ

ا تاَْعِنيه ِبالنِّْسباَِة ِإليِْهْم.  ْوناَُه واَماَ ا ياَراَ ْرحاَ ماَ ِة الّتالياَِة، وشاَ لاَى الّصوراَ ٍة عاَ فِّ ِإلْقاءاَ ناَْظراَ رُِّس ِمْن الصَّ ياَْطلُُب املُداَ

هواَ  رُِّس  املُداَ ذاِته.  املاَْوِقِف  ِفي  ِفعله  للفاَْصل  ياَْجُدر  ا  ماَ ْولاَ  حاَ اًشا  ِنقاَ ياَْفتاَُح  واَ الّتالياَةاَ،  ةاَ  الِقصَّ رُِّس  املُداَ أُ  ياَْقراَ

ْولاَ الفاِرِس الاَْكثاَِر ُمساملًة.  لاَى الاَْطفاِل أاَْن ياَْشراَحوا آراَاءاَُهْم حاَ الواَسيُط ِفي النِّقاش، واَعاَ
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39 لْميِّ َقَمْسؤقلّياِتشتلمَّعارمُِششتلسِّ

؟ ِمْن هواَ الفاِرُس امِلثاليُّ

ْهماَ  ليِْه، لاَِكنَُّه لاَْم ياَْستاَِطْع فاَ اِنًقا عاَ ا كاَاناَ حاَ ْخًصا ماَ ليِّ أاَنَّ شاَ تاَُه. وِمْن اجلاَ لماَ ِلٌك أاَْن ياَِجداَ فاِرًسا يُّؤِمُن ساَ أاَراَاداَ ماَ

مل ناَفس امُلْتوى.  ْ اِئًما تاَ اناَْت داَ ْجهولاٍَة. واَكاَ ُكّل ياَْوٍم، كان طاِئٌر ياَْأتي ِبِرسالاٍَة ماَ باَِب! واَ السَّ

ٍب واَأملاٍس«. يْكاَ ِمْن ذاَهاَ ا لاَداَ أاَْسِرُق ُكلَّ ماَ تاَكاَ واَساَ لاَكاَ ْ »سأُهاِجُم ماَ

راَ  رَّ قاَ اِئِل. فاَ ساَ ليئاٌَة ِبالرَّ ٌة كاِملاٌَة ماَ يْه اآلناَ ُغْرفاَ ْت لاَداَ لاَِكْن، أاَْصباَحاَ ِلًقا. واَ سالاَِة الُولاَى، لاَْم ياَُكْن املاَِلُك قاَ باَْعداَ الرِّ

ُه.  حاَ لاَُه داَواِفعاَ راَ ُقدوماَ فاِرٍس ُشجاٍع ِلياَْشراَ ِة، وانْتاَظاَ ًنا ِلكاِمِل املاَْملاَكاَ تاَباَ ِإْعلاَ اياَِتِه. واَكاَ ماَ تاَْوظيفاَ فاِرٍس حِلِ

ْوٍت  ُه ِبصاَ م نفساَ دَّ يْن وقاَ ل بدفِع الفارسنْي اآلخراَ اماَ الوَّ ِة. قاَ لعاَ ِفي الياَْوِم التَّاِلي، قِدماَ ثاَلثاَُة ُفْرساٍن ِإلاَى القاَ

ُمرتِفٍع: 

يْف  السَّ اْسِتْخداماَ  أُجيُد  ِة.  املاَْملاَكاَ هذه  ِفي  فاِرس  أاَْقواَى  أاَناَا  اْسمي »بُول«ْ.  العزيُز«،  املاَِلُك  أيها  ًبا  ْرحاَ »ماَ

ُب وأاَْقتُلاَُه. أاَْذهاَ لاَيُْه ساَ ا أاَْعثُُر عاَ ماَ . واَِعنْداَ ُدكاَ أاَْستاَطيُع أاَْن أاَِجداَ ِمْن يُهاَدِّ واَ

اياَِة:  ْوٍت ناِعٍم ِللْغاَ ُه ِبصاَ اِدٌئ، داَواِفعاَ ُجوٌل واَهاَ رحاَ الثَّاِني، واَُهواَ فاِرٌس خاَ راَ، واَشاَ ثُمَّ غاداَ

ِة  قوَّ ى  داَ ماَ ناَْعِرُف  الاَ  لعةاَ.  القاَ واَنُغاِدراَ  ناَْهُرباَ  أاَْن  ياَِجُب  أاَنَّناَا  أاَْعتاَِقُد   . ِزيزاَ العاَ ناَا  ِلكاَ ماَ آِسٌف  ا  ّقً حاَ أاَناَا  ًبا،  ْرحاَ »ماَ

ًة أُْخراَى«. لاَكاَ ْ ناَبْنياَ ماَ لاَ واَ ِل أاَْن ناَْرحاَ ِلكاَ أاَْعتاَِقُد أاَنَُّه ِمْن الاَْفضاَ ا ِلذاَ أاَناَا خاِئٌف ِجّدً تاَكاَ واَ ماَ ْخِص ااَلَِّذي يُِريُد ُمهاجاَ الشَّ

ِلماِت الّتالياَِة:  الاَ الكاَ ٍة قاَ ِبِثقاَ اماَ املاَِلِك، واَ اءاَ الفاِرُس الّثاِلُث واْلاَخيُر أاَماَ واَجاَ

ناَْسأاَلاَُه ملاذا. الاَ  ياَْسِرقكاَ واَ لاَى ِمْن يُِريُد أاَن يُهاَاِجمكاَ واَ اِولاَ الُعثوراَ عاَ ، أاَْعتاَِقُد أاَنَّناَا ياَِجُب أاَْن نُحاَ ِزيزاَ ناَا العاَ ِلكاَ »ماَ

لاَ  ِلكاَ أاَْعتاَِقُد أاَنَّ أاَْفضاَ ُه. الاَ ُيِْكنُناَا الُهجوُم واَالاَ ُيِْكنُناَا ااِلنِْتظاُر. ِلذاَ عاَ بْلاَ التَّواُصِل ماَ ناَْستاَطيُع أاَْن ناَتَِّخذاَ أاَيَّ ِإْجراٍء قاَ

ُه«. عاَ ِث ماَ دُّ لاَيْه والتَّحاَ لاَُة الُعثوِر عاَ لُُه هواَ ُمحاواَ ْيٍء ناَْفعاَ شاَ
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ْرحاَ الاَْسِئلاَِة الّتالياَِة:  رُِّس طاَ ياَْستاَطيُع املُداَ

ا؟ اَاذاَ مِل تاَْختاُر واَ - أاَّي فاِرٍس ساَ

ِة؟ ْل ُيِْكنُكاَ تاَْسمياَُة املاَْملاَكاَ - هاَ

تاَلْوينُُه.  لاَى ُكلِّ طالاٍَب راَْسم فاِرِسُه اخلاصِّ ِبِه واَ ثُمَّ ياَنْباَِغي عاَ

ُة:  ُة اخلاِمساَ 5. 1. 1 احِلصَّ

ًة ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ

أاَلْواٌن : واَراَُق راَْسٍم واَ املاَوادُّ

لِم، أناَاٌس  ثاًَل: راَْمُز السَّ لِم«. ماَ لَُّق ِبـ »السَّ ْيٍء ياَتاَعاَ ْصِل راَْسماَ شاَ رُِّس ِمْن الفاَ ياَْطلُُب املُداَ ْرِس، ساَ ا الدَّ ذاَ اِلْخِتتاِم هاَ

 . لٍم، أاَْطفاٌل ُيسكون أاَيِْدي باَْعِضِهْم الباَْعضاَ ِفي حالِة ساَ

ُس ِتلْكاَ اجُلْملاَةاَ أاَْعلاَى  رِّ ياَْكتُُب املُداَ ْن راَْسِمِه ِبُجْملاٍَة، واَساَ بِّراَ عاَ فِّ أاَْن يُعاَ رُِّس ِمْن ُكلِّ طاِلٍب ِفي الصَّ ثُمَّ ياَْطلُُب املُداَ

ْسِم.  الرَّ

ِة.  ميُع ِفي املاَْدراَساَ ا اجلاَ اهاَ ْصِل ِلياَراَ اِت خاِرجاَ الفاَ ُسوماَ ْرُض ُكلِّ الرُّ ُيِْكُن عاَ
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لِم:  ٌة ِمْن أاَْجِل السَّ كاَ رِّ 2. أاَلعاب واَُرسوٌم ُمتاَحاَ

لٍم:  ٌة ِمْن أاَْجْل ِلساَ كاَ رِّ 2. 2 أاَلْعاٌب واَُرسوٌم ُمتاَحاَ

ْرِس:  َتْوصيُف الدَّ

ْفِل.  ْولاَ ُحقوِق الطِّ ٌة تاَْعليميٌَّة حاَ كاَ رِّ - ُرسوٌم ُمتاَحاَ

لِم.  ُة السَّ - ألْعاَاٌب ِمحوُرها ثاَقافاَ

ْرِس:  أهداُف الدَّ

لم ِمْن ِخلِل ااَللَِّعِب.  لُّم السَّ - تاَعاَ

ّيًا.  ِ املاَ ا عاَ اَْشهوِد لاَهاَ ِبااَلْقياَِم الُْخراَى ااَمْل ّريَِّة واَ ِباحْلُ اِة، واَ اواَ اِل ِبامْلُساَ ّعاٌل ِلِلْحِتفاَ - تاَْعليٌم تاَْرفيهيٌّ فاَ

لِم:  ْن السَّ ٌة عاَ كاَ رِّ ةٌ واَُرسوٌم ُمتاَحاَ 1. 2. 2أاَْفلٌم قاَصيراَ

ًة ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ

ُة ِإنْتاَْرِنْت، ِفيْديُو. باَكاَ ْرٍض(، شاَ اِز ِإْسقاِط )عاَ ٌد ِبِجهاَ وَّ اُسوٌب ُمزاَ : حاَ املاَوادُّ

ْفِل:  ْن ُحقوِق الطِّ ٌة عاَ كاَ رِّ ُرسوٌم ُمتاَحاَ

ْصِل:  لاَى ااَلْفاَ ًة( عاَ ا الِفيْديُو )14: 35 داَقيقاَ ذاَ اْعِرْض هاَ

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

ِة:  داَ اِش باَْعداَ املُشاهاَ باَْعُض الاَْسِئلاَِة ِللنِّقاَ

ْوضوُع الِفيْديُو؟ ا هواَ ماَ 1. ماَ

ْن ُحقوِق الاَْطفاِل؟ ني عاَ ْل ُيِْكنُكاَ أاَْن تُْخِبراَ 2. هاَ

ِل؟ اِل ِبالْعاَماَ ُح ِلْلاَْطفاَ ْل يُْسماَ 3. هاَ
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ألعاب

ٍم.  لاَ ِريناَ ِبساَ عاَ اآلخاَ لُِّم كاَيْفيَِّة التَّعاُمِل ماَ اِل ِلتاَعاَ ٌة ِلْلاَْطفاَ ٌة راِئعاَ ريقاَ الاَلْعاُب ِهياَ طاَ

لَّموناَ كاَيْفيَّةاَ  ياَتاَعاَ ِة. ساَ اِح ِفي ناَْفِس املُِهمَّ ِريناَ ِللنَّجاَ عاَ اآلخاَ ِل ماَ لَّموناَ كاَيْفيَّةاَ التَّعاُوِن والْعاَماَ ياَتاَعاَ ِفي أاَلْعاِب التَّعاُوِن، ساَ

فاِت  مُّ الصِّ ِويُّ ِهياَ أاَهاَ فاَ اِنِهْم. التَّعاُطُف، واَاللُّْطُف والتَّواُصُل الشَّ عاَ أاَْقراَ تْحاَ ِنقاٍش واَُمشاراَكاَةاَ الاَْفكاِر ماَ التَّواُصِل، واَفاَ

لِم.  ِة السَّ ِلثاَقافاَ

ساراَِة.  ْوِز أاَْو اخلاَ عاَ الفاَ ْوِرِهْم والتَّعاُمِل ماَ لُِّمُهْم أاَلْعاُب الّطاِولاَِة كاَيْفيَّةاَ انِْتظاِر داَ تُعاَ ساَ

اللُّْعباَُة 1: التاَناواَُب على املاَدِح:

ِة.  ْجِم املاَْجموعاَ باَ حاَ ساَ ًة حاَ ةُ: ِمْن 10 ِإلاَى 20 داَقيقاَ املُدَّ

ْيءاَ.  : الاَ شاَ املاَوادُّ

ماَ لاَُهْم  دِّ ْعناَى املاَدِح واَقاَ ْح لاَُهْم ماَ ا لاَِزماَ الاَْمر، اْشراَ . ِإذاَ ا املاَدحاَ لُوناَ ِفيهاَ ياَلْعاَبُوناَ لُْعباًَة ياَتاَباَاداَ ِعِبنياَ أاَنَُّهْم ساَ أاَْخِبْر اللَّ

باَْعضاَ الاَْمِثلاَِة: 

تاَكاَ ِفي...................................«. ريقاَ »أُِحبُّ طاَ

»ُشْكًرا لاَكاَ على.......................................«.

يُد ِفْعًل......................................«. »إّنك ُتِ

ِة.  ُف هواَ التناوُب على املاَدِح داَاخلاَ الّداِئراَ ٍة. الهاَداَ ْكِل داِئراَ ِعِبنياَ ِفي شاَ ِإ اللُّْعباَةاَ ِبِإْجلِس اللَّ ابْداَ

ْخِص  الشَّ ِإلاَى  راَ  اخاَ دًحا  ماَ ْوِرِه  ِبداَ ُر  واَُياَرِّ َلَك«،  »ُشْكًرا  ياَُقوُل،  واَساَ ِحْذواَهُ،  الّلِعباَ اجلاِلساَ  ُدُهْم  أاَحاَ ُح  ياَْمداَ ساَ

يًِّدا ُمبْتاَِدًئا التَّناَاُوباَ في االتاِه املُعاكس.  دًحا جاَ ِعِبنياَ أاَنَّ املاَدحاَ صاِدٌق. واْقتاَِرح ماَ ر اللَّ كِّ . ذاَ الاَيْكاَ واَ ا داَ ذاَ كاَ امْلُواَاِلي، واَهاَ

ْولاٍَة ثانياٍَة، ُقْل: »َسأَُعدُّ ِإَلى 10 َوُكلُّ العب َيْحَتاُج ِإَلى  ٍة ِمْن التَّناُوِب. ِللاَِعِب جاَ ْوراٍَة واِحداَ تاَنْتاَهي اللُّْعباَُة باَْعداَ داَ

يًْئا ُمْختاَِلًفا.  ْخٍص أاَْن ياَُقولاَ شاَ لاَى ُكلِّ شاَ ِة ِبِإْخباِرها أاَنَّ عاَ ي املاَْجموعاَ دِّ الُعثوِر َعَلى َمْقَعٍد َجديٍد ِفي الّداِئَرِة«. ُقْم ِبتاَحاَ

ُل  . اللُّْعباَُة أاَْسهاَ ْجموعاٍت أاَْصغاَراَ ْر ِفي تاَْقسيِمها ِإلاَى ماَ كِّ ًة، فاَ ُة كاَبيراَ اناَْت املاَْجموعاَ ا كاَ ناَصاِئُح خاّصة باللُّْعباَِة: ِإذاَ

ع.  ْكٍل أاَْسراَ ُك ِبشاَ رَّ ا تاَتاَحاَ ماَ ًة ِعنْداَ أاَْكثاَُر ُمتْعاَ واَ
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اللُّْعباَة 2: لعبة رمِي الكراِت

ِة.  ْجِم املاَْجموعاَ باَ حاَ ساَ ًة حاَ ةُ: ِمْن 10 ِإلاَى 20 داَقيقاَ املُدَّ

 . تان لاَيِّنتاَاناَ : ُكراَ املاَوادُّ

 . نْيِ ِتفاَ تاَ ُمْستاَواَى الكاَ ْ اِت ِبلُْطٍف واَتاَ اِرِكنياَ ِبُوُجوِب راَْمِي الُكراَ ر املُشاَ كِّ ٍة، واَذاَ ةاَ تاَِقُف ِفي داِئراَ ْل املاَْجموعاَ اْجعاَ

ْح أاَنَّ ُسقوطاَ  ْط. واَاْشراَ قاَ ًة فاَ ًة واِحداَ رَّ ةاَ ماَ ْخٍص الُكراَ ى ُكلُّ شاَ ْولاَِة الُولاَى، ياَِجُب أاَْن ياَتاَلاَقَّ ْح أاَنَُّه ِخللاَ اجلاَ اْشراَ

ِد ُحصوِلِهْم  رَّ اِرِكنياَ أاَنَُّه ِبُجاَ لاَيْكاَ ِسواَى الِتقاطها وااِلْسِتْمرار ِفي اللَِّعِب. أاَْخِبر املُشاَ ا عاَ ثُِّل ُمْشِكلاًَة. ماَ ِة الاَ ُياَ الُكراَ

ميُع ِمْن كاَاناَ  تَّى ياَْعِرفاَ اجلاَ لْفاَ ُظهوِرِهْم )حاَ لاَيِْهْم واَْضُع أاَيْديهم خاَ ْخِص امْلُواَاِلي، ياَنْباَِغي عاَ ِة واَراَْمِيها ِإلاَى الشَّ لاَى الُكراَ عاَ

ْوُر(.  لاَُه الدَّ

عاَ  ْر أاَْن تاَضاَ كَّ ِة. تاَذاَ بْلاَ راَْمِي الُكراَ ِة، واَُقْل: »إبدأ ياَا )اْسم(« قاَ ا ِفي الّداِئراَ ْخًصا ماَ ٍة، ُمنْتاَقًيا شاَ ِإ اللُّْعباَةاَ ِبأاَْخِذ ُكراَ ابْداَ

ِة.  ْهِركاَ باَْعداَ راَْمِي الُكراَ لْفاَ ظاَ ياَْديك خاَ

ِة  ْمِي الُكراَ : »ُشْكًرا لاَكاَ ياَا )اْسم(« ثُمَّ يواِصُل اللُّْعباَةاَ ِبراَ لاَيْه أاَْن ياَُقولاَ ِة، ياَِجُب عاَ ْخُص ِبالُْكراَ ا ُيِْسُك الشَّ ماَ ِعنْداَ

ِل.  ًرا ناَْفساَ اجُلماَ رِّ راَ ُمكاَ ْخٍص آخاَ ِإلاَى شاَ

ةاَ.  ْخصاَ الاَخيراَ ياَْرِمي لاَكاَ الُكراَ ْع الشَّ ًة، داَ ًة واِحداَ رَّ ةاَ ماَ ميُع الُكراَ ا ياَْستاَِلُم اجلاَ حاملاَ

ِإلاَى  واَ ةاَ  الُكراَ ا  ِمنُْهماَ ا  اْستاَلاَماَ يْناَ  ااَللَّذاَ نْيِ  ْخصاَ الشَّ ِكلاَ  ِإلاَى  يُشيروا  أاَْن  اِرِكنياَ  املُشاَ ِمْن  اُْطلُْب  لاَِة،  املواصاَ بْلاَ  قاَ

ياَا  »ابدأ   : تاَقولاَ أاَْن  ر  كَّ تاَذاَ واَ التَّْرتيِب،  ِبناَْفِس  اللُّْعباَةاَ  تُواَاِصُل  ةاَ ساَ املاَْجموعاَ أاَنَّ  لاَُهْم  ْح  اْشراَ لاَُه.  ا  ْوهاَ راَماَ ااَلَِّذي  ْخِص  الشَّ

ْريِرها  لاَى تاَ لُوناَ عاَ ياَْعماَ ِة واَساَ ِإلاَى املاَْجموعاَ ًة أُْخراَى  تُِضيُف ُكراَ ةاَ، ساَ ِذِه املاَرَّ (« واَ »ُشْكًرا لاَكاَ ياَا )اْسم(«. لاَِكن هاَ )اْسماَ

ِكٍن.  ِلاَْطواَِل واَْقٍت ُمْ

اِت.  تَّى تاَْسُقطاَ ُكلُّ الُكراَ تاَْستاَِمرُّ اللُّْعباَُة حاَ

ةاَ  دَّ املاَْجموعاَ اَ ِذِه احلالاَِة، تاَ شاِكلاَ ِفي التَّنْسيِق. ِفي هاَ ْد يُواَاِجُه باَْعُض الاَْطفاِل ماَ ٌة خاصٌة باللُّْعباَِة: قاَ ناَصيحاَ

ٍة أاَْكباَراَ  عاَ ُكراَ ْد ياَْحتاَاُج باَْعُض الاَْطفاِل أاَيًْضا ِللَِّعِب ماَ اًل، ثُمَّ أاَِضْف الّثانياَةاَ، قاَ ٍة أاَوَّ ٍة واِحداَ ِط ِبُكراَ لاَى ناَْفِس النَّماَ لاَِة عاَ ِللُْمواَاصاَ

ِة.  ْولاَ الّداِئراَ ْريُرها حاَ ُيِْكنُُهْم تاَ
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الَمهامُّ الَجماعيَّةُ:

 ، بْداعاَ لُّها التَّعاُوناَ واْلِ لَُّب حاَ ياَتاَطاَ ِة. واَ ْجُموعاَ ِة ِللْماَ ماَ دَّ ّدياِت املُقاَ ماعيَُّة أاَيَّ ناَْوٍع ِمْن التَّحاَ ُيِْكُن أاَْن تاَكوناَ املاَهامُّ اجلاَ

ا.  اِتهاَ دِّ ذاَ ِة ِفي حاَ ّميًَّة ِمْن تاَنْفيِذ املُِهمَّ لُِّق ِبااَاْلْسِتراتيجيَِّة املُناِسباَِة أاَْكثاَراَ أاَهاَ ا ياَكوُن النِّقاُش املُتاَعاَ اِلًبا ماَ وِفي الواِقِع، غاَ

ليل: اللُّْعباَة 3: الدَّ

ًة.  ةُ: 20 داَقيقاَ املُدَّ

تاَاِن.  ِغيراَ : ِعصاباٌَة ِللْعيننِي، أاَْرباَعة أاَْطواٍق، ُكْرتان صاَ املاَوادُّ

ْوُق  الطَّ ثُِّل  ُياَ  . يْناَنْيِ العاَ باَ  ُمعاَصَّ ياَُكوُن  ساَ واَالَِّذي  الثَّاِني  داَليلاَ  ِل  الاَوَّ ْفِل  الطِّ ليُل  داَ ياَُكوُن  ساَ  . نْيِ ِريقاَ فاَ كاَوِّن 

ْوِق الثَّاِني، ُمْستاَِمًعا  ةاَ ِفي الطَّ ْفُل الُكراَ عاَ الطِّ ُف هواَ أاَْن ياَضاَ ة الُوصوِل. والْهاَداَ ةاَ ااِلنِْطلِق، واَالثَّاِني نُْقطاَ ُل نُْقطاَ الاَوَّ

ليِلِه.  ْرشاداِت داَ ِلِ

ْوِق الثَّاِني. ةاَ ِفي الطَّ ْن يُْسِقُط الُكراَ ُل ماَ الفاِئُز هواَ أاَوَّ

ِة باَنْياَ ااَْلاَْطواِق.  غيراَ باَاِت الصَّ ُة باَْعِض العاَقاَ ناَصاِئُح خاصٌة باللُّْعباَِة: ُيِْكنُكاَ ِإضافاَ

باَاِت: ساُر العاَقاَ اللُّْعباَُة 4: ماَ

ًة.  ةُ: 15 ِإلاَى 30 داَقيقاَ املُدَّ

ل ِمْن أاَْن ياَْحِملاَُه ِطْفٌل واِحٌد.  : أاَّي ِجْسٍم أاَْكباَر أاَْو أاَثْقاَ املاَوادُّ

ُة  أاَْرباَعاَ ها  ياَُشدُّ ُقماٍش  ِة  ِقْطعاَ لاَى  عاَ ٍة  ُكراَ ْمِل  )كاَحاَ تاَْختاَاُرهُ  ٍض  راَ غاَ أاَيِّ  ناَةاَ  موازاَ أاَْو  ْملاَ  حاَ اِرِكنياَ  املُشاَ ِمْن  اُْطلُْب 

يًصا.  ٍم ِخصِّ مَّ باٍت ُمصاَ قاَ ساِر عاَ بْراَ ماَ أاَْشخاٍص( عاَ

ِة.  ا ُيِْكُن ُدوناَ ِإْسقاِط الُكراَ ِع ماَ ماَ ِبأاَْسراَ دَّ ِة أاَْن تاَتاَقاَ لاَى املاَْجموعاَ واَعاَ

ٍة.  داَ باٍت ُمحدَّ قاَ اُوِز عاَ أاَْن تُناِقشاَ االْسِتراتيجّياِت ِلتاَجاَ اٍت واَ رَّ ةاَ ماَ ُة أاَْن ُتاِولاَ ِعدَّ تاَْستاَطيُع املاَْجموعاَ
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اللُّْعباَُة 5: ابِْن بُْرًجا:

ًة.  ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ

ساِطُر، أاَْقلم ِإلاَْخ ، واَراٌَق، ِغراءٌ، ماَ : ِمقاَصٌّ املاَوادُّ

ْجموعاٍت ِمْن 4 ِإلاَى 6.  رُِّس الفاَْصلاَ ِإلاَى ماَ ُم املُداَ يُقاَسِّ

، املاَساِطِر واْلاَْقلِم.  اِء، امِلقاَصِّ ااَلْواَراَِق، الِغراَ ناًَة ِمْن املاَوادِّ كاَ يَّ ّميًَّة ُمعاَ ِة كاَ ياَِتمُّ ِإْعطاءُ املاَْجموعاَ

ديُد الطار الزماني ِمْن الِبداياَِة.  ْ ْدر اِلْمكاِن. ياَِجُب تاَ ٍر قاَ ُمبْتاَكاَ اٍل واَُمْستاَِقرٍّ واَ ُة ِفي ِبناِء بُْرٍج عاَ ثَُّل املُِهمَّ تاَتاَماَ

يِّد العاَديِد ِمْن الاَبْراِج.  ِبيًرا، فشاَ اِرِكنياَ كاَ ُد املُشاَ داَ ا كاَاناَ عاَ ناَصاِئُح خاصة اِللُّْعباَِة: ِإذاَ

غيٍر  دٍّ صاَ اَ ماعيًَّة. ِايِت ِبأاَيِّ تاَ ًة جاَ : ُيِْكُن ِلاَيِّ ناَشاٍط تاَْقِريًبا أاَْن يُْصِبحاَ ُمِهمَّ ًة ِبكاَ ماعيًَّة خاصَّ امَّ جاَ هاَ ابْتاَِكر ماَ

باَاٍت.  قاَ ًة وُشروًطا أو عاَ داَ دَّ واِعداَ ُمحاَ ْرهُ ُمِضيًفا ِإلاَيْه قاَ وِّ واَطاَ

لْموٍس.  ْردوٍد ماَ ٍة« ذاَاِت ماَ ْسب، باَْل ُيِْكُن أاَيًْضا راَبُْطها ِباَهاّم »جادَّ لاَى الاَلْعاِب فاَحاَ لاَِكْن الاَ تاَْقتاَِصُر املاَهامُّ عاَ واَ

ا ِبأاَنُْفِسِهْم.  ْيٍء ماَ ْعواَةُ الاَْطفاِل اِلْخِتراِع شاَ ماعيَِّة داَ ِل املاَهامِّ اجلاَ ِمْن أاَْفضاَ

ِك  رِّ ّدياِت املُناِسباَِة ِلتُحاَ ْط ِإلاَى الاَْسِئلاَِة والتَّحاَ قاَ تاَاُج فاَ ْ ، باَْل تاَ اِر ِبناَْفِسكاَ ٍة ِإلاَى أاَْن تاَْأِتياَ ِباْلاَْفكاَ اجاَ لاَْستاَ ِبحاَ

اِرِكنياَ.  ِإبْداِع املُشاَ
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: ِويِّ فاَ أاَلْعاُب التَّواُصِل الشَّ

ِإْذ  الباَْعِض.  باَْعِضنا  باَنْياَ  التَّواُصِل  كاَيْفيَِّة  لاَى  عاَ ْكٍل خاصٍّ  ِبشاَ ِبالتَّْرِكيِز  ِويِّ  فاَ الشَّ التَّواُصِل  أاَلْعاُب  ُح  تاَْسماَ

لُِّم باَنْياَ  ًة ِللتَّعاَ تازاَ لُها واَسيلاًَة ُمْ ا ياَْجعاَ ٍة، ِمَّ يِّزاَ ، واَاْفِتراضاٍت ُمتاَحاَ آِزقاَ ٍة، واَماَ كاَ ّدياٍت ُمْشتاَراَ اَ ُيِْكنُها أاَْن تاَكشف عن تاَ

اِت.  افاَ الثَّقاَ

ِل: ماَ اللُّْعباَُة 6: ِسلِْسلاَُة اجلاَ

ًة.  ةُ: ِمْن 10 ِإلاَى 15 داَقيقاَ املُدَّ

ْيءاَ : الاَ شاَ املاَوادُّ

 . الاَيْكاَ واَ ا داَ ذاَ كاَ ر، واَهاَ ْوِرِه ِلِطْفٍل آخاَ ِد الاَْطفاِل فياَْهِمُسها ِبداَ رُِّس ُجْملاًَة ِلاَحاَ ياَْهِمُس املُداَ

ة«.  ةاَ الاَْصليَّةاَ ِبـ»النَّتيجاَ ُة الِقصَّ اٍل. تُقاِرُن املاَْجموعاَ ْوٍت عاَ ْخٍص ِقيلاَْت لاَُه اجُلْملاَُة ِبصاَ ُر شاَ ثُمَّ ياَلِْفُظها آخاَ

 . أاَْطواَلاَ ْل اجُلْملاَةاَ أاَْطواَلاَ واَ ٌة ِللُّْعباَِة: اْجعاَ ناَصيحاَ

ْسِم: اللُّْعباَُة 7: ثُناَاِئيَّاُت الرَّ

ًة.  ةُ: ِمْن 20 ِإلاَى 40 داَقيقاَ املُدَّ

أاَْقلٌم.  ةٌ ُمْسباًَقا، واَراٌَق أاَبْياَُض واَ ريبيٌَّة ُمعاَدَّ ْ : ُرسوٌم تاَ املاَوادُّ

لاَى الثُّناَاِئيَّاِت.  ِذِه اللُّْعباَُة عاَ تاَقوُم هاَ

ُحُه  رُِّس(، ثُمَّ ياَْشراَ هُ املُداَ دَّ ريبّيًا )أاَعاَ ْ ا راَْسًما تاَ ُدُهماَ ى أاَحاَ ْهر. ياَتاَلاَقَّ ْهًرا ِلظاَ ْكٍل ُمريٍح ظاَ ياَْجِلُس ُكلٌّ ثُنائيٍّ ِبشاَ
ٍة.  ديداَ ٍة جاَ لاَى واَراَقاَ ًة عاَ راَ ِر ااَلَِّذي ياَْرُسُمُه ُمباشاَ ْخِص اآلخاَ ِللشَّ

ْسِم،  ا ياَنْتاَِهياَا ِمْن الرَّ ماَ «. ِعنْداَ ْم« واَ»الاَ ْط أاَْن يُجيباَ بــ»ناَعاَ قاَ ِث باَْل ُيِْكنُُه فاَ دُّ ْخِص ااَلْراِسِم ِبالتَّحاَ ُح ِللشَّ الاَ يُْسماَ
 . ا ِبااَْلصلّيِّ ناَُة راَْسِمِهماَ تاَِتمُّ ُمقاراَ

ديٍد.  ْسٍم جاَ ِبراَ ْولاَِة الّثانياَِة واَ لُْب الاَْدواِر ِفي اجلاَ ٌة ِللُّْعباَِة: ُيِْكُن قاَ ناَصيحاَ

ة  ة أاَْو ِعدَّ رَّ ناٍَة ماَ يَّ ْعلوماٍت ُمعاَ : ُيِْكُن ِلاَيِّ ناَشاٍط ياَِتمُّ ِفيه تاَباَاُدل ماَ ِة ِبكاَ ِويِّ اخلاصَّ فاَ ابْتاَِكر لُْعبةاَ التَّواُصِل الشَّ
ِذِه اللُّعاَِب. ثِْل هاَ ر الاَساِس مِلِ جاَ ليلُها، أاَْن ياَكوناَ حاَ ْ اٍت ثُمَّ يُعاُد تاَ رَّ ماَ
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ِة: أاَلْعاُب الثِّقاَ

ٍة أُْخراَى أاَْو  ْجموعاَ لاَى ماَ ا عاَ ْخٌص ماَ ِة أاَيَّ ناَْوٍع ِمْن التَّماريِن ااَلَِّتي ياَْعتاَِمُد ِفيهاَا شاَ ُيِْكُن أاَْن تاَكوناَ أاَلْعاُب الثِّقاَ

 . ْكٍل عامٍّ ِتِه ِبشاَ لماَ راَ ِمْن أاَْجِل ساَ ْخٍص آخاَ لاَى شاَ عاَ

اِفيٍّ  ِء اْهِتماٍم ِإضاَ عاَ ِإيلاَ ر، ماَ ذاَ ُه ِبحاَ عاَ ياَِجُب ااَلتَّعاُمُل ماَ اِنيَِّة، واَ ويٌّ ِمْن النَّاِحياَِة الِوْجداَ ا النَّْوُع ِمْن التَّماريِن قاَ ذاَ هاَ

ْب ِفي  ا املاَْوِقِف ِإْن لاَْم ياَْرغاَ ذاَ لاَى أاَْن ياَكوناَ ِفي ِمثِْل هاَ ْخٍص عاَ ِة. الاَ ُيِْكُن ِإْجباُر أاَّي شاَ فاَ ِة املُْستاَْهداَ ْجُموعاَ ِللْماَ ياَاِق واَ ِللسِّ

ي ُحدوِد املاَْرِء.  طِّ ِة هواَ تاَخاَ داَ أاَْهداِف أاَلْعاِب الثِّقاَ ، راَْغماَ أاَنَّ أاَحاَ ِلكاَ ذاَ

: ريُّ اللُّْعباَُة 8: اجِلداُر الباَشاَ

ًة.  ةُ: ِمْن 10 ِإلاَى 15 داَقيقاَ املُدَّ

ْيءاَ.  : الاَ شاَ املاَوادُّ

ةاَ 5 ِإلاَى  سافاَ اماَ »اجِلداِر« )ماَ ّلِب أاَماَ ُد الطُّ ُب أاَحاَ ِرّيًا. ياَْذهاَ اًرا باَشاَ لنياَ ِجداَ كِّ ، ُمشاَ فٍّ اِرُكوناَ ِفي صاَ ياَِقُف املُشاَ

6 أاَْمتاَاٍر ِمْن »اجِلداِر«(. 

اَِسِه.  ا ُيِْكُن ِمْن »اجِلداِر«، ُدوناَ ملاَ ُب ماَ ُف أاَْقراَ ا ُيِْكُن والتَّواَقُّ ِع ماَ ْكِض ِبأاَْسراَ ُة ااَلّلِعِب ِفي الرَّ ثَُّل ُمِهمَّ تاَتاَماَ

عاَ اجِلداُر!. ياَِجُب أاَاّل ياَتاَراجاَ
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ر! رِّ ِلق، قاَ ، انْطاَ 3. ُمْستاَِعدٌّ

ْرِس:  تاَْوصيُف الدَّ

ْعباَِة وطاِرئاٍَة.  ياليٍَّة، صاَ ُة واَْضعيٍَّة خاَ ُمناقاَشاَ

لُّ املاَشاِكِل.  - حاَ

ُهْم الواَْضعيَِّة.  - فاَ

ِة.  ْن املاَْعلوماَ - ااَلْباَْحُث عاَ

اِن.  ُة الاَْقراَ - ُمناقاَشاَ

ياَاراَاِت.  لْبّياِت ُمْختاَِلِف اخْلِ - تاَْعداُد إيجابّياِت واَساَ

راٍر.  - أاَْخُذ قاَ

أهداف الدرس: 

اِر.  راَ - تنمية مهارات االّتخاذ الّسِريِع ِللْقاَ

- ِبناءُ الفاَريِق. 

لُِّم.  ُع التَّعاَ - التَّْسِلياَُة ماَ

ليس من السهل على الطفاِل اتخاُذ القرارات بسرعة. فغالًبا ما يحتاجون إلى املساعدة التخاذ قراٍر 
لنه من الّصعب عليهم رؤية وفهم ما قد يكون ضمنًيا. في معظم الحيان، يتخذون قرارات لنفسهم، وليس 

للفريق أو املجموعة. 
تاَان من 15 دقيقة.  املدة: حصَّ

املواد: ال شيء. 

3. 1 احلصة الولى: 
املدة: 15 دقيقة. 

املواد: ال شيء. 

ا ياَكوُن الاَْطفاُل  ماَ أاَْو ِفي ِنهاياَِة ناَشاٍط واِحٍد. ِعنْداَ  ، ِة باَنْياَ نَّشاطنْيِ ِذِه احِلصَّ ِبهاَ رُِّس الِْقياَاماَ  ياَْستاَطيُع املُداَ

رِِّس  ًة ِمْن املُداَ ِذِه املاَواِقِف، ياَْطلُُب الاَْطفاُل عاداَ ِة. ِفي هاَ ُدثاَ ِفي الّساحاَ ْ ا تاَ اِلًبا ماَ رُِّس واَْضعيًَّة غاَ ُح املُداَ ًعا، ياَْطراَ ماَ

أاَْن ياَحُكم بيناَهم. 

لِم.  لاَى السَّ راٍر ِمْن أاَْجِل احِلفاِظ عاَ لاَى ِطْفٍل واِحٍد اتِّخاُذ قاَ ُ عاَ ياَتاَعاَنيَّ ِذِه اللُّْعباَِة، ساَ ُس أاَنَُّه، ِفي هاَ رِّ ُح املُداَ ياَْشراَ
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ُح الواَْضعيَّةاَ.  ا ياَْطراَ ماَ اًطا ِبااَلُْطّلِب ِعنْداَ لُِّم ُمحاَ ياَِجُب أاَْن ياَكوناَ املُعاَ

اًما َكَما َيْعَلُم اجَلميُع  ُه َيْعَلُم َتَ »َجميُعنا ِفي الّساَحِة َوأََنا ُأشاِهُد اأَلْطفاَل. َيْلَعُب ماْرك َعَلى الُعْشِب، َلِكنَّ
أَنَّ َذِلَك َغْيُر َمْسموٍح ِبِه«. 

ا ااَلَِّذي ياَْجُدُر ِبِه ِفْعلُُه.  ْصِل ماَ داَ ُطّلِب الفاَ رُِّس أاَحاَ ياَْسأاَُل املُداَ

لاَى الُعْشِب.  رِِّس أاَنَّ »ماْرْك« ياَلْعاَُب عاَ ْخباِر املُداَ ُب ِلِ ياَْذهاَ ْفُل أاَنَُّه ساَ يُِجيُب الطِّ اِت، ساَ ِم الاَْوقاَ ِفي ُمْعظاَ

رُِّس أاَنَّ الُقدوماَ ِإلاَيُْه  ُح املُداَ لَّ امُلْشِكَلَة؟« واَيُواَضِّ رُِّس: »َهْل ُتِريُد أَْن َتَضَع »ماْرْك« ِفي َمْأِزٍق أَْو أَْن َتُ ثُمَّ ياَْسأاَُل املُداَ
لِم.  لاَى السَّ اِظ عاَ ِل ِللِْحفاَ ياَاِر الاَْفضاَ اِئًما ِباخْلِ اياَِة لاَيْساَ داَ ِللِْوشاَ

لٍم.  لِِّه ِفي ساَ اًل ِمْن حاَ أاَ باَداَ ياَْجعاَلوناَ الواَْضعاَ أاَْسواَ ُموا أاَنَُّهْم، ِفي باَْعِض الاَْحياَاِن، ساَ لاَى الاَْطفاِل أاَْن ياَْفهاَ ياَِجُب عاَ

قوا  خاِذ الَقراِر، َعَلْيُكْم أَْن َتَتَحقَّ »ِلَذا، ِإَذا َرأَْيُتْم »ماْرْك« َيْلَعُب َعَلى الُعْشِب َوَهَذا َغْيُر َمْسموٍح ِبِه، َفَقْبَل اتِّ
ُه َسَيَقُع  ُثوا ِإَلى »ماْرٍك« َوأَْخَبروُه أَنَّ ِس، َوِإْن َلْم َيُكْن، َفَتَحدَّ ُهوا ِإَلى امُلَدرِّ ِإْن َكاَن اأَلْمُر َخِطيًرا. َفِإْن َكاَن َكَذِلَك، َتَوجَّ

ُس َما َفَعَل«. ِفي ُمْشِكَلٍة ِإَذا َرأَى امُلَدرِّ

راراٍت.  بْلاَ اتِّخاِذ أاَّي قاَ ْرُحها قاَ لاَيُْهْم طاَ ًة ِباْلاَْسِئلاَِة ااَلَِّتي ياَِجُب عاَ ّلِب قاِئماَ عاَ الطُّ ْع ماَ ضاَ

ْسموٌح ِبِه؟ ا ماَ ذاَ ْل هاَ - هاَ

طيٌر؟ ا خاَ ذاَ ْل هاَ - هاَ

؟ ْعنيٌّ ْل أاَناَا ماَ - هاَ

راُر؟ ا القاَ ذاَ يُساِعُدهُ هاَ ْل ساَ - هاَ

ْأِزٍق؟  ُه ِفي ماَ عاَ ا كاَْي أاَضاَ ذاَ ْل أاَْفعاَُل هاَ - هاَ

ِذِه املاَْسأاَلاَِة ِفي  لاَى هاَ ُز عاَ كِّ رُِّس الاَلْعاباَ ااَلَِّتي تُراَ ياَلْعاَُب املُداَ ْهم ذلك أاَْحياًنا، ساَ ًرا ِلصغر سنِّهم وُصُعوبة فاَ ناَظاَ
ِة الّثانياَِة.  احِلصَّ
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ُة الّثانياَُة:  2. 3 احِلصَّ

ًة.  ةُ: 15 داَقيقاَ املُدَّ

ٌت.  : ُمؤاَقَّ املاَوادُّ

ِة(.  تاَراِت الّراحاَ أاَثْناءاَ فاَ أاَْو  ْصِل  ِة )ِفي الفاَ ُدثاَ ِفي املاَْدراَساَ ْ أاَْن تاَ ااَلَِّتي ُيِْكُن  اَواِقِف  ااَمْل باَْعضاَ  رُِّس  ُح املُداَ ياَْطراَ

ا ِمْن  لاَ باَيْناَُهماَ اِلِب 30 ثانياًَة لياَْختاراَ الاَْفضاَ ْناَُح ِللطَّ تاَ )30 ثانياًَة (، ثُمَّ يُْعطي ِخياَاراَيِْن واَياَ رُِّس املُؤاَقِّ ياَْستاَْخِدُم املُداَ ساَ

ْصِل واَ ناَاِقُشوا. عاَ الفاَ ةاَ ماَ ِّص احِلصَّ ، خلاَ لِم. باَْعداَ ذاَِلكاَ لاَى السَّ أاَْجِل احِلفاِظ عاَ

الواَْضعيَُّة 1:

ِة« ان ِفي الّساحاَ راَ ِن ياَتاَشاجاَ »ِطْفلاَ

رِِّس.  ُب ِإلاَى املُداَ أ. تاَْذهاَ

ا. لُُهماَ ب. ُتاِوُل فاَصاَ

ْط ِفي أاَيِّ ِشجاٍر(.  ِتِك، الاَ تاَتاَواَرَّ لماَ حيُح هواَ »أ«. ِمْن أاَْجِل ساَ واُب الصَّ )اجلاَ

الواَْضعيَُّة 2:

ْسموٍح ِبِه«. يُْر ماَ ا غاَ ذاَ لاَى الُعْشِب واَهاَ »ياَلْعاَُب »ماْرْك« عاَ

ْأِزٍق. ُع ِفي ماَ ياَقاَ أاَنَُّه ساَ ْسموٍح ِبِه واَ يُْر ماَ ا غاَ ذاَ ُح »مِلاْرْك« أاَنَّ هاَ أ. تواَضِّ

رِِّس. ُب ِإلاَى املُداَ ب. تاَْذهاَ

بِّباَ  حاَ لاَُه لاَِكْن ُدوناَ ِإْكراٍه. الاَ تُساَ اواَلاَ أاَْن تاَْشراَ ِطًرا، حاَ ا ياَقوُم ِبِه »مارك« لاَيْساَ خاَ ُة ِهياَ »أ«. ماَ حيحاَ )اِلجاباَُة الصَّ
ِلناَْفِسكاَ أاَيَّةاَ ُمْشِكلاٍَة(. 

الواَْضعيَُّة 3:

»ماْرك ِفي املاَْطباَِخ ِلواَْحِدِه، واَالُفْرُن ياَْشتاَِغُل«

أ. تاَتُْركُه ِفي املاَْطباَِخ ِلواَْحِدِه. 

رِِّس.  ُب ِإلاَى املُداَ ب. تاَْذهاَ

 .) رِّساَ أاَْخِبر املُداَ ْب واَ ٍر. اْذهاَ طاَ ُة ِهياَ »ب«. »ماْرْك« ِفي خاَ حيحاَ )اِلجاباَُة الصَّ
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الواَْضعيَُّة 4:
ُدهُ«. دِّ لاَى »بُول«ْ واَيُهاَ ُر عاَ »ُجوْن ياَتاَناَمَّ

ْرِب »ُجوْن«.  أ. تاَقوُم ِبضاَ
رِِّس.  ُب ِإلاَى املُداَ ب. تاَْذهاَ

ِتِك، الاَ تاَتاَواَرَّط ِفي أاَيِّ ِشجاٍر(.  لماَ حيُح هواَ »ب«. ِمْن أاَْجِل ساَ واُب الصَّ )اجلاَ

الواَْضعيَُّة 5:
ل«اَ.  اِري« أاَْن تاَْعماَ ْرِس، الاَ تُِريُد »ماَ »أاَثْناءاَ الدَّ

ِل.  أاَ ِبالْعاَماَ اِري« ِلتاَبْداَ ُع »ماَ جِّ أ. تُشاَ
رِِّس.  ُب ِإلاَى املُداَ ب. تاَْذهاَ

، واْكتاَف ِبالِْقياَاِم  ْأِنكاَ ا لاَيْساَ ِمْن شاَ هاَذاَ ، فاَ ِلكاَ ْت ذاَ لاَِكْن ِإْن راَفاَضاَ ِل واَ لاَى العاَماَ ا عاَ عهاَ جِّ حيُح هواَ »أ«. شاَ واُب الصَّ )اجلاَ
 .) ِلكاَ ِبعاَماَ

الواَْضعيَُّة 6:
لاَى الّطاِولاَِة«. ْرِس، تاَْكتُُب »ِجني« عاَ »أاَثْناءاَ الدَّ

رِِّس.  ُب ِإلاَى املُداَ أ. تاَْذهاَ
ْسموٍح ِبِه.  يُْر ماَ ُح لـ»جني« أاَنَّ ذاَِلكاَ غاَ ب. تاَْشراَ

ا لاَيْساَ  هاَذاَ لاَِكْن ُدوناَ ِإْجباِرها. فاَ ْسموٍح ِبِه واَ يُْر ماَ لُُه غاَ ا تاَْفعاَ ْح ِلـ »ِجني« أاَنَّ ماَ حيُح هواَ »ب«. اْشراَ واُب الصَّ )اجلاَ
 .) ْأِنكاَ ِمْن شاَ

الواَْضعيَُّة 7: 

اًل ِمْن قاَصِّ الواَراَِق«.  ْرِس، تاَلْعاَُب »ِإميِلي« ِبااَمْلِقاَصِّ باَداَ »أثْناَاء الدَّ

رِِّس.  ُب ِإلاَى املُداَ أ. تاَْذهاَ

ِل.  أاَ ِبالْعاَماَ ا ياَِجُب أاَْن تاَبْداَ ُح ِلـ»ِإميِلي« أاَنَّهاَ ب. تاَْشراَ

ِريناَ ِفي الفاَْصِل  لاَى اآلخاَ لاَى »ِإميِلي« باَْل واَعاَ ِطًرا عاَ حيُح هواَ »أ«. ُيِْكُن ِللَِّعِب ِبااَمْلِقاَصِّ أاَْن ياَكوناَ خاَ واُب الصَّ )اجلاَ
أاَيًْضا(. 

. ُيِْكنُكاَ اْسِتْغلُل  اِئقاَ قاَ ْشر داَ تاَاُج ِسواَى عاَ ْ ِة ِفي أاَيِّ واَْقٍت ِمْن الياَْوِم. الاَ تاَ ِذِه ااَللُّْعباَِة القاَصيراَ ُيِْكنُكاَ الِْقياَاُم ِبهاَ
ِة. كاٍن ِفي املاَْدراَساَ ِة، واَِفي ُكلِّ ماَ تاَراِت الّراحاَ أاَثْناَاءاَ فاَ ْصِل، واَ ُدُث ِفي الفاَ ْ اَواِقِف ااَلَِّتي تاَ ااَمْل
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اِت:  اعاَ لْميَُّة ِللنِّزاَ 4. اِلداراَةُ السِّ

اِت:  اعاَ لْميَُّة ِللنِّزاَ 4. اِلداراَةُ السِّ

ْرِس:  تاَْوصيُف الدَّ

ْفهوم.  ْرُح ماَ - شاَ

لِّ النِّزاِع.  راِحُل حاَ - ماَ

ِة.  لِم ِفي املاَْدراَساَ ِة السَّ - ِبناءُ ثاَقافاَ

ْرِس:  أهداُف الدَّ

لاَِح النِّزاِع.  - تاَْعريُف ُمْصطاَ

ِة.  اِت الاَْطراِف املُْختاَِلفاَ ْفًقا اِلْحِتياَاجاَ ليُل النِّزاِع واَ ْ - تاَ

ِب.  ِم ِفي الغاَضاَ كُّ - ُطُرُق التَّحاَ

ِة.  هاراِت الواَساطاَ لاَى ماَ ٌة عاَ ةٌ عامَّ - ناَْظراَ

ًة.  ة ِمْن 30 داَقيقاَ ًة واَِحصَّ ٍص ِمْن 15 داَقيقاَ ةُ: 4 ِحصاَ املُدَّ

يِْس ااَلْواَْقِت(.  ٌة راَْمليٌَّة )أاَْو أاَيَّة أاَداٍة ِلقاَ بُّوراَةٌ واَ ساعاَ : ساَ املاَوادُّ

لُُّه. لاَِكنَُّهْم ِفي ناَْفِس الواَْقِت يُواَاِجُهوناَ  راِع واَِمن ثاَمَّ ِإداراَتُُه واَحاَ لاَى الاَْطفاِل إدراُك معنى ااَلصِّ ْعِب عاَ ِمْن الصَّ

ُن  وَّ ع. ِإْذ ياَتاَكاَ لَِّم كاَيْفيَِّة العاَيِْش ِفي املُْجتاَماَ لاَى تاَعاَ ًة ِرياَاُض الاَْطفاِل، عاَ اصَّ ُة، واَخاَ راعاِت ُكلَّ ياَْوٍم. تُساِعُدُهْم املاَْدراَساَ الصِّ

اراَاِت  املاَهاَ باَْعُد  ِْلُكوناَ  ياَ الاَ  واَُهْم  ياِتِهْم.  حاَ ِفي  راعاِت  الصِّ ُحدوِث  نُُّب  اَ ُيِْكُن تاَ واَالاَ   ، ريناَ آخاَ أاَْشخاٍص  ِمْن  ُع  املُْجتاَماَ

لِِّه.  راِع واَالاَ حاَ ْعناَى الصِّ لاَى ماَ ِف عاَ ِللتَّعاَرُّ

ِة.  ْصِل أاَْو ِفي الّساحاَ أُ ِصراٌع ِفي الفاَ ا ياَنْشاَ ماَ اِئًما الواَسيطاَ ِعنْداَ أاَالَّ ياَُكونُوا داَ ُعوا واَ اجاَ لِِّمنياَ أاَْن ياَتاَراَ لاَى املُعاَ عاَ
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ُة الُولاَى:  1. 1. 4 احِلصَّ

ًة.  ةُ: 15 داَقيقاَ املُدَّ

ّبوراَةٌ.  : ساَ املاَوادُّ

ا، ثُمَّ ياَْختاُر أاَْرباَعاَة ِمنُْهْم ِلناَْسِخها  ّلِب تاَْهِجئاَتاَهاَ ياَْطلُُب ِمْن الطُّ ِة، واَ ّبوراَ لاَى السُّ ةاَ »ِصراٍع« عاَ ِلماَ رُِّس كاَ ياَْكتُُب املُداَ
أاَْن  يُْمِكُن  فاَ ِة،  ِلماَ الكاَ ِح  راَ ِمْن شاَ نُوا  كَّ ياَتاَماَ لاَْم  ِإن  راِع.  الصِّ ْعناَى  ماَ ْرحاَ  ِمنُْهْم شاَ ياَنْتاَِظُر  واَ ةاَ  ِلماَ الكاَ رِّساَ  املُداَ أُ  ياَْقراَ ِكتاباَِتها.  واَ

اَْوِقٍف ِفيه ِنزاٌع.  موا ِمثاَااًل مِل دِّ يُقاَ

ُح:  التَّْعريُف املُْقتاَراَ

ْمراِء  يَّاراَِة احلاَ لٌي« يُِريُد أاَْن ياَلْعاَباَ ِبالسَّ ا كاَاناَ »عاَ بيِل امِلثاَاِل، ِإذاَ لاَى ساَ . عاَ نْيِ ْخصاَ ٌة باَنْياَ شاَ راُع: ِنزاٌع أاَْو ُمعاراَضاَ الصِّ

ُهْم ِفي ِصراٍع.  ا أاَيًْضا، فاَ « أاَْن ياَلْعاَباَ ِبهاَ واَيُِريُد »بُولاَ

ا  اُشوهاَ ا أاَْو عاَ راعاِت ااَلَِّتي ُيِْكُن أاَْن ياَِعيُشوهاَ ْن ااَلصِّ موا أاَْمِثلاًَة عاَ دِّ ِة أاَْطفاٍل أاَْن يُقاَ ْمساَ رُِّس ِمْن خاَ ياَْطلُُب املُداَ

الياَْوماَ. 

راِع.  اَْعًنى الصِّ ّلِب مِل ْهِم الطُّ ِد ِمْن فاَ ُس ِإلاَى التَّأاَكُّ رِّ ِة الُولاَى، ياَْحتاَاُج املُداَ ِذِه احِلصَّ ِخللاَ هاَ

لِِّه.  لاَِة حاَ بْلاَ ُمحاواَ راِع قاَ ْهم الصِّ لاَى فاَ اِدِريناَ عاَ ياَِجُب أاَْن ياَُكونُوا قاَ

ُة الّثانياَُة:  2. 1. 4 احِلصَّ

ًة.  ةُ: 15 داَقيقاَ املُدَّ

ْيءاَ.  : الاَ شاَ املاَوادُّ

لِّ  حِلاَ ٍة  ريقاَ طاَ اُد  ِإيجاَ هواَ  ِة  احِلصَّ ِذِه  هاَ ِمْن  ُف  والهاَداَ راِع.  الصِّ ْعناَى  ماَ ياَْعِرفوا  أاَْن  اآلناَ  ّلِب  الطُّ لاَى  عاَ ياَِجُب 
 . لٍّ اِد حاَ ا ناَكوُن ِفي حالاَِة ِصراٍع؟ ناَْحتاَاُج ِإلاَى ِإيجاَ ماَ ا ياَِجُب أاَْن ناَْفعاَلاَ ِعنْداَ اذاَ ماَ اِت. فاَ اعاَ النِّزاَ

رِِّس  ْهْم ينتظروناَ ِمْن املُداَ . فاَ راعاَ حوا لاَُه الصِّ رِِّس ِليواَضِّ ياَْعتاُد الاَْطفاُل الُقدوماَ ِإلاَى املُداَ ِم الاَْحياَاِن، ساَ ِفي ُمْعظاَ
أاَْن ياَحلَُّه. 

ِإ.  واباَ ِمْن اخلطاَ ُهْم الصَّ لِّماَ ْخٍص باِلٍغ ليُعاَ اِلًبا ِإلاَى شاَ لاَِة ِمْن الُعْمِر، ياَْحتاَاُج ااَْلاَْطفاُل غاَ ِذِه املاَْرحاَ ِفي هاَ
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لِِّه  ياَْفراَحوناَ ِبحاَ لُّ ِنزاِعِهْم ِلاَنَُّهْم ساَ اِنِهْم حاَ أاَنَّ ِبِإْمكاَ ن، واَ ِب أاَنَُّهْم أاَْكباَُر ِسّنًا االاَ لَّ حاَ ِللطُّ ُس أاَْن ياَْشراَ رِّ ياَْحتاَاُج املُداَ
ِبأاَنُْفِسِهْم. 

ْصِل:  لاَى ااَلْفاَ رُِّس ُمْشِكلاًَة عاَ ُح املُداَ ياَْطراَ

ّياَرَة ِبَيِدِه َوُيِصرُّ »ُبوْل«  اَراِت َوَلِكْن َلْم َتْبْق ِسَوى واِحَدة. أََخَذ »ماْرْك« السَّ يَّ ِعَب ِبالسَّ »ُيِريُد »ماْرْك« َو»ُبوْل« اللَّ
ِعِب ِبَها. َماَذا َيِجُب أْن َيْفَعل؟«. َعَلى أَْخِذها واللَّ

 : ُة ِهياَ عاَ . اِلجاباَُة املُتاَواَقَّ لٍّ ِسلْميٍّ اِد حاَ لاَى ِإيجاَ ِة الاَْطفاِل عاَ داَ ُس ِإلاَى ُمساعاَ رِّ ْد ياَْحتاَاُج املُداَ قاَ

ِكُنُه »ِإْعطاُؤها« ِلُبوٍل. َيْحَتاُج »ماْرْك« أَْن  اَرِة، َوِمن َثمَّ مُيْ يَّ اًل، ِإًذا َيْسَتطيُع أَْن َيْلَعَب ِبالسَّ »َوَصَل »ماْرك« أَوَّ
ِذي َيْحَتاُج ِإَلى َفْهِمِه«. َيْشَرَح َذِلَك ِلـ»ُبول« اَلَّ

لاَِكْن ال ياَستطيعون إْدراكاَه.  لَّ واَ ِم الاَْحياَاِن، ياَْعِرُف الاَْطفاُل احلاَ ِفي ُمْعظاَ

ُة الّثاِلثاَُة:  3. 1. 4 احِلصَّ

ًة.  ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ

يِْس ااَلْواَْقِت(.  ٌة راَْمليٌَّة )أاَْو أاَيَّة أاَداٍة ِلقاَ : ساعاَ املاَوادُّ

اِدِريناَ  أاَْن ياَُكونُوا قاَ ْفهوِم: »احترام الّدور«، ياَِجُب أاَْن ياَْستاَْشِعروا الواَْقتاَ واَ ناَ الاَْطفاُل ِمْن اْستيعاِب ماَ كَّ تَّى ياَتاَماَ حاَ
يِْس الواَْقِت.  لٍّ ُدوناَ أاَداٍة ِلقاَ اِد حاَ نُوا ِمْن ِإيجاَ كَّ لاَْن ياَتاَماَ لاَى قياِسِه. واَ عاَ

ِبالنِّْسباَِة إلى الّطفل  ا. فاَ اِتهاَ ِة ذاَ ِريقاَ ِميًعا ِبالْواَْقِت ِبالطَّ ِب أاَنَّناَا الاَ ناَْشُعُر جاَ لَّ حاَ ِللطُّ ُس ِإلاَى أاَْن ياَْشراَ رِّ ياَْحتاَاُج املُداَ
ْوراَهُ.  ْفُل ااَلَِّذي ياَنْتاَِظُر داَ ا ياَْشُعُر ِبِه الطِّ عاَ ِمَّ ْكٍل أاَْسراَ ُرُّ الواَْقُت ِبشاَ ااَلَِّذي ياَلْعاَُب، ياَ

رُِّس: »َكْيَف َنقيُس الَوْقَت؟«  ياَْسأاَُل املُداَ

ِة«(. اِل الّساعاَ : »ِباْسِتْعماَ ُة ِهياَ عاَ )اِلجاباَُة املُتاَواَقَّ

������� ����� �������.indd   54 9/8/22   1:47 PM



55 لْميِّ َقَمْسؤقلّياِتشتلمَّعارمُِششتلسِّ

ةاَ  الّساعاَ ياَْختاُر  ثُمَّ   ، ِلكاَ ذاَ ِإلاَى  ا  واَماَ ت،  امْلُؤاَقَّ ْمليَّة،  الرَّ ُة  الّساعاَ الوْقِت:  ِلِقياَاِس  أُْخراَى  واَساِئلاَ  رُِّس  املُداَ ُم  دِّ يُقاَ

رُِّس:  ُح املُداَ ياَْشراَ ِل. واَ ُب ِإلاَى الاَْسفاَ رَّ اِل تاَتاَساَ ماَ ُرْؤياَُة الرِّ ْمليَّة، واَ ِة الرَّ ِرباَُة الّساعاَ ْ لاَى الاَْطفاِل تاَ ْصِل. ياَِجُب عاَ ْمليَّةاَ ِللْفاَ الرَّ

َمال، َيْنَتهي الَوْقُت َوَيحنُي َدْوُر َشْخٍص آَخَر«.  »ِعْنَدَما َتْخَتفي الرِّ

ِلها.  ماَ ُموا كاَيْفيَّةاَ عاَ أاَْن ياَْفهاَ ْمليَّةاَ واَ ةاَ الرَّ لاَى الاَْطفاِل أاَْن ياَْستاَْخِدُموا الّساعاَ ياَِجُب عاَ

ا  ِذِه احلالاَِة. كاَماَ ْمليَّةاَ ِفي ِمثِْل هاَ ةاَ الرَّ رُِّس ِطْفلاَنْيِ ِلتاَْمِثيِل ِصراٍع، واَيبيِّنوا كاَيْفاَ ياَْستاَْخِدُمون الّساعاَ ياَْختاُر املُداَ
ياَِحلُّ املُْشِكلاَةاَ.  ْن ساَ اًل واَماَ ياَِصُل أاَوَّ ِن ااَلَِّذي ساَ ياَْختاُر ماَ

 .» ُد احَللَّ ِذي َتِ اًل. َوأَْنَت اَلَّ ْعَبِة، َوَلِكْن َلْم َتْبْق ِسَوى واِحَدٍة. َلَقْد َوَصْلَت أَوَّ ِعَب ِبَنْفِس اللُّ »ِكلكما ُتِريَداِن اللَّ

ُع اْختياُرهُ ِمْن  ّلِب، ااَلَِّذي ياَقاَ ُد الطُّ ثِّلُوا واَْضعيَّةاَ ِصراٍع على ناَْفِس اللُّْعباَِة. ياَْحتاَاُج أاَحاَ لاَى الاَْطفاِل أاَْن ُياَ ياَِجُب عاَ
َماُل ِإَلى اأَلْسَفِل«.  ياَُقول: »َحَسًنا، َيحنُي َدْوري ِعْنَدَما َتْنِزُل الرِّ ْمليَِّة واَ ِة الرَّ ماَ ِفي الّساعاَ كَّ رِِّس، ِإلاَى أاَْن ياَتاَحاَ ِقباَِل املُداَ

ِلِه. الاَ  ْصِل ِبأاَْكماَ عاَ الفاَ ٍص ماَ رِِّس ِإْجراءُ ُملاَخَّ لاَى املُداَ ياَِجُب عاَ ، فاَ ِلكاَ نُوا ِمْن ذاَ كَّ تَّى ِإن لاَْم ياَتاَماَ ّلً واَحاَ ُدوا حاَ ا واَجاَ ِإذاَ
ْن التَّْفسيِر.  ّميًَّة عاَ ُص أاَهاَ ياَِقلُّ املُلاَخَّ

ْمليَِّة. ِة الرَّ ُط ِفي أسفل الّساعاَ اقاَ اِل واَِهياَ تاَتاَساَ ماَ ْصِل راَْسماَ الرِّ ثُمَّ اُْطلُْب ِمْن الفاَ

������� ����� �������.indd   55 9/8/22   1:47 PM



تلَلْحَ ةمُش2 56

ُة:  ُة الّراِبعاَ 4. 1. 4 احِلصَّ

لَّ  ْخٍص باِلٍغ حاَ ياَْطلُبُوناَ ِمْن شاَ ِم الاَْحياَاِن، ساَ ِفي ُمْعظاَ طاءاَ. فاَ لاَى الاَْطفاِل أاَْن ياَُكونُوا ُوساَ ا عاَ ّقً ْعِب حاَ ِمْن الصَّ

 . يِّديناَ طاءاَ جاَ ُروِريِّ تاَْعليُمُهْم كاَيْفاَ ياَُكونُوا ُوساَ ُهْم، ِمْن الضَّ رِّساَ ِتكاَ ُمداَ . ِبِصفاَ لِّ ِصراعاِتِهْم، واَإيجاداَ احلاَ

ّلِب، ياَْستاَطيُع  ميِع الطُّ ِة جاَ داَ طاءاَ«. ِبُساعاَ ُل ِمنُْهْم ُوساَ عاَ ْ واِعداَ »تاَ ْصِل أاَْرباَعاَ قاَ عاَ الفاَ رُِّس ماَ عاَ املُداَ ياَِجُب أاَْن ياَضاَ

ْصِل.  ُه داِخلاَ الفاَ تاَْعليقاَ واِعِد واَ ِذِه القاَ ٍق ِبهاَ رُِّس ِإنْشاءاَ ُملْصاَ املُداَ

راعاِت.  لِّ الصِّ أاَْذكياء ِباَا ياَْكِفي حِلاَ يُِّدوناَ واَ ِمْن املُِهمِّ أاَْن يُْدِركاَ الاَْطفاُل أاَنَُّهْم جاَ

حاَ ِلُكلِّ طاِلٍب  تَّى يُْسماَ رِِّس اخِتياَاُر وسيٍط واحٍد ُكلَّ أُْسبوٍع، حاَ ِلكاَ ُيِْكُن ِللُْمداَ ًة، ِلذاَ ًة ُمِهمَّ اطُة واَظيفاَ تُعتاَباَُر الوساَ

أُ ِصراٌع  ا ياَنْشاَ ماَ رُِّس ِعنْداَ ُل املُداَ ِة، ياَتدخَّ داَ ٍة ِإلاَى املُساعاَ اجاَ ا كاَاناَ الواَسيُط ِبحاَ ِإذاَ ِة. واَ فِّ ِبأاَْن يقوم بهِذه الواَظيفاَ ِفي الصَّ

ِل.  خُّ ياَْحتاُج الواَسيطاَ ِإلاَى التَّداَ واَ

ُة:  ُة اخلاِمساَ 5. 1. 4 احِلصَّ

شاِعُرُهْم. وِمْن املُِهمِّ أاَْن  ُرُهْم ماَ ِم الواَْقِت، تُْغماَ ِفي ُمْعظاَ ْرُح أاَحاسيِسِهْم. فاَ لاَى الاَْطفاِل شاَ ا عاَ ْعِب ِجّدً ِمْن الصَّ

هم.  اجِلُ ا يُخاَ مَّ نُوا ِمْن التَّْعبيِر عاَ كَّ كاٍن آِمٍن ِلياَتاَماَ ياَُكونُوا ِفي ماَ

بْلاَ أاَْن  شاِعِرِهم. وقاَ حاَ لاَُهْم ِبالتَّْعِبير عْن ماَ ْصِل ليُْسماَ ِة اآلِمناَِة ِفي الفاَ ِذِه امِلساحاَ ُس ِإلاَى ِبناِء هاَ رِّ ياَْحتاَاُج املُداَ

ِم الاَْحياَاِن، أاَْقواَى  ِفي ُمْعظاَ ا. فاَ لاَيْهاَ ِف عاَ ِة كاَيْفيَِّة التَّعاَرُّ ْعِرفاَ شاِعِرِهْم، ياَْحتاَاُج ااَْلاَْطفاُل ِإلاَى ماَ عاَ ماَ لاَى التَّعاُمِل ماَ ياَْقِدروا عاَ

ُب.  راعاِت هواَ الغاَضاَ نُْه ِفي الصِّ بَُّر عاَ ُشعوٍر يُعاَ

ا ياَُكونُوناَ  ماَ ِدّيًا ِعنْداَ ساَ ا ياَْشُعُروناَ ِبِه جاَ حاَ ماَ راَ ياَْطلُُب ِمنُْهْم شاَ ٍة، واَ رُِّس واَْضعاَ الاَْطفاِل ِفي داِئراَ اًل، ياَْستاَطيُع املُداَ أاَوَّ

 .» ُف«، واَ»أُريُد أاَْن أاَْصُرخاَ ِ «، »أاَناَا أاَْرتاَ ُس«، »أُريُد أاَْن أاَبْكياَ ْعِب ااَلتَّناَفُّ ُة: »ِمْن الصَّ عاَ اِضِبنياَ. اِلجاباُت ااَمْلُتاَواَقَّ غاَ

لَُّب طاِولاًَة، واَباَْعضاَ الاَداَواِت  ِب«، واَالَِّذي ياَتاَطاَ كاٍن ِللْغاَضاَ عاَ الاَْطفاِل، ِإنْشاءاَ »ماَ رُِّس، ماَ ْصِل ياَْستاَطيُع املُداَ ِفي الفاَ

اِخ  راَ ا، واَُصنْدوًقا ِللصُّ اِل أاَْن ياَلُْكُموهاَ ةٌ ُيِْكُن ِلْلاَْطفاَ ِب. )ِمثاٌل، ِوساداَ ِم ِفي الغاَضاَ كُّ لاَى التَّحاَ ااَلَِّتي ُيِْكُن أاَْن تُساِعداَ عاَ

ْحُقها(.  تُِّر ُيِْكُن ساَ ةٌ ِللتَّواَ ًة ُمضادَّ ِفيه، واَُكراَ

ِب: »ِعْنَدَما َتكوُن َغاِضًبا، َووْفًقا مِلا ُيِريُدُه  كاِن الغاَضاَ ْولاَ ماَ ًة ِللْفاَْصِل حاَ رُِّس ِإشاراًَة واِضحاَ ياَِجُب أاَْن يُْعِطياَ املُداَ

ِص ِمْن َغَضِبَك«. َخلُّ ِجْسُمَك، اْذَهْب ِإَلى »َمكاِن الَغَضِب« واْسَتْخِدْم ِإْحَدى اأَلَدواِت ِللتَّ
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ِم:  لاَ باٌب صاِنٌع ِللسَّ 5. شاَ

ِم لاَ باٌب صاِنٌع ِللسَّ 1. 5 شاَ

ِم1 لاَ باٌب صاِنٌع ِللسَّ 1. 1. 5 شاَ

ْرِس:  تاَْوصيُف الدَّ

ْكنُي الاَْطفاِل ِمْن:  - تاَ

ّميَِّة التَّعاُوِن.  - تاَثْمنِي أاَهاَ

ْخٍص ُمْحتاٍج.  ِم شاَ اِعّيًا ِللتَّْخِفيِف ِمْن آالاَ ماَ ِل جاَ - ااَلْعاَماَ

ْرِس:  َسْيُر الدَّ

ًة.  ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ

أاَْقلٌم.  : واَراٌَق واَ املاَوادُّ

اًما  راَسَّ الاَْطفاِل  ُد  أاَحاَ ياَُكوُن  ساَ ى.  أاَْقصاَ دٍّ  كاَحاَ أاَْطفاٍل   4 ِمْن  ْجموعاٍت  ماَ ِبْضِع  ِإلاَى  الفاَْصلاَ  رُِّس  املُداَ ُم  يُقاَسِّ

ة.  داَ ْخٍص ياَْحتاَاُج ِإلاَى املُساعاَ لاَى شاَ ْسِم عاَ ْضموُن الرَّ ُروناَ ِباَا ياَْرُسُمُه. ياَِجُب أاَْن ياَْحتاَِوياَ ماَ يُْخِبُرهُ اآلخاَ واَساَ

ٍة  ْجموعاَ ٍة راَْسٌم ِمْن ماَ ْجموعاَ ياَُكوُن ِلُكلِّ ماَ ِة، ساَ ريقاَ ِذِه الطَّ ٍة أُْخراَى. ِبهاَ اَْجموعاَ ْسماَ واَيُْعطيه مِل رُِّس الرَّ ثُمَّ ياَْأُخُذ املُداَ

ا.  لٍّ لاَهاَ ْسِم، واَإيجاِد حاَ ُر ِفي الرَّ ْخِص ااَلَِّذي ياَْظهاَ ْهِم ُمْشِكلاَِة الشَّ ٍة ِإلاَى فاَ ْجموعاَ تاَاُج ُكلُّ ماَ ْ أُْخراَى. باعتباركم فريًقا، تاَ

ْرِح  ِلشاَ ْصِل  ااَلْفاَ ِة  ماَ دِّ ُمقاَ ِإلاَى  ْسِم  ِبالرَّ ُب  ياَْذهاَ ااَلَِّذي ساَ  » ْسميَّ الرَّ ثاَ  دِّ »املُتاَحاَ ِلكاَ  ذاَ باَْعداَ  ٍة  ْجموعاَ ماَ ُكلُّ  تاَْختاُر  ساَ

ُل ِإلاَيُْه.  َّ التَّواَصُّ لِّ ااَلَِّذي تاَ ًة ِإلاَى احلاَ ِة ِفيه ِإضافاَ املُْشِكلاَِة املُوضحاَ
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لم 2: باَاٌب صانٌع للسَّ 1. 1. 5 شاَ

ااَْلاَْهداُف: 

ْكنُي الاَْطفاِل ِمْن:  تاَ

ّميَِّة التَّعاُوِن.  - تاَثْمنُي أاَهاَ

ْخٍص ُمْحتاٍج.  ِم شاَ اِعّيًا ِللتَّْخِفيِف ِمْن آالاَ ماَ ُل جاَ - ااَلْعاَماَ

ْرِس:  يُْر الدَّ ساَ

ًة.  املّدة: 30 داَقيقاَ

ٌت.  : ِحباٌل، ُصنْدوٌق، ُدًمى أاَْو داَباديُب واَُمؤاَقِّ املاَوادُّ

ى.  دٍّ أاَْقصاَ ٍة ِمْن 4 أاَْطفاٍل كاَحاَ غيراَ ْجموعاٍت صاَ رُِّس الفاَْصلاَ ِإلاَى ماَ ُم املُداَ ِة، يُْقسِّ ِة الّرياضاَ ِخللاَ ِحصَّ

ِد ااَلَِّتي  بِْل. وياَْحتاَاُج ِإلاَى راَبِْط ااَلْعاَديِد ِمْن الُعقاَ يُْغِلُقُه ِباحْلاَ بْدوباَ ِفي ُصنْدوٍق واَ ْمياَةاَ أاَْو الدَّ ُس ااَلدُّ رِّ ُع املُداَ ياَضاَ

ها.  كُّ ياَْسُهُل فاَ

ِة  اَْعِرفاَ مِل تاَ  رُِّس املُؤاَقَّ ُم املُداَ ْمياَِة. ياَْستاَْخداَ ِإنْقاِذ ااَلدُّ نْدوِق واَ تِْح الصُّ لٍّ ِلفاَ اِد حاَ ٍة ِإلاَى ِإيجاَ ْجموعاَ تاَاُج ُكلُّ ماَ ْ ا تاَ كاَماَ

ِع.  ِة الاَْسراَ املاَْجموعاَ

ِلها.  اِحها أاَْو فاَشاَ باَِب ناَ ْهِم ساَ ٍة ِلفاَ ْجموعاَ عاَ ُكلِّ ماَ رِِّس تاَنْظيُم اْسِتْجواٍب ماَ لاَى املُداَ باَْعداَ النَّشاِط، ياَِجُب عاَ

ِة  داَ لاَيِْهْم ِفْعلُُه ِمْن أاَْجِل ِإنْقاِذ واَُمساعاَ ا الاَ ياَِجُب عاَ لاَيِْهْم ِفْعلُُه واَماَ ًة ِباَا ياَِجُب عاَ ّلِب قاِئماَ ُع ُكلُّ الطُّ ، ياَضاَ ِلكاَ باَْعداَ ذاَ

اِعْد(.  ُة: تاَواُصْل، اْستاَِمْع، ساَ عاَ دِّ ياَِد العاَْون. )اِلجاباَُة ااَمْلُتاَواَقَّ ْخٍص ياَْحتاَاُج ِإلاَى ماَ شاَ
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ٍة:  ِلماَ 2. 1 صوراَةٌ ِبأاَلِْف كاَ

اأَْلَْهداُف: 

ْكنُي الاَْطفاِل ِمْن:  تاَ

واِنِبِه ااَلثَّقافيَِّة والّدينيَِّة.  إ التَّساُمِح ِمْن جاَ بْداَ ْهِم ماَ - فاَ

ِريناَ  ّلِب اآلخاَ ِة باَنْياَ الطُّ كاَ واِنِب املُْشتاَراَ لاَى اجلاَ ِريناَ والتَّْركيز عاَ لاَى اْحِتراِم ُمْعتاَقاَداِت اآلخاَ - التْشِجيِع عاَ

اًل ِمْن ااِلْخِتلفاِت باَيْناَُهْم.  باَداَ

ْرِس:  َسْيُر الدَّ

ًة.  ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ

املاَوادُّ: صواٌَر واَُرسوٌم تاَْوضيحيٌَّة. 

ِة أاَْطفاٍل.  ْمساَ ْجموعاٍت ِمْن خاَ رُِّس الفاَْصلاَ ِإلاَى ماَ ُم املُداَ يُقاَسِّ

واَُرسوًما  ُصواًَرا  رُِّس  املُداَ ياَْعِرُض  ْصِل،  الفاَ ِفي  اِل  ِلْلاَْطفاَ والّدينيَِّة  والثَّقافيَِّة  ااِلْجِتماعيَِّة  لِْفيَِّة  ِللْخاَ ْفًقا  واَواَ

ٍة.  لْفّياٍت اْجِتماعيٍَّة واَثاَقافيٍَّة واَدينيٍَّة ُمْختاَِلفاَ تاَْوضيحيًَّة ِلاَْطفاٍل ِمْن خاَ

 ، ِلكاَ ذاَ باَْعداَ  الّدينيَِّة.  اِلنِْتماءاِتها  ْفًقا  واَ التَّْوضيحيَّةاَ  والرُّسوماَ  الّصواَراَ  نِّفاَ  تُصاَ أاَْن  ٍة  ْجموعاَ ماَ ُكلِّ  لاَى  عاَ ياَِجُب 

ِم التَّساُمِح.  داَ ظاِهِر التَّساُمِح واَعاَ ُيِْكنُُهْم تاَبْويبُها ِإلاَى ماَ

ِم.  لاَ اِسّيًا ِللسَّ ُه باعتباره شرًطا أساَ ماَ دِّ ر واَيُقاَ بُّل االاَخاَ بْدأ تاَقاَ حاَ ماَ ُس أاَْن ياَْشراَ رِّ ياَْستاَطيُع املُداَ
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لِم ُل ِمْن أاَْجِل السَّ 6. العاَماَ

ا  لِم واَُحقوِق اِلنْساِن. ِفيماَ ْن السَّ لِم بوصِفِهم ُمدافعنياَ عاَ ْوِرِهْم ِفي ُصنِْع السَّ ياَْحتاَاُج ااَْلاَْطفاُل ِإلاَى ِإْدراِك داَ

ِة.  رِِّس اتِّخاُذها ِفي املاَْدراَساَ ياَِلي باَْعُض اِلْجراءاِت ااَلَِّتي ُيِْكُن ِللُْمداَ

ياِة ِة احلاَ ْوداَ ْشروُع جاَ 1. 6 ماَ

نظوِر الاَْطفاِل،  اِت الاَساسيَّةاَ ِمن ماَ اِت«. وياَْكتُُب ِفي العاَموِد الاَْياَِن ااِلْحِتياَاجاَ ْدواَلاَ »ااِلْحِتياَاجاَ رُِّس جاَ ياَْرُسُم املُداَ

ْسباَ راَأِْيِهْم.  اِت الّثاناَويَّةاَ حاَ راَ ااِلْحِتياَاجاَ موٍد آخاَ واَِفي عاَ

ياِة » تاَْعتاَِمُد  ةاَ احلاَ ْوداَ رُِّس أاَنَّ » جاَ ُح املُداَ ه. يُواَضِّ ْرحاَ ياِة« واَشاَ ِة احلاَ ْوداَ ْفهوِم »جاَ ْصُل اْسِتنْتاجاَ ماَ رُِّس والْفاَ اِوُل املُداَ يُحاَ

واِملاَ خاِرجيٍَّة )العاِئلاَة، الباَلاَد، ِإلاَْخ... (.  لاَى عاَ عاَ

ِة  الاَنِْشطاَ ِمْن  ناَْوٌع  ُهناَاكاَ  كاَاناَ  ا  ِإذاَ ا  ماَ ِة  ْعِرفاَ واَماَ ُحكوميٍَّة  يِْر  غاَ ِإنْسانيٍَّة  ٍة  ماَ ِبُناَظَّ ااِلتِّصالاَ  رُِّس  املُداَ ياَْستاَطيُع 

ا.  ْصِل املُشاراَكُة ِفيهاَ يْريَِّة ااَلَِّتي ُيِْكُن ِللْفاَ اخلاَ

 ، ا. باَْعداَ ذاَِلكاَ ِع ِبهاَ ا ِللتَّباَرُّ ا ُيِْكُن أاَْن ياَْطلُباَ ِمْن الاَْطفاِل ِإْحضاراَ ماَلِبساَ أاَْو لُعاٍَب لاَْم ياَُعوُدوا ياَْستاَْخِدُموناَهاَ كاَماَ

ْمُع  واَجاَ اِت  قاَ املُلْصاَ ِإنْشاءُ  لاَُهْم  ُيِْكُن  ا  كاَماَ ِة.  املاَْدراَساَ ِفي  القاَدياَِة  الاَلْعاِب  ِمْن  ٍة  ْجموعاَ ماَ تاَنْظيماَ  ّلُب  الطُّ ياَْستاَطيُع 

ا.  ٍة لاَهاَ ٍة أُْخراَى ِفي حاجاَ ْدراَساَ ْرساِلها ِإلاَى ماَ ِة )أاَْو املاَلِبِس( ِلِ الاَلْعاِب القاَدياَ

اًل  ُة، باَداَ ُع وامْلُشاراَكاَ لِم، ِمْن املُِهمِّ التَّباَرُّ ِة السَّ ِمن أاَْجِل ثاَقافاَ ِلُكوناَُه. فاَ ْ ا ياَ روا ماَ دِّ لِّماَ الاَْطفالاَ أاَْن يُقاَ ِمْن املُِهمِّ أاَْن نُعاَ

ياِة« ِلاَنَُّهْم ِفي باَْعِض الاَْحياَاِن ياَنُْظُروناَ ِإلاَى أاَْشياءاَ  ِة احلاَ ْوداَ ِإ »جاَ بْداَ ْهُم ماَ اِل فاَ ا ياَْجُدُر ِبالطفاَ ِمْن أاَْن ياَُكونُوا أاَنانّينياَ. كاَماَ

ا.  ا الاَ ياَْحلُُم الباَْعُض ِبهاَ روريٌَّة ِفيماَ لاَى أاَنَّهاَا ضاَ عاَ
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ِة:  اِت اخلاصَّ ُوو ااِلْحِتياَاجاَ 2. 6 الاَْشخاُص ذاَ

 ، لاَحاَ رُِّس املُْصطاَ ُح املُداَ ِة«. ثُمَّ ياَْشراَ اِت اخلاصَّ لاَِح »ااِلْحِتياَاجاَ ْعناَى ُمْصطاَ ةاَ ماَ ْعِرفاَ ْصُل ماَ اِولاَ الفاَ اًل، ياَِجُب أاَْن يُحاَ أاَوَّ

ديَِّة أاَْو النَّْفسيَِّة أاَْو العاِطفيَِّة(.  ساَ ِة )ااَجْلاَ اِص ذاَِوي اِلعاقاَ ِة ِلْلاَْشخاَ اِت املُْختاَِلفاَ لاَى ِدراياٍَة ِبااِلْحِتياَاجاَ جاِعًل الاَْطفالاَ عاَ

ا اِلْجراِء.  ذاَ ْفِل« ِعنْداَ باَْدِء هاَ ْصِل ِبـ »ُحقوِق ااَلطِّ رِِّس أاَيًْضا ِإبْلُغ الفاَ لاَى املُداَ ياَِجُب عاَ

يناَاْريُو التَّاِلي:  ْصِل السِّ ُح ِللْفاَ  وياَْشراَ

ِة ِفي َنْفِس الَفْصِل َمَع  أَْن َيدُرَس ِطْفٌل ِمْن َذِوي ااِلْحِتَياَجاِت اخلاصَّ َكاَنا َسيواِفقاِن  ِإْن  »َسأَْلَنا واِلَدْيَك 

ٍة، بدأوا ِفي  ْفَل ُيَعاِني ِمْن ِإعاَقٍة َعْقليَّ أَْطفاِلِهم. ِفي الِبداَيِة َواَفُقوا ُدوَن أَّية ُمْشِكَلٍة. َلِكْن ِعْنَدَما أَْخَبْرناُهْم أَنَّ الطِّ

ِد«.  َردُّ التَّ

ا.  ين بعد أن وافقاَ اُجع الواِلداَ بباَ تاَراَ حاَ لاَُهْم ساَ أاَْن ياَْشراَ ّلباَ واَ ُس أاَْن يُساِعداَ الطُّ رِّ ياَْستاَطيُع املُداَ

بُُّل اْحِتمالاَ تاَواُجِد طاِلٍب  ّلِب تُقاَ لاَى الطُّ رُِّس داَوراَ الواَسيِط ِفي النِّقاِش، وياَْسأاَُل الاَْطفالاَ ِإْن كاَاناَ عاَ ياَلْعاَُب املُداَ

لاَيُْهْم ِفْعلُُه ِلتاَيْسيِر انِْدماِجِه.  ا ياَنْباَِغي عاَ ُهْم، واَماَ عاَ ِة ماَ اقاَ عاَ حاِمٍل ِلِ

ًة ُتاهاَ املاَراَِض.  ّميَّةاَ احلاَساسياَِة ااِلْجِتماعيَِّة، خاصَّ حاَ أاَهاَ ِس أاَْن ياَْشراَ رِّ لاَى املُداَ ياَِجُب عاَ

تُها.  ِة واَُمناقاَشاَ اِت اخلاصَّ ْحِتياَاجاَ ُوو ااْلِ ا ذاَ ِة ااَلَِّتي يُعاَاِني ِمنْهاَ ديداَ ِة الشَّ اراَةُ إلى الِوْحداَ ِمْن املُِهمِّ أاَيًْضا الشاَ

ا ياَْستاَطيُع أاَْن  . كاَماَ نِّ اِص امُلْتاَاِجنياَ. الاَ تاَنْساَ ِذكراَ ِكباِر السِّ ٍة ِباْلاَْشخاَ ْصِل ِإنْشاءاَ قاِئماَ عاَ الفاَ رُِّس ماَ اِوُل املُداَ يُحاَ

ْثيُل  ٍة أاَْو تاَ ْوقاَ اِل الِغناءُ ِفي جاَ ِة أاَْو ُدوِر املُِسنِّنياَ. ُيِْكُن ِلْلاَْطفاَ ياَاِت املُجاِوراَ ِة ِرْحلٍت ِإلاَى املُْستاَْشفاَ عاَ املاَْدراَساَ ماَ ماَ يُناَظِّ

ِء الاَْشخاِص.  ُؤالاَ ْسراَحيَّة ِلهاَ ماَ
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ِل الاَْطفاِل:  3. 6 ال ِلعاَماَ

ا.  لاَيْهاَ ْصِل التَّْعليقاَ عاَ ياَْطلُُب ِمْن الفاَ لُوناَ ِفي املاَصاِنِع، أاَْو املاَناِجِم، أاَْو احُلُقوِل، واَ ًرا ِلاَْطفاٍل ياَْعماَ رُِّس ُصواَ ُع املُداَ يواَزِّ

ِذِه الّصواَراَ.  ا يُشاهدون هاَ ماَ ا ياَْشُعُروناَ ِبِه ِعنْداَ ْوناَُه واَماَ ا ياَراَ مَّ لاَى التَّْعبيِر عاَ لاَيُْه أاَْن ياَُحثَّهم عاَ ياَِجُب عاَ

ْرحاَ الاَْسِئلاَِة الّتالياَِة:  رُِّس طاَ اِء النِّقاِش، ياَْستاَطيُع املُداَ ْجراَ ِلِ

	•أَْيَن َهُؤاَلِء اأَلْطفاُل؟

	•أَْيَن ُيْفَتَرُض ِبِهْم أَْن َيُكوُنوا؟

َها ُمْشِكَلٌة؟ 	•َهْل َتْعَتِقُدوَن أَنَّ

ثُِّل  ا ُياَ ذاَ ِة، واَهاَ اًل ِمْن أاَْن ياَُكونُوا ِفي املاَْدراَساَ ُة: ِإنَُّهْم ِفي املاَصاِنِع، واَاملاَناِجِم، واَاحُلُقوِل، باَداَ عاَ )اِلجاباُت ااَمْلُتاَواَقَّ

ُمْشِكلاًَة(. 

ِذِه املُْشِكلاَِة.  ُروا ِفي ُحلوٍل ِلهاَ كِّ ّلِب أاَْن يُفاَ رُِّس ِمْن الطُّ ثُمَّ ياَْطلُُب املُداَ

ْرُح الاَْسِئلاَِة الّتالياَِة:  ِتِهْم، ياَْستاَطيُع طاَ داَ اعاَ مِلُساَ واَ

هاِب ِإَلى املَْدَرَسِة؟ ُهْم َيْعَمُلوَن َبَداًل ِمْن الذَّ 	•مِلَاَذا َتْعَتِقُدوَن أَنَّ

ِذي َيْحَتاُجوَن ِإَلْيُه ِفْعًل، َواَل َيْسَتِطيُعوَن َتْوفيَرُه؟ 	•َما اَلَّ

لاَى أاَْن  لاَيُْه تاَْشجيعُهْم عاَ ياَِجُب عاَ ْفِل«. واَ ُقوِق الطِّ لاَى أاَنَُّه »انِْتهاٌك حِلُ ِل الاَْطفاِل عاَ ماَ رُِّس تاَْعريفاَ عاَ ياَْستاَطيُع املُداَ

ِة.  ٍق بصواٍَر ليُْعراَضاَ ِفي املاَْدراَساَ ٍق ُمْرفاَ اِء ُملْصاَ ثاًَل، ُقْم ِبِإنْشاَ ِذِه املُْشِكلاَِة. ماَ ّساسنياَ ُتاهاَ هاَ ياَُكونُوا حاَ

ِة الاَْطفاِل امُلْتاَاِجنياَ.  داَ اعاَ اَاِل مِلُساَ ْمُع امْل ِب جاَ لَّ ا ُيِْكُن ِللطُّ كاَماَ
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الَوْحَدُة 3: 

لِم ُمناَظرات َكبيَرٌة ِمْن َأْجِل السَّ

لِم ُة السَّ 1. ثاَقافاَ

ْرِس:  تاَْوصيُف الدَّ

لِم.  التَّْربياَُة ِمْن أاَْجِل السَّ

راِع.  لاَى الصِّ لُم عاَ ا ياَنْتاَِصُر السَّ اَاذاَ مِل

ةٌ - الواَسيلاَُة والْغاياَُة واِحداَ

يِْر.  - واَسيلاَُة ِفْعِل اخلاَ

لِم.  احلِة ِبواَْصِفها واَِسيلاًَة ِلتاَْحِقيِق السَّ - املُباداَرةُ باملُصاَ

ْرِس:  أاَْهداُف الدَّ

ِميِع ُسبُِل  لِم باعتباره أساًسا جِلاَ ِة السَّ يِل القاِدِم ِبتاَْقديِر قيماَ ُف النِّهائيُّ هواَ ِإْشباُع اجْلِ الهاَداَ
التَّنِْمياَِة. 
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ْرِس:  َسْيُر الدَّ

ًة.  ٍص ِمْن 30 داَقيقاَ ةُ: 4 ِحصاَ املُدَّ

ّبوراَةٌ باَيْضاءُ، أاَْوراٌق.  : ساَ املاَوادُّ

ُة الُولاَى:  1. 1 احِلصَّ

ًة.  ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ

ّبوراَةٌ باَيْضاءُ.  : ساَ املاَوادُّ

ا هواَ، ِإن لاَْم ياَُقْم  ُرون )أاَْو ياَْعِرفوناَ ماَ كَّ ّلباَ ِإْن كاَانُوا ياَتاَذاَ ياَْسأاَُل الطُّ ِة واَ ّبوراَ لاَى السَّ لِم عاَ رُِّس راَْمزاَ السَّ ياَْرُسُم املُداَ

ْعناَاه.  ْمز واَماَ ا الرَّ ذاَ ِة( هاَ ِة الّساِبقاَ ُس ِباْلاَنِْشطاَ رِّ املُداَ

 . راَ كاٍن آخاَ ِة، ِفي املاَنِْزِل أاَْو ِفي أاَيِّ ماَ اِبًقا خاِرجاَ املاَْدراَساَ ْمزاَ ساَ ا الرَّ ذاَ أاَْوا هاَ ْد راَ ثُمَّ ياَْسأاَلُُهْم ِإْن كاَانُوا قاَ

ْدراَ اِلْمكاِن،  ا املاَكاِن آِمًنا قاَ ذاَ ْعِل هاَ لُِّمُه. واَجِلاَ تاَعاَ لِم واَ ْن السَّ ِديِث عاَ كاٌن آِمٌن ِللْحاَ ةاَ ماَ رُِّس أاَنَّ املاَْدراَساَ ُح املُداَ ياَْشراَ

ٍة ِمْن الاَْطفاِل.  داَ ُة ِإلاَى ُمساعاَ تاَاُج املاَْدراَساَ ْ تاَ

ُف  اِنِهْم التَّعاَرُّ لٍم« ثُمَّ ياَْسأاَُل الفاَْصلاَ ِإْن كاَاناَ ِبِإْمكاَ ِة »ساَ ِلماَ مودّيًا ِلكاَ ّبوراَِة اْخِتصاًرا عاَ لاَى السَّ رُِّس عاَ ياَْكتُُب املُداَ ساَ

اِبًقا.  ا ساَ لَُّموهاَ ِة تاَعاَ ِلماَ لاَى كاَ عاَ

الم ساَ

َسلمة

ُلـحمة

أمن

مجتمع

ِفي  ِتها  ماَ ُمساهاَ واَكاَيْفيَِّة  ِلماِت  الكاَ ُكلِّ  ْعناَى  ماَ يُناِقُش  ثُمَّ  الواَراَِق  لاَى  عاَ ااِلْخِتصاراَ  ا  ذاَ هاَ الفاَْصُل  ياَنِْسُخ  ساَ

لِم. قيِق السَّ ْ تاَ
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ُة الّثانياَُة:  2. 1 احِلصَّ

ًة.  ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ
ّبوراَةٌ باَيْضاءُ.  : سَّ املاَوادُّ

ٍة.  ٍة واِحداَ ْجموعاَ عاَ ماَ ٍة ماَ رَّ ُل ِفي ُكلِّ ماَ ياَْعماَ ْجموعاٍت، واَ رُِّس الفاَْصلاَ ِإلاَى ماَ ُم املُداَ يُقاَسِّ

ا  ِمنْهاَ ُن  وَّ ياَتاَكاَ ااَلَِّتي  فاُت  الصِّ ُد  سِّ تُجاَ ساَ ا  كاَماَ لٍم«.  »ساَ لكملة  راَ  آخاَ اْخِتصاٍر  ِإنْشاءاَ  ِة  ْجموعاَ ماَ ُكلُّ  اِوُل  تُحاَ ساَ

ُل ِفي ُرسوٍم.  ااِلْخِتصاُر الاَوَّ

لِم.  ِة السَّ ْخٍص ِلياَُكوناَ ُجْزًءا ِمْن ثاَقافاَ ا ُكلُّ شاَ فاِت ااَلَِّتي ياَْحتاَاُجهاَ اِن التَّْمريناِن ِإلاَى الصِّ ذاَ يُِشيُر هاَ ساَ

ُة الّثاِلثاَُة:  3. 1 احِلصَّ

ًة.  ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ
لْواَى.  : حاَ املاَوادُّ

ُظلْماَ  يُلِحُظ الاَْطفاُل  ِح، ساَ لاَى الاَْرجاَ ياَنْتاَِظُر. عاَ ثُمَّ  لوى  اوتٍة ِمن احلاَ ُمتفاَ ياٍت  كاَمِّ ِطْفٍل  ِلُكلِّ  ُس  رِّ املُداَ يُْعِطي 

لْواَى أاَْن ياَْأُخُذوا باَْعًضا  ليُل ِمْن احلاَ يُْهْم القاَ ّلُب ااَلَِّذيناَ لاَداَ اِوُل الطُّ يُحاَ جاِر: واَساَ ْكواَى أاَْو الشِّ ُؤوناَ ِفي الشَّ ْد ياَبْداَ الواَْضِع. قاَ

لاَيْه.  لُوا عاَ صاَ ا حاَ ِة ماَ ة الاَْكباَر ِفي ُمشاراَكاَ يْهْم احِلصَّ باَ ااَلَِّذيناَ لاَداَ لاَى الاَْغلاَِب لاَْن ياَْرغاَ يْهْم كاَّمية أكبر. عاَ ِمْن ااَلَِّذيناَ لاَداَ

ا  ذاَ شاِعِرِهْم. ِعنْداَ هاَ ْن ماَ لاَى التَّْعبيِر عاَ تاَُهْم عاَ داَ باَِب ِشجاِرِهْم واَيُحاِول ُمساعاَ ْن ساَ رُِّس الاَْطفالاَ عاَ ثُمَّ ياَْسأاَُل املُداَ

ٌش.  د ِبأاَنَُّه ُمهاَمَّ ، ُدوناَ أاَْن ياَْشُعراَ أاَحاَ ميعاَ لٍّ يُْسِعُد اجلاَ ُهْم ِإلاَى حاَ هاَ ِس أاَْن يواَجِّ رِّ لاَى املُداَ املُْستاَواَى، ياَِجُب عاَ

راِع.  ا الصِّ لٍّ ِسلْميٍّ ِلهاَذاَ ْن حاَ شاِعِرِهْم، ثُمَّ ياَْسأاَلُُهْم عاَ ْن ماَ اِل ِبالتَّْعِبيِر عاَ ُس ِلْلاَْطفاَ رِّ ُح املُداَ اًل، ياَْسماَ أاَوَّ

ِم املُساواِة.  داَ لاَى قاَ ِف واَتاَقاُسِمها عاَ لْواَى ِفي املُنْتاَصاَ لٍّ هواَ واَْضُع ُكّل احلاَ ُل حاَ أاَْفضاَ

ّلِب ِلْلاَْسِئلاَِة الّتالياَِة:  ميِع الطُّ ْرِح جاَ عاَ طاَ اِت ماَ ةُ ِفي اْسِتْخلِص املاَْعلُوماَ ْطواَةُ الاَخيراَ ثَُّل ااَخْلُ تاَتاَماَ

- ِفي ِبداياَِة التَّْجِرباَِة، ِمْن كاَاناَ الاَْسعاَد؟

اِضًبا؟ ِزيًنا واَ / أاَْو غاَ لْواَى حاَ ليُل ِمْن احلاَ يْه القاَ ْل ِمْن كاَاناَ لاَداَ - هاَ

لْنا؟ عاَ ا فاَ اذاَ - ماَ

لاَى حاِلِه؟ زيُن أاَْو الغاِضُب عاَ ال احلاَ ِعيًدا؟ أاَال ياَزاَ ُد الّناِس ساَ اُل أاَْسعاَ ْل الاَ ياَزاَ - هاَ

واَاِر أاَْم ِبالِْقتاَاِل؟ لِّ املُْشِكلاَِة؟ ِباحْلِ ٍة حِلاَ ريقاَ ُل طاَ ا ِهياَ أاَْفضاَ - ماَ
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ُة:  ُة الّراِبعاَ 4. 1 احِلصَّ

ًة.  ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ

أاَلْواٌن.  ُة الّتالياَُة، واَراَُق راَْسٍم واَ : الِقصَّ املاَوادُّ

لاَى  ااَلُْعثوُر عاَ ْخِصّيًا، واَ عاَهاَا شاَ لاَيُْهْم التَّعاُمُل ماَ ْهِم الُموِر ااَلَِّتي عاَ لاَى فاَ ِهياَ تُساِعُدُهْم عاَ ، فاَ صاَ يُِحبُّ الاَْطفاُل القاَصاَ
يًِّدا.  ااَلْواَْضعيَِّة جاَ ْهِم احِلكاياَِة واَ ِد ِمْن فاَ ُهْم ِللتَّأاَكُّ عاَ ِة تُناِقُشها ماَ ْرِد الِقصَّ ر. باَْعداَ ساَ ْخٍص آخاَ ِة شاَ ُحلوٍل ِفي ِقصَّ

ّطة ُمسامِلًة؟ ِمْن تِريُد أاَْن تكوناَ قاَ

لاَةاَ  اِرًجا، ُمحاواَ ْت ِللْعاَيِْش خاَ اْضُطرَّ نِْزٌل، فاَ ا ماَ يْهاَ ٍة. لاَْم ياَُكْن لاَداَ غيراَ ٍة صاَ ديقاَ ِط ِفي حاَ ٌة ِمْن الِقطاَ ْجموعاَ تاَِعيُش ماَ
ا...  ِذراَةٌ ِجّدً لاَِكنَّها قاَ ا واَ ميلاًَة ِجّدً ِط جاَ اناَْت ُكلُّ الِقطاَ ِة. كاَ ِك املُتَِّسخاَ اَاِء ِمْن الِبراَ ِة واَُشْرِب امْل عاِم ِفي الُقماماَ لاَى الطَّ الُعثوِر عاَ
زيناًَة، تُْصِبُح ُعْدوانيًَّة.  ا تاَكوُن حاَ ماَ ُط، ِعنْداَ اناَْت ِفي غاياَِة احُلْزِن. والِْقطاَ كاَ نُّباَها، فاَ اَ اِوُل تاَ ِة يُحاَ ديقاَ وكاَاناَ ُكلُّ ِمْن ِفي احلاَ

راَ  ذَّ لِِّف الُكتُِب الّسياحيَِّة حاَ تَّى ُمؤاَ ِط الُعْدوانيَِّة«. حاَ ِة املاَليئاَِة ِبااَلِْقطاَ ديقاَ ًة ِباْسِم »احلاَ ْشهوراَ ُة ماَ ديقاَ ْت احلاَ أاَْصباَحاَ
اِئِحنياَ. باَْل  ِتها ِللسَّ ماَ ٌة ِبُهاجاَ ْعروفاَ ُط ماَ ااَلِْقطاَ ِة! فاَ ديقاَ ْب ِإلاَى احلاَ : »الاَ تاَْذهاَ ، ُكِتباَ ِفي ُكلِّ ُكتاَيٍِّب ِإْرشاديٍّ ا! فاَ الّناساَ ِمنْهاَ

ْخصيَّةاَ!«. لَّقاِتكاَ الشَّ ْد تاَْسِرُق ُمتاَعاَ قاَ

لاَْم  ا واَ زيناًَة ِجّدً ا. كاَاناَْت حاَ ِدهاَ ُط ِبُْفراَ ْهٍر، تُِركاَْت الِقطاَ باَْعداَ شاَ ْهًرا  باَْعداَ أُْسبوٍع، واَشاَ ياَْوٍم، واَأُْسبوًعا  باَْعداَ  ياَْوًما 
ا.  ِم ُحبِّ الّناِس لاَهاَ داَ باَباَ عاَ ْهماَ ساَ تاَْستاَِطْع فاَ

ا ِللتَّْغِييِر.  ِط الُْخراَى داعياًَة ِإيَّاهاَ اماَ الِقطاَ ةٌ أاَماَ غيراَ ٌة راَماديٌَّة صاَ ْت ِقطَّ فاَ ذاَاتاَ ياَْوٍم، واَقاَ

أاَْن  أاَنِْريُدُهْم  ِر!  الباَشاَ ِة  ماَ ُمهاجاَ ِفي  ااِلْسِتْمراُر  ُيِْكنُناَا  الاَ  اِل!  احْلاَ ِذِه  هاَ لاَى  عاَ ناَبْقاَى  أاَْن  ُيِْكنُناَا  الاَ  »ِميُو!   -
ياَتاَباَنَّوناَناَا؟«.

.» طاَ ُر أاَْشراٌر. واَُهْم ياَْضِربوناَ الِقطاَ ا ياَبُْدو، الباَشاَ لاَى ماَ عاَ . فاَ ُوءُ: »أاَناَا الاَ أُريُد ذاَِلكاَ ْوداءُ واَِهياَ تاَ ٌة ساَ اباَْت ِقطَّ أاَجاَ

ِط«.  عاماَ ِإلاَى الِقطاَ - »واَُهْم الاَ يُْعُطوناَ الطَّ

ُف  أاَناَا أاَنْظاَ ِة! فاَ ةاَ الّراِئحاَ ُد أاَنَِّني كاَريهاَ ْخٍص ياَْعتاَقاَ عاَ شاَ ٍة الاَ أُريُد أاَْن أاَعيشاَ ماَ احاَ راَ ْوداءُ« واَِبصاَ ٌة ساَ ْت ِقطَّ افاَ وأاَضاَ
ياَواٍن ِفي العالاَِم. حاَ

تاَُحلُّ  ِة، ساَ ديقاَ ِذِه احلاَ لاَنا العاَيْشاَ ِفي هاَ لاَِكْن ِإذاَا واصاَ حيٌح، ِميُو، واَ ا صاَ ذاَ ةُ: »هاَ غيراَ ماديَُّة الصَّ ُة الرَّ الاَْت ااَلِْقطَّ قاَ
ة.  ة باَيْضاء راَقيقاَ ا ِقطَّ داَ ا عاَ ٌد ماَ ا أاَحاَ هاَ عاَ «. لاَْم ياَتَِّفْق ماَ أاَْكثاَراَ راَ أاَْكثاَراَ فاَ ُهنا الباَشاَ يُْكراَ كاِرثاٌَة! واَساَ

بْل...« - »كاَاناَ ُهناَاكاَ ِإنْساٌن، ِمْن قاَ

������� ����� �������.indd   66 9/8/22   1:47 PM



67 الِم ناَظكتتشَكبيَكةِشِمْنشأَْجِلشتلسَّ ممُ

ِة.  ميُع ياَنْتاَِظُر ِنهاياَةاَ الِقصَّ ماديَّة. وكاَاناَ اجلاَ ُة الرَّ الاَتُْه ااَلِْقطَّ ا قاَ ْأِن ماَ ًة ِبشاَ قاَ ْن امْلُواَاِء، ُمتاَشوِّ ِط عاَ ْت ُكلُّ الِقطاَ فاَ تاَواَقَّ

ُر  ِط واَالباَْعُض اآلخاَ ِر الاَ ياَْعتاَنوناَ ِبااَلِْقطاَ حيٍح. باَْعُض الباَشاَ يُْر صاَ ا تاَُقولُونُُه غاَ بْل واَماَ اًنا ِمْن قاَ - ُكنُْت أاَْعِرُف ِإنْساَ

بت.  راَ اِني ِلعاِئلاٍَة أْخراَى. لاَِكْن أاَناَا ِمْن هاَ ْد أاَْعطاَ ا... لاَْم ياَْستاَِطْع ااِلْحِتفاظاَ ِبي واَقاَ ياَاِتِهْم ِمْن أاَْجِلهاَ وناَ ِللتَّْضِحياَِة ِبحاَ ُمْستاَِعدُّ

ِبي؟«. لاَْم تاَْغضاَ بِْت واَ راَ ْل هاَ ِط »هاَ أاَلاَتْها ُكلُّ الِقطاَ فاَساَ

لَُّص ِمنُْه«. ِب. لاَِكنِّي أاَْعِرُف كاَيْفاَ أاَتاَخاَ بًْعا أاَْشُعُر ِبالْغاَضاَ »ِفي باَْعِض الاَْحياَاِن، طاَ

اًَة.  ِط أاَْن تاَْعِرفاَ كاَيْفاَ تُْصِبُح ُمساملاَ أاَراداَْت ُكلُّ الِقطاَ ِة. فاَ ديقاَ جيٌج ِفي احلاَ ِة، لاَْم ياَُكْن ُهناَاكاَ ضاَ ِفي ِتلْكاَ اللَّْحظاَ

ْت  ْرحاَ ! فاَشاَ ِلكاَ ميعاَ يُِريُد أاَْن ياَكوناَ كاَذاَ اًَة؟« ِمْن الواِضِح أاَنَّ اجلاَ ًة ُمسامِل ُة الباَيْضاءُ: »ِمْن تُِريُد أاَْن تاَكوناَ ِقطَّ أاَلْت ااَلِْقطَّ ساَ

 . لاَُهْم ذاَِلكاَ

ري.  ْرخاَ يْنْيك وخاَ ي واَأُْغِمِضي عاَ ْط اْجِلسِّ قاَ ِب، فاَ ا تاَْشُعِريناَ ِبالْغاَضاَ ماَ اًَة. ِعنْداَ ًة ُمساملاَ ْهِل أاَْن تاَكوناَ ِقطَّ - ِمْن السَّ

ْط؟«. قاَ - »فاَ

ْط«. قاَ ْم، فاَ - »ناَعاَ

ياَْعتاَنوناَ  ِة؟ وساَ ديقاَ ُر ِإلاَى احلاَ ياَُعوُد ااَلْباَشاَ ِة، ساَ راَ ميُع ِفي اخلْرخاَ أاَ اجلاَ ا باَداَ اَا ِإذاَ ُر ِفي الاَْمِر. ُربَّ كِّ ميُع يُفاَ ذاَ اجلاَ أاَخاَ

ا.  ِط ااَلَِّتي ِفيهاَ ِبُكلِّ الِقطاَ

ا! ْررر. كاَاناَ ذاَِلكاَ صاِخًبا ِجّدً ْررر خاَ ْررر خاَ ِة. خاَ راَ أاَْت ِفي اخلْرخاَ باَداَ ِة واَ راَ لاَسْت ُكلُّ الِهراَ . فاَجاَ ُط ذاَِلكاَ لاَْت الِقطاَ حاواَ

ْت  ْجأاًَة أاَْصباَحاَ ُه! واَفاَ ِمعاَ ميعاَ ِمْن ِفي املاَديناَِة ساَ ِة أاَنَّ جاَ راَجاَ اِلًيا ِلداَ ْوُت عاَ ا! كاَاناَ الصَّ ريٌب ِجّدً ْيءٌ غاَ ثاَ شاَ داَ لاَِكْن حاَ

ا  ذاَ راَ هاَ ْصداَ ا ماَ ا كاَاناَ ياَْحُدُث. ماَ ِق ِمَّ قُّ ِر ااَلُْفضولّينياَ ِللتَّحاَ ليٌل ِمْن الباَشاَ ٌد قاَ داَ اءاَ عاَ اًَة. جاَ ِة ُمساملاَ ديقاَ ِط ِفي احلاَ ُكلَّ الِقطاَ

ةٌ ِإلاَى  غيراَ تاةٌ صاَ ْت فاَ لاَى الُعْشِب. راَكاَضاَ ْرِخُر ِبُهُدوٍء عاَ ِط ااَلَِّتي تُخاَ أاَْوا ِمئاِت الِقطاَ ةاَ، راَ ديقاَ لُوا احلاَ ا داَخاَ ماَ ْوِت؟ ِعنْداَ الصَّ

أاَْت تُداِعبُها.  باَداَ ا واَ اهاَ ِإْحداَ

ِة  ديقاَ ًة ِباْسِم »احلاَ ْعروفاَ ُة ماَ ديقاَ ْت احلاَ ِلكاَ الياَْوِم، أاَْصباَحاَ ْيءٌ. ُمنُْذ ذاَ لاَْم ياَْحُدْث شاَ لاَِكْن  ا قِلقنْي واَ اهاَ كاَاناَ واَالداَ

الاَْكثاَِر ُهُدوًءا ِفي املاَديناَِة«. 

ْن  بِّراَ عاَ يُعاَ أاَْن  ِلُكلِّ طاِلٍب  ُيِْكُن  ِبِهْم،  ة  ٍة خاصَّ ٍص قاَصيراَ ْصُل ابِْتكاراَ ِقصاَ رُِّس والْفاَ ياَْستاَطيُع املُداَ  ، ِلكاَ باَْعداَ ذاَ

ِتِه ِفي راَْسٍم.  ِقصَّ
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ُة 2. الاَنِْشطاَ

لِم:  ْن السَّ ٍص عاَ ْرد ِقصاَ 1. 1 ساَ

اأَْلَْهداُف: 

لِم.  ُة السَّ فُظها ثاَقافاَ اَ ًة ِإنْسانيٍَّة تاَ ِع الثَّقافيِّ بوصفه ِسماَ ِة التَّناَوُّ - تاَْعزيُز ِفْكراَ

ِة اِلنْساِن.  اماَ راَ روريٌَّة ِلكاَ اٌت ضاَ ِع على أنَّها ِسماَ يَِّة والتَّناَوُّ تاَِفي ِباَفاهيِم العاملاَ ْ ٍص تاَ - اْخِتياُر ِقصاَ

ناٍَة ِمْن الّناِس.  يَّ لِْم ِضدَّ ِفئاٍت ُمعاَ ماعيِّ ِبحاالِت الظُّ - راَْفعاَ ُمْستاَواَى الواَْعِي اجلاَ

ْرِس:  َسْيُر الدَّ

لِم.  ِة السَّ ًة ِلثاَقافاَ داَ دَّ ُح انِْتهاكاٍت ُمحاَ ًة تاَْطراَ ًصا قاَصيراَ رُِّس ِقصاَ - ياَْختاُر املُداَ

ِمِل الاَْطفاِل  ااَلُْعبوديَِّة واَعاَ لِْم كاَ ُد ِبالظُّ يَِّة ااَلَِّتي تُناَدِّ بيَِّة العاملاَ فاٍت ِمْن الاَْعماِل الاَداَ رُِّس ُمْقتاَطاَ أُ املُداَ - ياَْقراَ
لاَى أاَساِس اجِلنِْس.  والتَّْمييِز عاَ

 . بُُه الاَداَُب ِفي التَّْغييِر ااِلْجِتماعيِّ ْوراَ ااَلَِّذي ياَلْعاَ رُِّس الدَّ ُص املُداَ - يُلاَخِّ

لِم.  ِة السَّ لِّيِّنياَ ِفي ثاَقافاَ حاَ طاءاَ ماَ ياَراَ الّذاتيَّةاَ ِلنُشاَ رُِّس السِّ أُ املُداَ - ياَْقراَ
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، ُرواَاةُ قصص واَُشعاَراء:  نَّانُوناَ ، فاَ ثِّلُوناَ 2. 2 ُماَ

اأَْلَْهداُف: 

بيئاٍَة  ِبناِء  أاَْجِل  ِمْن  ريِّ  ااَلْباَشاَ ِع  ِللتَّناَوُّ ِمثاَااًل  ِباْعِتباَاِرِه  ِبِه  وااِلْحِتفاءُ  اِلِه  أاَْشكاَ ِميِع  ِبجاَ نِّ  الفاَ اْحِتضاُن   -
ُمتاَواِزناٍَة.  ِصّحيٍَّة واَ

اِل والتَّْعبيِر.  ماَ تاَنا ِللْجاَ ْوُهوِبنياَ ياَْعِكُسوناَ حاجاَ نَّاِننياَ بوصفهم أشخاًصا ماَ - ااِلْحِتفاءُ ِبالْفاَ

ّنيٍَّة.  ٍة ِشْعريٍَّة واَفاَ ريقاَ ِم ِبطاَ لاَ لَُّق ِبالسَّ واضيعاَ تاَتاَعاَ ْن ُشعوِرِهْم ِحياَالاَ ماَ اِل ِبالتَّْعِبيِر عاَ ماُح ِلْلاَْطفاَ - السَّ

لِم.  ِة السَّ لاَى ثقافاَ ِف عاَ ياِل الاَْطفاِل ِللتَّعاَرُّ - اْسِتثْماُر خاَ

ْرِس:  َسْيُر الدَّ

لِم.  ْولاَ السَّ ّنيَِّة حاَ ّلباَ مناِذجاَ ِمْن العمال الفاَ رُِّس الطُّ - يُْعطي املُداَ

ْن  عاَ أُْغنياٍَة  أاَْو  ٍة  باَسيطاَ ِشْعريٍَّة  أاَبْياٍت  ِكتاباَُة  ّنيٍَّة:  فاَ ٍة  ريقاَ ِبطاَ آراَاِئِهْم  ْن  عاَ ِللتَّْعِبيِر  ُس  رِّ املُداَ ُهُهْم  يواَجِّ  -
لِم.  السَّ

لِم.  ْن السَّ ْسراَحّياٍت عاَ ْثيُل ماَ - تاَ

 ... ا ِإلاَى ذاَِلكاَ ٍة واَماَ بِّراَ - راَْسُم صواٍَر ُمعاَ

اماَ الفاَْصِل. ُه أاَماَ ْرضاَ ْثيلاَه أاَْو عاَ ّنيِّ أاَْو ِغناءاَهُ أاَْو تاَ ّلِب ِإلْقاءاَ ِإنْتاِجِهْم الفاَ رُِّسوناَ ِمْن الطُّ ياَْطلُُب املُداَ
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لِم ْوكاَُب السَّ 3. 2 كاَ

اأَْلَْهداُف: 

 . ْكٍل عامٍّ ْوكاَِب ااَْلاَْرِض ِبشاَ ِة، واَكاَ بيعاَ عاَ البيئاَِة، والطَّ ْوِقٍف ُمتاَعاِطٍف ماَ - تاَنْمياَُة ماَ

لاَى البيئاَِة.  اِظ عاَ ٍة ِللِْحفاَ ُة ِفي أاَنِْشطاَ واِرِث ااَلْبيئيَِّة ِفي الواَْقِت احلاِضِر. املُشاراَكاَ لاَى ااَلْكاَ ُف عاَ - التَّعاَرُّ

تاَْقييُمها.  ةُ التَّْدويِر واَ ْصلِح، واَِإعاداَ ُة تْقنّياِت إعاداَة ااِلْسِتْخداِم واْلِ - ِدراساَ

لٍم، ياَِجُب  ْي ناَكوُن ِفي ساَ ِلكاَ ٍة ِمْن الاَْشخاِص. فاَ ْجموعاَ نْيِ أاَْو ماَ ْخصاَ لاَى العاَلقاِت باَنْياَ شاَ لُم عاَ الاَ ياَْقتاَِصُر السَّ
ُج ِإلاَى عالاٍَم ُمساِلٍم.  وِّ عاَ الاَْرِض الاَ تُراَ ا ماَ ُل ِبهاَ ةاَ ااَلَِّتي ناَتاَعاماَ ريقاَ لُم. لاَِكنَّ الطَّ أاَْن ناَعيشاَ ِفي عالاٍَم ياَُسوُدهُ السَّ

لاَيْناَا  رِِّسنياَ، عاَ ا. وبوْصفنا ُمداَ بَّبْنا ِفيهاَ ِبِإْمكاِنِهْم ِإْحداُث التَّْغييِر باَْعداَ الكاِرثاَِة ااَلَِّتي تاَساَ الاَْطفاُل ُهْم املُْستاَْقباَُل واَ
ْوكاَِب أاَيًْضا.  عاَ الكاَ لٍم ماَ لاَى العاَيِْش ِفي ساَ باِب عاَ تاَْربياَُة الشَّ

ْرِس:  َسْيُر الدَّ

ة.  ٍص ِمْن 30 داَقيقاَ ةُ: 4 ِحصاَ املُدَّ

ْسكلاَِة.  ْيٍء قاِبل ِللرَّ : أاَيُّ شاَ املاَوادُّ

ُة الُولاَى:  1. 3. 2: احِلصَّ

ًة.  ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ

ْيءاَ.  : الاَ شاَ املاَوادُّ

ِبنا.  ْوكاَ ْسُؤولاَِة ُتاهاَ كاَ ماَ واِقباَ الاَْفعاِل اللَّ حاَ عاَ ِس أاَْن ياَْشراَ رِّ لاَى املُداَ اًل، ياَِجُب عاَ أاَوَّ

 . راريُّ - ااِلْحِتباَاُس ااَحْلاَ

ِة اْلُوُزوِن.  باَقاَ - اْسِتنْزاُف طاَ

اباَات.  - ِإزالاَُة الْغاَ

يَِّة.  اِئناَاِت احلاَ - انِْقراُض أاَنْواٍع ِمْن الكاَ

ْرِب.  - نُْدراَةُ ِمياَاِه الشُّ
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ْرديًَّة ااِلْسِتْعماِل.  ْصِل أاَْن يُْحِضُروا ِمْن املاَنِْزِل أاَْغراًضا ِبلْستيكيًَّة فاَ رُِّس ِمْن الفاَ ، ياَْطلُُب املُداَ باَقاَ ا ساَ ْرِح ماَ باَْعداَ شاَ

 .) ا ِإلاَى ذاَِلكاَ قاِئب، واَماَ ْوكاَات، حاَ كاكنياَ وماَلِعق واَشاَ )ِمثال: ُزجاجاٌت بلْستيكيٌَّة، أاَْطباٌق، ساَ

نيٍَّة  ٍة زاَماَ ديُد ُمدَّ ْ ِتِهْم. وِمْن املُِهمِّ أاَيًْضا تاَ ِذِه الاَْغراِض ِباَْحِض ِإراداَ لاَى ِإْحضاِر هاَ ّلِب عاَ ثُّ الطُّ ِمْن املُِهمِّ حاَ

ٍة  ْرديَّة ااِلْسِتْعماِل ِفي ُمدَّ ِس أاَْن ياَْطلُباَ ِمْن الاَْطفاِل ِإْحضاراَ أاَْغراٍض فاَ رِّ ياَِتمُّ ِخللاَها ِإْحضاُرها. )ِمثال، ُيِْكُن ِللُْمداَ

ْهًرا واَاِحًدا(.  الاَ تاَتاَجاواَُز شاَ

ُة الّثانياَُة:  2. 3. 2 احِلصَّ

ًة.  ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ
راَها الاَْطفاُل.  : ُكلُّ الاَْغراِض ااَلَِّتي أاَْحضاَ املاَوادُّ

ِمن املُِهمِّ أاَْن يُْدِركاَ الاَْطفاُل  ْصِل. فاَ َّ ِإْحضاُرها ِإلاَى الفاَ لاَُة الُولاَى ِفي ِتْعداد ُكلِّ الاَْغراِض ااَلَِّتي تاَ ثَُّل املاَْرحاَ تاَتاَماَ
ْط.  قاَ ًة فاَ ًة واِحداَ رَّ ُروهُ ماَ ْيٍء أاَْحضاَ ُموا ُكلَّ شاَ أاَنَُّهْم اْستاَْخداَ

ًة، َماَذا َسَتْفَعلوَن ِبَها؟«. رُِّس: »اآلَن وَقْد اْسَتْخَدْمَتُموَها َمرَّ ثُمَّ ياَْسأاَُل املُداَ

بيِل امِلثاَاِل، ُيِْكُن أاَْن  لاَى ساَ ا ُيِْكنُناَا ِفْعلُُه ِبالْبلْستيِك. عاَ ِة التَّْدويِر واَماَ ْعناَى ِإعاداَ رُِّس ماَ حاَ املُداَ ياَِجُب أاَْن ياَْشراَ
! اُت ِإلاَى ماَلِبساَ اجاَ جاَ ُل الزُّ وَّ ُتاَ

ا أاَلْقْوا ِبِه ِفي  ْسِتيُك ِلياَْختاَفياَ ِإذاَ ياَْستاَْغِرُقها البلاَ ةاَ ااَلَِّتي ساَ رُِّس الاَْطفالاَ ِإْن كاَانُوا ياَْعِرفوناَ املُدَّ ثُمَّ ياَْسأاَُل املُداَ
ْوكاَِب.  امٌّ ِللْكاَ اٍم واَُهواَ ساَ واُب هواَ أاَنَُّه ياَْستاَْغِرُق أاَْكثاَراَ ِمْن ِمائاَِة عاَ البيئاَِة. واجلاَ

اْسِتْخداُم  ُيِْكُن  ثاًَل،  ماَ ا!  ياَْحُضُروناَهاَ ااَلَِّتي  اِض  ِباْلاَْغراَ ّلُب  الطُّ لاَُه  ياَْفعاَ أاَْن  ياَِجُب  ا  مَّ عاَ رُِّس  املُداَ ياَْسأاَُل  ا  كاَماَ
ّنيَِّة  الفاَ الاَْعماِل  ِبباَْعِض  ِللِْقياَاِم  اِت  اجاَ جاَ الزُّ أاَْغطياَِة  اْسِتْخداُم  ُيِْكُن  أاَْو  ُهوِر،  ِللزُّ أُُصًصا  ْسِتيِكيَِّة  البلاَ اِت  اجاَ جاَ الزُّ

ِحًقا.  الاَ

ُة الّثاِلثاَُة:  3. 3. 2 احِلصَّ

ًة.  ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ
راِئُد واَِطلءٌ.  صيٌر، جاَ : ُعلاَُب عاَ املاَوادُّ

ديناٌَة  ياَُكوُن ِللْفاَْصِل ماَ اِهًزا، ساَ ا يُْصِبُح جاَ ماَ ْشروُع الِقْسِم، واَِعنْداَ لِم. ِإنَُّه ماَ ْوكاَِب السَّ ْشروِع كاَ أْ ِبتاَْحِضيِر ماَ ِابْداَ
ا. لُّصاَ ِمنْهاَ ٌة ِمْن الاَْغراِض ااَلَِّتي أاَراَاُدوا التَّخاَ ْصنوعاَ ثُلثيَُّة الاَبْعاِد، ماَ
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ُرقاِت. ُيِْكُن  اَناِزِل والطُّ اَباني وامْل ااَمْل ماَ املاَديناَِة. كاَ لِّماَ الاَْطفالاَ ُمْعجاَ ّبوراَِة ليُعاَ لاَى السُّ ديناًَة عاَ رُِّس ماَ اًل، ياَْرُسُم املُداَ أاَوَّ

أاَيًْضا راَْسُم باَْحٍر واَشاِطٍئ. 

ْصُل ِإلاَى ُعلاَب  ا، ياَْحتاَاُج الفاَ ْسِم. ِلهاَذاَ ا الرَّ وذاًَجا ثُلثيَّ الاَبْعاِد ِلهاَذاَ يُنِْجُزوناَ مناَ ُح لاَُهْم أاَنَُّهْم ساَ ، ياَْشراَ ِلكاَ باَْعداَ ذاَ

ُحِف.  ٍة ِمْن احُلبُوِب والصُّ غيراَ ِة أاَْو ُعلاٍَب صاَ صيِر الفاِكهاَ عاَ

ُحفاَ  تاَلّوْن الصُّ ناديِق، واَالُْخراَى ساَ تاَُقوُم الُولاَى ِبِطلِء ُمْختاَلِف الصَّ تاَنْي: ساَ ْجُموعاَ رُِّس الفاَْصلاَ ِإلاَى ماَ ُم املُداَ يُقاَسِّ

ا كاَاناَ ِللْباَْحر( ِبااَْلاَْزراَِق ِإذاَ ا كاَاناَ ِللُْعْشِب، واَ ِر ِإذاَ )ِبااَْلاَْخضاَ

نِْزٍل /  ِلكاَ الاَ ياَْحتاَاُجوناَ ِإلاَى ماَ ْخِصّيًا ِلذاَ ْشُروًعا شاَ ْشروُع ِقْسٍم: ِإنَُّه لاَيْساَ ماَ ِمْن املُِهمِّ أاَْن يُْدِركاَ الاَْطفاُل أاَنَُّه ماَ

ِميًعا ِبِطلِء املاَناِزل.  باَِب لاَْن ياَُقوُموا جاَ ا السَّ بْناَى خاصٍّ ِبِهْم ِلهاَذاَ ماَ

ُة:  ُة الّراِبعاَ 4. 3. 2 احِلصَّ

ًة.  ةُ: 30 داَقيقاَ املُدَّ

َّ تَّلْوينُها.  اِئُد ااَلَِّتي تاَ راَ ُة واَاجلاَ : ااَلُْعلْباَُة الّساِبقاَ املاَوادُّ

باَاِقي العاَناِصِر ِفي  ُع املاَناِزلاَ واَ عاَ الاَْطفاِل أاَيْناَ ياَضاَ ُر ماَ رِّ ُرقاِت. ويُقاَ ياَْرُسُم الطُّ ِج واَ ْجماَ النَّموذاَ رُِّس حاَ ياَْختاُر املُداَ
املاَديناَِة. 

ُة  املاَْجموعاَ تاَُقوُم  واَساَ  ، راِئحاَ ِإلاَى شاَ ِة  حيفاَ الصَّ ْزيِق  ِإلاَى تاَ واملاَباَاِنياَ  املاَناِزلاَ  لاَْت  ااَلَِّتي طاَ ُة  املاَْجموعاَ تاَاُج اآلن  ْ تاَ

ِإلْصاُقها  الاَْطفاِل  لاَى  عاَ ياَِجُب   ، راِئحاَ ِإلاَى شاَ ُة  حيفاَ الصَّ قاَ  ُتاَزَّ ا  املاَديناَِة. حاملاَ لاَى  عاَ واَاملاَباَاِني  املاَناِزِل  ِبتثبيِت  الُْخراَى 

ِلتاَْكِويِن الاَْرِض )أاَْو ااَلْباَْحِر(. 

العاَناِصِر  باَْعضاَ  ًعا  ماَ يُِضيُفوا  أاَْن  ّلُب  الطُّ ياَْستاَطيُع   ، ِلكاَ ذاَ باَْعداَ  واَ ُرقاِت.  الطُّ ْسِم  ِبراَ الاَْطفاِل  ُد  أاَحاَ ياَُقوُم  ساَ

هوِر، ِإلاَْخ(. يَّاراَاِت، الاَْشجاِر، الزُّ )السَّ

ا ُيِْكُن ِبناءُ  وادَّ أُعيداَ تاَْدويُرها. كاَماَ ٌة ِمْن ماَ ْصنوعاَ ا ماَ ُ أاَنَّهاَ ِس أاَْن ياَْعِرضاَ املاَديناَةاَ خاِرجاَ الِقْسِم واَيُباَنيِّ رِّ ُيِْكُن ِللُْمداَ

ْرتوِن.  ٍة« ِمْن الواَراَِق، واَواَراَِق »ااَلْكريب«، والْكاَ ديناٍَة ناَظيفاَ ِإنْشاءُ »ماَ ِج واَ ا النَّموذاَ ذاَ هاَ
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ناَاِقْش ُمْختاَلفاَ أاَنْواِع الاَْشجاِر واْسِتْخداماِتها  ِة واَ ِة املاَْدراَساَ ِحِب الفاَْصلاَ ِإلاَى ساحاَ ُز املاَْشروُع، اْصطاَ ا ياَْجهاَ ماَ ِعنْداَ

ِة.  بيعاَ ِة ُتاهاَ الطَّ ةاَ ِمْن أاَْجِل تاَنْمياَِة املاَواَدَّ املُْختاَِلفاَ

ْسؤوٍل ُتاهاَ  ْوِقٍف ماَ ْصِل ِلتاَْعِليِم الاَْطفاِل كاَيْفيَّةاَ اتِّخاِذ ماَ يٍْب« ِفي الفاَ ِة جاَ ديقاَ رِِّس أاَيًْضا ِإنْشاءُ »حاَ ُيِْكُن ِللُْمداَ

ِة.  بيعاَ الطَّ
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ُمْلَحٌق

ُقوِق اِلنْساِن.  يِّ حِلُ ٌة ِمْن اِلْعلِن العاملاَ طاَ ٌة ُمباَسَّ نُْسخاَ

ْفِل.  ُقوِق الطِّ ِة حِلُ ِ املُتَِّحداَ ٌة ِمْن اتِّفاقيَِّة الُماَ طاَ ٌة ُمباَسَّ نُْسخاَ

ْولاَ  ّي حاَ ْعلن العاملاَ ِب الّدينيِّ واْلِ ميِع أاَْشكاِل التَّعاَصُّ لاَى جاَ ناَا الاَْرض. القاَضاءُ عاَ ُقوِق أُمِّ يُّ حِلُ اِلْعلُن العاملاَ
 . ِع الثَّقافيِّ التَّناَوُّ

لِم.  ْولاَ التَّْربياَِة ِمْن أاَْجِل السَّ ٌج ِلباَياَاٍن حاَ وذاَ مناَ

ُقوِق اِلنْساِن: يِّ حِلُ ٌة ِمْن اِلْعلِن العاملاَ طاَ ٌة ُمباَسَّ 1 - نُْسخاَ

ها ِمنُْهْم.  ٍد أاَْن ياَنْتاَِزعاَ كاٍن ِبناَْفِس ُحقوِق اِلنْساِن ااَلَِّتي الاَ ُيِْكُن ِلاَحاَ تَُّع ُكلُّ الّناِس ِفي ُكلِّ ماَ ياَتاَماَ

ميِع الّناِس وِقيمِتهِم،  ِة جاَ لاَى كاَراماَ ا اِلْعلُن عاَ ذاَ ُد هاَ لِم ِفي العالاَِم. يُؤاَكِّ ا هواَ أاَساُس احُلّريَِّة والْعاَدالاَِة والسَّ ذاَ هاَ
كاٍن.  ِميِع الّناِس ِفي ُكلِّ ماَ ُك جِلاَ جاِل. احُلقوُق املاَْذكوراَةُ ُهناَا ِهياَ امِلْعياُر املُْشتاَراَ وامْلُساواِة ِفي احُلقوِق باَنْياَ النِّساِء والرِّ
ا ِفي  يُِّد ِبهاَ ا والتَّقاَ ِد ِمْن ااِلْعِتراِف، ِبهاَ ا، واتِّخاذ ُخطواٍت ِللتَّأاَكُّ اُمهاَ ِذِه احُلقوِق واْحِتراَ ْهِم هاَ ِة داَْعم فاَ أُمَّ ْرٍد واَ لاَى ُكلِّ فاَ عاَ

ِميِع الّناِس.  كاٍن، وجِلاَ ُكلِّ ماَ

قوِق.  ِة واحْلُ راماَ اِويناَ ِفي الكاَ اًرا واَُمتاَساَ ميُع الّناِس أاَْحراَ يولاَُد جاَ ُة 1   امَْلادَّ

ْهما  ِميِع الّناِس، ماَ باٍَب ِمْن الاَْسباِب.  احُلقوُق مِلٌك جِلاَ كاَ ِلاَيِّ ساَ ُم ااَلتَّْمييِز ِضدَّ داَ ياَِجُب عاَ ُة 2   املادَّ
اناَْت اْخِتلفاتُنا.  كاَ

ّريَِّة واَِفي الاَماِن.  ياِة واحْلُ قُّ ِفي احلاَ ْرٍد احلاَ ِلُكلِّ فاَ ُة 3   املادَّ

ٍد أاَْو اْسِتْعباُدِه.  الاَ ياَُجوُز ِاْسِتْرقاُق أاَحاَ ُة 4   املادَّ

لاَِة أاَْو الُعقوباَِة القاسياَِة أاَْو الّلِإنْسانيَِّة.  ٍد ِللتَّْعِذيِب واَالاَ ِللُْمعاَاماَ الاَ ياَُجوُز ِإْخضاُع أاَحاَ ُة 5   امَْلادَّ

انُوِن.  اماَ الْقاَ لاَ باعتبارك شْخًصا أاَماَ قُّ ِفي أاَْن تُعاماَ لاَكاَ احلاَ ُة 6   املادَّ
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ْخٍص  ا أاَيُّ شاَ ُل ِبهاَ ِة ااَلَِّتي يُعاماَ ريقاَ انُوِن ِبناَْفِس الطَّ لاَ ِبُوِجِب الْقاَ قُّ ِفي أاَْن تُعاماَ لاَكاَ احلاَ ُة 7   املادَّ
ِة ِبِه.  قُّ ِفي احِلماياَِة ِمْن انِْتهاكاِت ُحقوِق اِلنْساِن اخلاصَّ ْرٍد احلاَ . وِلُكلِّ فاَ راَ آخاَ

 . نْصاِفكاَ اِكِم ِلِ ياَِحُق لاَكاَ اللُّجوءُ ِإلاَى املاَ انُوِن، فاَ َّ انِْتهاُك ُحقوِقكاَ ِبُوِجِب الْقاَ ِإذاَا تاَ ُة 8  امَْلادَّ

ًفا.  ْجُزهُ أاَْو ناَْفيُُه تاَعاَسُّ الاَ ياَُجوُز اْعِتقاُل أاَّي ِإنْساٍن أاَْو حاَ ُة 9  املادَّ

ٍة.  ٍة ُمْستاَِقلٍَّة واَُمحاِيداَ ماَ ْحكاَ اماَ ماَ لاَنيٍَّة أاَماَ ٍة عاِدلاٍَة واَعاَ قُّ ِفي ُمحاكاَماَ لاَكاَ احلاَ ُة 10  املادَّ

ٍة  رياَ ْخٍص ِبجاَ ٍة عاِدلاٍَة. الاَ يُداُن أاَيُّ شاَ تَّى تاَثْبُتاَ ِإداناَتُُه ِفي ُمحاكاَماَ ْخٍص باَِريٍء حاَ ُكلَّ شاَ ُة 11  املادَّ
ُل ُجْرًما.  كِّ ٍل لاَْم ياَُكْن ِفي ِحيِنِه يُشاَ ماَ باَِب أاَيِّ عاَ ِبساَ

باٍَب  ُدوناَ ساَ واَعاِئلاَِتكاَ  باَيِْتكاَ  ُشؤوِن  ِفي  أاَْو  ِة  ياِتكاَ اخلاصَّ ِفي حاَ ُل  خُّ التَّداَ ٍد  ِلاَحاَ ياَِحقُّ  الاَ  ُة 12  امَْلادَّ
باٍَب.  ِد املاَسُّ ِمْن ُسْمعاَِتكاَ ُدوناَ ساَ واَجيٍه. الاَ ياَِحقُّ ِلاَحاَ

ِة ِإلاَيِْه.  ْوداَ ِنِه والْعاَ قُّ ِفي ُمغاِدراَِة واَطاَ ْرٍد احلاَ . ِلُكلِّ فاَ ِل داِخلاَ باَلاَِدكاَ قُّ ِفي ُحّريَِّة التَّناَقُّ لك احلاَ ُة 13  امَْلادَّ

لًصا ِمْن ااِلْضِطهاِد. الاَ ياَُجوُز لاَكاَ  تُُّع ِبِه خاَ أ ِفي بُلْداٍن أُْخراَى والتَّماَ لْجاَ قُّ الِتماس ماَ لاَكاَ حاَ ُة 14  امَْلادَّ
 . واننِي باَلاَِدكاَ ِب ِمْن قاَ رُّ ْط ِللتَّهاَ قاَ ًة فاَ قِّ ذاَريعاَ ا احلاَ ذاَ اتِّخاُذ هاَ

ا.  تُِّع ِبِجنِْسيَِّة ماَ قُّ ِفي التَّماَ لاَكاَ احلاَ ُة 15  امَْلادَّ

واِج  قوِق ِعنْداَ الزَّ اَْرأاَةُ ِبناَْفِس ااَحْلُ ُجُل وامْل تَُّع الرَّ ٍة. ياَتاَماَ تاَْأسيِس أُْسراَ واِج واَ قُّ ِفي ااَلزَّ لاَكاَ احلاَ ُة 16  امَْلادَّ
واَِعنْداَ ااِلنِْفصاِل. 

ًفا.  ٍد ِمْن ِملِْكِه تاَعاَسُّ ريُد أاَحاَ ْ لُِّك واَالاَ ياَُجوُز تاَ قُّ ِفي التَّماَ لاَكاَ احلاَ ُة 17  املادَّ

اِت ِفي  داَ ِذِه املُْعتاَقاَ ْن هاَ لاَميِّ عاَ قُّ ِفي ُحّريَِّة الِفْكِر والِْوْجداِن والّديِن والتَّْعبيِر السِّ لاَكاَ احلاَ ُة 18  امَْلادَّ
ِة.  ِة والِْعباداَ التَّْعليِم وامْلُماراَساَ

أِْي والتَّْعبيِر.  تُِّع ِبُحّريَِّة الرَّ قُّ التَّماَ لاَكاَ حاَ ُة 19  امَْلادَّ

ْمعّياِت.  تاَْكويِن اجلاَ لْميِّ واَ ِع ااَلسِّ مُّ قُّ ِفي ُحّريَِّة ااَلتَّجاَ لاَكاَ احلاَ ُة 20  املادَّ

 . ِة ِفي ِإداراَِة ُشؤوِن ِبلِدكاَ قُّ ِفي املُشاراَكاَ لاَكاَ احلاَ ُة 21  املادَّ

 . ماِن ااِلْجِتماعيِّ قُّ ِفي الضَّ ِع، لاَكاَ احلاَ ِتكاَ ُعْضًوا ِفي املُْجتاَماَ ِبِصفاَ ُة 22  املادَّ

اِوي  ِل املُتاَساَ ْن العاَماَ اٍو عاَ ٍة، واَِفي أاَْجٍر ُمتاَساَ يِّداَ ٍل جاَ ماَ ِل، واَِفي ُظروِف عاَ قُّ ِفي العاَماَ لاَكاَ احلاَ ُة 23  امَْلادَّ
ا.  اِم ِإلاَيْهاَ اباَاِت واَااِلنِْضماَ واَِفي تاَْكويِن النِّقاَ

راِغ.  ِة واَأْوقاِت الفاَ قُّ ِفي ااَلّراحاَ لاَكاَ احلاَ ُة 24  امَْلادَّ
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عاياَُة  والرِّ ُن  اَْسكاَ وامْل واَاملاَلْباَُس  اِفي  الْكاَ الِغذاءُ  ِلكاَ  ذاَ ِفي  ِباَا  ٍة،  كاَرياَ ياٍة  حاَ ِفي  قُّ  احلاَ لاَكاَ  ُة 25  املادَّ
اُت ااِلْجِتماعيَّة.  ّبيَُّة واَاخِلْدماَ الطِّ

قُّ ِفي التَّْعليِم.  لاَكاَ احلاَ ُة 26  امَْلادَّ

 . ِعكاَ ياِة الثَّقافيَِّة مِلُْجتاَماَ ِة ِفي احلاَ ْناَعاَكاَ ِمْن املُشاراَكاَ ٍد أاَْن ياَ الاَ ياَُجوُز ِلاَحاَ ُة 27  املادَّ

 . ياَاتُكاَ ُم ِفيه ُحقوُقكاَ واَُحرِّ تاَراَ قُّ ِفي العاَيِْش ِفي عالاٍَم ُتْ يْكاَ احلاَ لاَداَ ُة 28  املادَّ

يَّاِتِهْم.  لاَيْناَا ِحماياَُة ُحقوِقِهْم واَُحرِّ ْوِلنا واَعاَ ْسؤوليًَّة ُتاهاَ الاَْشخاِص ِمْن حاَ ِميًعا ماَ ُل جاَ مَّ ناَتاَحاَ ُة 29  املادَّ

ا  تَُّع ِبهاَ ْحِب احُلقوِق ااَلَِّتي ناَتاَماَ ْولاٍَة ِبساَ ْخٍص أاَْو داَ ُر ِقياَاماَ أاَيِّ شاَ ا يُباَرِّ ْعلِن ماَ ا ااَْلِ ذاَ لاَيْساَ ِفي هاَ ُة 30  املادَّ
ِميًعا. جاَ

Discovering Democracy — Human Rights (Middle Secondary) Ⓒ 2010 

Commonwealth of Australia. 

������� ����� �������.indd   77 9/8/22   1:47 PM



لَْحِق78 ممُ

ْفِل:  ُقوِق الطِّ ِة حِلُ ِ املُتَِّحداَ ٌة اِلتِّفاقيَِّة الُماَ طاَ ٌة ُمباَسَّ 2 - نُْسخاَ

ِذِه ااَاِلتِّفاقيَِّة.  ا ِفي هاَ لاَيْهاَ اَنْصوِص عاَ قوِق ااَمْل ِميِع ااَحْلُ اًما ِبجاَ ْخٍص ُدوناَ ِسنِّ 18 عاَ تَُّع ُكلُّ شاَ ياَتاَماَ ةُ 1  ااَمْلادَّ

ا كاَاناَ  ْهماَ ْن ِعْرِقِهْم أاَْو ديِنِهْم أاَْو ُقُدراِتِهْم، واَماَ ِر عاَ ميِع ِبغاَضِّ النَّظاَ لاَى اجلاَ بَُّق ااِلتِّفاقيَُّة عاَ تُطاَ ةُ 2  املادَّ
ِة ااَلَِّذي ياَنْتاَُموناَ ِإلاَيُْه.  ا كاَاناَ ناَْوُع الُْسراَ ْهماَ ْولُُهْم، واَماَ راَأْيُُهْم أاَْو قاَ

ْفِل  الطِّ ِة  ْصلاَحاَ ماَ قيِق  ْ تاَ لاَى  عاَ لاَ  تاَْعماَ أاَْن  اِل  ِباْلاَْطفاَ املاَْعنيَِّة  ماِت  املُناَظَّ ميِع  جاَ لاَى  عاَ ياَِجُب  ةُ 3  املادَّ
الُفْضلاَى. 

اِل.  ِذِه احُلقوِق ِلْلاَْطفاَ ُة هاَ لاَى احُلكوماِت ِإتاحاَ ياَِجُب عاَ ةُ 4  املادَّ

تَّى  ِر ِفي تاَْوجيِه أاَْطفاِلِهْم حاَ ْسؤولّياِت الُساَ تاَِرماَ ُحقوقاَ واَماَ ْ لاَى احُلكوماِت أاَْن تاَ ياَِجُب عاَ ةُ 5  ااَمْلادَّ
حيٍح.  ْكٍل صاَ ةاَ ُحقوِقِهْم ِبشاَ ، ُماراَساَ لَُّموا، واَُهْم ياَْكبُروناَ ياَتاَعاَ

باَقاءاَ  ناَ  تاَْضماَ أاَْن  احُلكوماِت  لاَى  عاَ ياَِجُب  كاِملاًَة.  ياًة  حاَ ياَِعيُشوا  أاَْن  ِفي  قُّ  احلاَ اِل  ِلْلاَْطفاَ ةُ 6  املادَّ
 . ْكٍل ِصّحيٍّ ِهْم ِبشاَ ياِة واَمُنوَّ يِْد احلاَ لاَى قاَ الاَْطفاِل عاَ

أاَيًْضا  اِل  ِلْلاَْطفاَ انُوِنّيًا.  قاَ لاَنْيِ  جَّ ُمساَ واَِجنْسيٍَّة  اْسٍم  لاَى  عاَ احُلصوِل  ِفي  قُّ  احلاَ اِل  ِلْلاَْطفاَ ةُ 7  املادَّ
ْدراَ اِلْمكاِن.  لاَى ِرعاياَِتِهْم قاَ ِة واَاِلِديهم واحْلُصوِل عاَ ْعِرفاَ قُّ ِفي ماَ احلاَ

ريَِّة.  واِبِط الُساَ ْفِل ِفي اْسٍم واَِجنْسيٍَّة والرَّ قَّ الطِّ تاَِرماَ احُلكوماُت حاَ ْ ياَِجُب أاَْن تاَ ةُ 8  ااَمْلادَّ

يِْن  الواَاِلداَ ِإساءاَِة  حالاَِة  ِفي  ا  كاَماَ ِتِهْم.  اَْصلاَحاَ مِل ِإالَّ  واَاِلِديهم  ْن  عاَ الاَْطفاِل  ْصُل  فاَ ياَُجوُز  الاَ  ةُ 9  املادَّ
قَّ ِفي  ْن واَاِلِديهم احلاَ ْصلُُهْم عاَ َّ فاَ ِْلُك الاَْطفاُل ااَلَِّذيناَ تاَ ا لاَُه. ياَ لاَِة ِطْفٍل أاَْو ِإْهماِلِهماَ مِلُعاَاماَ

ْفِل.  اِء الطِّ ِلكاَ ِإلاَى ِإيذاَ لاَى أاَْن الاَ يُؤاَّدياَ ذاَ يِْن، عاَ عاَ ِكلاَ الواَاِلداَ لاَى اتِّصاٍل ماَ الباَقاِء عاَ

ناَ اآْلباَاءُ  كَّ تَّى ياَتاَماَ ِل باَيْناَها حاَ ٍة ِبالتَّناَقُّ ِت ااَلَِّتي تاَِعيُش ِفي بُلْداٍن ُمْختاَِلفاَ ماُح ِللْعاَاِئلاَ ياَِجُب السَّ ةُ 10  املادَّ
ًعا باعتبارهم عاِئلاًَة.  ِة ماَ ْوداَ لاَى اتِّصاٍل، أاَْو العاَ واْلاَْطفاُل ِمْن الباَقاِء عاَ

يِْر  غاَ ْكٍل  ِبشاَ ِبلِدِهْم  ِمْن  الاَْطفاِل  ِإْخراِج  اَنِْع  مِل ُخطواٍت  اتِّخاُذ  احُلكوماِت  لاَى  عاَ ياَِجُب  ةُ 11  املادَّ
 . قانونيٍّ

أاَْن  لاَُهْم  ُهْم واَ اَسُّ راراٍت تاَ ياَتَِّخُذ الِكباُر قاَ ا  ماَ ْن آرائهم ِعنْداَ قُّ ِفي التَّْعبيِر عاَ اِل احلاَ ِلْلاَْطفاَ ةُ 12  ااَمْلادَّ
ذاَ آراَاؤُهْم ِفي ااِلْعِتباَار.  تُْؤخاَ

أاَْو  ِبِهْم  تاَُضرُّ  ا الاَ  أاَنَّهاَ اَا  املاَ ا، طاَ ِتهاَ اراَكاَ واَُمشاَ اِت  املاَْعلُوماَ لاَى  عاَ ِفي احُلصوِل  قُّ  اِل احلاَ ِلْلاَْطفاَ ةُ 13  ااَمْلادَّ
 . ِريناَ ِباآْلخاَ
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الاَ  أاَنَُّهْم  اَا  املاَ طاَ ديِنِهْم،  ةاَ  واَُماراَساَ يُِريُدوناَ  ِباَا  وااِلْعِتقاِد  ااَلتَّْفكيِر  ِفي  قُّ  احلاَ اِل  ِلْلاَْطفاَ ةُ 14  ااَمْلادَّ
ِذِه املاَساِئِل.  لاَى اآْلباَاِء تاَْوجيُه الاَْطفاِل ِفي هاَ تُِّع ِبُحُقوِقِهْم. وعاَ ِريناَ ِمْن التَّماَ ْناَعوناَ اآلخاَ ياَ

املاَْجموعاِت  ِإلاَى  اِم  واَااِلنِْضماَ ِريناَ  اآلخاَ باِب  والشَّ الاَْطفاِل  ِلقاِء  ِفي  قُّ  احلاَ اِل  ِلْلاَْطفاَ ةُ 15  ااَمْلادَّ
تُِّع ِبُحُقوِقِهْم.  ِريناَ ِمْن التَّماَ ْناَُع اآلخاَ ا الاَ ياَ ذاَ اَا أاَنَّ هاَ املاَ ماِت، طاَ وامْلُناَظَّ

لاَى  عاَ ااِلْعِتداءاِت  ِمْن  انُوُن  الْقاَ ياَْحِمياَُهْم  أاَْن  وياَِجُب  اخُلصوصيَِّة.  ِفي  قُّ  احلاَ اِل  ِلْلاَْطفاَ ةُ 16  ااَمْلادَّ
ِتِهْم واَبُيوِتِهْم.  اِئلاَ ِتِهْم واَعاَ ياِتِهْم واَُسْمعاَ أُْسلوِب حاَ

راَ  ٍة ِمْن واَساِئِل اِلْعلِم. وياَِجُب أاَْن تُواَفِّ ْوثوقاَ ْعلوماٍت ماَ لاَى ماَ قُّ ِفي احُلصوِل عاَ اِل احلاَ ِلْلاَْطفاَ ةُ 17  املادَّ
ياَِجُب  ْهُمها. واَ اِل فاَ ْعلوماٍت ُيِْكُن ِلْلاَْطفاَ ُحِف ماَ ااَلِْتِلِفْزيوِن والّراْديو والصُّ واَساِئُل اِلْعلِم كاَ

ْد تاَُضرُّ ِبِهْم.  اَوادَّ قاَ جاَ مِل وِّ أاَاّل تُراَ

ْفِل  ياَِجُب أاَْن تاَكوناَ ماَصاِلُح الطِّ ا. واَ ْسؤوليَِّة تاَْربياَِة أاَْطفاِلِهماَ يِْن ِفي ماَ ياَتاَشاراَُك ِكلاَ الواَاِلداَ ةُ 18  ااَمْلادَّ
يِْن ِمْن ِخلِل تاَْقدمِي  ةُ الواَاِلداَ داَ لاَى احُلكوماِت ُمساعاَ ْوِضعاَ اْهِتماِمِهْم. ياَِجُب عاَ الُفْضلاَى ماَ

ِن.  لاَ يِْن ياَْعماَ ا كاَاناَ ِكلاَ الواَاِلداَ ًة ِإذاَ ْعِمِهْم، خاصَّ اِت ِلداَ اخِلْدماَ

اءاَِة  اِل واَِحماياَِتِهْم ِمْن الُعنِْف واَاِلساَ ِة ِلْلاَْطفاَ عاياَِة املُلِئماَ ماُن الرِّ لاَى احُلكوماِت ضاَ ياَِجُب عاَ ةُ 19  ااَمْلادَّ
ُد ِبِرعاياَِتِهْم.  راَ ياَتاَعاَهَّ ْخٍص آخاَ ْهماِل ِمْن ِقباَِل واَاِلِديهم أاَْو أاَيِّ شاَ واْلِ

عاياَةاَ املُناِسباَةاَ ِمْن ِقباَِل  ْوا الرِّ ُْروِمنياَ ِمْن بيئاَِتِهْم العاِئليَِّة أاَْن ياَتاَلاَقَّ لاَى الاَْطفاِل املاَ ياَِجُب عاَ ةُ 20  املادَّ
تاَُهْم.  لُغاَ تاَُهْم واَ ثاَقافاَ أاَْشخاٍص ياَْحتاَِرُموناَ ديناَُهْم واَ

ياَِجُب  الُفْضلاَى.  تاَُهْم  ْصلاَحاَ ُل ماَ ااِلْهِتماُم الاَوَّ ياَكوناَ  أاَْن  ياَِجُب  تاَباَّني الاَْطفاِل،  ياَِتمُّ  ا  ماَ ِعنْداَ ةُ 21  املادَّ
َّ ناَْقلُُهْم ِللْعاَيِْش ِفي  َّ تاَباَّني الاَْطفاِل ِفي باَلاَِدِهْم الُمِّ أاَْم ِإذاَا تاَ واءٌ تاَ واِعِد ساَ تاَْطبيُق ناَْفِس القاَ

 . راَ باَلاٍَد آخاَ

قوِق ااَلَِّتي  ا بوصفهم الجئنياَ ِبناَْفِس ااَحْلُ تَّعاَ الاَْطفاُل ااَلَِّذيناَ ياَْأتُوناَ ِإلاَى باَلاٍَد ماَ ياَِجُب أاَْن ياَتاَماَ ةُ 22  املادَّ
ِلكاَ الباَلاَِد.  ا الاَْطفاُل أاَِصيلُو ذاَ تَُّع ِبهاَ ياَتاَماَ

ِة ِرعاياًَة واَداَْعما خاّصنْيِ  ى الاَْطفاُل ااَلَِّذيناَ يُعاَانُوناَ ِمْن أاَيِّ ناَْوٍع ِمْن اِلعاقاَ ياَِجُب أاَْن ياَتاَلاَقَّ ةُ 23  ااَمْلادَّ
ياٍة كاِملاٍَة واَُمْستاَِقلٍَّة.  يِْش حاَ نُوا ِمْن عاَ كَّ تَّى ياَتاَماَ حاَ

ٍة  ناَظيفاَ واَبيئاٍَة  ُمغاَذٍّ  عاٍم  واَطاَ ٍة  ناَظيفاَ واَمياٍه  ٍة  يِّداَ جاَ ِصّحيٍَّة  ِرعاياٍَة  ِفي  قُّ  احلاَ اِل  ِلْلاَْطفاَ ةُ 24  ااَمْلادَّ
لاَى  ِة عاَ ةُ البُلْداِن الفاَقيراَ داَ نيَِّة ُمساعاَ لاَى الّدواَِل الغاَ ٍة. ياَِجُب عاَ يِّداَ ٍة جاَ تَُّعوا ِبِصحَّ تَّى ياَتاَماَ حاَ

 . قيِق ذاَِلكاَ ْ تاَ
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اٍم.  اًل ِمْن آباَاِئِهْم ِبانِْتظاَ اَلّيَُّة باَداَ لُطاُت املاَ ُة واَْضِع الاَْطفاِل ااَلَِّذيناَ تاَْرعاهم السُّ عاَ ياَِجُب ُمراجاَ ةُ 25  املادَّ

ِة.  ِر امُلْتاجاَ ِة تاَْوفيُر أاَْمواٍل ِإضافيٍَّة ِلاَْطفاِل الُساَ لاَى احُلكوماَ ياَِجُب عاَ ةُ 26  ااَمْلادَّ

ْقليَِّة. ياَِجُب  ديَِّة والْعاَ ساَ عيشيٍّ كاَاٍف ِلتاَلِْبياَِة اْحتياجاِتِهْم اجلاَ قُّ ِفي ُمْستاًَوى ماَ اِل احلاَ ِلْلاَْطفاَ ةُ 27  املادَّ
 . ِت ااَلَِّتي الاَ تاَْستاَطيُع تاَْوفيراَ ذاَِلكاَ ةُ العاَاِئلاَ داَ ِة ُمساعاَ لاَى احُلكوماَ عاَ

ةاَ الاَْطفاِل اِلنْسانيَِّة.  قُّ ِفي التَّْعليِم. ياَِجُب أاَْن ياَْحتاَِرماَ ِنظاُم املاَداِرِس كاَراماَ اِل احلاَ ِلْلاَْطفاَ ةُ 28  املادَّ
البُلْداِن  ةُ  داَ نيَِّة ُمساعاَ لاَى الّدواَِل الغاَ ياَِجُب عاَ اِنّيًا. واَ جَّ ياَِجُب أاَْن ياَكوناَ التَّْعليُم ااِلبِْتدائيُّ ماَ

 . ِلكاَ قيِق ذاَ ْ لاَى تاَ ِة عاَ الفاَقيراَ

عاَ  جِّ ا ياَِجُب أاَْن يُشاَ . كاَماَ دٍّ ى حاَ واِهباَُه ِإلاَى أاَْقصاَ ْخصيَّةاَ ُكلِّ ِطْفٍل واَماَ ياَِجُب أاَْن يُناَّمياَ التَّْعليُم شاَ ةُ 29  املادَّ
لاَى اْحِتراِم واَاِلِديهم.  الاَْطفالاَ عاَ

ًة ِمْن  كاَ اناَْت ُمْشتاَراَ واءٌ كاَ ا، ساَ اِمهاَ اِتِهْم واَاْسِتْخداَ اداَ ِتِهْم واَعاَ اِئلاَ ِة عاَ لُِّم لُغاَ قُّ ِفي تاَعاَ اِل احلاَ ِلْلاَْطفاَ ةُ 30  املادَّ
 . ْولاَِة أاَْم الاَ ِقباَِل غاِلبيَِّة الّناِس ِفي الدَّ

ِة  الاَنِْشطاَ ِمْن  ٍة  واِسعاَ ٍة  ْجموعاَ ماَ ِفي  ِة  وامْلُشاراَكاَ واللَِّعِب  ِة  ااَلّراحاَ ِفي  قُّ  احلاَ اِل  ِلْلاَْطفاَ ةُ 31  املادَّ
التَّْرفيهيَِّة. 

ْد تاَُضرُّ ِبِهْم.  ِة أاَْو ااَلَِّتي قاَ ِطراَ ِن اخلاَ لاَى احُلكوماِت ِحماياَُة الاَْطفاِل ِمْن امِلهاَ ياَِجُب عاَ ةُ 32  املادَّ

ِة.  ِطراَ راَاِت اخلاَ دِّ اياَِة الاَْطفاِل ِمْن املُخاَ ماَ لاَى احُلكوماِت تاَْوفيُر واَساِئلاَ حِلِ ياَِجُب عاَ ةُ 33  املادَّ

 . لاَى احُلكوماِت ِحماياَُة الاَْطفاِل ِمْن ااِلْعِتداِء اجِلنْسيِّ ياَِجُب عاَ ةُ 34  املادَّ

اِف أاَْو الباَيِْع.  ِض ااَْلاَْطفاِل ِلِلْخِتطاَ ِم تاَعاَرُّ داَ ُد ِمْن عاَ لاَى احُلكوماِت التَّأاَكُّ ياَِجُب عاَ ةُ 35  املادَّ

ِهْم.  ٍة ُيِْكُن أاَْن تاَُضرَّ ِبنُموِّ ياَِجُب ِحماياَُة الاَْطفاِل ِمْن أاَيِّ أاَنِْشطاَ ةُ 36  املادَّ

ُعوا ِفي  ٍة. واَالاَ ياَنْباَِغي أاَْن يُوضاَ ْسواَ انُوناَ ِبقاَ اِلُفوناَ الْقاَ لاَُة الاَْطفاِل ااَلَِّذيناَ يُخاَ الاَ ياَنْباَِغي ُمعاماَ ةُ 37  املادَّ
ِرِهْم.  لاَى اتِّصاٍل ِبأُساَ ا ياَِجُب أاَْن ياَُكونُوا عاَ ِسْجٍن ِللْباَاِلِغنياَ. كاَماَ

يِْش. وياَِجُب  اِم ِإلاَى اجلاَ اًما ِبااِلنِْضماَ اِل ُدوناَ ِسنِّ 15 عاَ حاَ ِلْلاَْطفاَ لاَى احُلكوماِت أاَال تاَْسماَ عاَ ةُ 38  ااَمْلادَّ
ٍة.  لاَى ِحماياٍَة خاصَّ ْرِب عاَ ناِطِق احلاَ أاَْن ياَْحُصلاَ الاَْطفاُل ِفي ماَ

ًة  خاصَّ ًة  داَ ُمساعاَ لاَِة  املُعاماَ ُسوِء  أاَْو  اِل  ْهماَ ِلْلِ ُضوا  تاَعاَرَّ ااَلَِّذيناَ  الاَْطفاُل  ى  ياَتاَلاَقَّ أاَْن  ياَِجُب  ةُ 39  املادَّ
اِتِهْم.  واَ اِمِهْم ِلذاَ ِة اْحِتراَ اداَ اِلْسِتعاَ
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ٍة قانونيٍَّة. وياَِجُب أاَالَّ ياَتمَّ  داَ لاَى ُمساعاَ انُوِن عاَ ْرِق الْقاَ ُموناَ ِبخاَ ياَِجُب أاَْن ياَْحُصلاَ الاَْطفاُل املُتَّهاَ ةُ 40  املادَّ
راِئِم ااَْلاَْكثاَِر ُخطوراًَة.  لاَى الطفاِل ِإالَّ ِفي اجلاَ ْجِن عاَ اللُّجوءُ ِإلاَى احُلْكِم ِبالسَّ

ياَِجُب أاَْن تاَْعلواَ  لاَ ِمْن ااِلتِّفاقيَِّة، فاَ ْكٍل أاَْفضاَ مي الاَْطفالاَ ِبشاَ ْ ٍ تاَ واننُي باَلاٍَد ُمعاَنيَّ اناَْت قاَ ا كاَ ِإذاَ ةُ 41  املادَّ
لاَى ااِلتِّفاقيَِّة.  واننُي عاَ ِتلْكاَ القاَ

اِل.  ِميِع اآْلباَاِء والْطفاَ ًة جِلاَ ْعروفاَ عاَلاَ ااِلتِّفاقيَّةاَ ماَ ْ لاَى احُلكوماِت أاَْن تاَ ياَِجُب عاَ ةُ 42  املادَّ
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 : ُقوِق أاَْرِضنا الُمِّ يُّ حِلُ 3 - اِلْعلُن العاملاَ

ا:  هاَ ُ ُشعوُب الاَْرِض واَأُماَ

ٍة تاَْشتاَِرُك  ُمتاَراِبطاَ ٍة واَ اِئناَاٍت ُمتاَشاِبكاَ ٍع ُمتاَلِحٍم ِمْن كاَ ، ناَعيُش ِفي ُمْجتاَماَ ِميًعا ُجْزءٌ ِمْن أاَْرِضنا الُمِّ ًرا لاَنَّناَا جاَ ناَظاَ

ا ناَْحتاَاُجُه  ُر ُكلَّ ماَ ا تُواَفِّ أاَنَّهاَ لُِّم واَ اِء والتَّعاَ ياِة واَالِغذاَ ُر احلاَ ْصداَ نا الُم ِهياَ ماَ ِفي ماَصيٍر واِحٍد؛  واَاعتراًفا ِباْمِتناٍن ِبأاَنَّ أاَْرضاَ

بَّباَْت ِفي  ْد تاَساَ لاَِة والتَّلاَوُِّث قاَ لِْب وااِلْسِتْغلِل واَسوِء املُعاماَ ميعاَ أاَْشكاِل السَّ أِْسماليَّ واَجاَ ِبأاَنَّ النِّظاماَ الرَّ يًِّدا. واَ ِللْعاَيِْش جاَ

يُِّر  تاَغاَ واِهراَ كاَ ِر ِمْن ِخلِل ظاَ طاَ ا الياَْوماَ ِللْخاَ ا ناَْعِرُفهاَ ياةاَ كاَماَ ُض احلاَ ا يُعاَرِّ ، ِمَّ ْهُوٍر واْخِتلٍل ِلاَْرِضنا الُمِّ تاَداَ داَماٍر كاَبيٍر واَ

بُِّب ِفي ِاْخِتلِل ااَلتَّواُزِن  ْط ُدوناَ التَّساَ قاَ ِر فاَ اِبٍط الاَ ُيِْكُن ااَاِلْعِتراُف ِبُحُقوِق الباَشاَ ٍع ُمتاَراَ اْقِتناَاًعا ِبأاَنَُّه ِفي ُمْجتاَماَ املُناِخ،  واَ

. ِلاَْرِضنا الُمِّ

اِئناَاِت  ميِع الكاَ ، واَجاَ ُروِريِّ ااَاِلْعِتراُف ِبُحُقوِق أاَْرِضنا الُمِّ اِن ُحقوِق اِلنْساِن، ِمن الضَّ ماَ لاَى أاَنَُّه ِلضاَ وتأِكيًدا عاَ

واننُي ِللْغاَراَِض. أاَنَّ ُهناَاكاَ ثاَقافاٌت واَُماراَساٌت واَقاَ ا، واَ نْهاَ اِع عاَ فاَ ا واَالدِّ ِة ِفيهاَ املاَْوجوداَ

يُِّر  بَّبت ِفي تاَغاَ ياِكِل والنُُّظِم ااَلَِّتي تاَساَ ٍة ِلتاَْغِييِر الهاَ ماعيٍَّة واَحاِسماَ ِة اِلتِّخاِذ ِإْجراءاٍت جاَ ُروراَِة املُِلحَّ اًنا ِبالضَّ واَِإياَ

املُناِخ والتَّْهديداِت الُْخراَى ِلاَْرِضنا.

تاَْدُعو ِإلاَى اْعِتماِدِه ِمْعياَاًرا  ، واَ ُقوِق أاَْرِضنا الُمِّ ّي حِلُ ا اِلْعلن العاملاَ ذاَ ِة هاَ ِ املُتَِّحداَ ُة ِلْلُماَ ْمِعيَُّة العاَامَّ تُْصِدُر اجلاَ

ِاْحِتراِم  تاَْعزيِز  ْسؤوليَّةاَ  ُة ماَ ساَ واَُمؤاَسَّ ْرٍد  فاَ ُكلُّ  ياَتاَواَلَّى  أاَْن  أاَِخيًرا  تاَْدُعو  واَ  العالاَِم،  ِميِع ُشعوِب  جِلاَ ازاَاِت  ْناَ ِلْلِ ًكا  ُمْشتاَراَ

ْولّيًا  ا داَ نوا ااِلْعِترافاَ ِبهاَ ماَ ا اِلْعلِن ِمْن ِخلِل التَّْدريِس واَالتَّْعِليِم واَراَْفِع الواَْعِي، واَ أاَْن ياَضاَ ذاَ ا ِفي هاَ ِف ِبهاَ قوِق املُْعتاَراَ ااَحْلُ

تاَْدريجيٍَّة.  ٍة واَ ريعاَ بْراَ تاَدابيراَ واَآلّياٍت ساَ عوِب والّدواَِل ِفي العالاَِم، عاَ ميِع ااَلشُّ واَ ِفْعِلّيًا واَُمراعاتاَها باَنْياَ جاَ
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: ةُ 1 أاَْرُضنا الُمُّ ااَمْلادَّ

 . يٌّ أاَْرُضنا ااَْلُم ِهياَ كاِئٌن حاَ

لاَى باَْعِضها  ِة ااَلَِّتي ُتاِفُظ عاَ اِئناَاِت املُتاَراِبطاَ ريٌد، ُمتاَلِحٌم واَذاتيُّ التَّنْظيِم ِمْن الكاَ ٌع فاَ أاَْرُضنا الُمُّ ِهياَ ُمْجتاَماَ

تاَتاَكاثاَُر باَيْناَها.  تاَويها واَ ْ الباَْعِض، واَتاَ

ناَا الاَْرِض.  أُ ِمْن أُمِّ زَّ ِفِه ُجْزًءا الاَ ياَتاَجاَ اِتِه ِبواَصاَ قاَ لاَ ُف ُكلُّ كاِئٍن ِمْن ِخلِل عاَ يُعاَرَّ

ِر الُوجوِد.  ْصداَ أُ ِمْن ناَْفِس ماَ ا تاَنْشاَ يُْث أاَنَّهاَ ِف ِمْن حاَ رُّ يُْر قاِبلاٍَة ِللتَّصاَ نا الاَْرُض غاَ ُة ِلاَمِّ احُلقوُق املُلزاَماَ

ا اِلْعلِن ُدوناَ أاَيِّ  ذاَ ا ِفي هاَ ِف ِبهاَ لاَِة املُْعتاَراَ تُُّع ِبُكلِّ احُلقوِق املُتاَأاَصِّ اِئناَاِت التَّماَ ِميِع الكاَ ياَِحقُّ ِلاَْرِضنا الُمِّ واَجِلاَ

ِر، أُو  يِْر ااَلُْعْضويَِّة، أاَْو الاَنْواِع، أاَْو الاَْصِل، أاَْو ناَْفِعها ِللْباَشاَ اِئناَاِت الُعْضويَِّة واَغاَ ناَْوٍع ِمْن التَّْمييِز، ِمثْلاَ التَّْمييِز باَنْياَ الكاَ

ا.  اناَِتهاَ كاَ ماَ

ٌة ِبفاَصيلاَِتها أاَْو  ا أاَيًْضا ُحقوٌق خاصَّ اِئناَاِت الُْخراَى لاَهاَ ميعاَ الكاَ ِإنَّ جاَ ُر ِبُحُقوِق اِلنْساِن، فاَ تَُّع الباَشاَ ا ياَتاَماَ ِمثْلاَماَ

ا.  ُد ِفيهاَ عاِت ااَلَِّتي تُوجاَ ا داِخلاَ املُْجتاَماَ ِتهاَ ا واَواَِظيفاَ ْوِرهاَ ا واَُمناِسباٌَة ِلداَ ناَْوِعهاَ

لاَى  ٍة ُتاِفُظ عاَ ريقاَ لُّ أاَيِّ تاَضاُرٍب باَنْياَ ُحقوِقِهْم ِبطاَ ياَنْباَِغي حاَ اِئناَاِت الُْخراَى واَ ةٌ ِبُحُقوِق الكاَ يَّداَ ُحقوُق ُكلِّ كاِئٍن ُمقاَ

ا، واَِصّحِتها.  ِة أاَْرِضنا الُمِّ وتاَواَاُزِنهاَ لماَ ساَ

: لاَُة ِلاَْرِضنا الُمِّ ةُ 2 احُلقوُق املُتاَأاَصِّ املادَّ

لاَةاَ الّتالياَةاَ:  ا احُلقوقاَ املُتاَأاَصِّ ُن ِمنْهاَ وَّ اِئناَاِت ااَلَِّتي تاَتاَكاَ ميُع الكاَ ْتاَِلُك أاَْرُضنا الُّم واَجاَ تاَ

ياِة والتَّواُجِد. قُّ ِفي احلاَ أ. احلاَ

قُّ ِفي ااِلْحِتراِم. ب. احلاَ

ريَِّة.  ِت الباَشاَ الاَ ياَويَِّة ُدوناَ اْخلاَ لّياِتها احلاَ ماَ ا، واَعاَ ْوراَاِتهاَ لاَِة داَ ياَويَِّة، واَمواصاَ ديِد ُقْدراَِتها احلاَ ْ قُّ ِفي تاَ ج. احلاَ

راِبًطا.  اِتيَّ التَّنْظيِم وماَ يًِّزا واَذاَ اِئًنا ُمتاَماَ ا كاَ ا ِبواَْصِفهاَ ِتهاَ ماَ لاَ لاَى هويَِّتها واَساَ قُّ ِفي احِلفاِظ عاَ د. احلاَ

ياَاِة.  ًرا ِللْحاَ ْصداَ اَاِء باعتباِرِه ماَ قُّ ِفي امْل هـ. احلاَ
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 . واٍء ناَقيٍّ قُّ ِفي هاَ و. احلاَ

ٍة ُمتاَكاِملاٍَة.  قُّ ِفي ِصحَّ ز. احلاَ

ِة.  ااَمْلُِشعَّ ِة واَ ِم والتَّلاَوُِّث والنُّفاياِت الّسامَّ مُّ ٍن ِمْن التَّساَ ْأماَ قُّ ِفي العاَيِْش ِفي ماَ ح. احلاَ

ياَويَّةاَ  تاَها احلاَ ا أاَْو واَظيفاَ تاَهاَ ماَ لاَ ُد ساَ ْكٍل يُهاَدِّ لاَِتها ِبشاَ ْرقاَ ِم تاَْعديِل ِبنْياَِتها ااَجْلينيَِّة أاَْو عاَ داَ قُّ ِفي عاَ ط. احلاَ

ّحيَّةاَ. والصِّ

ِة  باَِب الاَنِْشطاَ ا اِلْعلِن ِبساَ ذاَ ا ِفي هاَ ِف ِبهاَ ْوريٍّ اِلنِْتهاِك احُلقوِق املُْعتاَراَ قُّ ِفي ِإْصلٍح كاِمٍل واَفاَ ي. احلاَ

ريَِّة.  الباَشاَ

ِلها املُتاَناِغِم.  ماَ ْوراَهُ ِفي أاَْرِضنا الُمِّ ِمْن أاَْجِل عاَ أاَْن ياَلْعاَباَ داَ كاٍن واَ قُّ ِفي ماَ ِلُكلِّ كاِئٍن احلاَ

ِر.  لاَِة القاسياَِة ِمْن الباَشاَ ٍن ِمْن التَّْعذيِب أاَْو املُعاماَ ْأماَ فاهياَِة والْعاَيِْش ِفي ماَ قُّ ِفي الرَّ ِلُكلِّ كاِئٍن احلاَ

 . ِر ُتاهاَ أاَْرِضنا الُمِّ ةُ 3 واِجباِت الباَشاَ املادَّ

ا.  عاَهاَ ْن اْحِتراِم أاَْرِضنا الُمِّ والْعاَيِْش ِفي انِْسجاٍم ماَ ْسؤوٌل عاَ ُكلُّ ِإنْساٍن ماَ

ِة:  اصَّ ِة واَاخلاَ ساِت العامَّ ِر واَُكلِّ الّدواَِل واَاملُؤاَسَّ لاَى الباَشاَ ياَِجُب عاَ

ْعلِن. ا ااَْلِ ذاَ ا ِفي هاَ ِف ِبهاَ ْفًقا ِللُْحُقوِق والْواِجباِت املُْعتاَراَ ُف واَ رُّ ج. التَّصاَ

تاَْعزيِزها.  ا الكاِمِل واَ ا اِلْعلِن واَالتَّْرويُج ِلتاَنِْفيِذهاَ ذاَ ا ِفي هاَ ِف ِبهاَ ُقوِق والْواِجباِت املُْعتاَراَ د. اِلْقراُر ِباحْلُ

عاَ  ْولاَ كاَيْفيَِّة العاَيِْش ِفي انِْسجاٍم ماَ لُِّم والتَّْحليِل والتَّْفسيِر والتَّواُصِل حاَ ُة ِفي التَّعاَ هـ. التَّْرويُج واملُشاراَكاَ

ْعلِن. ا ااَْلِ ْفًقا ِلهاَذاَ أاَْرِضنا الُمِّ واَ

اِضًرا واَُمْستاَْقباًَل.  ، حاَ ِة أاَْرِضنا الُمِّ لماَ ِة اِلنْساِن يُساِهُم ِفي ساَ لماَ ْعياَ واَراءاَ ساَ ُد ِمْن أاَنَّ السَّ و. التَّأاَكُّ

ا.  لاَيْهاَ اِظ عاَ فاَ ْن ُحقوِق أاَْرِضنا الُمِّ واَِحماياَِتها واحْلِ اِع عاَ فاَ تاَْطبيُقها ِللدِّ ّعالاٍَة واَ واننياَ فاَ عاييراَ واَقاَ ز. واَْضُع ماَ

ياَويَِّة ِلاَْرِضنا الُمِّ واَِحماياَِتها واَِحْفِظها، واَِعنْداَ  ِليَّاِت والتَّواُزناِت البيئيَِّة واَاحلاَ ْوراِت واَالعاَماَ ح. اْحِتراُم الدَّ

ِتها. ةُ ِوْحداَ روراَِة، اْسِتعاداَ الضَّ
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ا ِفي  ِف ِبهاَ لاَِة املُْعتاَراَ ريَِّة ِللُْحُقوِق املُتاَأاَصِّ ْن ااِلنِْتهاكاِت الباَشاَ ِة عاَ ماُن ِإْصلِح الاَْضراِر الّناِجماَ ط. ضاَ

ِتها. ِة أاَْرِضنا الُمِّ واَِصحَّ ِة ِوْحداَ ْن اْسِتعاداَ باَِة املاَْسُؤوِلنياَ عاَ ْعلِن، واَُمحاساَ ا ااَْلِ ذاَ هاَ

اِئناَاِت. ميِع الكاَ ْن ُحقوِق أاَْرِضنا الُمِّ واَجاَ اِع عاَ فاَ ساِت ِمْن الدِّ ِر وامْلُؤاَسَّ ْكنُي الباَشاَ ي. تاَ

بُِّب ِفي انِْقراِض الاَنْواِع، أاَْو تاَْدميِر  ريَِّة ِمْن التَّساَ ِة الباَشاَ اَنِْع الاَنِْشطاَ ك. واَْضُع تاَدابيراَ ِوقائيٍَّة وتاَقييديٍَّة مِل

ْوراِت البيئيَِّة. ِة البيئيَِّة، أاَْو تاَْعطيِل الدَّ الاَنِْظماَ

ِة النَّواَويَِّة والْكيْميائيَِّة والْباَيولوجيَِّة.  ِإزالاَُة الاَْسِلحاَ لِم واَ ماُن السَّ ل. ضاَ

واَتاَقاليِدها  ِلثاَقافاِتها  ْفًقا  واَ ا،  ُمهاَ عِّ واَتُداَ اِئناَاِت  الكاَ ميعاَ  واَجاَ الُمَّ  نا  أاَْرضاَ تاَِرُم  ْ اٍت تاَ اراَساَ مِلُماَ التَّْرويُج  م. 

واَعاداِتها.

ا  ِف ِبهاَ قوِق املُْعتاَراَ عاَ ااَحْلُ ى ماَ اشاَ تاَتاَماَ ، واَ عاَ أاَْرِضنا الُمِّ ِجُم ماَ ِة ااِلْقِتصاديَِّة ااَلَِّتي تاَنْساَ ن. التَّْرويُج ِلْلاَنِْظماَ

ا اِلْعلِن.  ذاَ ِفي هاَ
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ةُ 4 تاَعاريف: املادَّ

بيعيَِّة الُْخراَى  ميعاَ ااَلْكياناِت الطَّ بيعيَّةاَ، والاَنْواِع واَجاَ عاِت الطَّ ةاَ ااَلْبيئيَّةاَ، واملُْجتاَماَ لاَُح »كاِئن« الاَنِْظماَ ُل ُمْصطاَ ياَْشماَ

 . ا ُجْزًءا ِمْن أاَْرِضنا الُمِّ ااَلَِّتي تاَِعيُش ِبواَْصِفهاَ

اِئناَاِت أاَْو ِلكاِئناٍت  ِميِع الكاَ لاَِة الُْخراَى جِلاَ ُقوِق املُتاَأاَصِّ يُِّد ااِلْعِترافاَ ِباحْلُ ا اِلْعلِن يُقاَ ذاَ ُد ناَصٌّ ِفي هاَ الاَ يوجاَ

ناٍَة.  يَّ ُمعاَ

ْرِبَيِة واْلِعْلِم  ِحَدِة ِللتَّ َمِة اأُلَمِ امُلتَّ ُر اَْلعامُّ مِلَُنظَّ ِذي اْعَتَمَدُه امَْلُْؤَتَ قافيِّ اَلَّ ِع الثَّ َنوُّ 4( اِلْعلُن العامَليُّ َحْوَل التَّ

اِني / ُنوَفْمِبَر 2001 َلِثنَي ِفي 2 ِتْشريَن الثَّ قاَفِة ِفي َدْوَرِتِه احلاديِة َوالثَّ والثَّ

 ، ُر ااَلْعامُّ اَ ااَمْلُْؤتاَ

ُقوِق  يِّ حِلُ ا ِفي اِلْعلِن العاملاَ لاَيْهاَ ّرّياِت الاَساسيَِّة املاَنْصوِص عاَ ُقوِق اِلنْساِن واحْلُ اًما ِبالتَّْطِبيِق الكاِمِل حِلُ الِتزاَ

ُقوِق  تنِي ِباحْلُ لِّقاَ اِم 1966 امْلُتاَعاَ ِلياَتاَنْيِ ِلعاَ واَ تاَنِي الدُّ داَ امْلُعاَاهاَ ّيًا، كاَ ِ املاَ ا عاَ ِف ِبهاَ اِلنْساِن، والنُّصوِص القانونيَِّة الُْخراَى املُْعتاَراَ

لاَى التَّواَاِلي.  قوِق ااِلْقِتصاديَِّة، وااِلْجِتماعيَّةِ، والثَّقافيَِّة، عاَ نيَِّة والّسياسيَِّة، واحْلُ املاَداَ

ريَِّة ِمْن أاَْجِل العاَدالاَِة  تاَْعليِم الباَشاَ ِة واَ افاَ ُد »أاَنَّ ااِلنِْتشاراَ الواِسعاَ ِللثَّقاَ ةاَ ُدْستوِر اليُوِنْسُكو تُؤاَكِّ وِعلًْما أاَنَّ ديباجاَ

ِ الواَفاءُ  ميِع الُماَ لاَى جاَ ًسا ياَِجُب عاَ دَّ ِن واَاِجًبا ُمقاَ لاَ كِّ ِة اِلنْساِن، واَيُشاَ اماَ راَ ا ِلكاَ نُْهماَ اِن الاَ ِغناَى عاَ لِم أاَْمراَ ّريَِّة والسَّ واحْلُ

.» لاَنْيِ ِة وااْلهتمام املُتاَباَاداَ داَ لُه ِبروِح املُساعاَ

اِت  اقاَ ِة ِللْيُوِنْسُكو، ِمْن باَنْيِ أاَْغراٍض أُْخراَى، التَّْوصياَِة »ِبااِلتِّفاَ صاَ صَّ ْستوِر، املُخاَ ةاَ 1 ِمْن الدُّ ِلكاَ أاَنَّ املادَّ واَِعلًْما كاَذاَ
ِة والّصوراَِة«. ِلماَ اِر ِبالْكاَ ِق احُلرِّ ِلْلاَْفكاَ فُّ روريًَّة ِللتَّْرِويِج ِإلاَى التَّداَ ْد تاَكوُن ضاَ ْوليَِّة ااَلَِّتي قاَ الدَّ

ْوليَِّة  ِة ِفي النُّصوِص الدَّ ِة احُلقوِق الثَّقافيَِّة الواِرداَ ِع الثَّقافيِّ واَُماراَساَ ِبالتَّناَوُّ ِة  لِّقاَ ِإلاَى الاَْحكاِم املُتاَعاَ ًة  واَِإشاراَ

ااَلَِّتي تاَُسنُّها اليُوِنْسُكو، 

ماِت الّروحيَِّة وامْلاّديَِّة والِْفْكريَِّة والْعاِطفيَِّة  ةاَ السِّ ِبواَْصفاَها مجُموعاَ ِة  لاَى ُوجوِب اْعِتباِر الثَّقافاَ 1-تاَْأِكيًدا عاَ

أاَمْناطاَ العاَيِْش  ياِة، واَ نِّ واْلاَداَِب، أاَمْناطاَ احلاَ ِة ِإلاَى الفاَ افاَ ضاَ ُل، ِباْلِ ا تاَْشماَ أاَنَّهاَ ٍة اْجِتماعيٍَّة، واَ اَْجموعاَ ِع أاَْو مِل ِة ِللُْمْجتاَماَ يِّزاَ املُماَ

ِك، واَنُُظماَ القياَِم، والتَّقاليداَ وامْلُْعتاَقاَداِت. املُْشتاَراَ

ٍة  ْعِرفاَ تاَْطويِر ماَ ْولاَ الهويَِّة والتَّماُسِك ااِلْجِتماعيِّ واَ ِة حاَ داالِت املُعاِصراَ ةاَ ِهياَ ِفي ُصلِْب ااَجْلِ 2- ِعلًْما أاَنَّ الثَّقافاَ

ِة  واِر، والتَّعاُوِن، ِضْمناَ ُمناٍخ ِمْن الثِّقاَ اِت، والتَّساُمِح، واحْلِ افاَ ِع الثَّقاَ تاَْأِكيًدا أاَنَّ اْحِتراماَ تاَناَوُّ لاَى ااِلْقِتصاِد، واَ ٍة عاَ قاِئماَ

يِّنياَ. ِ املاَ لِْم واْلاَْمِن العاَ ماناِت السِّ ِل ضاَ لاَنْيِ ِهياَ ِمْن أاَْفضاَ والتَّفاُهِم املُتاَباَاداَ
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 ، ريِّ ِة اجِلنِْس الباَشاَ ، والْواَْعِي ِبواَْحداَ ِع الثَّقافيِّ لاَى أاَساِس ااِلْعِتراِف ِبالتَّناَوُّ اُمِن عاَ زيٍد ِمْن التَّضاَ لًُّعا ِإلاَى ماَ وتاَطاَ

ِت  االاَ اِت واَااِلتِّصاَ ريُع ِلِتْقنّياِت املاَْعلُوماَ ُر السَّ وُّ ا التَّطاَ ماَ ِفيهاَ اهاَ اَةاَ، ااَلَِّتي ساَ ْوملاَ ًرا ِإلاَى أاَنَّ العاَ اِت، وناَظاَ افاَ تاَنْمياَِة التَّباُدِل باَنْياَ الثَّقاَ واَ

ِإْدراَاًكا  ، واَ ِع الثَّقافيِّ ًيا ِللتَّناَوُّ دِّ اَ ثُِّل تاَ ا ُتاَ اراَاِت، راَْغماَ أاَنَّهاَ ضاَ اِت واَاحلاَ افاَ روفاَ ِلتاَْجِديِد احِلواِر باَنْياَ الثَّقاَ ديثاَِة، تاَْخلُُق الظُّ احلاَ

ِع املُثِْمِر  لاَى التَّناَوُّ اِن احِلفاِظ عاَ ماَ ِة، ِلضاَ ِ املُتَِّحداَ ِة الُماَ نْظوماَ ِة ااَلَِّتي أوِكلاَْت ِإلاَى اليُوِنْسُكو، ِفي ِإطاِر ماَ اصَّ ِة اخلاَ ِللُْمِهمَّ

تاَْعزيِزِه. اِت واَ افاَ ِللثَّقاَ

ديٌَّة(. تاَعاَدُّ ٌع، واَ : )هويًَّة، تاَناَوُّ ا اِلْعلناَ ذاَ ياَْعتاَِمُد هاَ ُن املاَباِدئاَ الّتالياَةاَ، واَ يُْعِلُن هذا الْعلاَ

ِريَِّة ُك ِللْباَشاَ : اِلْرُث املُْشتاَراَ ُع الثَّقافيُّ ُة 1 التَّناَوُّ امَْلادَّ

ماعاِت  اجلاَ هوّياِت  ِد  رُّ تاَفاَ ِفي  ُع  التَّناَوُّ ا  ذاَ هاَ ُد  سَّ ياَتاَجاَ اَكاِن.  وامْل ماِن  الزَّ بْراَ  عاَ ًة  عاَ ُمتاَناَوِّ ااًل  أاَْشكاَ ُة  الثَّقافاَ تاَْأُخُذ 

عاَ الثَّقافيَّ  ِإنَّ التَّناَوُّ بْداِع، فاَ اِر واْلِ ًرا ِللتَّباَاُدِل واَااِلبِْتكاَ ْصداَ ِبواَْصِفِه ماَ ا. واَ داَهاَ تاَعاَدُّ ريَّ واَ عاَاِت ااَلَِّتي تاَكّوُن اجِلنْساَ الباَشاَ واَاملُْجتاَماَ

ياَِجُب  اِنيَِّة واَ نْساَ ًكا ِلْلِ اًثا ُمْشتاَراَ ثُِّل تُراَ ُهواَ ُياَ ياَاِق، فاَ ا السِّ ِبهاَذاَ . واَ ِع الباَيولوجيِّ ِة ِللتَّناَوُّ بيعاَ ِة الطَّ ِريَِّة كاَحاجاَ روريٌّ ِللْباَشاَ ضاَ

ااَمْلُْقِبلاَة.  اِلِح الاَْجياِل احلاليَِّة واَ لاَيِْه ِلصاَ ااَاِلْعِتراُف ِبِه والتَّْأكيُد عاَ

ديَِّة الثَّقافيَِّة: ِع الثَّقافيِّ ِإلاَى التَّعاَدُّ ُة 2 ِمْن التَّناَوُّ املادَّ

ماُن التَّفاُعِل املُتاَناِغِم باَنْياَ الّناِس  ُروِريِّ ضاَ اِعًدا، ِمْن الضَّ ًعا ُمتاَصاَ ِة ااَلَِّتي تاَِعيُش تاَناَوُّ عاَ اِتناَا املُتاَناَوِّ عاَ ِفي ُمْجتاَماَ

ااَلّديناميكيَِّة. ِة واَ عاَ ِة، املُتاَناَوِّ داَ اَْجموعاِت ذاَاِت الهوّياِت الثَّقافيَِّة املُتاَعاَدِّ وامْل

ماُن  ضاَ ِهياَ  تاَِهْم  واَُمشاراَكاَ املُواَاِطِننياَ  ميِع  جاَ ِإْدماِج  اِت  ِسياَاساَ ِإنَّ  ًعا.  ماَ ِللتَّعاَايُِش  اْسِتْعداِدِهْم  ِإلاَى  ِة  افاَ ضاَ ِباْلِ

ةاَ  تُْعطي سياساَ الثَّقافيَّةاَ  ديَّةاَ  التَّعاَدُّ ِإنَّ  فاَ التَّْعريِف،  ا  ِبهاَذاَ واَ لِم.  والسَّ نيِّ  املاَداَ ِع  املُْجتاَماَ ياَويَِّة  واَحاَ ااِلْجِتماعيِّ  ااَلتَّماُسِك 

ا تُؤاَّدي  ِإنَّهاَ ، فاَ أُ ِمناَ اِلطاِر الّدُيْقراطيِّ زَّ ْدْديَِّة الثَّقافيَِّة ُجْزًءا الاَ ياَتاَجاَ باَاِعِتباَاِر الْتاَعاَ . واَ ِع الثَّقافيِّ ةاَ التَّناَوُّ قيقاَ التَّْعبيِر حاَ

عاَ الثَّقافيَّ واَُحقوقاَ اِلنْساِن.  ةاَ، واَالتَّناَوُّ ياةاَ العامَّ ُم احلاَ ِإلاَى ااَلتَّباُدِل ااَلثَّقافيِّ واْزِدهاِر الُقُدراَاِت اِلبْداعيَِّة ااَلَِّتي تاَْدعاَ

ْنِمَيِة.  قافيُّ َعاِمٌل ِللتَّ ُع الثَّ َنوُّ التَّ

لاَى املُْستاَواَى ااِلْقِتصاديِّ  ُهواَ أاَْصُل التَّنِْمياَِة، لاَيْساَ عاَ ِميِع؛ فاَ ِة ِللْجاَ ياَاراَاِت املاَْفتوحاَ ُع الثَّقافيُّ ِنطاقاَ اخْلِ ُع التَّناَوُّ يواَسِّ

ْط، باَْل هواَ واَسيلاٌَة ِلتاَْحِقيِق ُوجوٍد ِفْكريٍّ واَعاِطفيٍّ واَأاَْخلقيٍّ واَروحيٍّ أاَْكثاَراَ ِإْرضاًء.  قاَ فاَ
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 : ِع الثَّقافيِّ ّماًنا ِللتَّناَوُّ ُة 4 ُحقوُق اِلنْساِن ِبواَْصِفهاَا ضاَ املادَّ

اًما  ُن الِتزاَ مَّ ُهواَ ياَتاَضاَ ِة اِلنْساِن. فاَ ْن اْحِتراِم كاَراماَ ِع الثَّقافيِّ واِجٌب أاَْخلقيٌّ الاَ ياَنْفاَِصُل عاَ ْن التَّناَوُّ اعاَ عاَ فاَ ِإنَّ الدِّ

ّكاِن الاَْصِليِّنياَ.  لِّيَّاِت واَُحقوِق السُّ ا ُحقوقاَ الاَْشخاِص املُنْتاَِمنياَ ِإلاَى الاَقاَ ّرّياِت الاَساسيَِّة، واَالاَ ِسيَّماَ ِبُحُقوِق اِلنْساِن واحْلُ

دِّ ِمْن  ، واَالاَ ِللْحاَ ْوليُّ انُوُن الدَّ ا الْقاَ ِع الثَّقافيِّ اِلنِْتهاِك ُحقوِق اِلنْساِن ااَلَِّتي ياَْكُفلُهاَ ُع ِبالتَّناَوُّ رَّ ْخٍص ااَلْتاَذاَ الاَ ياَُجوُز ِلاَيِّ شاَ

ِنطاِقها. 

املادة 5 احلقوق الثقافية بيئٌة ملئمة للتنوع الثقافي: 

ٌة.  ُمتاَراِبطاَ واَ ِللتَّْجِزئاَِة،  قاِبلاٍَة  يُْر  غاَ يٌَّة،  عاملاَ واَِهياَ  اِلنْساِن،  ُحقوِق  ِمْن  أُ  زَّ ياَتاَجاَ الاَ  ُجْزءٌ  ِهياَ  الثَّقافيَُّة  احُلقوُق 

ةُ 27 ِمْن اِلْعلِن  لاَيِْه املادَّ لاَى النَّْحِو ااَلَِّذي تاَنُصُّ عاَ ّلق التَّْطبيقاَ الكاِملاَ ِللُْحُقوِق الثَّقافيَِّة عاَ ِع اخلاَ لَُّب اْزِدهاُر التَّناَوُّ ياَتاَطاَ

ُقوِق ااِلْقِتصاديَِّة وااِلْجِتماعيَِّة والثَّقافيَِّة.  ْهِد الّدواَليِّ اخلاصِّ ِباحْلُ ُقوِق اِلنْساِن والْعاَ يِّ حِلُ العاملاَ

ِة  ناَْشِرِه ِباللُّغاَ ِل واَ ا العاَماَ ذاَ ِإبْداِع هاَ ْن أاَنُْفِسِهْم واَ لاَى التَّْعبيِر عاَ اِدِريناَ عاَ ميُع الاَْشخاِص قاَ ِلكاَ ياَنْباَِغي أاَْن ياَكوناَ جاَ ِلذاَ

ٍة  ْوداَ لاَى تاَْعليِم ِذي جاَ قُّ ِفي احُلصوِل عاَ ِميِع الاَْشخاِص احلاَ ِتِهْم الُّم؛ ياَنْباَِغي أاَْن ياَكوناَ جِلاَ ا ِبلُغاَ ا واَالاَ ِسيَّماَ ااَلَِّتي ياَْختاَاُروناَهاَ

ياِة الثَّقافيَِّة ااَلَِّتي  ِة ِفي احلاَ قُّ ِفي املُشاراَكاَ ِميِع الاَْشخاِص احلاَ اًما كاَاِمًل، واَجِلاَ تاَْدريٍب ياَْحتاَِرُم هويَّتاَُهْم الثَّقافيَّةاَ اْحِتراَ واَ

ّرّياِت الاَساسيَِّة.  عاَ ُمراعاِة اْحِتراِم ُحقوِق اِلنْساِن واحْلُ ِة، ماَ ِتِهْم الثَّقافيَِّة اخلاصَّ ِة أاَنِْشطاَ ا واَُماراَساَ ياَْختاَاُروناَهاَ

قافيِّ ُمتاٍح ِلْلَجِميِع ِع ثَّ َنْحُو َتَنوُّ

ميُع  جاَ ناَ  كَّ تاَتاَماَ تَّى  حاَ ِر  ذاَ احلاَ ي  تاَواَخِّ ياَِجُب  ِة،  والّصوراَ ِة  ِلماَ الكاَ ريِق  طاَ ْن  عاَ اِر  ِلْلاَْفكاَ احُلرِّ  ِق  فُّ التَّداَ ماِن  ضاَ عاَ  ماَ

اِوي  واَتاَساَ واَاللُّغاَويَُّة،  واِلْعلميَُّة  ديَُّة  والتَّعاَدُّ التَّْعبيِر،  ُحّريَُّة  تُعاَدُّ  ا.  ِبهاَ والتَّْعريِف  ناَْفِسها  ْن  عاَ التَّْعبيِر  ِمْن  اِت  افاَ الثَّقاَ

اِت  افاَ ميِع الثَّقاَ اِوي ُفراَِص جاَ ْقميَُّة، واَتساَ ُة الرَّ ِلكاَ املاَْعِرفاَ ِة الِعلْميَِّة والتِّْكنولوجيَِّة، ِباَا ِفي ذاَ اَْعِرفاَ نِّ وامْل الُفراَِص ِفي الفاَ

 . ِع الثَّقافيِّ اًنا ِللتَّناَوُّ ماَ ِفي واَساِئِل التَّْعبيِر واَالنَّْشِر، ضاَ

ْبداُع.  قافيُّ واْلِ ُع الثَّ َنوُّ التَّ

ْبَداِع.  قافيُّ ِبَوْصِفِه َمْنَبًعا ِلْلِ راُث الثَّ التُّ

باَِب،  ا السَّ اِت الُْخراَى. ِلهاَذاَ افاَ عاَ الثَّقاَ لاَِكنَُّه يُثِْمُر ِبالتَّواَاُصِل ماَ ياَْستاَِنُد اِلبْداُع ِإلاَى ُجذوِر ااَلتَّقاليِد ااَلثَّقافيَِّة، واَ

لُّعاِت  ِة والتَّطاَ ِة ِبواَْصِفِه ِسِجّلً ِللِْخبْراَ ْريِرِه ِإلاَى الاَْجياِل القاِدماَ تاَْعزيِزِه واَتاَ اِلِه واَ ِميِع أاَْشكاَ لاَى التُّراِث ِبجاَ ياَِجُب احِلفاُظ عاَ

اِت.  افاَ ِإلْهاِم احِلواِر الّصاِدِق باَنْياَ الثَّقاَ ِعِه واَ ِلكاَ ِلتاَْعِزيِز اِلبْداِع ِبُكلِّ تاَناَوُّ اِلنْسانيَِّة، واَذاَ
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ِللْواَْقِت  يُِّر ااِلْقِتصاديِّ والتِّْكنولوجيِّ  ِة التَّغاَ هاَ ريٍد. ِفي مواجاَ ناَْوٍع فاَ ٌة ِمْن  اُت الثَّقافيَُّة: ِبضاعاَ لاَُع واَاخِلْدماَ السِّ

 ، اِعيِّ ِل اِلبْداَ ِع املاَخزون ِمْن العاَماَ ءُ ِاْهِتماٍم خاصٍّ بتاَناَوُّ اِر، ياَِجُب ِإيلاَ اِع واَااِلبِْتكاَ بْداَ ًة ِلْلِ اًقا واِسعاَ احلاِضِر، واَالَِّذي ياَْفتاَُح آفاَ

ا ناِقلٍت  ِباْعِتباَاِرهاَ ااَلَِّتي،  اِت الثَّقافيَِّة  لاَِع واَاخِلْدماَ نَّاِننياَ واَُخصوصيَِّة السِّ لِِّفنياَ واَالفاَ ِبُحُقوِق املُؤاَ وااِلْعِتراِف الواِجِب 

ُد باَضاِئعاَ أاَْو ِسلاٍَع اْسِتْهلكيٍَّة.  رَّ ا ُمجاَ لاَى أاَنَّهاَ لاَ عاَ ِللُْهِويَِّة والْقياَِم واَاملاَْعناَى، ياَنْباَِغي أاَاّل تُعاماَ

اِع بْداَ فّزاٌت ِلْلِ اُت الثَّقافيَُّة ُمحاَ ياَاساَ ُة 9 السِّ املادَّ

نْتاَاِج  ةاَ ِلِ روفاَ املُلِئماَ اُت الثَّقافيَُّة الظُّ ياَاساَ اِر واْلاَْعماِل، ياَِجُب أاَْن تاَْخلُقاَ السِّ ماِن التَّداُوِل احُلرِّ ِلْلاَْفكاَ عاَ ضاَ ماَ

لاَى  عاَ ناَْفِسها  ْرِض  فاَ اِئلاَ  واَساَ تاَِلُك  تاَ ااَلَِّتي  الثَّقافيَِّة  ناعاِت  الصِّ ِخلِل  ِمْن  ناَْشِرها  واَ ٍة  عاَ ُمتاَناَوِّ ثاَقافيٍَّة  واَِخْدماٍت  ِسلاٍَع 

ا ُمناِسباًَة،  اهاَ بْراَ الواَساِئِل ااَلَِّتي تاَراَ ا عاَ تاَنِْفيُذهاَ ِتها الثَّقافيَِّة واَ ديُد سياساَ ْ ْولاٍَة تاَ لاَى ُكلِّ داَ . عاَ ِيِّ املاَ اَلّيِّ واَالعاَ املُْستاَواَى املاَ

ْوليَِّة.  عاَ املُراعاِة الواِجباَِة اِللِتزاماِتها الدَّ ِة، ماَ واننِي املُلِئماَ ليِّ أاَْو ااَلْقاَ ْعِم العاَماَ واءٌ ِمْن ِخلِل الدَّ ساَ

َضاُمُن الَعامَلي  قافيُّ َوالتَّ ُع الثَّ َنوُّ التَّ

اِء العالاَِم ميِع أاَنْحاَ اِع واَالنَّْشِر ِفي جاَ بْداَ ُة 10 تاَْعزيُز الُقُدراَاِت على اْلِ املادَّ

ِمْن   ، يِّ العاملاَ املُْستاَواَى  لاَى  عاَ تاَباُدِلها  واَ الثَّقافيَِّة  اِت  واَاخِلْدماَ لاَِع  السِّ ِة  كاَ راَ حِلاَ ِت احلاليَِّة  الاَ ااِلْخِتلاَ ِة  هاَ ِفي مواجاَ

ا البُلْداِن الّنامياَِة والْبُلْداِن ااَلَِّتي  ميِع البُلْداِن، واَالاَ ِسيَّماَ ْكنِي جاَ ِف تاَ ْولّينِي ِبهاَداَ اُمِن الدَّ ُروِريِّ تاَْعزيُز التَّعاُوِن واَالتَّضاَ الضَّ

 . ِيِّ املاَ نيِّ واَالعاَ عيِد ااَلْواَطاَ لاَى الصَّ ِة عاَ لاَى املُنافاَساَ لاٍَة انِْتقاليٍَّة، ِمْن ِإنْشاِء ِصناعاٍت ثاَقافيٍَّة ُمْجدياٍَة واَقاِدراٍَة عاَ ُرُّ ِباَْرحاَ تاَ

نيِّ ِع املاَداَ راكاٍت باَنْياَ الِقطاِع العامِّ والِْقطاِع اخلاصِّ وامْلُْجتاَماَ ُة 11 ِبناءُ شاَ املادَّ

التَّنِْمياَِة  ِمْفتاُح  واَُهواَ  لاَُه،  واَالتَّْرويِج  الثَّقافيِّ  ِع  التَّناَوُّ لاَى  عاَ احِلفاِظ  ماناَ  ا ضاَ هاَ واَْحداَ الّسوِق  قواَى  تاَْستاَطيُع  الاَ 

الِقطاِع  عاَ  ماَ ِة  اكاَ راَ ِبالشَّ ِة  العامَّ ِة  الّسياساَ ِق  وُّ تاَفاَ لاَى  عاَ التَّْأكيِد  ةُ  ِإعاداَ ياَِجُب  املاَنْظور،  ا  ذاَ هاَ وِمْن  ِة.  املُْستاَداماَ ريَِّة  الباَشاَ

 . نيِّ ِع املاَداَ اخلاصِّ وامْلُْجتاَماَ

ْور اليُوِنْسُكو ُة 12 داَ امَْلادَّ

ْسؤوليَّةاَ:  تاَتاَواَلَّى اليُوِنْسُكو، ِبُحْكِم ِوالياَِتها واَواَظاِئِفها، ماَ

ِة  ا اِلْعلِن ِضْمناَ اْسِتراتيجّياِت التَّنِْمياَِة املاَْوضوعاَ ذاَ ا ِفي هاَ لاَيْهاَ اَنْصوِص عاَ اَباِدِئ ااَمْل أ. تاَْعزيز ِإْدراِج ااَمْل

ْوليَِّة. يْئاِت احُلكوميَِّة الدَّ ِفي ُمْختاَِلِف الهاَ
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يِْر  غاَ ماِت  وامْلُناَظَّ ْوليَِّة  ااَلدَّ احُلكوميَِّة  ماِت  وامْلُناَظَّ واَِل  ِللدُّ ُيِْكُن  يُْث  حاَ ى،  ُمنْتاَداَ واَ ِعيًَّة  ْرجاَ ماَ ل  العاَماَ ب. 

ًعا ِفي واَْضِع املاَفاهيِم واْلاَْهداِف  تاَتاَعاواَناَ ماَ أاَْن   ، ، والِْقطاِع اخلاصِّ نيِّ ِع املاَداَ احُلكوميَِّة، وامْلُْجتاَماَ

. ِع الثَّقافيِّ اِلِح التَّناَوُّ والّسياساِت ِلصاَ

ا  ِة ِبهاَذاَ لِّقاَ ِت املُتاَعاَ االاَ ِبناِء الُقُدراَاِت ِفي املاَجاَ جاِل واَْضِع املاَعاييِر، والتَّْوعياَِة، واَ ِتها ِفي ماَ لاَة أاَنِْشطاَ ج. مواصاَ

جاالِت اْخِتصاِصها. اِلْعلِن، ِضْمناَ ماَ

ا اِلْعلِن.  ئيسيَِّة ِبهاَذاَ ا الرَّ ِل ااَلَِّتي ياَِتمُّ ِإحْلاُق ُخُطوِطهاَ ِة العاَماَ د. تاَيْسير تاَنْفيِذ ُخطَّ

اِم 1976، وااِلتِّفاقيَُّة  اِم 1950 واَبُروتوكوُل ناَيُْروِبي ِلعاَ لاَى واَْجِه اخُلُصوِص، اتِّفاقيَُّة ُفلوراَنْسا ِلعاَ ِمْن باَيِْنها، عاَ

ُة  لِّقاَ املُتاَعاَ وااِلتِّفاقيَُّة   ،1966 اِم  ِلعاَ ْوليِّ  الدَّ الثَّقافيِّ  التَّعاُوِن  باِدِئ  ماَ واَِإْعلُن   ،1952 اِم  ِلعاَ لِِّف  املُؤاَ ُقوِق  حِلُ يَُّة  العاملاَ

واتِّفاقيَُّة   ،)1970( ا  نِْعهاَ واَماَ الثَّقافيَِّة  اِت  املُْمتاَلاَكاَ ِملْكيَِّة  ِل  ناَقاَ واَ املاَْشروِع  يِْر  غاَ واَالتَّْصِديِر  ااِلْستيراِد،  ْظِر  حاَ ِبواَساِئِل 

اِم  ِلعاَ الُعنُْصريِّ  يُِّز  ااَلْتاَحاَ واَ الِعْرِق  ْأِن  ِبشاَ اليُوِنْسُكو  واَِإْعلن   ،1972 اِم  ِلعاَ بيعيِّ  يَِّة والتُّراِث الطَّ العاملاَ ِة  الثَّقافاَ ِحماياَِة 

اِم 1989.  ْعبيَِّة ِلعاَ ِة التَّْقليديَِّة والشَّ ْأِن ِحْفِظ الثَّقافاَ اِم 1980، واَالتَّْوِصياَِة ِبشاَ ّناِن ِلعاَ ْأِن واَْضِع الفاَ 1978، واَالتَّْوِصياَِة ِبشاَ

اِت الثَّقافيَِّة )ُمونِْديُوُكولْت، ِمْكِسيُكو ِسيِتي،  ياَاساَ يِّ ِللسِّ اَِر العاملاَ عاَ اْسِتنْتاجاِت املُْؤتاَ ا التَّْعريُف ماَ ذاَ ى هاَ اشاَ ياَتاَماَ

اِت  ياَاساَ ِللسِّ ْوليِّ  الدَّ احُلكوميِّ  اَِر  وامْلُْؤتاَ  ،)1995  ، اِعيِّ اِلبْداَ ُعنا  )تاَناَوُّ والتَّنْمياَِة  ِة  افاَ ِللثَّقاَ يَِّة  العاملاَ واللَّْجناَِة   ،)1982

الثَّقافيَِّة ِمْن أاَْجِل التَّنِْمياَِة. )ْستوكاَهولْْم، 1998(. 

ِب الّدينيِّ َعصُّ ِة أَْشكاِل التَّ 5( الَقضاُء َعَلى كافَّ

اِم  ِة، ِبالتَّْرِويِج ِللْحِتراَ ِ املُتَِّحداَ ْت، ِبُوِجِب ِميثاَاِق الُماَ داَ ْد تاَعاَهَّ ميعاَ الّدواَِل قاَ ْمعيَّةاَ الُعموميَّةاَ، وِعلًْما أاَنَّ جاَ ِإنَّ اجلاَ

لاَى أاَساِس ااَلِْعْرِق  ْييٍز عاَ ا ُدوناَ تاَ لاَيْهاَ ِميِع، واَالتَّْشِجيِع عاَ ّرّياِت الاَساسيَِّة ِللْجاَ ُقوِق اِلنْساِن واحْلُ يَّنْياَ حِلُ ِ املاَ اِة العاَ اعاَ واَاملُراَ

ِة أاَْو الّديِن. أاَْو اجِلنِْس أاَْو اللُّغاَ

ًل  تاَناَصُّ ِة اِلنْساِن، واَ اماَ راَ ُل ِإهاناًَة ِلكاَ كِّ ِد يُشاَ لاَى أاَساِس ااَلّديِن أاَْو املُْعتاَقاَ ِر عاَ لاَى أاَنَّ التَّْمييزاَ ِضدَّ الباَشاَ وتاَْأِكيًدا عاَ

ُقوِق اِلنْساِن:  يِّ حِلُ ِة 18 ِمْن اِلْعلِن العاملاَ اَادَّ باِدِئ ااَمْليثاِق، وتاَْذِكيًرا ِبامْل ِمْن ماَ

نيَِّة والّسياسيَِّة،  ُقوِق املاَداَ ْوليِّ اخلاصِّ ِباحْلُ ِة 18 ِمْن ااَمْليثاِق ااَلدَّ 1/ وامْلادَّ

ْمبر 1981 ااَلَِّذي أُْصِدراَ ِبوِجِبِه  ِخ ِفي 25 ِتْشريناَ الثَّاِني / نُوفاَ لاَى ِإْقراِرِه 36 / 55 املُؤاَرِّ 2/ وتاَْأِكيًدا عاَ

ِة  ِ املُتَِّحداَ ِد، واَِإْعلِن الُماَ لاَى أاَساِس ااَلّديِن أاَْو املُْعتاَقاَ ِب والتَّْمييِز عاَ ميِع أاَْشكاِل التَّعاَصُّ لاَى جاَ ْأِن ااَلْقاَضاِء عاَ ْعلُن ِبشاَ اْلِ

ْأِن الاَلِْفيَِّة. ِبشاَ
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قٌّ واِسُع  ِد هواَ حاَ قَّ ِفي ُحّريَِّة الِفْكِر والِْوْجداِن والّديِن واَاملُْعتاَقاَ ُد أاَنَّ احلاَ ا ااَلَِّتي تُؤاَكِّ ة 4 ِمنْهاَ ا الِفْقراَ 3/ واَالاَ ِسيَّماَ

لَّى  اَ واءٌ تاَ ِد ساَ ْخصيَّةاَ، واَااللِْتزاماَ ِبالّديِن أاَْو املُْعتاَقاَ ةاَ الشَّ ناعاَ ميِع الُمور، واَالقاَ ُل ُحّريَّةاَ الِفْكِر ِفي جاَ ميٌق ياَْشماَ ى واَعاَ املاَداَ

ِقِد ِفي فيِيّنا ِفي  ُقوِق اِلنْساِن، ااَمْلُنْعاَ يِّ حِلُ اَِر العاملاَ ِة تاَْأكيِد ِنداِء املُْؤتاَ عاَ ِإعاداَ ا، ماَ لاًَنا أاَْو ِسّرً اِعّيًا، عاَ ماَ ْرِدّيًا أاَْو جاَ ِلكاَ فاَ ذاَ

عاَ  ْوليَِّة واَماَ اِت الدَّ اماَ اِذ ااَلتَّدابير ااَمْلُناِسباَة ِطبًْقا ِلِللِْتزاَ ِميِع احُلكوماِت ِلِلتِّخاَ ِة ِمْن 14 ِإلاَى 25 يُونْيُو 1993، جِلاَ تْراَ الفاَ

لاَى أاَساِس ااَلّديِن  ا ياَتَِّصُل ِبِه ِمْن ُعنٍْف عاَ ِب واَماَ ِة ااَلتَّعاَصُّ حاَ افاَ ا مِلُكاَ ِة ِبُكلٍّ ِمنْهاَ املُراعاِة الواِجباَِة ِللنُُّظِم القانونيَِّة اخلاصَّ

قَّ  ْرٍد احلاَ اًفا ِبأاَنَّ ِلُكلِّ فاَ ينّيِة، واَ اْعِتراَ تاَْدنيُس املاَواِقِع الدِّ اِت، ِباَا ِفي ذاَِلكاَ ُماراَساُت التَّْمييِز ِضدَّ املاَْرأاَِة واَ داَ أاَْو املُْعتاَقاَ

ميِر والتَّْعبيِر والّديِن.  ِفي ُحّريَِّة الِفْكِر والضَّ

الّدينيِّ  ِب  ِبالتَّعاَصُّ املاَْعنيِّ  اِلنْساِن  ِللاَْجناَِة ُحقوِق  ااَخْلاصِّ  ِر  رَّ املُقاَ عاَ  ماَ اُوِن  ِللتَّعاَ ِة احُلكوماِت  كافَّ ةُ  داَ ُمناشاَ  )4

ْكٍل كاِمٍل. ِتِه ِبشاَ ِلتاَْمكيِنِه ِمْن الِْقياَاِم ِبُِهمَّ

ِب  ِلكاَ أاَْعماُل التَّعاَصُّ ِد، ِباَا ِفي ذاَ لاَى أاَساِس ااَلّديِن أاَْو املُْعتاَقاَ ِب والتَّْمييِز عاَ ِت التَّعاَصُّ االاَ لاًَقا ِمْن ُخطوراَِة حاَ وقاَ

تُّعاَ ِبُحُقوِق اِلنْساِن  ُد التَّماَ دِّ ٍة ِمْن العالاَِم واَتُهاَ اءاَ كاَثيراَ ُدُث ِفي أاَنْحاَ ْ ، ااَلَِّتي تاَ ِب الّدينيِّ اِفِع التَّعاَصُّ ْكراِه ِبداَ والتَّْخويِف واْلِ

ّرّياِت الاَساسيَِّة. واحْلُ

ياِة،  قَّ ِفي احلاَ ُل احلاَ ، ااَلَِّتي تاَْشماَ ُر اخلاصُّ رِّ اداَ املُقاَ ا أاَفاَ لاَى أُُسٍس دينيٍَّة، كاَماَ ِة عاَ ْأِن احُلقوِق املُنْتاَِهكاَ لاًَقا ِبشاَ 5( واَقاَ

ِض  ِم التَّعاَرُّ داَ قِّ ِفي عاَ قَّ ِفي ُحّريَِّة التَّْعبيِر، واحْلاَ ، واحْلاَ ْخصيِّ ّريَِّة واْلاَْمِن ااَلشَّ ديَِّة واحْلُ ساَ ِة اجلاَ لماَ قَّ ِفي السَّ واحْلاَ

ِم ااِلْعِتقاِل أاَْو  داَ قِّ ِفي عاَ لاَِة أاَْو الُعقوباَِة القاسياَِة أاَْو الّلِإنْسانيَِّة أاَْو املُهيناَِة واحْلاَ يِْرِه ِمْن ُضروِب املُعاماَ ِللتَّْعِذيِب أاَْو غاَ

. ِفيِّ ااِلْحِتجاِز التَّعاَسُّ

ِد  واَاملُْعتاَقاَ والّديِن  ميِر  والضَّ الِفْكِر  ُحّريَِّة  ِفي  قِّ  ِللْحاَ ِللتَّْرِويِج  اجُلهوِد  ِمْن  زيٍد  ماَ باَْذِل  ِة  ُروراَ ِبضاَ وِإياَاًنا   /5

ِد واَِحماياَِتِه. لاَى أاَساِس ااَلّديِن أاَْو املُْعتاَقاَ ِب والتَّْمييِز عاَ راهياَِة والتَّعاَصُّ ميِع أاَْشكاِل الكاَ لاَى جاَ والْقاَضاِء عاَ

• دٌّ ِمْن 	 قٌّ ِمْن ُحقوِق اِلنْساِن ُمْستاَماَ ِد ِهياَ حاَ ميِر والّديِن واَاملُْعتاَقاَ ًدا أاَنَّ ُحّريَّةاَ الِفْكِر والضَّ دَّ ُد ُمجاَ تُؤاَكِّ

ْييٍز. ِميِع ُدوناَ تاَ ْكُفوٌل ِللْجاَ لاَِة ِفي اِلنْساِن واَماَ ِة املُتاَأاَصِّ راماَ الكاَ

• يَِّة الِفْكِر 	 رِّ ّعالاًَة حِلُ ماناٍت فاَ ْستوريَِّة والْقانونيَِّة ضاَ ِتها الدُّ أاَنِْظماَ ماِن تاَْوفيِر  لاَى ضاَ ُثُّ الّدواَُل عاَ تاَ

ِت ااَلَِّتي يُنْتاَهاَُك ِفيهاَا  االاَ ٍة ِفي احلاَ ِلكاَ تاَْوفيُر تاَْعويضاٍت ناِجعاَ ِد، ِباَا ِفي ذاَ والِْوْجداِن والّديِن واَاملُْعتاَقاَ

ِد. قُّ ِفي ُحّريَِّة ااَلّديِن أاَْو املُْعتاَقاَ احلاَ
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• ْخٍص خاِضٍع 	 شاَ أاَيِّ  ِحْرماِن  ماَ  داَ عاَ اخُلُصوِص،  واَْجِه  لاَى  عاَ  ، ناَ تاَْضماَ أاَْن  لاَى  عاَ الّدواَلاَ  أاَيًْضا  ُثُّ  تاَ

قِّ ِفي احُلّريَِّة  اواَى أاَْو احلاَ عاَ قِّ ِفي راَْفِع الدَّ ِدِه، ِمن احلاَ باَِب ديِنِه أاَْو ُمْعتاَقاَ ِلِوالياَِتها ااَلْقاَضائيَِّة، ِبساَ

ِفيِّ أاَْو ااِلْحِتجاِز. ِض ِللتَّْعِذيِب أاَْو ااِلْعِتقاِل التَّعاَسُّ ، أاَْو التَّعاَرُّ ْخصيِّ واْلاَْمِن ااَلشَّ

• ميِع اِلْجراءاِت 	 لاَى اتِّخاِذ جاَ ُقوِق اِلنْساِن، عاَ ْوليَِّة حِلُ عاَ املاَعاييِر الدَّ ، ِباَا ياَتَِّفُق ماَ ِلكاَ الّدواَلاَ ُثُّ كاَذاَ تاَ

راهياَِة  الكاَ ِة  حاَ افاَ مِلُكاَ ِة  ااَلّلِزماَ ااَلتَّدابيِر  ميِع  جاَ واتِّخاِذ  ِت،  االاَ احلاَ ِذِه  هاَ ِمثِْل  ُحُدوِث  اَنِْع  مِل ِة  الّلِزماَ

ِخلِل  ِمْن  واَالتَّْشِجيِع،  الّدينيِّ  ِب  التَّعاَصُّ اِفِع  ِبداَ ْكراِه  واْلِ والتَّْخويِف  الُعنِْف  أاَْعماِل  واَ ِب  والتَّعاَصُّ

ِة  لِّقاَ املُتاَعاَ املاَساِئِل  ِفي  وااِلْحِتراِم  والتَّساُمِح  التَّفاُهِم  لاَى  عاَ أُْخراَى،  ِبواَساِئلاَ  واَ التَّْعليميَِّة  ِة  الاَنِْظماَ

ِد. ِبُحّريَِّة ااَلّديِن أاَْو املُْعتاَقاَ

• ِة 	 لاَى ُحّريَِّة ُماراَساَ ْرِض ُقيوٍد عاَ ُح ِبفاَ ا باَيَّناَْت اللَّْجناَُة املاَْعنيَُّة ِبُحُقوِق اِلنْساِن، أاَنَُّه يُْسماَ ُد، كاَماَ تُؤاَكِّ

ِد. ااَلّديِن أاَْو املُْعتاَقاَ

• ِة أاَْو النِّظاِم 	 ِة العامَّ لماَ اياَِة السَّ ماَ روريًَّة حِلِ انُوُن ضاَ ا الْقاَ لاَيْهاَ اناَْت ِتلْكاَ الُقيوُد ااَلَِّتي ياَنُصُّ عاَ ا كاَ ْط ِإذاَ قاَ فاَ

ٍة  ريقاَ ياَِتمُّ تاَْطبيُقها ِبطاَ ، واَ ِريناَ ّرّياِت الاَساسيَِّة ِلْلخاَ ِة، أاَْو احُلقوِق واحْلُ ِة أاَْو اآْلداَاِب العامَّ حَّ أاَْو الصِّ

ين. ميِر واَالدِّ قَّ ِفي ُحّريَِّة الِفْكِر والضَّ الاَ تُبِْطُل احلاَ

• نيَِّة 	 املاَداَ ِة  اخِلْدماَ ِفي  واَُمواَظَّ انُوِن  الْقاَ تاَْطبيِق  يْئاِت  هاَ أاَْعضاِء  اْحِتراِم  ماِن  ضاَ لاَى  عاَ الّدواَلاَ  ُثُّ  تاَ

ْسميَِّة، مِلُْختاَلاَِف الاَْدياَاِن  اِئِهْم ِلواِجباِتِهْم الرَّ ، أاَثْناءاَ أاَداَ ِفنياَ العاَمومّينياَ يِْرِهْم ِمْن املُواَظَّ رِِّسنياَ واَغاَ واَاملُداَ

داٍت أُْخراَى. ِم ااَلتَّْمييِز باَنْياَ الاَْشخاِص ااَلَِّذيناَ ياَْعتاَِنُقوناَ ِدياَاناَاٍت أاَْو ُمْعتاَقاَ داَ داِت، واَعاَ وامْلُْعتاَقاَ

• ميِع 	 لاَى جاَ لاَيِْه ِفي ِإْعلِن القاَضاِء عاَ لاَى النَّْحِو املاَنْصوِص عاَ ميعاَ الّدواَِل ِإلاَى ااِلْعِتراِف، عاَ تاَْدُعو جاَ

ِة  ميِع الاَْشخاِص ِفي ااَلِْعباداَ قِّ جاَ ِد، 6 / ِبحاَ لاَى أاَساِس ااَلّديِن أاَْو املُْعتاَقاَ ِب والتَّْمييِز عاَ أاَْشكاِل التَّعاَصُّ

اِء واَصياناَِة أاَماِكناَ ِلِتلْكاَ الاَْغراِض. نْشاَ ِلِ ِد واَ ا ياَتَِّصُل ِبالّديِن أاَْو املُْعتاَقاَ ِع ِفي ماَ مُّ أاَْو التَّجاَ

• ميعاَ 	 تاَْدُعو جاَ اَزاراِت الّدينيَِّة، واَ اَواِقِع وامْل اِكِن وامْل لاَى الاَماَ لاَِقها الباِلِغ ِإزاَاءاَ أاَيِّ ُهجوٍم عاَ ْن قاَ تُْعِرُب عاَ

اراَى  ُقوِق اِلنْساِن، ِإلاَى باَْذِل ُقصاَ ْوليَِّة حِلُ اِييِر ااَلدَّ عاَ نيَِّة واَِطبًْقا ِللْماَ ْفًقا ِلتاَْشريعاِتها الواَطاَ الّدواَِل، واَ

ْكٍل كاِمٍل. اَزاراِت واَِحماياَِتها ِبشاَ اَواِقِع وامْل اِكِن وامْل ِذِه الاَماَ اِن اْحِتراِم هاَ ماَ ُجْهِدها ِلضاَ
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• قُّ ِفي ُحّريَِّة 	 اَنِْع انِْتهاكاِت ُحقوِق اِلنْساِن، ِباَا ِفي ذاَِلكاَ احلاَ هُ الاَ ياَْكِفي مِل تاَْعتاَِرُف ِبأاَنَّ التَّْشريعاَ واَْحداَ

روريٌّ  أاَْمٌر ضاَ ماعاِت  واجْلاَ ااَْلاَْشخاِص  ِقباَِل  ِمْن  ااَلتَّْمييِز  ِم  داَ واَعاَ التَّساُمِح  ةاَ  ُماراَساَ أاَنَّ  واَ ااَلّديِن، 

ن. ِللتَّْحِقيِق الكاِمِل ِلاَْهداِف الْعلاَ

• 	 ، ْأِن التَّساُمِح الّدينيِّ ّرِر ااَخْلاصِّ ِللاَْجناَِة ُحقوِق اِلنْساِن ِبشاَ ِت ِللُْمقاَ عاَ التَّْقديِر ِبالتَّْقِريِر املُؤاَقَّ ه ماَ تُناَوِّ

واِدِث  َّ تاَْعيينُُه ِلفاَْحِص احلاَ ، ااَلَِّذي تاَ ِر اخلاصِّ راَ لاَِة اجُلهوِد ِمْن جاِنِب املُقاَ لاَى مواصاَ ُع عاَ جِّ /7 واَتُشاَ

واَالتَّْوِصياَِة  أاَْحكاِم اِلْعلِن  عاَ  ُق ماَ تاَتاَوافاَ ااَلَِّتي الاَ  اِء العالاَِم  أاَنْحاَ ميِع  اءاَاِت احُلكوميَِّة ِفي جاَ واَاِلْجراَ

ْسباَ ااِلْقِتضاِء. ِبتاَدابيراَ ِإْصلحيٍَّة، حاَ

• اناَ / أاَبِْريلاَ 	 ِخ في 20 ِنيساَ ناَُة ُحقوِق اِلنْساِن املُؤاَرِّ ْ تُْه جلاَ ذاَ اِر 33/2000 ااَلَِّذي اتَّخاَ راَ ُب ِبالْقاَ حِّ تُراَ

ِر  راَ ِب الّدينيِّ ِإلاَى املُقاَ ِر اخلاصِّ املاَْعنيِّ ِبالتَّعاَصُّ راَ ِر اخلاصِّ ِمْن املُقاَ رَّ ِب املُقاَ 8/2000 ِلتاَْغِييِر لاَقاَ

ِد. اخلاصِّ املاَْعنيِّ ِبُحّريَِّة ااَلّديِن أاَْو املُْعتاَقاَ

• يِّ 	 العاملاَ اَِر  ِللُْمْؤتاَ التَّْحِضيِريَِّة  اللَّْجناَِة  ِإلاَى  اخلاصُّ  ّرُر  املُقاَ ا  هاَ ماَ دَّ قاَ ااَلَِّتي  ِة  راَاساَ ِبالدِّ ِعلًْما  يُط  ُتِ

ٍب خلل  تاَعاَصُّ ِمْن  ِلكاَ  ِبذاَ ياَتَِّصُل  ا  واَماَ الاَجاِنِب  واَُرهاِب  الُعنُْصريِّ  والتَّْمييِز  الُعنُْصريَِّة  ِة  حاَ افاَ مِلُكاَ

ِر،  اَ لاَِة اِلْسهاِم ِفي الاَْعماِل التَّْحِضيِريَِّة ِللُْمْؤتاَ لاَى مواصاَ ّرراَ اخلاصَّ عاَ ُع املُقاَ جِّ ْوراَِتها الُولاَى، واَتُشاَ داَ

ِب  ِبالتَّعاَصُّ ِة  لِّقاَ املُتاَعاَ املاَساِئِل  ْولاَ  2001، حاَ اِم  عاَ ِفي  إْفريقيا،  نوِب  ِديْرباَان، جاَ ِفي  ُد  يُْعقاَ ااَلَِّذي ساَ

. يِّ اَِر العاملاَ ا تاَْأثيٌر في املُْؤتاَ الّدينيِّ ااَلَِّتي لاَهاَ

• ِة بُلْداِنها ِلتاَْمكيِنِه ِمْن أاَداِء 	 ِر اخلاصِّ ِلِزياَاراَ رَّ ِة املُقاَ ْعواَ ِر ِبِجّديٍَّة ِفي داَ لاَى النَّظاَ ُع احُلكوماِت عاَ جِّ تُشاَ

عاليًَّة. ْكٍل أاَْكثاَراَ فاَ ِوالياَِتِه ِبشاَ

• ِلكاَ 	 ، ِباَا ِفي ذاَ ِر اخلاصِّ رَّ عاَ املُقاَ اُوِن ماَ يِْر احُلكوميَِّة ِللتَّعاَ ماِت غاَ راَاِت ااَحْلُكوماِت وامْلُناَظَّ ُب ِبُباَاداَ حِّ تُراَ

ِتِه ِبُحّريَِّة ااَلّديِن  لقاَ ْولاَ ااَلتَّْعليِم املاَْدراَسيِّ واَ عاَ ْوليٍّ حاَ اٍَر اْسِتشاريٍّ داَ مايكوُن ِمْن ِخلِل تاَنْظيِم ُمْؤتاَ

ْمباَراَ 2001،  ْدريْد ِفي ِتْشريناَ الثَّاِني / نُوفاَ ْقُدهُ ِفي ماَ ِر عاَ رَّ ِم ااَلتَّْمييِز، املُقاَ داَ ِد والتَّساُمِح واَعاَ واَاملُْعتاَقاَ

عاليٍَّة  ِة ِبفاَ لاَى املُشاراَكاَ ِة عاَ يْر احُلكوميَِّة واَباقي الاَْطراِف املُْهتاَمَّ ماِت غاَ ُع ااَحْلُكوماِت وامْلُناَظَّ جِّ واَتُشاَ

اَِر. ِلكاَ ااَمْلُْؤتاَ ِفي ذاَ
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• ااِلْسِتشاريَِّة 	 اِت  ِللِْخْدماَ ِة  املُتَِّحداَ  ِ الُماَ ِج  باَْرناماَ ِمْن  ِة  داَ املُساعاَ الِتماس  ِعنْداَ  احُلكوماِت،  ُع  جِّ تُشاَ

لاَباِت  ِإْدراِج طاَ ااَاِلْقِتضاِء، ِفي  ِر، ِعنْداَ  لاَى النَّظاَ جاِل ُحقوِق اِلنْساِن، عاَ ِة التِّْقنيَِّة ِفي ماَ داَ وامْلُساعاَ

ميِر والّديِن َوِحماَيِتِه.  ِة الِفْكِر، َوالضَّ ِة ِمْن أاَْجِل َتْعزيِز احَلقِّ ِفي ُحّريَّ داَ املُساعاَ

• ماعاُت الّدينيَُّة 	 يْئاُت واجْلاَ يُْر احُلكوميَِّة والْهاَ ماُت غاَ ا املُناَظَّ ِة ااَلَِّتي تاَبُْذلُهاَ ُهوِد املُْستاَِمرَّ ُب ِباجْلُ حِّ تُراَ

ِد  لاَى تاَْعزيِز ُحّريَِّة ااَلّديِن أاَْو املُْعتاَقاَ لاَها عاَ ماَ ُع عاَ جِّ ا، واَتُشاَ لاَيْهاَ ُثُّ عاَ ناَْشِر اِلْعلِن واَتاَ ِلتاَْعِزيِز تاَنْفيِذ واَ

ِب الّدينيِّ والتَّْمييِز وااِلْضِطهاِد. ِت التَّعاَصُّ االاَ لاَى حاَ ْوِء عاَ تاَْسليِط الضَّ واَ

• ْعلِن.	 ِر ِفي تاَدابيِر تاَنْفيِذ ااَْلِ لاَِة النَّظاَ ناَةاَ ُحقوِق اِلنْساِن ِإلاَى مواصاَ ْ تاَْدُعو جلاَ

• ِة 	 الّساِدساَ ْوراَِتها  داَ ِفي  ِة  العامَّ ْمعيَِّة  اجلاَ ِإلاَى  ًتا  ُمؤاَقَّ تاَْقِريًرا  ماَ  دِّ يُقاَ أاَْن  ِر اخلاصِّ  رِّ املُقاَ ِمْن  تاَْطلُُب 

. ْمِسنياَ واَاخلاَ

• ِلتاَْمكيِنِه ِمْن أاَداِء 	 ةاَ  ى املاَواِرداَ الّلِزماَ ّرراَ اخلاصَّ ياَتاَلاَقَّ ِد ِمْن أاَنَّ املُقاَ تاَْدُعو الاَِمنياَ العامَّ ِإلاَى التَّأاَكُّ

ْكٍل كاِمٍل.  ِتِه ِبشاَ ُمِهمَّ

• ِة 	 الّساِدساَ ْوراَِتها  داَ ِفي  الّدينيِّ  ِب  التَّعاَصُّ أاَْشكاِل  ميِع  جاَ لاَى  عاَ القاَضاِء  ْسأاَلاَِة  ماَ ِفي  راَ  النَّظاَ ُر  رِّ تُقاَ

ساِئِل ُحقوِق اِلنْساِن«.  ْمِسنياَ ِفي ِإطاِر الباَنِْد ااَلَِّذي ياَْحِمُل ُعنْواناَ »ماَ واَاخلاَ

• ِل / ديِسْمِبراَ 2000.	 ُة 81، 4 كاَانُوناَ الاَوَّ ُة العامَّ لْساَ اجلاَ

ِة ِبِجنيْف( لِم )ُطّلُب املَْدَرَسِة العامَليَّ ْعليِم ِمْن أَْجِل السَّ 6( َنوَذٌج: َبياٌن َحْوَل اَلتَّ

لِم. ْولاَ ااَلتَّْعليِم ِمْن أاَْجِل السَّ باَياٌن حاَ

• اِء العالاَِم 	 ميِع أاَنْحاَ لاَى املاَداِرِس ِفي جاَ يَِّة ِبِجنيْف - نُْعِلُن أاَنَُّه ياَِجُب عاَ ِة العاملاَ ناَْحُن - ُطّلباَ املاَْدراَساَ

باِب:  ميعاَ الشَّ لِّماَ جاَ أاَْن تُعاَ

• ِتِهْم.	 لْفيَّ ُمْعتاَِقداِتِهْم واَِجنِْسِهْم واَخاَ لاَى ِعْرِق الّناِس واَ ِف عاَ شاَ ِللتَّعاَرُّ ااِلنِْفتاحاَ واَالتَّعاَطُّ

• نْيِ ااِلْعِتباَاِر.	 ذ اْحتياجاِتِهْم ِبعاَ ِريناَ وأاَخاَ ااِلْهِتماماَ ِبِصْدٍق ِباآْلخاَ

• 	 . ِريناَ عاَ اآلخاَ ِة ماَ اراَكاَ ااِلْسِتْعداداَ ِللُْمشاَ
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• ِة. 	 داَ اعاَ ِريناَ وااِلْسِتْعداِد ِللُْمساَ ااِلْهِتماماَ ِبُعاناِة اآلخاَ

• اِت. 	 اعاَ لِم واَِحلِّ النِّزاَ لاَى ُصنِْع السَّ التَّعاَرُّفاَ عاَ

• بْراَ الّتاريِخ.	 لِم ِإلاَى العالاَم عاَ لاَبُوا املاَزيداَ ِمْن السَّ أن يستلهموا من النَّاِس ااَلَِّذيناَ جاَ

• ِم. 	 لاَ ها، باَواَْصِفِهْم ُصنَّاًعا ِللسَّ ِة واَخاِرجاَ ًعا، داِخلاَ املاَْدراَساَ لاَ ماَ العاَماَ

• ا. 	 لاَيْهاَ ُف عاَ يَِّة والتَّعاَرُّ ُؤوِن العاملاَ ةاَ الشُّ ُمناقاَشاَ

• فهم مدى هشاشة العالم والعمل وفًقا لذلك باعتبارهم بشريًة واحدة.	

• إبقاء شعلة السلم مضيئة طوال حياتنا. 	

جنيف، قصر األمم، 5102.

ت وضع هذا البيان من تأملت الطلب من جميع العمار من املدرسة العاملية بجنيف. 
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