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                  إآویتاس                                                                                                  نلمدربيالتدریب   األولىاإلقليميةعمل الورشة 

  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 المقدمة
 

 الخلفية 
 

) ToT(حقوق اإلنسان ن في مجال لمدربيالتدريب االقليمية عمل اليشك ل هذا الكتيب أساس ورشة 
الهدف من هذا البرنامج المساهمة .  في الشرق األوسط وشمال أفريقياإآويتاسآجزء من برنامج 

وتخفيف النزاعات في الشرق  ،رشيدال الديمقراطية والحكم عزيززيادة احترام حقوق اإلنسان، تفي 
األوسط وشمال أفريقيا، وخصوصا في العراق، من خالل تعليم فعال لحقوق اإلنسان يهدف إلى 

يهدف البرنامج، في السنوات الثالث القادمة،  إلى . لجميع في المنطقةلحقوق اإلنسان حقيق ثقافة ت
التغيير لتحقيق أداة تعليم حقوق اإلنسان آتعزيز قدرة المنظمات اإلقليمية والمحلية على اعتماد 

 .اإلجتماعي
 

هي األولى من التي تنظ م على مدى خمسة أيام لتدريب المدربين اإلقليمية األولى ورشة العمل 
-25آافة ورش العمل ستكون باللغة العربية وسيتعلم خاللها . ضمن سلسلة من ثالث ورش عمل

برامج وتطبيق وتقييم آيفية تطوير ) الثلث تقريبا من العراق( معلم ا لحقوق اإلنسان من المنطقة 30
سيكون على . تعليم حقوق اإلنسان الفعالة ومبادرات تعليم حقوق اإلنسان المناسبة لحاجات المنطقة

د ببرنامج تدريب مدربي حقوق اإلنسان لمدة ثالث سنوات المشارآين الذين يقع عليهم اإلختيار التقي 
بناء تهدف ورش العمل هذه أيضا إلى .  التدريب محلي ا في بلدانهمنشطةأوالعمل على تطبيق 

ديمومة شبكة لمدربي حقوق اإلنسان في المنطقة لمشارآة الدروس المستفاده فيما المحافظة على و
 .بينهم

 
 لتدریب المدربين  اإلقليمية األولىأهداف ورشة العمل

 :ي التالية للتدريب اإلقليمي للمدربين ه1أهداف ورشة العمل 
 

 .. المنطقة المنطقةفيفيفعال لتعليم حقوق اإلنسان فعال لتعليم حقوق اإلنسان الالبرنامج برنامج الالمكونات مكونات تعريف تعريف  •
 ..محددةمحددةمستهدفه مستهدفه فعالة لتعليم حقوق اإلنسان لمجموعات فعالة لتعليم حقوق اإلنسان لمجموعات وتصميم أنشطة وتصميم أنشطة تخطيط تخطيط  •
 ..تعليم حقوق اإلنسانتعليم حقوق اإلنساننشطة نشطة مهارات تيسير أمهارات تيسير أواستخدام واستخدام تطوير تطوير  •
 ..تعليم حقوق اإلنسانتعليم حقوق اإلنسانومتابعة برامج ومتابعة برامج تطوير مهارات تقييم تطوير مهارات تقييم  •
 ..في بلدهفي بلدهمشارك مشارك موذج لدورة تدريبية يمكن أن ينفذها آل  موذج لدورة تدريبية يمكن أن ينفذها آّل إنتاج نإنتاج ن •

 
شارآون خالل ورشة العمل      ألنشطة  ألنشطة  وفر مبلغ من المال لدعم بعض ا      وفر مبلغ من المال لدعم بعض ا      ييسس ا الم شارآون خالل ورشة العمل      المحلية التي يطوره ا الم . . المحلية التي يطوره
يتم الحصول على موافقة مسبقة من المنظمة التي ينتمي إليها المشارك للسماح له بالمشارآة في               يتم الحصول على موافقة مسبقة من المنظمة التي ينتمي إليها المشارك للسماح له بالمشارآة في               وسوس

نح    أساسيأساسيهذا عنصر هذا عنصر ويعتبر ويعتبر . . ريبية المحلية ريبية المحلية  التد  التد ألنشطةألنشطةهذه ا هذه ا وتطبيق  وتطبيق  تطوير  تطوير   ه يم امج، ألن نح     في البرن ه يم امج، ألن  في البرن
ل                 ؤثر في المقاب ا ي ل                المشارك الفرصة المباشرة الستخدام ما تعلمه وتطوير خبراته بشكل أفضل، مم ؤثر في المقاب ا ي المشارك الفرصة المباشرة الستخدام ما تعلمه وتطوير خبراته بشكل أفضل، مم

 ..على أوضاع حقوق اإلنسان في بلده األمعلى أوضاع حقوق اإلنسان في بلده األم
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  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 المشارآون المشارآون 
ات ى منظم ي األساس إل شارآون ف اتينتمي الم ى منظم ي األساس إل شارآون ف ر   ينتمي الم ر غي ى غي دف ال ة ال ته ى حكومي دف ال ة ال ته ربحااحكومي ربحل ى أو أول ى إل ات  إل ات  منظم  منظم

واع          . .  التي تعمل في مجال حقوق اإلنسان       التي تعمل في مجال حقوق اإلنسان      حليحليالمجتمع الم المجتمع الم  ى أن ضا إل واع          آما ينتمي بعض المشارآين أي ى أن ضا إل آما ينتمي بعض المشارآين أي
ة،  سان الوطني وق اإلن سات حق ل مؤس سان مث وق اإلن يم حق ة بتعل ات المعني ن المنظم رى م ة، أخ سان الوطني وق اإلن سات حق ل مؤس سان مث وق اإلن يم حق ة بتعل ات المعني ن المنظم رى م أخ

ة     ة    المؤسسات التعليمية، والمؤسسات الحكومي امج      ..المؤسسات التعليمية، والمؤسسات الحكومي م من خريجي برن شارآين ه امج       بعض الم م من خريجي برن شارآين ه اس    بعض الم اس إآويت   إآويت
 ..(IHRTP)  الدولي للتدريب على حقوق اإلنسانالدولي للتدريب على حقوق اإلنسان

 
 لمنهجي ةا

يكمن المبدأ .  للبالغينتعليم التجريبياليعتمد نموذج تصميم منهاج ورشة العمل على مبادئ 
من المشارآين وحينها ستصبح ورشة العمل حتوى  من المآبراألساسي في الحصول على القسم األ

ويتم . د بعملية تبادل التعليم والتعل ملتزم المشارآون والميس رون التقي ي. إطار ا للتعبير عن خبراتهم
فالتفكير والتقييم المتواصالن يشكالن . وتطوير استراتيجيات للعمللتطبيقات العملية الترآيز على ا

والتقييم، ويبدأ اليوم التالي طالع اآلراء في نهاية آل يوم ستعقد جلسات الست. محور عملية التعلم
 .الصة لما سبق للربط بين الوحداتبخ

 

 وخبرتهم في التعامل اإلنسانبعمق معرفتهم بحقوق طرق تعليم البالغين، و بإتقانالميس رون ويتميز 
 .مختلفةمع مجموعات 

 

لن يتعلم  وهكذا ف.(HRE) لتطوير تعليم حقوق اإلنسانتطبيقا  لقد صممت ورشة العمل لتكون 
نسان فقط، بل سيحض رون نموذج ا لدورة تدريبية لتعليم حقوق  تصميم تعليم حقوق اإلالمشارآون
خالل ورشة العمل، سيحظى المشارآون بفرصة مناقشة النموذج الذي وضعوه مع . اإلنسان

 الهدف من تطوير نموذج لدورة .مالحظاتهمللحصول على المشارآين اآلخرين والميس رين 
 المؤسساتية من خالل تزويد المشارآين بإطار تدريبية لتعليم حقوق اإلنسان هو مضاعفة القدرة

 .لتطوير مبادرة ملموسة لتطبيق ما تعلموه
 

 معلومات حول الكتيب
، ألنشطةوأهدافها، ووصف اوشكلها العام  ورشة العمل محتوياتي لقي هذا الكتيب الضوء على 

 .األنشطة للعديد من ةأوراق مرجعيعمل ووراق أيضم و. لكل وحدةطار الزمني المقترح واإل
 

لترحيب بالمشارآين وتحديد أهمية ورشة العمل في إلى اهذه الوحدة هدف ت لبدایةا - 1رقم الوحدة 
بالنسبة لورشة هم دارووميبدأ المشارآون بمراجعة توق عاتهم . بناء قدرتهم آمعلمين لحقوق اإلنسان

،  الرئيسة للتدريباألوجهسيقومون باستعراض آما . العمل وآيف يمكنهم العمل بفعالية آفريق
 . والتفكيرالراجعةغذية  والت،ستطالع اآلراء وا،الخالصاتأهمها 

 
 نلمشارآوا يختبر المفاهيم األساسية لحقوق اإلنسان وتعليم حقوق اإلنسان، – 2رقم الوحدة في 

لى ة عقائمم البالغين والمنهجية ال مبادئ تعل مفاهيم حقوق اإلنسان وتعليم حقوق اإلنسان إضافة إلى
 ومعتقداته الخاصة وهي أمور يتم التطر ق وصفاته التي تتطل ب إدراك المعل م إلمكاني اته المشارآة

 . في النشاط األخير من هذه الوحدةإليها
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تنظر في ثالثة مفاهيم  االجتماعيللتغيير  وسيلة -التعليم الفعال لحقوق اإلنسان - 3رقم الوحدة 
قيم حقوق المعقد لمفهوم الن آأداة للتغيير االجتماعي، وتبدأ بأساسية تحد د تعليم حقوق اإلنسا

يتم اآتشاف حقوق اإلنسان على شكل مناقشة . اإلنسان، أي ما هي وآيف يتم  تحديدها وما معناها
خبير  حيث يناقش النوع االجتماعيالمفهوم الثاني هو .  في هذا المجالحضور خبيرإلى جانب 

 وعالقتها بتعليم حقوق للنوع اإلجتماعيالمفاهيم األساسية  في مجال النوع االجتماعيآخر 
 للعمل القدرة التحو ليةأم ا المفهوم الثالث، فهو التغيير االجتماعي حيث يناقش المشارآون . اإلنسان

 .حقوق اإلنسانتعليم في مجال 
 

 حقوق تناول البرمجة لتعليم على أهمية ترآ زاإلنسان  تصميم تعليم حقوق – 4رقم الوحدة 
متطلبات المنهج في هذه الوحدة، يستكشف المشارآون . بطريقة آلية لتحقيق أفضل النتائج اإلنسان

الالزمة لتعليم حقوق اإلنسان من خالل درس العناصر األساسية على المستويين التنظيمي 
  تعليمألنشطةالتخطيط عند  معلمو حقوق اإلنسان راعيها التي يجب أن يوالمجتمعيالتنظيمي 

 .حقوق اإلنسان
 

 .  فاعلة في مجال تعليم حقوق اإلنسانأنشطة األسس الضرورية لتصميم 4 إلى 1تضع الوحدات 
 

، يعمل المشارآون ضمن فرق محددة وفقا  تطویر نموذج لدورة تدریبية– 5رقم الوحدة في 
قومون التي سيللجمهور المستهدف في التدريب، لتحديد العناصر األساسية لنموذج الدورة التدريبية 

 .8 و7رقم في الوحدتين استكمال هذا النشاط يتم . جمهورهم المستهدفبتصميمها الحقا  ل
 

، يحظى المشارآون بفرصة التفكير في  معلم حقوق اإلنسان والمشارآون- 6رقم الوحدة في 
ي تحديات التي قد يواجهونها فالدورهم آميس رين لعملية تعليم حقوق اإلنسان واستكشاف بعض 

 . هذه التحدياتمواجهةويتشارآون االستراتيجيات التي اتبعوها لآميسرين عملهم 
 

 تعليم حقوق مجابر دامة المتابعة أساسية للتأآد من ضمان استأنشطةالتقييم المخطط له بشكل جيد و
 يحدد المشارآون الطرق  والمتابعة،تحویل التعليم تقييم البرنامج، – 7رقم لوحدة في ا. اإلنسان

 .للدورة التدريبية التي صمموهاألنشطة التقييم والمتابعة آما يخططون . لفعالة لقياس النتائجا
 

تمام النماذج لدوراتهم التدريبية الفرصة ال للمشارآين وفرت نموذج لدورة تدریبية – 8رقم الوحدة 
 .هم ومالحظاتهمالمجموعة للحصول على تعليقاتعرضها على و
 

معلومات حول متابعة ورشة العمل هذه لمشارآين  يقدم ل  التقييم والختام– 9رقم الوحدة وأخيرا، في 
 لحلقات التدريب المحلي ة الخاص ة بتعليم حقوق إآويتاسالخاص ة بتدريب المدر بين أي نظام تقديم مشاريع 

 تغذيتهم تقديمستتوف ر للمشارآين فرصة . اإلنسان آجزء من برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 .ورشة العمل لاميةتختاإلاستمارة التقييم الراجعة في ما يتعل ق بورشة العمل عبر 
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 معلومات حول المنظمين
 

 .المرآز الدولي لتعليم حقوق اإلنسان -  (Equitas) إآويتاسنظمت ورشة العمل هذه على يد 
 

 ال تهدف مية المرآز الدولي لتعليم حقوق اإلنسان آمنظمة غير حكو-(Equitas)  إآويتاسأسس 
آنديين ومدافعين عن حقوق  من باحثين ومحامين ةمجموعه قيادي من قبل 1967 للربح عام

 من خالل االجتماعيةالسالم، والعدالة و، ةنمية البشريالتواإلنسان من أجل تحسين الديمقراطية، 
 .تعليميةالبرامج ال
 

ناء لب إآويتاسبرامج ساعدت .  رائدا في تعليم حقوق اإلنسانإآويتاسمنذ ذلك الوقت، أصبح 
  منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في المشارآةالقدرات في آندا وخارجها عدد من

 في المناقشات المتعلقة بحقوق اإلنسان، لتحدي التصرفات والممارسات العنصرية، وإجراء الفاعلة
 .بيقهاإصالحات سياسية وتشريعية مهمة لتعزيز حماية حقوق اإلنسان وتط

 المهارات، تعزيز المعرفة، تنمية حاليا على إآويتاسترآز برامج تعليم حقوق اإلنسان الخاصة ب
خلق مؤسسات وطنية مستقلة معنية بحقوق اإلنسان :  العمل حول الموضوعات التاليةوتشجيع

 وتقويتها، تدريب مدربي المنظمات غير الحكومية، تعليم حقوق اإلنسان في النظام المدرسي،
 عن حقوق اإلنسان ومراقبة ذلك، حماية مجموعات محددة في المجتمع، المدافعةالتدريب في مجال 

، قتصاديةاإل الحقوق وتعزيز وحمايةبما في ذلك النساء، العمال المهاجرين، األطفال واألقليات، 
 األوسط الشرقو الحالية إلى توسيع برامجها في آندا، إآويتاستدعو خطط .  والثقافيةجتماعيةاإل

دول الكومنولث وأوروبا الوسطى والشرقية، و  مع مواصلة العمل في آسيا،أفريقياوشمال 
 .أفريقيافي  والمستقلة،

 
 الشكرالشكر

 ::ييب التدريبب التدريبييكتكتالال   هذا هذاالذي طورالذي طورووتطوير المنهج تطوير المنهج لل  إآويتاسإآويتاسفريق فريق يرد أدناه أسماء أعضاء يرد أدناه أسماء أعضاء 
 

  المرآز الدولي لتعليم حقوق اإلنسان المرآز الدولي لتعليم حقوق اإلنسان–  إآویتاسإآویتاس
 ي، مديرة التعليمفينشينزا نازار •
 بول ماك آدامز، أخصائي في التعليم •
 آريستين ميسييه، مديرة برنامج، الشرق األوسط وشمال إفريقيا •
 روب شروبشاير، مدير برامج •
  برنامج، آسيامسؤولبينغ آرغيليس،  •
  برنامج، البرنامج الدولي للتدريب على حقوق اإلنسانمسؤولةسيسيليا تومبسون،  •
 دول الكومنولث المستقلة/برنامج، أوروبا الوسطى والشرقيةاك، مديرة شريا هول •
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 الميس رون
 سالي سالم، ميس رة مستقلة للشباب، مصر •
النوع  برنامج والمسؤولة عن الرفاعي، مدر بة مستقلة على حقوق اإلنسان نسوس •

 ، اليمنصندوق األمم المتحدة للسكان، اإلجتماعي
 

 الخبير
  الباحثين، هيورايتس أوزاآا، اليابانسرئيبالنتيال، . جيفرسون ر •

 
 
 
 
 
 

  .الدولية للتنمية الكندية الوآالة من خالل يةكندالحكومة الأنجز هذا البرنامج والكتيب بدعم مالي من 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8



9 
 إآویتاس                                                                                                                  نلمدربيالتدریب   األولىاإلقليميةعمل الورشة 
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  ورشة العملبرنامج
 

 االفتتاحيةاالفتتاحية األمسية  األمسية برنامجبرنامج

 

 2007 )فبرایر ( شباط2الجمعة 
 الوقت النشاط/ةالوحد العنوان
 االفتتاحية والتسجيل والترحيب إلى ورشة العملاألمسية 

 
  

 بدایةال
 بفرق العملالتعريف 

 1رقم الوحدة 
 1رقم النشاط 

17:00 – 17:40 

 18:00 – 17:40 2رقم النشاط   العملقواعد تحديد 

 18:45 – 18:00 3رقم النشاط   ومضمون ورشة العملالموارد/التوق عات

 19:15 – 18:45 4رقم النشاط  ملخصات واستطالع اآلراءلحول ا

 حقوق اإلنسان األساسية لحقوق اإلنسان وتعليم بادئالم
  حقوق اإلنسان وتعليم حقوق اإلنسانفهم

 2رقم الوحدة 
 1رقم النشاط 

19:15 – 20:15 

 20:15  العشاء
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  اليوم األولبرنامج
 

 2007 )فبرایر ( شباط3السبت 
 الوقت النشاط/وحدةال العنوان

 مراجعة لليوم السابق
 

 خالصة
 

8:30 – 9:00 
 

 9:45 – 9:00 2رقم النشاط  المنهجية القائمة على المشارآة وتعليم حقوق اإلنسان

 10:30 – 9:45 3رقم النشاط  التقييم الذاتي: لمحة عن معلم حقوق اإلنسان

 11:00 – 10:30 استراحة 
  3رقم الوحدة  االجتماعي وسيلة للتغيير -انالتعليم الفعال لحقوق اإلنس

 
: اإلنسانتعليم حقوق اإلطار الحالي لعملنا في مجال 
 مناقشة حول قيم حقوق اإلنسان

 12:40 - 11:00 1رقم النشاط 

 14:00 – 12:40 الغداء  
 15:00 – 14:00  1رقم النشاط  تتمة

 15:15 – 15:00 استراحة 
 16:45 – 15:15 2رقم النشاط   مختلفةةهدفمستر تعليم حقوق اإلنسان لجماهي

 18:15 – 16:45  3رقم النشاط  وتعليم حقوق اإلنسان النوع اإلجتماعيمفاهيم 

   تعيين المشارآين للقيام بالتلخيص
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  اليوم الثاني اليوم الثانيبرنامجبرنامج
 

 2007 )فبرایر ( شباط4األحد 
 الوقت النشاط/الوحدة العنوان

 مراجعة لليوم السابق
 

 9:00 – 8:30 صةخال

 التعلم التحويلي والتغيير اإلجتماعي
 

 10:45 – 9:00 4رقم النشاط 

 11:00 –10:45 إستراحة 
 تقييم الوحدات األولى، الثانية والثالثة

 
 11:00– 11:15 

 تصميم تعليم حقوق اإلنسان
 تحقيق النتائج المرجوةتطوير برامج تعليم حقوق اإلنسان ل

 4رقم الوحدة 
 1رقم  النشاط

11:15 – 12:45 

 14:00 – 12:45 الغداء 
 اسياتاألس -تطوير دورة تدريبية 

 
 14:30 – 14:00 2رقم النشاط 

 14:45 – 14:30 3رقم النشاط  عليميالتدورة تطوير البرنامج 

 15:00 – 14:45  4رقم تقييم الوحدة 

 15:30 – 15:00 استراحة 
 تطویر نموذج للدورة التدریبية

  للجمهور المستهدفةالتعليميالحاجات تقييم 
 5رقم الوحدة 
 1رقم النشاط 

15:30 – 17:45 

   تعيين المشارآين للقيام بالتلخيص

 



12 
 إآویتاس                                                                                                                  نلمدربيالتدریب   األولىاإلقليميةعمل الورشة 
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  اليوم الثالث اليوم الثالثبرنامجبرنامج
 

 2007 )فبرایر ( شباط5 االثنين
 الوقت النشاط/الوحدة العنوان

 مراجعة لليوم السابق
 

 9:00 – 8:00 خالصة

 دافهوأه البرنامج غايةتحديد 
 

 10:15 – 9:00 2رقم النشاط 

 10:30 – 10:15 ةاستراح 

 تحديد مضمون البرنامج
 

 12:30 – 10:30 3رقم النشاط 

 14:00 – 12:00 الغداء 
 15:30 – 14:00 4رقم النشاط  تحديد مواد البرنامج والتقنيات المناسبة

  5رقم الوحدة  معل م حقوق اإلنسان والمشارآون

 14:00 - 13:00 1رقم لنشاط ا فن  التيسير 

 15:45 – 15:30 ةاستراح 
 معلم حقوق اإلنسان والمشارآون

 فن  التيسير
 6رقم الوحدة 
 1رقم النشاط 

15:45 – 16:45 

   تعيين المشارآين للقيام بالتلخيص
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  اليوم الرابع اليوم الرابعبرنامجبرنامج
 

 2007 )فبرایر ( شباط6الثالثاء 
 الوقت النشاط/الوحدة العنوان
 9:00 – 8:30 خالصة ة لليوم السابقمراجع

 10:00 – 9:00 2رقم النشاط  معضلة التيسير

 10:30 – 10:00 3رقم النشاط  تعليم حقوق اإلنسان أنشطةتشارك 

 10:45 – 10:30 استراحة 
 12:15 – 10:45 3رقم النشاط  تتمة

 12:30 – 12:15  تقييم نهاية الوحدة

 14:00 – 12:30 الغداء 
 والمتابعة تحویل التعليملبرنامج، تقييم ا

 دورة التحسين المتواصلة
 7رقم الوحدة 
 1رقم النشاط 

14:00 – 14:45 

 15:45 – 14:45 2رقم النشاط  تقنيات التقييم

 16:00 – 15:45 استراحة 

 16:30 –16:00 2رقم النشاط  تتمة

 تحويل التعليم
 

 17:30 – 16:30 3رقم النشاط 

 17:45 –17:30   التقييم– 7رقم نهاية الوحدة 

   تعيين المشارآين للقيام بالتلخيص
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  اليوم الخامس اليوم الخامسبرنامجبرنامج
 

 2007 )فبرایر ( شباط7 األربعاء
 الوقت النشاط/الوحدة العنوان

 مراجعة لليوم السابق
 

 9:00 – 8:30 خالصة

  8رقم الوحدة  نموذج لدورتك التدریبية

 إنهاء نموذج دورتك التدريبية
 

 11:15 – 9:00 1رقم اط النش

 11:30 –11:15 استراحة 

 13:3 – 11:30 2رقم النشاط  عرض نماذج المشارآين للدورات التدريبية

 14:30 – 13:30 الغداء 
  9رقم الوحدة  والختام  تقييم ورشة العمل
 15:30 - 14:30 1رقم النشاط  الخطوات التالية

 تقييم ورشة العمل والختام
 

  16:15 –15:30 2رقم النشاط 

 



  البداية – 1الوحدة رقم 
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  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

  1رقم الوحدة 
 البدایة 

 
 

 الوقتالوقت    النشاطالنشاط

 
 

 
 لمحة عامةلمحة عامة

لترحيب بالمشارآين وتحديد أهمية ورشة العمل في بناء قدرتهم آمعلمين اإلى  هذه الوحدة تهدف
 بالنسبة لورشة العمل وآيف ومواردهم توق عاتهم باستعراضيبدأ المشارآون . لحقوق اإلنسان

أهمها ، األوجه الرئيسة للتدريبباستعراض سيقومون آما . يمكنهم العمل بفعالية آفريق
 .  والتفكير،غذية الراجعة والت،استطالع اآلراءو ،الخالصات

  دقيقة دقيقة4040  بفرق العملبفرق العملالتعريف التعريف  11رقم رقم النشاط النشاط 
  دقيقة  دقيقة 2020   العملالعملقواعد قواعد تحديد تحديد    22رقم رقم النشاط النشاط 
  دقيقة دقيقة3030  ومضمون ورشة العمل ومضمون ورشة العملالمواردالموارد//التوقعاتالتوقعات 3رقم النشاط 
  دقيقة دقيقة3300 واستطالع اآلراءواستطالع اآلراء  ملخصاتملخصاتحول الحول ال 4رقم النشاط 



  البداية – 1الوحدة رقم 
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   بفرق العمل  التعریف 1  رقمالنشاط
 الهدف

 يتعرفون إلى بعضهم البعض واستكشاف إآويتاسجعل المشارآين وأعضاء فريق 
 . المهمة لعمل معلمي حقوق اإلنساناالتجاهات/القيم

 الوقت

  دقيقة40

 التفصيل

 

 
 

 .قسمينالنشاط إلى يقسم هذا 
 مجموعات مكونة من فرق متعددة، يطلب الميس ر من المشارآين تكوين القسم أفي 

 ".التعرف"للقيام بنشاط 
حول مضمون النشاط وآيفية طالع اآلراء باست، يقوم الميس ر باختصار القسم بفي 

 .القيام به

  التعریف  القسم أ  دقيقة 20
مكتوبة على قطع آبيرة من  تجاهاتالا/خصيةيعرض الميس ر عدد ا من القيم الش

 :الورق ويوزعها في أماآن مختلفة من الغرفة

 مشارآة الوجدانية ال •

 االحترام •

 العدالة •

 التعاطف •

 المسؤولي ة •

الموزعة ومن ثم يقف آل  واحد  التجاهاتا /يطلب من المشارآين التفكير في القيم
 .عل م حقوق اإلنسان من سواها لمأآثرأمام القيمة التي يجدها مناسبة 

أمام المشارآين اآلخرين الواقفين أمام القيمة ) االسم، البلد، المنظمة(يعر ف بنفسه 
 .نفسها

 ◄◄◄تابع 

 ملخ ص

االتجاهات /يهدف إلى دفعكم إلى التفكير في القيم" آسر الجمود"هذا النشاط 
 .إلنسانالمختلفة التي تعتمدونها آمعل مين لحقوق ا
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 إآویتاس                                                                                                                  نلمدربيالتدریب  ولى األاإلقليميةعمل الورشة 

  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 1تابع النشاط رقم 
 

 . دقائق حول سبب اختيار هذه القيمة5يتناقش المشارآون لمدة 
اب اختيار يطلب الميس ر حينها من آل فريق، بدوره، أن يعر ف بأعضائه ويشرح أسب

 .هذه القيمة بالذات

 طالع االراءاست   القسم ب   دقيقة 20
يم الشخصية         ين الق يم الشخصية        يناقش الميّسر العالقة ب ين الق وق        التجاهات التجاهات اا  //يناقش الميس ر العالقة ب م لحق ة آمعل وق      والفعالي م لحق ة آمعل والفعالي

 ..اإلنساناإلنسان

 
 تفكير نقطة لل

في محاضرات تعليم حقوق اإلنسان، لكن في بعض "  اإلنسانققيم حقو"غالب ا ما تذآر عبارة 
 .ب استعمالها بسبب التفسيرات المختلفة لهذه القيماألحيان يصع

 قيمنا تأثيرما آيف تطبق القيم المذآورة في هذا النشاط في عملك آمعلم لحقوق اإلنسان؟   ●
  لحقوق اإلنسان؟ن على فعالية عملنا آمعلمياتجاهتنا/الشخصية

 هذه القيم بفهمبهم بتدري تقوم  يمكنك، آمعلم لحقوق اإلنسان، أن تسمح لألشخاص الذينآيف ●
 ؟وتوضيحها

هل من قيم أساسية يجب أن يتمتع بها معلم حقوق اإلنسان؟ هل تود إضافة أي قيم أخرى على  ●
 الالئحة المدرجة في هذا النشاط؟

العدالة في لضمان آيف تتصر ف آمعل م لحقوق اإلنسان . إحدى القيم المذآورة هي المساواة ●
 ؟في إطار عملك النوع اإلجتماعي

 
 

 ◄◄◄تابع 
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 إآویتاس                                                                                                                  نلمدربيالتدریب   األولىاإلقليميةعمل الورشة 

  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 1تابع النشاط رقم 

 
 العدالة في النوع اإلجتماعي 

عبارة عن مشارآة الرجال والنساء بشكل متساو  في تنمية مجتمعاتهم والولوج المتساوي لمنافع 
ومن شأن المساواة أن تمك ن ليس فقط النساء، بل أيض ا أطفالهن  وعائالتهن  ومجتمعاتهن  . التنمية

 ضرورية العدالة في النوع اإلجتماعيمن هذا المنطلق، ليست . تغل ب على الفقروبلدانهن ، من ال
 .المستدامةفحسب، بل ان ها عنصر محوري بالنسبة إلى التقد م البشري والتنمية 

فهي مفيدة بالنسبة للنساء واألطفال على حد  : بمنفعة مزدوجة العدالة في النوع اإلجتماعيوتعود 
 آما ان . م ويتمت عون بصح ة جي دة تنجب بنات وبنين معل مين يثقون بأنفسهتعلمةالم المرأة إنسواء إذ 

تأثير المرأة في ات خاذ القرارات داخل األسرة أثبت أثره اإليجابي على تغذية العائلة وتربيتها 
 .والعناية الصحية فيها

 آافة أشكال التمييز لكن، وعلى الرغم من تحس ن ملحوظ في تمكين المرأة منذ اتفاقية القضاء على
بين النوع  ، إال  أن  التمييز1979ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العام ة لألمم المتحدة في 

وهي تظهر من خالل تفضيل البنين .  ال يزال ظاهرة مستشرية في آافة أنحاء العالماإلجتماعي
 إضافة إلى العنف الصريح على البنات ومحدودية فرص التعليم والعمل المتاحة للنساء والفتيات

 .والجنسي والذي يتجل ى بشكل العنف الجسدي النوع اإلجتماعيالمبني على التمييز بين 
 المرأة تعزيز تأثيرها على ات خاذ وتمكين النوع اإلجتماعييتطل ب القضاء على التمييز بين 

األسرة ومكان :  مختلفةالقرارات األساسية التي تؤثر على حياتها وحياة أطفالها في ثالثة مجاالت
 .العمل والساحة السياسية

 Women and . 2007The State of the World’s Children، )2006(اليونيسيف : مرجعال
The Double Dividend of Gender Equality: Children ، متوافر على شبكة اإلنترنت على الموقع

 :التالي

http://www.unicef.org/publications/files/The_State_of_the_Worlds__Children__2
007_e.pdf.  

 
■نهایة النشاط 

معلومات 
 أآثر 
 ...حول
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  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 

  العملقواعد تحدید  2 رقم النشاط
 الهدف

 . للعمل بشكل فعال آفريقالعملقواعد تحديد 

 الوقت

  دقيقة20

 التفصيل

 

 

 
 
 

 .قسمينيقسم هذا النشاط إلى 
 فعالية، يطلب من المشارآين ذآر التصرفات التي تؤث ر سلب ا على القسم أفي 

 .الفريق
 .الضرورية للعمل بفعالية آفريق خالل ورشة العمل قواعدال، تحدد القسم بفي 

  العصف الذهني القسم أ  دقائق5
التي إما قد تساعد عمل التجاهات والسلوآيات لتحديد ايقوم الميس ر بجمع األفكار 

 .تعيقهالفريق بفعالية وإما 
بادراجها في أعمدة مختلفة على ورق الميس ر قوم بينما يعطي المشارآون األفكار، ي

 فريقضمن تي تسيء إلى فعالية العمل الالتجاهات والسلوآيات ، تكتب مثال  اقالب
 .العمل باللون األخضر في العمود الثاني  تساعدباألحمر في عمود، واألخرى التي

 العملقواعد تحدید  القسم ب   دقيقة15
المشارآون مع الميس ر عدد ا من ، يطور القسم أبناء على األفكار المقترحة في 

يمكن العودة أيض ا إلى اإلعالن . التي تجعل العمل ضمن فريق فعال ا العملقواعد 
والتفكير في آيفية تأثيره ) 1رقم  يةلمرجعاالورقة  راجع(العالمي لحقوق اإلنسان 

 .التي تحددها لفريقكقواعد العلى 

◄◄◄تابع 

 الملخ ص

 عنصر مهم في أي ورشة عمل لخلق بيئة عمل إيجابية حيث العملتحديد قواعد 
 العمليحد د المشارآون قواعد . الجميع مسؤولون عن ضمان نجاح ورشة العمل

 .لورشة العمل خالل هذا النشاط
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 إآویتاس                                                                                                                  نلمدربيالتدریب   األولىاإلقليميةعمل الورشة 

 فریقيا  أشمالفي الشرق األوسط و
 

2تابع النشاط رقم   
ا     قواعد العمل قواعد العمل الميس ر  الميّسر  دون  دون  يي ا      المتفق عليه وح قالب   ضمن   ضمن    المتفق عليه وح قالب   ل ة طوال         ل ا في الغرف ة طوال          ويعلقه ا في الغرف  ويعلقه

ل  ة العم دة ورش ل م ة العم دة ورش يهم    . . م ن ف ق، بم راد الفري ع أف شعر جمي م أن ي ن المه يهم    م ن ف ق، بم راد الفري ع أف شعر جمي م أن ي ن المه سرين، م سرين،  المي  المي
 ..احترامهااحترامهاببلتزام لتزام الال وا واقواعد العملقواعد العملرتياح إلى رتياح إلى باالباال

 ::مفيدةمفيدةقواعد عمل قواعد عمل مثلة على مثلة على بعض األبعض األتشمل تشمل 

 منح الجميع فرصة للتكلممنح الجميع فرصة للتكلم •
 ألنشطةألنشطةاامنع الهواتف النقالة خالل منع الهواتف النقالة خالل  •
 لمناقشاتلمناقشاتالمخصص لالمخصص ل الوقت  الوقت احتراماحترام •

 
  العملقواعد تحدید  

ما يسمح  م مجموعة من اإلرشادات لكل من الميس رين والمشارآين العملقواعدتوفر 
إنها وسيلة لتحديد تفاعالت الفريق غير الصحية . للفرق  فعالةاتبالحصول على ديناميكي

 . وصحيةإنتاجيةوتساهم في تطوير تفاعالت 
تنطبق هذه .  ننشئ مبادئ االحترام المتبادل داخل الفريقالعملقواعد من خالل تحديد 

يمكن أن تستخدم لمعالجة  .بغض النظر عن خلفيتهم المبادئ على أعضاء الفريق آافة
 .منع بعض أعضاء الفريق من التحدث أو االستماع إليهمي قد ذي الالتدرج الهرمي

إنه يطرح  .السلطةالصعب بخصوص موضوع ال يمنح فرصة لطرح العملقواعد تحديد "
الذي يشعر به معظم الطالب عند دخولهم إلى  إلحساس بعدم الراحةاعلى جدول األعمال 

 لإطار عم التي قد يواجهها الصف ويوفر الصعوباتإنه يستبق . يدة درس جدقاعة
 ."تم التوصل إليه جماعيا لحل هالالستجابة لهذه الصعوبات 

 
 ،Using Ground Rules to Negotiate Power in Classroom.‘بريسكين، ال :المرجع

لنصف مجريات االجتماع ا ،Curriculum The Evaded: Centring on the Marginsفي
: ، أوتاوا، أونتاريو80، 49، 32-25السنوي الثاني للجمعية الكندية لدراسة المرأة والتعليم، المعهد الدولي، 

 .الجمعية الكندية لدراسة المرأة والتعليم، المعهد الدولي

  
 ◄◄◄تابع 

 حول معلومات أآثر
... 
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 إآویتاس                                                                                                                  نلمدربيالتدریب   األولىاإلقليميةعمل الورشة 

  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

2تابع النشاط رقم   

 
 نقطة للتفكير

البعض يفضل مثال   ". العملاعد قو"يستخدم معلمو حقوق اإلنسان عدة صيغ لإلشارة إلى 
التفسير المنطقي المطروح هو أن . حول العمل بفعالية آفریق" عقد اتفاقية"التحدث عن 

 تيسرتعبر عن قيد في نشاط الفريق في حين أن اإلتفاقية المتبادلة " العملقواعد "عبارة 
 .عمل الفريق

 :التالية قم بالتفكير في األسئلة ،بعد وضع القواعد لهذا الفريق 
 أية عبارة تفضل أن تستخدم خالل التدريب؟ •
 حقوق اإلنسان؟  تعليمأنشطة مناسب لكل نوع من عملقواعد هل وضع  •
 المجموعات المكونة من فرق متعددة؟ هل من قواعد يجب أن تكون مشترآة بين  •
هل هناك شروط تؤث ر على نوع القواعد التي يتم وضعها، آطغيان عدد الرجال  •

 داخل فريق معي ن أو مشارآة أشخاص من مستويات خبرة مختلفة من على النساء
 المنظمة نفسها؟ آيف يضمن الميس ر المساواة في المشارآة في حاالت آهذه؟

  أو يجب أن يترك هذا للمشارآين؟العملقواعد هل من المناسب للميس ر اقتراح  •
فعل الفريق عند  ما يجب أن تكون ردة ؟العملقواعد من يكون مسؤوال  عن مراقبة  •

 ؟القواعدانتهاك أي من 
 ؟العملقواعد ما هي بعض الممارسات الناجحة لتحديد  •
 باختالف موقعك آمشارك أو ميس ر تعاملك مع موضوع قواعد العملختلف يهل  •

 في ورشة العمل؟
 

 ■نهایة النشاط 
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 إآویتاس                                                                                                                  نلمدربيالتدریب   األولىاإلقليميةعمل الورشة 

  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 
 ملخ ص مواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: 1 رقم يةالورقة المرجع

 
 ")يولد جميع الناس أحرارا  متساوين في الكرامة والحقوق"( في المساواةالحق  .1
 الحرية من التمييز .2
 الحق في الحياة والحرية والسالمة الشخصية .3
 الحرية من االستعباد .4
 الحاط ة للكرامةالحرية من التعذيب والمعاملة  .5
 الحق في االعتراف بالمرء آشخص أمام القانون .6
 انونالحق في المساواة أمام الق .7
 محكمة مختص ةاللجوء إلى الحق في  .8
  والنفيالتعس فيالحرية من التوقيف  .9

 الحق في محاآمة علنية عادلة .10
 الحق في قرينة البراءة  .11
 حرية المرء من التدخ ل في خصوصيته وعائلته ومنزله ومراسلته .12
 الحق في التحرك بحرية داخل أي بلد أو بين أي بلد وآخر .13
 رى هربا  من االضطهاد أخبالدالحق في اللجوء إلى  .14
 الحق في الجنسية وحرية تغييرها .15
 وتأسيس أسرةالحق في الزواج  .16
 التمل كالحق في  .17
 حرية المعتقد والدين .18
 حرية الرأي والمعلومات .19
 االشتراك في الجمعي ات والجماعات السلميةالحق في  .20
 حر ةالنتخابات االواالشتراك في إدارة الشؤون العامة الحق في  .21
 ة االجتماعيةنالحق في الضما .22
  واالنضمام إلى نقاباتبشروط مرضيةالحق في العمل  .23
 أوقات الفراغالحق في الراحة و .24
 مستوى آاف  من المعيشةالحق في  .25
 الحق في التعليم .26
  الثقافيفي حياة المجتمعاالشتراك الحق في  .27
 حقوق اإلنسانتتحق ق بمقتضاه الحق في نظام اجتماعي  .28
 حر  آاملنمو   لضمان واجبات نحو المجتمع .29
  في الحقوق المذآورة أعالهواألفرادالحرية من تدخل الدولة  .30
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  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 
  ومضمون ورشة العملالموارد/ التوق عات3النشاط رقم 

 
 الهدف

 في إطار الغاية من ورشة العمل وأهدافها والمواردمناقشة توق عات المشارآين 
 .ومضمونها

 
 الوقت

  دقيقة45
 

 التفصيل
 

 

 
 
 

 

 .ثالثة أقساماط إلى  هذا النشقسمي
 . المتوافرة لورشة العملوالموارد توق عاتك  تناقش،القسم أفي 
في . ينظر الميس ر في الغاية من ورشة العمل وأهدافها ومضمونهاالقسم ب، في 

 . المتوافرةوالمواردإطار التوق عات 
شرق  ورقة المعلومات األساسية الخاصة ببرنامج الإآويتاس فريق يقدم، القسم جفي 

  .األوسط وشمال أفريقيا
 

 والمواردالتوق عات  القسم أ  دقيقة15
في ورشة العمل هذه، استمارة المشارآة بناء على المعلومات التي تم جمعها من 

 والمواردتوق عات المجموعة على لوح قالب جدول يتضمن يكون الميس ر قد حض ر 
معرفة في مجال تخطيط ال/الخبرات والمعلومات/المهاراتما يخص المتوافرة في
الورقة  راجع( التدريب المتعل قة بتعليم حقوق اإلنسان قديم أنشطةوتصميم وت

 ).2 رقم يةالمرجع
 

يمكنكم أن . ومواردآميجب أن تستفيدوا من هذه الفرصة للتأآد من ذآر توق عاتكم 
 . إلى ذلك الميس ر تعديلها إذا ما دعت الحاجةمنتطلبوا 

 

حيث يمكن للمشارآين أن " parking lotمحطات توقف "كرة آما يفس ر الميس ر ف
تساؤالت قد ال تناق ش بالضرورة خالل ورشة العمل، /مواضيع/يعب روا عن مسائل

 يعرض في لوح قالبفي " الموقف"يمكن التعبير عن مسائل . ولكنها تهم  المشارآين
ساء الشاي الغرفة ويناق ش بشكل غير رسمي خالل فترات الراحة المخص صة الحت

 .وتناول الغداء
 ◄◄◄تابع 

 الملخ ص

.  المشارآةأوراق المذآورة في واردوالمهذا النشاط عبارة عن مناقشة التوق عات 
 من جهة، وأهداف ورشة العمل من جهة ومواردكيربط الميس ر ما بين توق عاتك 

 .أخرى
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3تابع النشاط رقم   
 

 والمضمون الغایة واألهداف القسم ب ائق دق10
 مشيرا إلى توق عات ومضمونهايعرض الميس ر الغاية من ورشة العمل وأهدافها 

 .ومواردهمالمشارآين 
 تشكل  والمهارات التيتحويل التعليمآما يلفت الميس ر النظر إلى أهمية التفكير و

 .جانبا  أساسيا من ورشة العمل هذه
 

 ورقة المعلومات األساسية الخاصة ببرنامج الشرق األوسط وشمال أفريقياالقسم ج   دقيقة 20
 : بشكل موجز تطوير ورشة العمل هذه على النحو التاليإآويتاسيصف فريق 

 ياتطوير اقتراح بالتعاون مع مشارآين من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريق •
  لتفعيل مدى البرنامج وات جاهه2006أيلول /دورة تخطيط إقليمية في سبتمبر •
مشروع مخط ط تمهيدي لورشة العمل هذه يتم توزيعه على المشارآين الذين  •

 حضروا دورة التخطيط
 . لتقديم التغذية الراجعةمشروع آتي ب لورشة العمل هذه يتم توزيعه على أعضاء  •

الهدف، : تصار برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا باخإآويتاسثم يعرض فريق 
  . خالل السنوات الثالث القادمةاألنشطةالغاية وسلسلة 

 
 ■نهایة النشاط 



  البداية – 1الوحدة رقم 
 

25 
 إآویتاس                                                                                                                  نلمدربيالتدریب   األولىاإلقليميةعمل الورشة 

  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 
 مواردالتوق عات وال: 2 رقم يةالورقة المرجع

 
 .يلخ ص الجدول أدناه التوق عات والموارد التي حد دها المشارآون في ورشة العمل

 
 الموارد

  دورة أن تقد م لآلخرین خاللماذا تستطيع
  هذهالتدریب اإلقليمي للمدر بين

 لتوق عاتا
ما هي المكاسب التي تطمح للحصول عليها من 

 التدریب اإلقليمي للمدر بين

 
 

 الخبرة في تقييم الحاجات
  تصميم المخط طات التمهيدي ة-
  تنسيق حلقات التدريب-
  مهارات التقديم-
  النوع االجتماعي مسائل-
  مناقشة المسائل العملي ة والنظري ة-
  لعب األدوار وغيرها من أنشطة المشارآة-
  القوى المحر آة للمجموعة-
  المشارآة الفع الة-
  عقد حلقات توعية-
  آيفي ة آتابة دراسة الحاالت-
  آيفي ة التعامل مع فئة الشباب-
  الخبرة الميداني ة-
  خلق تقارير ظل -

 

 ةتقني ات تدريب جديد -
  تصميم آتي بات تعليم حقوق اإلنسان-
  مهارات التيسير-
  استخدام منهجي ة المشارآة-
  الحصول على الخبرة من المشارآين-
  تطوير برامج تدريب متخص صة-
  العمل مع مجموعة متنو عة من المشارآين-
  المرونة في التدريب-
 تمارين آسر الجمود -
  تقييم البرنامج ومتابعته-

 /المهارات
 الخبرات

في التخطيط 
ألنشطة التدريب 

المتعل قة بتعليم 
حقوق اإلنسان 

وتصميمها 
 .وإلقائها

  المشارآةمنهجية -
  التقييم-
  إدارة الميزاني ات-
  الترتيبات اللوجستي ة-
  الشبكة-
  المواد المتعل قة بحقوق األطفال-
  المعلومات الخاص ة بالبلد-
  حقوق المرأة-
 قة بالعنف ضد  المرأة المسائل المتعل -
  حقوق األطفال-
  تخطيط أنشطة لمجموعة معي نة مستهدفة-
  التعليم من بعد-
  دور أبحاث الشباب في تعليم حقوق اإلنسان-
   تقني ات لخلق القوى المحر آة للمجموعة-

 التخطيط االستراتيجي -
  تقني ات االت صال-
  التقييم-
  مواد التدريب-
لف المسائل المطروحة  تخصيص الوقت لمخت-

 في التدريب
  آتابة دراسة الحاالت-
  مواد حقوق اإلنسان الدولي ة-
  آيفي ة جعل البرنامج برنامجا  مستديما -
  تحديد غايات البرنامج وأهدافه-
  الخبرة الضروري ة إلدارة ورشة عمل مماثلة -
 
 
 

 /المعلومات
 المعارف

في التخطيط 
ألنشطة التدريب 

عليم المتعل قة بت
حقوق اإلنسان 

وتصميمها 
 .وإلقائها
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  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 
 طالع اآلراءواست الملخصات حول 4رقم النشاط 

 
 الهدف

 .اليومية طالع اآلراءواست بالخالصات ةتقديم األساس المنطقي والمنهجية المتعل ق 
 الوقت

  دقيقة30 
 التفصيل

 

 

 
 
 

، ويطلب اآلراءطالع يقود الميس ر مجموعة نقاش موس عة حول الخالصات واست
 .التعقيبالمنهج الذي تتبعه لتلقي  التفكير فيإليكم 

 
 الخالصات 

خالل عملية تدريب المدر بين هذه، سوف تحظون بسلسلة من الفرص التي تسمح 
آأفراد أو كليفكم تتكمن إحدى الوسائل في . بالمشارآة الفاعلة في عملية التعل م

 في ذلك اليوم عم ا تعل متموه  مصغ رة مسؤولية تحضير ملخ ص عملمجموعات
 المنتجة خالل الخالصاتتتضمن .  في اليوم التالي أمام المجموعة الكبرىهوعرض

. ورشة العمل هذه معلومات يتم استخالصها من استبيانات تقييم المشارآين
إلى الخالصات التي تشكل تلخيصا  لما تعل مه المشارآون خالل اليوم ضافة باإلف

ها أن تسمح للمشارآين بالتفكير في معنى التعل م في إطار مجال الفائت، ينبغي ل
 ).على سبيل المثال، آيف يطب قون ما تعلموه؟(عملهم 

 
تطو عون أو يوهم إم ا (يتم تشجيع المشارآين المسؤولين عن تحضير الخالصة 

على سبيل المثال قصص (على اختيار مواد عرض خال قة ) نو الميس رهمختاري
الخالصات يجب أن تكون ). كاهية، قصائد، سرد قصصي، تمثيل إيمائيهجائية أو ف

 . دقائق10على أال  تتعد ى مدة مختصره ومباشرة 
 

للعرض في يطلب الميس ر متطو عين أو يعي ن بعض المشارآين لتحضير خالصة 
 .ليوم التاليا

 
 ◄◄◄تابع 

 الملخ ص

يصف هذا النشاط . المعل م الفاعل لحقوق اإلنسان يفك ر بطريقة نقدية في عمله
 . بعض أوجه التفكير، وبخاص ة الخالصات واستطالع اآلراء
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 4تابع النشاط رقم 
 

 طالع اآلراءاست 
 التي األنشطةن تفكير موج ه يلي نشاط تعل م أو سلسلة من  عبارة عطالع اآلراءاست

تسمح للمشارآين بالتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم حول محتوى تجربة التعل م 
من المشارآين في " ةمباشر" راجعةتغذية وهو وسيلة للحصول على . ومسارها

 .شرك المشاعر والعقل على حد  سواءعملية ت 
على تقييم مدى نجاح المشارآين في دمج المعلومات تساعد هذه العملية الميس ر 

آما تسمح للميس ر بتبي ن سبل . الجديدة واستيعابها إضافة إلى آرائهم بشأن عملية التعل م
 .تحسين النشاط في المرة المقبلة

 
بيئة إيجابية وت شعر المشارآين بأن مشارآتهم  طالع اآلراءالستتخلق عملية فاعلة 

بنجاح في  طالع اآلراءالستيرد ذآر بعض اإلرشادات . يبضرورية لنجاح التدر
 هذه اإلرشادات عند الضرورة خالل مراجعةينبغي عليكم . 3 رقم يةالورقة المرجع
 .ورشة العمل

 
  تفكير نقطة لل

 :ومنهااألسئلة بشأن الحصول على التعقيب، يجب طرح بعض 
 هل تتقبل عادة  التعقيب الموجه إليك؟  •
 آيف تتصرف؟ال انتقاد يوجه إليك ؟ ما هو شعورك حي •
  مفيد؟ آيف تقر ر ذلك؟يوجه إليكالتعقيب الذي بشكل عام، هل تعتبر أن  •
 

 ◄◄◄تابع 
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4تابع النشاط رقم   
 
 

 الشخص الذي یفك ر
أسهب دونالد شون في الكتابة عن استخدام التفكير آوسيلة لفهم الخبرات الجديدة وإدراك 

 على مفهومين أساسيين هما لتأملياشخص الذي يعتمد التفكير  للالفكرةت بنى هذه . معناها
التفكير "يتم  وصف المفهوم األو ل أحيان ا بأن ه . التفكير في العمل والتفكير أئناء العمل

ات ية إلى النظردوهو عبارة عن النظر في خبراتنا واالت صال بمشاعرنا والعو". التلقائي
تويات جديدة من اإلدراك إلخطار أعمالنا بالوضع ويتطل ب ذلك بناء مس. التي نستخدمها

 . المتطو ر
في التفكير أثناء العمل، يختبر الشخص المفاجأة واالرتباك أو الحيرة إزاء وضع يعتبره 
غير مؤآ د أو فريد، فيفك ر في الظاهرة المعروضة أمامه وفي اإلدراك الكامن في السابق في 

 . وليد إدراك جديد للوضع وتغييرهويقوم باختبار يهدف إلى ت. تصر فاته
على سبيل المثال، قد . أم ا التفكير في العمل، فيجرى الحق ا، أي بعد الحدث أو االختبار

يحصل لك من خالل مفك رة ينظر الشخص فيها إلى تأثير الخبرات الجديدة على عمله 
بب تصرفنا  بتخصيص الوقت للكشف عن سلفي العميسمح لنا التفكير . ومعتقداته الخاصة

 أنشطتناهكذا، نطو ر سلسلة من األسئلة واألفكار حول . وعم ا يحصل داخل فريق ما، الخ
 مع شخص آخر رآهآما أن ه من المفيد أن يكون التفكير بالعمل نشاط ا يتم  تشا. وممارستنا

 . بغية توضيح خبراتنا وفهمنا لها بشكل أفضل

How Professionals Think : ctitionerThe Reflective Pra، )1983. (شون د :المرجع
in Action ،تمبل سميث: لندن . 

نهایة النشاط

 معلومات أآثر
 ... حول 
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  أفریقيا شمالألوسط وفي الشرق ا

 

 
  والتعقيبطالع اآلراءاست: 3 رقم يةالورقة المرجع

 
  بنجاحطالع اآلراءإرشادات الست

أن الزائد عن حده او قلته اثناء عملية استطالع االراء التعقيب من شأن . توضيح األهداف •
القائم على نحو النشاط بتأآد من مطابقة أهداف التعل م . ضى وسوء الفهمخلق جو ا من الفوي

 أن باإلرشاداتمن شأن تزويد المشارآين . لكي ال يعتبره المشارآون مضيعة للوقتواضح 
 .التعقيبآيفية أداء يساعد على تحديد معايير 

طالع  الستتأآد من أن تصميم البرنامج يتضمن وقتا  مخصصا. للتعقيبمحدد تخصيص وقت  •
 .اآلراء

حدد النقاط التي سيدور . من المشارآين اإلدالء بتعليقاتهم وردود افعالهم اطلب .التزام الدق ة •
حولها النقاش بالتفصيل للحفاظ على ترآيز المجموعة، فذلك إيجابي بالنسبة إليك وللمشارآين 

همل أهمية ال تو .ليميحيث يتيح لك معرفة المزايا وأوجه القصور التي يتسم بها النشاط التع
 .طالع اآلراءاست خالل عملية ألنشطةتقييم مشاعر المشارآين بشأن ا

 
 اوالحصول عليه  تقدیم التغذیة الراجعةأفكار مفيدة بشأن

 التغذية الراجعة تتأآ د من أن المتلق ي مستعد لالستماع، وإال  تعرض. االستماع المتبادل •
 .للتجاهل أو سوء التفسير

عبارة عن تقرير واضح للوقائع بناء   التغذية الراجعةكون ت يجب أن .موضوعيةالتحل ي بال •
، أو ..."الحظت  أن "ابدأ بعبارات مثل . توضيحيا  تأآ د من أنه وصفي وليس . على المالحظة

 . ، الخ..."أعتقد أن "أو ..." رأيت أن "
 . أمثلة حول ما تشير إليه استخدم االقتباسات واعط .التزام الدق ة •
يجرى التعقيب الفوضى وسوء التفسير حين يقل  احتمال  .فوریا  یكون التعقيب یجب أن  •

 .مباشرة بعد انتهاء النشاط
 لبحافظ على البساطة وادخل في ص.  ال تغرق المتلق ي بسيل من المعلومات.التزام البساطة •

ات أن يربك من شأن الفائض في المعلوم. اطلب إلى المتلق ي أن يكرر ما سمعه. الموضوع
 .احترام المتلق ي لذاتهتنب ه أيضا  إلى . المتلق ي الذي ال يعود يدرك من أين يبدأ

يجب ان يكون الهدف من التعقيب هو تقديم معلومات مفيده، فكر مليا   .توخ ي الهدف البن اء •
 !"هل هذا يساعد"في األسباب وراء تقديم التعقيب واسأل نفسك 

 حول التعقيب وجهات النظر مع المتلق ي بشأن كتشار. يبكتعقبشأن تعقيب الحصول على  •
 .معرفة ما هو مفيد مم ا هو عكس ذلك

يمكن للتعقيب أن يكون شفهي ا، وقد يجرى بواسطة وسائل أخرى، . إستخدم وسائل متنو عة •
 .آالتعقيب الكتابي من خالل عمليات التقييم

 
 :المرجع

Interactive Classroom, Enhancing Learning, s GuideTeaching Resource ,آز الموارد التدريبي، مر
Debriefing in the Interactive Classroom، جامعة آاليفورنيا ايرفاين. 

   :نترنتاإلعلى شبكة 
www.irc.uci.edu/TRG_2006/TRG/Enhancing_Learning/Interactive/Debriefing.htm. 
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 2رقم الوحدة 
 المبادئ األساسي ة لحقوق اإلنسان وتعليم حقوق اإلنسان 

 
 الوقت          النشاط

  واحدةساعة    حقوق اإلنسان وتعليم حقوق اإلنسانفهم   1رقم نشاط ال
   دقيقة45    قوق اإلنسان طريقة المشارآة وتعليم ح  2  رقمنشاطال
  دقيقة45   التقييم الذاتي: لمحة عن معل م حقوق اإلنسان  3  رقمنشاطال

 
 لمحة عام ة

يستكشف المشارآون في هذه الوحدة مفاهيم حقوق اإلنسان وتعليم حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى المفاهيم 
وتتطل ب المنهجي ة التي تتمحور حول . شاركالمتعل قة بتعليم البالغين والمنهجي ة التي تتمحور حول الم

إدراك قدراته وممي زاته ومعتقداته الشخصي ة، األمر الذي ) ة(المشارك لتعليم حقوق اإلنسان من المعل م
 .سنتطر ق إليه في النشاط األخير لهذه الوحدة
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  فهم حقوق اإلنسان وتعليم حقوق اإلنسان1النشاط 
 الهدف

ة لحقوق اإلنسان وتعليم حقوق اإلنسان بمفاهيم باقي مقارنة المفاهيم الشخصي 
 .أعضاء المجموعة

 الوقت

 ساعة

 الوصف

 
 
 
 
 

 
 .ينقسم هذا النشاط إلى أربعة أقسام

 
 .، ستفك ر ملي ا في معنى حقوق اإلنسانالقسم أفي 
 .، ستشارك المجموعة أفكارك الخاص ةالقسم بفي 
لتناقش مدى فهمك لتعليم  مصغرة  عمل، ستعمل ضمن مجموعاتالقسم جفي 

 .حقوق اإلنسان
 . ستشارك المجموعة أفكارك الخاص ةالقسم د،في 

 الفهم الشخصي لحقوق اإلنسان القسم أ  دقائق5
 

 .خذ بعض الوقت لإلجابة فردي ا على السؤال أدناه

 .بالنسبة لي؟ أعط بعض األمثلة" حقوق اإلنسان"ماذا تعني  •

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 ◄◄◄تابع 

 ملخ ص

سان الفع ال هو قدرة معل م حقوق اإلن  اإلنسانحقوق تعليمإن  عنصر ا رئيسي ا في 
على فهم آيف يرى أشخاص مختلفون قيم حقوق اإلنسان وآيف أن  قيمهم 

يسمح لك هذا . الشخصي ة الخاصة تحد د وجهات نظرهم حول حقوق اإلنسان
 .النشاط بالتفكير ملي ا في وجهات النظر المختلفة لمعنى قيم حقوق اإلنسان
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  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 1تابع النشاط رقم 

  الصف  ضمنمناقشةال القسم ب  دقيقة15
 :فك ر ملي ا  باألسئلة التالية. شارك المجموعة أفكارك الخاص ة

 أن  حقوق اإلنسان عالمي ة؟ لماذا ولم ال؟أتعتقد  •
ما هي بالنسبة إليك أهم  الحقوق التي يشتمل عليها اإلعالن العالمي لحقوق  •

 اإلنسان؟
 أتعتقد أن للمجموعة مفهوما  مشترآا  حول حقوق اإلنسان؟ •
" المسؤوليات/حاملي الواجبات"غالبا  ما نستخدم في لغة حقوق اإلنسان عبارة  •

 من هم حاملو الواجبات وأصحاب الحقوق الرئيسي ون في ". قأصحاب الحقو"و
ما يتعل ق بالحقوق التي تحميها وتعز زها من خالل عملك في مجال حقوق 

 اإلنسان؟
   

 فهم تعليم حقوق اإلنسان القسم ج  دقيقة15
قم بهذا العمل ضمن مجموعات تضم  ثالثة أشخاص لإلجابة على األسئلة أدناه 

 .همك لتعليم حقوق اإلنسانالمتعل قة بمدى ف
 
 آيف تفهم تعليم حقوق اإلنسان؟ ماذا يتضم ن؟ ما هو هدفه الرئيسي؟ •

 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 
 

 لم تعتقد أن  تعليم حقوق اإلنسان مسألة مهم ة؟ •
 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________
   

 
◄◄◄تابع 



  المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان وتعليم حقوق اإلنسان – 2الوحدة رقم 
 

33 
 یتاسوآ   إ                                                                                                                نلمدربيالتدریب   األولىاإلقليميةعمل الورشة 

  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 1تابع النشاط رقم 

 مناقشة المجموعة القسم د دقيقة 25
 يراجع الميس ر مع المشارآين تعريف تعليم . شارك المجموعة أفكارك الخاص ة

 .4 رقم ية المرجعالورقةحقوق اإلنسان المذآور في 
 

 لغة حقوق اإلنسان
في لغة حقوق اإلنسان عن استخدام منهجي ة ترتكز على الحقوق وترتكز هذه غالبا  ما نتحد ث 

وتتضم ن مبادئ . المنهجي ة على القناعة الراسخة بأن  اإلنسان صاحب حقوق لمجر د آونه إنسانا 
وتقود .  والمشارآةمكينوالتاواة والعدالة والمساءلة المنهجي ة التي ترتكز على الحقوق المس

وتتضم ن .  التي ترتكز على الحقوق محتوى تعليم حقوق اإلنسان وممارستهعناصر المنهجي ة
 :هذه العناصر

 
  صالت مباشرة مع الحقوق. 1
 . حقوق اإلنسانإتفاقياتإنشاء صالت مباشرة مع  •
 .لحقوق المتداخلة غير القابلة للتجزئة والتي تتوق ف بعضها على بعضمراعاة ا •
 
  ارتفاع مستوى المساءلة. 2 
 ).وواجباتهم(حاملي الواجبات بالمقابل و) وحقوقهم(أصحاب الحقوق ف بالتعري •
خاذ اإلجراءات الحماية والتشجيع وات(اجبات حاملي الواجبات اإليجابي ة التعريف بو •

 ).االمتناع عن ارتكاب االنتهاآات(، باإلضافة إلى الواجبات السلبي ة )الوقائية
 
  التمكيناالنتقال من التبعي ة إلى . 3
بدال  عن اعتبارهم ترآيز على المستفيدين بصفتهم أصحاب الحقوق ومدراء التنمية ال •
 .ماحتياجاته التي تلبي واألنشطةبرامج  للةماد
منح األشخاص السلطة والوسائل والقدرات التي يحتاجونها لتغيير حياتهم وتحسين  •

 .مجتمعاتهم ولعب دور أآبر في صناعة أقدارهم
 
  المشارآة. 4
 درجة عالية من المشارآة من قبل المجتمعات والمجتمع المدني واألقل يات السعي إلى •

 .والسك ان األصليين والنساء واألطفال وغيرهم
 
  عدم التمييز. 5
وقد تتضم ن هذه . منح عناية خاص ة للتمييز والمساواة والعدالة والمجموعات المهم شة •

 .سجناءالمجموعات النساء واألقل يات والسك ان األصليين وال
 

 ■نهایة النشاط 
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 حول تعليم حقوق اإلنسان: 4 رقم يةالورقة المرجع
 
 
من ) 2007 – 2005( برنامج العمل للمرحلة األولى مسودة تعليم حقوق اإلنسان في تعریف .1

البرنامج العالمي المقتر ح لتعليم حقوق اإلنسان، الدورة التاسعة والخمسون، الجمعية العامة، 
 )مقتطف (2004بر أآتو/تشرین األول

 
 مدخل

يعتبر المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان أن  التعليم والتدريب والمعلومات العامة حول حقوق اإلنسان أمرا "
ضروريا لتعزيز وتحقيق عالقات مستقر ة ومتناغمة بين المجتمعات ولتعزيز التفاهم المتبادل والتسامح 

 ).78إعالن وبرنامج عمل فيينا، الفقرة " (والسالم
 

 تعليم حقوق اإلنسانتعریف مفهوم إطار 
بلغت األسرة الدولية تدريجيا  حد ا  من التوافق حول أن  تعليم حقوق اإلنسان يشكل مساهمة أساسية في 

يهدف تعليم حقوق اإلنسان إلى تطوير إدراك مسؤولية الجميع المشترآة بجعل حقوق . تحقيق هذه الحقوق
ويساهم بالتالي على المدى البعيد في الحؤول .  وفي المجتمع بشكل عاماتمعمجتالاإلنسان واقعا  داخل آل 

 ودعم مستدامةدون انتهاآات حقوق اإلنسان ونشوب األزمات العنيفة، وفي تعزيز المساواة والتنمية ال
 71/2004مشارآة الشعب في عمليات صنع القرارات في األنظمة الديمقراطية آما ورد في القرار 

 .لجنة حقوق اإلنسانالصادر عن 
 

وقد تم إدخال أحكام تتعل ق بتعليم حقوق اإلنسان في عدد من الصكوك الدولية، بما في ذلك اإلعالن 
المادة (، واالت فاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )26المادة (العالمي لحقوق اإلنسان 

ت فاقية حول القضاء على آافة أشكال التمييز ضد  المرأة ، واال)29المادة (، وات فاقية حقوق الطفل )13
وإعالن ) 7المادة (، واالت فاقية الدولية حول القضاء على آافة أشكال التمييز العنصري )10المادة (

إضافة إلى إعالن وبرنامج ) 82-78 والجزء الثاني، فقرة 34-33الجزء األو ل، فقرة (وبرنامج عمل فيينا 
عالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وآره األجانب والعصبيات ذات الصلة، عمل المؤتمر ال

-129 وبرنامج العمل، فقرة 97-95اإلعالن، فقرة  (2001والذي ع قد في دوربان، جنوب إفريقيا في 
139.( 

 
یمكن دولية، تعليم حقوق اإلنسان آما اتف قت بشأنه األسرة العريف وفقا  لهذه الصكوك التي تؤم ن عناصر لت

التعليم والتدریب والمعلومات الهادفة إلى بناء ثقافة عالمية بأنه عملية  تعليم حقوق اإلنسان عریفت
 : بهدفتشكيل االتجاهاتلحقوق اإلنسان من خالل تبادل المعلومات ونقل المهارات و

 
  حقوق اإلنسان والحري ات األساسية؛مراعاةتعزيز  . أ
 
 ة اإلنسان واإلدراك بكرامته؛تحقيق التنمية الكاملة لشخصي . ب
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والصداقة بين األمم والشعوب العدالة في النوع اإلجتماعي تعزيز التفاهم والتسامح و . ج

  والدينية واللغوية آافة؛والمجموعات العرقية والوطنية واإلثنية
 
  وديمقراطي تحكمه سيادة القانون؛تمكين الجميع من المشارآة الفاعلة في مجتمع حر  . د
 
 سالم والحفاظ عليه؛بناء ال . ه
 
 .والعدالة االجتماعية التي تتمحور حول الشعوب مستدامةالتعزيز التنمية  . و

 
 :المرجع

، من البرنامج العالمي لتعليم حقوق اإلنسان) 2007-2005(مشروع برنامج العمل المنق ح للمرحلة األولى ، )2005(األمم المتحدة 
 :متوف ر على شبكة اإلنترنت على الموقع التالي

pdf.1.Rev..52559.A/docs/education/issues/english/org.ohchr.www://http. 
 
 
  إلى تعليم حقوق اإلنسانإآویتاسنظرة  .2

ستوى الفرد وتتخط اه لتشمل المجتمع تعليم حقوق اإلنسان عبارة عن عملية تحو ل اجتماعي تبدأ على م
 .بشكل عام

 
وتعليم حقوق اإلنسان . من تعليم حقوق اإلنسان هو التمكين، والنتيجة هي التغيير االجتماعيالهدف إن  

عبارة عن عرض للمبادئ والصكوك المتعلقة بحقوق اإلنسان وتعزيز التفكير النقدي والتحقيق في هذا 
 لتعليم حقوق اإلنسان في إلهام الشعوب آي تمسك بزمام التحك م بحياتها ويكمن الهدف األساس. المجال

 .وبالقرارات التي تؤث ر بها
 

فهو تعزيز الوعي بحقوق اإلنسان لدى آل فرد وتنمية الدور الذي یضطلع به معل مو حقوق اإلنسان، أم ا 
سان مسؤولية تأمين بيئة ويقع على عاتق معل مي حقوق اإلن. الحس بقدرة آل فرد على إحداث التغيير

 .داعمة حيث تستطيع الشعوب بحر ية تحديد المسائل الجوهرية في إطار صراعاتها بشأن حقوق اإلنسان
 

مة في هذا اإلطار، إن  الوسائل القائ.  والتعل م المتباد ليناالحترامعلى ممارسة تعليم حقوق اإلنسان ترتكز 
هناك وسائل تواصل . والخبرات الشخصية لعنصر  أساسي المعلومات على المشارآة التي تعز ز تشارك

، لكن  التحد ي يكمن في ) والمناقشة إلى المسرحيات في الشوارع والمهرجاناتالعصف الذهنيمن (عد ة 
. القيم ووجهات النظر على اختالفهااآتشاف آيفي ة التواصل الحقيقي بين الثقافات و
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  وتعليم حقوق اإلنسانشارآةة على المقائمالمنهجية ال 2 النشاط رقم

 
 الهدف

المشارآة ومالءمتها في إطار تعليم حقوق نهجية مناقشة المبادئ األساسية لم
 .اإلنسان

 
 الوقت

  دقيقة45
 

 التفصيل
 

 

 
 
 
 
 .قسمين هذا النشاط إلى قسمي

 .، تحد دون العناصر األساسية للتعل م الناجحالقسم أفي 
قائمة على المشارآة في إطار  نهجيةماشا حول اعتماد يقود الميس ر نقالقسم ب، في 

 .تعليم حقوق اإلنسان
 

 العناصر األساسية للتعل م الناجح القسم أ  دقيقة15
 .مناقشة األسئلة التالية ضمن مجموعة

 بناء على خبرتك الشخصية، ما هي بعض عناصر التعل م الناجح لدى البالغين؟ •
            

 
            

 
 قائمة على نهجيةأثير عناصر التعل م الناجح هذه على طريقة إدراآك لمما هو ت •

 المشارآة في مجال التعليم؟
            

 
            

 
 .للمزيد من المعلومات حول عناصر التعل م الناجح 5 رقم يةالورقة المرجع راجع

 
 ◄◄◄تابع 

 ملخ ص

. خالل النشاط السابق، تباحثتم حول معنى حقوق اإلنسان وتعليم حقوق اإلنسان
تكمن إحدى الوسائل المعتمدة إلدارة هذا التعليم بشكل فاعل في اللجوء إلى منهجية 

ينظر هذا النشاط في األسس النظري ة . قائمة على المشارآة وترتكز على المتعل م
 .يسة لهذه المنهجي ةالرئ
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 2تابع النشاط رقم 

 
 ى المشارآة في إطار تعليم حقوق اإلنسانالقائمة عل نهجيةالم القسم ب دقيقة 30

ثم ، 6 رقم يةالورقة المرجعيسل ط الميس ر الضوء على األفكار الرئيسة التي تقد م في 
 .ة أدناهرديفتح الباب أمام مناقشة األفكار التي تم طرحها من خالل األسئلة الوا

 
 :األسئلة المطروحة للنقاش

 
لمشارآة هي الوسيلة المالئمة في إطار تعليم القائمة على ا نهجيةالمهل تعتقد أن   •

 حقوق اإلنسان؟
قائمة على المشارآة؟ إذا ما صح  ذلك، ما هي  نهجيةمهل سبق أن اعتمدت   •

؟ آيف تمك نت من نهجيةالمبعض الصعوبات التي اعترضتك أثناء تطبيق هذه 
 تخط ي هذه الصعوبات؟

لوسيلة المالئمة لتعليم حقوق القائمة على المشارآة هي ا المنهجيةهل تعتقد أن   •
 .هدف محد دة؟ عل ل إجابتك-اإلنسان لمجموعات

قائمة على المشارآة في أوجه أخرى من  نهجيةمإلى جانب التدريب، هل تعتمد  •
 عملك في مجال حقوق اإلنسان؟

 
■نهایة النشاط 
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 عناصر التعل م الناجح: 5 رقم يةالورقة المرجع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المشارآةنهجية المتمث ل عناصر التعل م الناجح هذه خصائص أساسية من 

 العمل .1
  الناجحإلى التعل م التعل م من خالل االختبار يؤدي

 التعقيب .2
يول د التعقيب اإليجابي مشاعر إيجابية ضرورية للتعل م  •

 .الناجح
يتطل ب التعل م الناجح تعقيب ا تصحيحي ا وداعم ا في آن  •

 .معا
يعز ز التعقيب الذي تم  الحصول عليه بطريقة بن اءة  •

 .تشاطر المسؤوليات في إطار التعل م والعمل

 التشارك .3
 . الخبراتتشاركتنبع وسيلة التعل م األآثر فاعلية من  •
ن يتعل م يتعل م المشارآون من بعضهم البعض في حي •

 .الميس رون بدورهم من المشارآين

  مسؤولية التعل م.4
من شأن تشجيع المشارآين على تحم ل  •

مسؤولية تعل مهم وأعمالهم أن يساعدهم على 
بلوغ الغايات المتوخ اة من التعل م بشكل 

 .أفضل
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 القائمة على المشارآة نهجيةالم: 6 رقم يةالورقة المرجع
 

 المعتقدات الكامنة
 

 :يتعل م الناس بفاعلية أآبر حين
 قدرتهم ومعرفتهم الخاصةتقدير يتم   •
 ة آمنة وجماعية خبراتهم وتحليلها في إطار بيئكيتمك نون من تشار •
 يشارآون بطريقة فاعلة في عملي ة التعل م •

 
 )برنامج، ورشة عمل، نشاط(بعض االفتراضات المتعل قة بحدث تعل م معي ن 

 
 إطار وضع هذا جدول األعمال أو البرنامجفي حين يؤم ن  المضمونيؤم ن المشارآون غالبية  •

 المضمون
 يزو د المشارآون البرنامج بالتحليل والخبرة •
 تحم ل المشارآون مسؤولية تعل مهم وتفاعلهم والمشارآين اآلخريني •
 يشارك الجميع في الدورات بشكل آامل •
 واالستراتيجيات على اختالفها نهجياتالميتم تقب ل  •

 
 بعض االفتراضات المتعل قة بنا آمعل مين

 
ر االجتماعي معرفتنا أقل من تلك المتوافرة لدى المشارآين في برنامجنا في ما يتعل ق باإلطا •

 الخاص بهم
 لقد غدونا ما نحن عليه نتيجة لمعرفتنا وخبراتنا ووجهات نظرنا •
نحن نأتي بمعرفة تتعل ق بالتعليم المبني على المشارآة من الناحيتين النظرية والعملية، ونستخدم  •

 هذه المعرفة بالشكل المالئم
 

 نموذج تصميم المنهج
 

آنموذج تصميم في )  على الصفحة التالية1الرسم البياني رقم " (النموذج اللولبي "إآويتاسيستخدم مرآز 
ويتضم ن هذا النموذج آل  ما نعرفه بشأن تعل م . إطار التخطيط لبرامج تعليم حقوق اإلنسان المعتمدة لدينا

 :المقترحات التالية هذا النموذج البالغين بطريقة فاعلة ويقد م
 
على المتعل م وتهدف المتبع يقوم التعليمي ، حيث ان المنهج مومعرفتهيبدأ التعل م انطالقا  من خبرة  .1

 .إلى تعزيز احترام الذات والثقة بالنفس وتطوير مفهوم إيجابي وواقعي للذات لدى المتعل مين
 
على سبيل ( الخبرات، يحل ل المشارآون هذه الخبرات ويبحثون عن أنماط معي نة تشاركبعد  .2

 ) ما هي األنماط؟المثال ما هي النقاط المشترآة؟
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  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 
ت ضاف معلومات ونظريات جديدة مستقاة من الخبراء، أو يتم  خلق أفكار جديدة جماعيا  إلآمال  .3

 .معرفة المشارآين وخبرتهم
 
وعليهم أن يمارسوا مهارات جديدة ويطو روا استراتيجيات . يجب أن يطب ق المشارآون ما تعل موه .4

 .وخطط عمل
 
عادة  عندما يعودون إلى منظ ماتهم وعملهم (في مرحلة الحقة يطب ق المشارآون ما تعل موه  .5

 ).اليومي
 

 .التفكير والتقييم هما جزء من تصميم البرنامج ويطب قان خالله بشكل تلقائي، وليس فقط في نهايته
 

في أنه يعطي أهمية ) ، الصفحة التالية2الرسم البياني رقم " (الخبراء"يختلف النموذج اللولبي عن نموذج 
الخبير  الترآيز بشكل أساسي على معرفة المعل م أو ا  عنعوضبرى لقيمة معرفة المشارآين وخبراتهم آ
آما يرآ ز النموذج اللولبي على العمل الذي . للمشارآين، آما هي الحال في نموذج الخبراء تحويل التعليمل

ن  نموذج الخبراء يسل ط الضوء يؤد ي إلى تغيير ما نتيجة  لتبد ل قدرات المشارآين على الفهم في حين ا
 .على المشارآين ويحافظ على الوضع القائم

 
 1 الرسم البياني رقم –النموذج اللولبي 
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  أفریقيا شمال األوسط وفي الشرق
 

 
 
 

 2 الرسم البياني رقم –نموذج الخبراء 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الخبير
يبدأ التعل م مع الخبراء الذين ينظر 
.إليهم المشارآون آنماذج ي حتذى بها

 :األبحاث
يكتشف الباحثون المعلومات 

والنظريات الضرورية 
 .لضمان نجاح المشارآين

 :التطبيق
يفية النماذج توضح للمشارآين آ

تطبيق المعلومات لضمان النجاح
النجاح يعني االلتزام  : مالحظة(

 ). بالنماذج
 

 :نظام التعل م
يمتلك المعل مون المعلومات الضرورية  

وحده المعلم : مالحظة(لنجاح المشارآين 
 .)يعل م والمشارآون يتلق ون التعليم

1 

2      4  

 
3 
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 یتاسوآ   إ                                                                                                                نلمدربيالتدریب   األولىاإلقليميةعمل الورشة 

  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

  اعتماد وسيلة قائمة على المشارآة في مجال تعليم حقوق اإلنسان؟م ل 
 

  قائمة على المشارآة في التدریب على حقوق اإلنساننهجيةاب تبرر استخدام م أسب4هناك 
 حقوق اإلنسان جزء من خبرتنا) 1
 مضمنه في القيم المتعارضةلحقوق اإلنسان ) 2
 يتعل ق تعليم حقوق اإلنسان بالتحول االجتماعي) 3
 يجب أن يحف ز تعليم حقوق اإلنسان على التفكير) 4
 
 
 ء من خبرتناحقوق اإلنسان جز) 1

حقوق اإلنسان، غالبا ما نفكر أو ال  بحياتنا الخاصة فحقوق اإلنسان ليست بمبهمة، بل هي في عندما نفك ر 
حقوق اإلنسان بتفح ص حياتنا وإدراك آرامتنا وآرامة في يبدأ التفكير . على عالقة مباشرة بحياتنا

عنا اآلخرين؟ يجب أن نطرح أسئلة مماثلة يل المثال، آيف تعر ضنا إلى القمع؟ آيف قمبعلى س. اآلخرين
هكذا ال تقتصر حقوق اإلنسان على نظام . على أنفسنا لكي نهدم أنظمة القمع ونحس ن حياتنا وحياة اآلخرين

 .من القيم، بل تكون وسيلة حياة ذات معنى للحفاظ على آرامتنا وتعزيز آرامة اآلخرين
 

. ن، وليس فقط مستفيدين من حقوق يمنحنا إي اها آخرونيجب أن نكون مشارآين فاعلين في حقوق اإلنسا
حقوق اإلنسان ال " من يمنح حقوق اإلنسان؟ الوثائق؟ التقليد؟ الحكومات؟ اهللا؟: "علينا طرح األسئلة التالية

نهج التشارآي المبالتالي إن  . دون سواهم إذ ان  لكل  من ا نظريات حول هذا الموضوع" الخبراء"تستهدف 
يجب أن ننظر إلى حقوق اإلنسان انطالقا  من واقعنا . حقوق اإلنسان هي الطريقة الفضلىفي تعليم 

. المختلف ونتبادل وجهات النظر ونطور المهارات التحليلية لفهم حقوق اإلنسان وممارستها وتعزيزها
 .حليليةال تهدف فقط إلى تحفيز الناس، بل أیضا  إلى مساعدتهم على اآتساب المهارات الت" المشارآة"
 
  لحقوق اإلنسان جذور في قيم متناقضة) 2

في مجال تعليم حقوق اإلنسان، وهو أن  هذه الحقوق نهج التشارآي المهناك سبب آخر يحث  على اعتماد 
تخضع هذه القيم للتطور، وقل ما تكون محد دة بوضوح وغالبا  ما تكون . مرتبطة بمعايير وقيم معي نة

مثال الحق في بيئة نظيفة مقابل الحق في العمل، والحق في التعبير الديني يذآر على سبيل ال(متناقضة 
تلك هي ). مقابل الحق في الهوية، والحق في حرية التعبير مقابل الحق في الحرية من االضطهاد

التعل م آعملية " آيف نفك ر" في آتابه بعنوان 1يصف جون ديووي. المعضالت التي تحث نا على التفكير
بالتالي، . تجارب تحي رنا وطرح أسئلة حولها، وليس من إجابة صحيحة دون سواها لكل سؤالعودة إلى 

 .يجب أن نكون مشارآين فاعلين في البحث عن األجوبة

                                                 
آما أولى أهمية . أآثر المفك رين تأثيرا  في مجال التعليم خالل القرن العشرين وله مساهمات في مجاالت عد ة) 1952-1859(آان جون ديووي  1

بعلم النفس ومرب يا  آان دووي فيلسوفا براغماتيا ومتخصصا  . آبرى لالختبار والتفكير والديمقراطية والمجتمع إضافة إلى البيئات المالئمة للتعل م
 .ي نظر إليه آمؤسس الحرآة التعليمية التقد مية
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 یتاسوآ   إ                                                                                                                نلمدربيالتدریب  ى األولاإلقليميةعمل الورشة 

  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 
علينا مناقشة األزمات والتفكير فيها خاصة إذا ما آان األشخاص الذين يعيشون سويا في مجتمع ما 

وحقوق اإلنسان هي . جامدا وم نزال، بل مشكلة ينبغي العمل على حل هافالعالم ليس واقعا  . يسعون إلى حل ها
باستطاعة الجميع النظر بطريقة نقدية إلى العالم، . نظام قيم وخريطة إلنشاء المجتمع الذي نريد العيش به

 .وبخاصة في إطار الحوار مع اآلخرين
 

ن مجتمعات مختلفة حيث تحتل  الحقوق على قد يكون تحليل حقوق اإلنسان مفيدا  لنا جميعا  إذ اننا نأتي م
مقابل الحقوق ) التنمية، البيئة(نذآر منها الحقوق الجماعية . أنواعها مراتب مختلفة على سل م أولوي اتنا

والحقوق ) االنتخاب، التعبير، التجم ع(، والحقوق السياسية والمدنية )تطوير الملكية الخاصة(الفردية 
علينا أن نشكك ونحلل االفتراضات المرتبطة ). العمل، الرعاية الصحية، التربية(االجتماعية واالقتصادية 

 "ما هي حقوق اإلنسان؟: "بالسؤال التالي
 
 یتعل ق تعليم حقوق اإلنسان بالتحول االجتماعي) 3

تبريرا  إضافيا  في أن  تعليم حقوق اإلنسان له جذور ضاربة في نهج التشارآي المفي اإلطار نفسه، تجد 
علينا أن نخلق .  والعدالةاالجتماعيآل شخص في هذه الغرفة هو فاعل محف ز للتحو ل . عدالة االجتماعيةال

 .المزيد من العناصر الفاعلة
 

يجب أن . إن  معرفة حقوق اإلنسان لمفيدة، لكن ها وحدها غير آافية لنقلنا إلى الساحات العامة والسياسية
ر بأننا آفوءون ومتساوون باآلخرين في اتخاذ القرارات التي نمارس حقوق اإلنسان ونحترمها لكي نشع

 .تؤثر على حياتنا وحياة اآلخرين
 

يتطل ب ". عل ة وجودنا هي أن نكون فاعلين ال خاضعين، لكي نعمل على تغيير العالم: "2قال باولو فريري
 ".رد حق التعبير عن رأيهويستعيد الف. "متدربين والمعلمينالالعمل على تغيير العالم عالقة مختلفة بين 

 
ال يمكن نقل أصول التعليم هذه آما هي ألن  . حين يتعل م الرجال والنساء القراءة، يتحو لون إلى خالقي ثقافة

غالبا  ما يكون الناس في مجتمعاتنا . اإلطار مختلف، لكن نستطيع استخالص الدروس من األمثلة المشابهة
وهم قل ما يدرآون الصالت التي تربطهم بمفهوم مبهم آحقوق . ةأيضا  خاضعين تنقصهم وجهات نظر نقدي

 .اإلنسان إذ ان هم غير ملم ين بها
 

 تأقلمنا مع النظام الحالي أو تساعدنا على النظر تي سرليس هناك من تعليم محايد إذ ان  آافة أشكال التعليم 
 .إليه بطريقة نقدية

                                                 
طو ر خالل الخمسينيات والستينيات طريقة فاعلة . 1997آان باولو فريري مدر سا برازيليا من الخمسنيات من القرن العشرين إلى وفاته في  2

أصول تعليم "بح آاتبا مشهورا إثر إصدار بحث راديكالي حول التعليم بعنوان وفي مطلع السبعينيات، أص. للغاية لتعليم القراءة للبالغين األم يين
 ".المقموعين
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  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 
 فكيریجب أن یحف ز تعليم حقوق اإلنسان على الت) 4

بدال  من غرس قيم جديده في ) وي شرآوا المتعل مين(يجب أن يحف ز معل مو حقوق اإلنسان على التفكير 
  . لتحفيز هذا النوع من التفكير بشأن إمكانيات التحول االجتماعي) المنهج التشارآيواعتماد (اذهانهم 

 
شرك األشخاص في يأن يكون فاعال فالتعليم يمكن . يجب أن نمي ز ما بين أن نكون فاعلين أو مشارآين

لكن، ولكي يكون مبنيا على المشارآة، يجب أن يشرك أصوات المتعل مين التي قد . وألعاب محاآاه
إذا ما آان معل مو حقوق اإلنسان ليطب قوا ما ينادون .  وتحو ر مسار التعل م إلى سبل جديدةالمعلمتعارض 

 .ون الحقوق نفسها التي يد عون تأييدهابه، عليهم أن يسمحوا بالمشارآة، وإال  ينكر
 

ويمكن أن يؤدي إلى والدة معتقدات جديدة . يلعب التفكير مع اآلخرين دورا مهما في التحول االجتماعي
آما يمكن للتفكير . تشكل الخطوات األولى على طريق تبديل آيفية تصرف الناس ومشارآتهم في المجتمع

ثنائي االتجاه فهو ليس مجرد عملية  دربوالمتلمعلم تواصل بين ا العدي. أن يؤآ د صحة معتقدات سابقة
 .إرغام يشتمل على أي أنتلقين وال يمكن 

 
التحول االجتماعي إذ ال ينتج أي قيم  تحقيق أماميعد أسلوب غرس المعلومات في الذهن عائقا  في المقابل، 

فهو في ، ) االتجاهأحادي (ات جاه واحدب لمعلم والمتدربالتواصل بين اآما يكون في هذه الحالة، . جديدة
 . عن عملية تلقين ترغم المتدربين على التفكير في اتجاه واحدعبارةالنهاية 

 
 

ليس التفكير حكرا  على المتعل مين إذ ان  هؤالء لن يفك روا في عملهم في بيئة ال يقوم بها 
ير من المسائل، بما في على معل مي حقوق اإلنسان أن يفك روا في قدر آب. المعل مون بذلك

 .لهذه الغاية الوسائل المعتمدةالتفكير ومضمون ذلك 
 

 
. عملنا آمدر بين على حقوق اإلنسان معق د وقل ما تكون المشاآل التي نواجهها بسيطة وتتحم ل حلوال تقنية

حا صحي" حل  معضلة ما"ال يكون . واختيار أهون الشر ينعلى بعض التنازالت يتضم ن حل المعضالت 
قد تأتي القدرة على التفكير قبل . مئة بالمئة، بل انه وسيلة إلدارة المعضلة قد تولد بدورها معضالت جديدة

 .التحرك وخالله وبعده بقدر أآبر من اإلفادة مم ا يأتي به تطبيق النماذج أو الحلول الجاهزة
 

 :المراجع
لتدريب اإلنسان دايف دوناهيو في إطار آلمة ألقاها خالل ورشة عمل  إلى مالحظات معل م حقوق يةيرتكز جزء من هذه الورقة المرجع

وهو حائز على . السيد دوناهيو هو أستاذ مساعد في التعليم في جامعة ميلز في الواليات المتحدة". إآويتاس"المدر بين نظ مها مرآز 
 .ةجائزة سارلو تكريما  الهتمامه بتعليم حقوق اإلنسان وممارسات التعل م التأملي

، تورنتو، ما بين السطور، مكي ف بإذن من معهد دوريس مارشال للتعليم Educating for a Change، )1991(آر أرنولد اند آل 
 .والعمل

 

العودة إلى 
مفهومي 

ير أثناء التفك
العمل والتفكير 

 في العمل
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  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 
  تقييم ذاتي–لمحة عن معل م حقوق اإلنسان  3م النشاط رق

 
 الهدف

 
 الفاعل ل معالمالشخصية التي ينبغي توافرها لدى خصائص المهارات والالتفكير في 

 .لحقوق اإلنسان
 

 الوقت
  دقيقة45

 
 التفصيل

 

 

 
 
 
 . هذا النشاط إلى قسمينقسمي

، يقد م الميس ر المعلومات المتعلقة بالتقييم الذاتي التي تم جمعها من خالل القسم أفي 
 .التي مألها المشارآون في ورشة العمل هذه المشارآة أوراق

 .ل إجراءات التحسين التي يمكن اتخاذهايطرح الميس ر نقاشا  حوالقسم ب، في 
 

  التقييم الذاتي–القسم أ  دقيقة 25
يعرض الميس ر نتائج عمليات التقييم الذاتي التي أجراها المشارآون لمهاراتهم في 

 أوراقالتصميم والتدريب والتي تم جمعها من المعلومات المتوافرة من خالل 
 تسليط الضوء على نقاط الشبه أو التناقض يحل ل الميس ر هذه النتائج عبر. المشارآة

 على نتائج استبيان لإلطالع 7 رقم يةالورقة المرجع راجع. أو أي خالصة مفيدة
 .استمارة المشارآةالتقييم الذاتي ضمن 

 
 :من األسئلة التي يمكن مناقشتها

 قدر ا) أي لدى المشارآين(في ما يتعل ق بنتائج عمليات التقييم الذاتي، هل لديكم  •
 من الخبرة في مجال معي ن؟ وما هو هذا المجال؟

 هل تحتاج إلى زيادة خبرتك في مجاالت معي نة؟ في أي  مجال بالتحديد؟ •
 

 ◄◄◄تابع 

 ملخ ص

يدفعك هذا . خالل النشاط السابق، نظرت  في مبادئ المنهجي ة القائمة على المشارآة
 .النشاط إلى التفكير في مهاراتك في استخدام هذه المنهجي ة آمعل م لحقوق اإلنسان
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 أفریقيا  شمالفي الشرق األوسط و
 

 3تابع النشاط رقم 
 

 مشترآة؟ ما هي هذه المعضالت؟" معضالت تيسير"هل تم  تحديد  •
دى أي  ميس ر ما هي الخصائص الفردية التي تم  تحديدها والتي ت عتبر أساسية ل •

 فاعل؟ ما هي الخصائص التي ينبغي تعزيزها؟
 

  إجراءات التحسين–القسم ب   دقيقة20
ن  التقييم الذاتي هو أداة لمساعدتك على تحديد مواطن القوة والضعف أينبغي التذآر 

ن ه ال يمكن تغطية آافة أآما يجب التذآر . لديك بغية وضع استراتيجيات تحسين
 .آرها في االستبيان خالل الدورة التدريبية هذهالمهارات الوارد ذ

بشأن اإلجراءات الملموسة التي يمكن الفريق الموس ع يفتح الميس ر باب النقاش ضمن 
اتخاذها خالل ورشة العمل وبعد انتهائها من أجل مساعدة المشارآين على معالجة 

العمل فرصة وسوف تتوافر خالل ورشة . الميادين التي اعت برت بحاجة إلى تحسين
 .إضافة المزيد من الميادين التي هي بحاجة إلى تحسين

 :من األسئلة التي يمكن مناقشتها
آيف يساعد تدريب آهذا المشارآين الذين تنقصهم الخبرة في بعض المجاالت  •

على اإلفادة من المشترآين من ذوي الخبرة األوسع؟ ما هي بعض 
 االستراتيجيات الفاعلة في هذه الحالة؟

 يضمن تدريب آهذا إفادة الجميع من فرصة تعل م أمور  جديدة، وإن آانوا آيف •
 من أصحاب الخبرة الموس عة آمعل مين لحقوق اإلنسان؟

 
 تفكير نقطة لل

األسئلة لدى تحليل المعطيات الصادرة عن مهم ة سابقة لورشة العمل، يجب طرح بعض 
 :ومنها

مل تدريبية إستمارة آهذه، إلى أي  عندما يمأل أشخاص يطلبون المشارآة في ورشة ع •
مدى تعتقد أنهم يتمت عون بالصراحة؟ على سبيل المثال، هل تعتقد أن  البعض قد يد عي 
خبرة أآثر مم ا يملك أمال  في أن يتم  اختياره؟ هل تعتقد أن  للجميع اإلدراك نفسه لمعنى 

 هذا النوع من التصنيف؟ 
حول مهاراتكم وخصائصكم " معطيات أساسية"تؤم ن نتائج إستمارة التقييم الذاتي  •

 آيف يمكن قياس هذه الخصائص بعد إتمام التدريب؟. آمعل مين لحقوق اإلنسان
 

 ■نهایة النشاط 
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  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 ي لحقوق اإلنسان ممعلبصفتهم نتائج التقييم الذاتي للمشارآين : 7 رقم يةالورقة المرجع
  

 ئها الخبرة في تصميم دروس حقوق اإلنسان وإعطا: الجزء أ
 

 مستوى خبرتي في تصميم دروس حقوق اإلنسان
 1 

االفتقار إلى 
 الخبرة 

2 
وجود حد  أدنى 

 من الخبرة 

3 
 صاحب خبرة 

4 
صاحب خبرة 

 جيدة 
 التصميم التعليمي) أ

 14 72 14 0 تحديد أغراض البرنامج وأهدافه. 1
 17 38 48 0 تطوير مواد التدريب. 2
 10 66 21 3 تحديد مضمون البرنامج. 3
 17 59 24 0  التعليم في مكان العملتحويلزيادة . 4
 28 55 17 0 تحديد حاجات المتدربين. 5
 24 55 21 0 تقييم التدريب. 6
 اتطبيق المنهجية والنظریات لتطویر دروس التدریب اإلقليمي للمدربين وإعطائه) ب
 28 41 31 0  منهجية المشارآة في تعليم حقوق اإلنساناستخدام. 7
 24 45 24 7 ن ناإلنساتطبيق نظريات تعليم حقوق . 8
 24 31 41 3 تطبيق نظريات تعليم البالغين. 9
 حقوق اإلنسانب المتعلقةتصميم مواد التدریب ) ج

 17 41 38 3 آتابة دراسات الحالة. 10
 10 59 28 3 تصميم األدوار. 11
 10 41 41 3 ة أخرى تتعلق بالمشارآأنشطةتصميم . 12
  أدوات التقييم وتقنياتهاستخدام) د

 10 48 34 3 حتياجاتالقيام بتقييم اال. 13
 10 45 38 3 تطوير مؤشرات تقييم الحصيلة، النتائج، والوقع. 14
 24 48 21 3 إجراء مقابالت. 15
 34 31 31 3 ستبيانات آتابة اال. 16
 17 24 48 10  مجالت التعليماستخدام. 17
 التدریب اإلقليمي للمدربين تنسيق دروس) هـ

 38 48 7 7 وجيستيات البرنامجلالقدرة على ترتيب . 18
 34 41 24 0 ميزانيةتصميم . 19
 41 38 17 3 إدارة ميزانية . 20
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  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 
  دروس حقوق اإلنسانرتيسير أمومستوى خبرتي في 

 1 
االفتقار 

إلى الخبرة 

2 
وجود حد  أدنى 

 من الخبرة 

3 
 صاحب خبرة 

4 
حب خبرة صا

 جيدة 
 مناختحضير ال )أ

 41 55 3 0 )آالغرفة مثال ( مكان التدريب وتحضيره اختيار. 1
خلق بيئة داعمة حيث يشعر اإلنسان بحرية المجازفة  .2

 واألمان
0 17 45 38 

 دیناميكيات الفریق )ب
 28 55 17 0 ورات المحافظة على انشغال الفريق بمهمة خالل الد. 3
وقت البدء، (رآين يحترمون البرنامج جعل المشا. 4

 )اإلستراحة
0 10 52 38 

 بين حاجات المشارآين األفراد مع حاجات ةالموازن. 5
 الفريق

0 21 62 17 

 14 52 31 0 مالءمة حاجات المشارآين مع متطلبات العملية. 6
 28 24 38 0 لذين يصعب التعامل معهم  مع المشارآين اآيفية العمل. 7
 3 24 38 0 ناء والتنو عالب العمل . 8
 28 38 31 3 معرفة مزاج الفريق والقيام بالتعديالت الضرورية. 9

 24 38 31 0 جعل ديناميكيات الفريق تعكس شخصية المشارآين. 10
 مهارات العمل )ج

 31 45 21 3  بطريقة واضحة ومختصرةاألنشطةعرض . 11
 28 55 14 3 طرح أسئلة م جس ة. 12
 31 52 17 0 ع التفكير النقديتشجي. 13
 24 52 21 3 إعادة صياغة مداخالت المشارآين. 14
 21 55 21 3 صياغة خالصة المناقشات. 15
 45 21 3 21 القيام بالربط المناسب. 16
 17 55 21 3 استطالع االراء أنشطة. 17
تمارين  "والمنشطةتمارين آسر الجمود اللجوء إلى  .18

 "اإلحماء
3 21 48 28 

 مجموعة من تقنيات التدريب التي تحبذ استخدام. 19
 )تدوين األفكار، لعب األدوار، دراسة الحالةآ(المشارآة 

0 14 55 31 

 38 48 10 0 وضع الجداول. 20
 21 45 31 3  المعدات السمعية البصريةاستخدام. 21
 مهارات حل  المشاآل )د

 17 52 24 7 تحديد المشكلة. 22
 14 52 31 3 في إيجاد الحلالتشارك . 23
 21 45 28 7 معالجة األزمة. 24
 مهارات التواصل )هـ

اإلصغاء والترآيز بجدية على ما يقوله المشارآون بدال  . 25
 من اإلهتمام بما ستقوله الحق ا

0 14 59 28 

 21 59 17 3 تفسير حرآات المشارآين والرد بالطريقة المالئمة. 26
 28 55 17 0 ا من الجدلتشجيع الحوار بدل . 27
 31 48 21 0  معالجة المسائل . 28
 34 48 17 3 عرض األعمال . 29

   
 

 

  المرجعية الورقة تتمة
يةمرجعتتمة الورقة ال  



 
 

 إآویتاس                                                                                                                  نلمدربيالتدریب   األولىاإلقليميةعمل الرشة 
  أفریقيا شمالألوسط وفي الشرق ا

 

 الناجح  الصفات الشخصية للمي سر/ اتالمميز: الجزء ب

 

 .. ناجح ا ناجًحايسرا يسرًاك مك م من منصفاتك الشخصية التي تعتقد أنها تجعلصفاتك الشخصية التي تعتقد أنها تجعل// من أقوى مميزاتك من أقوى مميزاتك33یرجى ذآر یرجى ذآر ) ) أأ

 أيحابي ومبتسم أيحابي ومبتسم  -

 متسامح ومنفتح العقل متسامح ومنفتح العقل  -

    ويتقبلها  ويتقبلها يستمع إلى أفكار اآلخرينيستمع إلى أفكار اآلخرين -

 تو اق إلى االستماعتّواق إلى االستماع -

 منظم منظم  -

 قادر على اإلبداعقادر على اإلبداع -

 منظم ودقيق منظم ودقيق  -

 متعاون متعاون  -

 لديه روح الفكاهة لديه روح الفكاهة  -

  تحت الضغط ومواجهة التحديات  تحت الضغط ومواجهة التحديات مستعد للعملمستعد للعمل -

-   ...  ...   
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  دروس حقوق اإلنسانرتيسير أمومستوى خبرتي في 

 1 
االفتقار إلى 

 الخبرة 

2 
وجود حد  أدنى 

 من الخبرة 

3 
 صاحب خبرة 

4 
صاحب خبرة 

 جيدة 
 .غيرها من المهارات المهمة بنظرك )و

     مهارات استعمال لغة الجسد والصوت 
      الخاصة ممساعدة المشارآين على اتخاذ قراراته

      الفردية لألنشطةالتقييم الذاتي 
     متابعة المشارآين 

 . منهان وتعتقد أن المشارآين اآلخرین في التدریب قد یستفيدويسرواجهتها آم) ظروف تحد تك مثال  ( مآزق3صف   )ز
 طبيق الفعلي لتعليم حقوق اإلنسان الت -
 اآلراء المتطرفة  -
 آيفية التعامل مع متدربين لديهم مستويات مختلفة جد ا  -
 أو التوقيف / التعرض للتهديد و -
 المحافظة على معنويات مرتفعة خالل العمل  -
 خالل التدريب انقطاع التيار الكهربائي خالل استعمال أجهزة آهربائية  -
 م بين المشترآين معالجة أي سوء تفاه -
، قد يجعل مجموعة مختلفة من المتدربين؛ غير أنه حين يكون االختالف آبيرامن المحبذ وجود  -

االختالف في المعرفة والخبرة والخلفية االنسجام مستحيال في الفريق، آما يتعذر المحافظة على 
 . ديناميكيات موحدة

- ...  
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  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 
 
 
 

 .. ناجح ا ناجًحايسرايسرا التي تود أن تق ويها لتصبح م التي تود أن تّقويها لتصبح مصفاتك الشخصيةصفاتك الشخصية// من مميزاتك من مميزاتك33 يرجى ذآر  يرجى ذآر ))بب

 تحضير الموادتحضير الموادالقدرة على القدرة على  -

 حساس في ما يتعلق باالختالف حساس في ما يتعلق باالختالف  -
 معالجة النزاعات معالجة النزاعات  -
 وضع حد  للمناقشات الطويلة وضع حّد للمناقشات الطويلة  -
 استعمال األجهزة السمعية والبصرية استعمال األجهزة السمعية والبصرية  -
 لمناقشات لمناقشات لل  وضع خالصاتوضع خالصات -
 عدالة في النوع اإلجتماعيعدالة في النوع اإلجتماعيحساس في ما يتعلق بالحساس في ما يتعلق بال -
 مضطلع على طرق التدريب البديلة مضطلع على طرق التدريب البديلة  -
 معرفة آيف يكون جازمامعرفة آيف يكون جازما -
 القدرة على تنظيم تقييم أثر التدريب القدرة على تنظيم تقييم أثر التدريب  -
-  ... ... 

 

يةتتمة الورقة المرجع  
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  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 

 3  رقمالوحدة
  اإلجتماعي  أداة للتغيير–الفع ال   حقوق اإلنسانتعليم 

 
 الوقت         النشاط

  دقيقة40ساعتان و   :السياق الحالي لعملنا في تعليم حقوق اإلنسان 1  رقمنشاطلا
 مناقشة حقوق اإلنسان  

   دقيقة30ساعة و   تعليم حقوق اإلنسان لجمهور مستهدف مختلف 2 رقم نشاطال
  دقيقة30ساعة و   وتعليم حقوق اإلنسان النوع اإلجتماعيمفاهيم  3النشاط رقم 
 ساعتان    عليم التحويلي والتغيير اإلجتماعيالت 4النشاط رقم 

 
 لمحة عام ة

المفهوم األو ل . تعالج هذه الوحدة ثالثة مفاهيم رئيسي ة تعر ف تعليم حقوق اإلنسان آأداة للتغيير اإلجتماعي
الستكشاف قيم ويكون النموذج . ما هي، آيف تعر ف وماذا تعني: هو المفهوم المعق د لقيم حقوق اإلنسان

النوع والمفهوم الثاني هو مفهوم .  في هذا المجالحضور خبير اإلنسان على شكل نقاش يترافق مع حقوق
 األساسية وارتباطها بتعليم حقوق النوع االجتماعيث خبير آخر في مفاهيم ، حيث يبح االجتماعي

مكاني ة التحويلية أم ا المفهوم الثالث فهو مفهوم التحو ل اإلجتماعي حيث يستكشف المشارآون اإل. اإلنسان
 .لعمل مبدأ تعليم حقوق اإلنسان

 
 
 
 

 

 



  أداة التغيير اإلجتماعي – تعليم حقوق اإلنسان الفعال – 3الوحدة رقم 
 

 

52 
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  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 

مناقشة قيم :  اإلنسانحقوق تعليمالسياق الحالي لعملنا في  1النشاط 
 حقوق اإلنسان

 الهدف

مناقشة الحجج المختلفة المدافعة والمناهضة لشمولي ة قيم حقوق اإلنسان في منطقة 
 الشرق األوسط وأفريقيا الشمالي ة

 الوقت

  دقيقة40تان وساع

 الوصف

 

 

 

 

 

 
 
 

 .ينقسم هذا النشاط إلى ستة أقسام
 

 .، ستفك ر ملي ا في قيم حقوق اإلنسانالقسم أفي 
 .قيم حقوق اإلنسان خبيرال، سيبحث القسم بفي 
 .المناظرة، سيقد م الميس ر خلفي ة القسم جفي

 . ستحض ر الحجج للنقاشالقسم د،في 
 .ش، ستشارك في النقاالقسم هـفي 
، سي لخ ص الميس ر النقاط الرئيسي ة التي أثيرت في خالل النقاش ويربطها القسم وفي

 .بدور المشارآين آمعل مي حقوق اإلنسان
 ◄◄◄تابع 

 ملخ ص

 هو قدرة معل م حقوق الفع الاإلنسان  حقوق تعليمإن  عنصر ا رئيسي ا في 
اإلنسان على فهم آيف يرى أشخاص مختلفون قيم حقوق اإلنسان وآيف أن  

يسمح . قيمهم الشخصي ة الخاصة تحد د وجهات نظرهم حول حقوق اإلنسان
 المختلفة لمعنى قيم حقوق لك هذا النشاط بالتفكير ملي ا في وجهات النظر

 .اإلنسان
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 یتاسوآ   إ                                                                                                                نلمدربيا لتدریب  األولىاإلقليميةعمل الورشة 

  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 1تابع النشاط رقم 

 التفكير ملي ا في قيم حقوق اإلنسان القسم أ  دقائق10
 .خذ بعض الوقت لإلجابة فردي ا على األسئلة أدناه

التي، وفق اعتقادك، تعر ف مجتمعك ؟ ما هي الدينامي ات اإلجتماعي ة ما هي القيم  •
 التي تساعد على تحديد هذه القيم ؟

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 هي بعض القيم الرئيسي ة التي تنسجم مع حقوق اإلنسان ؟ما  •
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 
. تهم مع ما تبقى من المجموعةيطلب الم يس ر إلى المشارآين تشارك بعض ا من أجوب

 .نتائج هذا التأمل الفردي في القسم ب خبيرالوسي عالج 

 عرض حول قيم حقوق اإلنسان القسم ب ساعة واحدة
 .بالنتيال، رئيس الباحثين، هيوراتيز أوزاآا، اليابان. جيفرسون آر: خبيرال
 

 بعد ذلك، عرض ا حول ويقد م،. بالتعليق على أجوبة المشارآين في القسم أ خبيراليبدأ 
 :يعالج بشكل خاص ).  دقيقة40(قيم حقوق اإلنسان 

  . مع تفسير ألسسها–تعريف قيم حقوق اإلنسان  •

 ".القيم اآلسيوي ة" نقاش -تفسير القيم لمقاومة حقوق اإلنسان  •

التوفيق بين القيم الموجودة وقيم حقوق اإلنسان، أمثلة حول آيفي ة صياغة ذلك  •
 ). الهادئ–نطقة آسيا بشكل خاص، في م(

 ). دقيقة20(بعد العرض، تخص ص فترة لطرح األسئلة وإعطاء األجوبة 
 

 ◄◄◄تابع 
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 إآویتاس                                                                                                                  نلمدربيالتدریب   األولىاإلقليميةعمل الورشة 

  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

1تابع النشاط رقم   

 المناظرةخلفي ة  القسم ج  دقائق10
 يةرقة المرجعالويشرح الم يس ر األساس المنطقي للنقاش ويبحث في الخلفي ة الماد ية في 

8. 
 

الشخصي  لقيم حقوق اإلنسان ورأيت آيف يمكن تفسير بدأت بالتفكير في المفهوم 
. أنظمة القيم المختلفة باإلنسجام مع قيم حقوق اإلنسان أو على نحو معارض لها

شة سيستكشف بشكل إضافي اقمشارآة في منسيساعدك النقاش اآلن في ال
 . اإلنسانحقوق تعليماإلستراتيجي ات لمعالجة أنظمة القيم المختلفة من خالل 

◄◄◄ع تاب
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 1تابع النشاط رقم 

 العمل ضمن مجموعة القسم د  دقيقة20
 :ستحض ر حججك ومن ثم  تشارك في نقاش حول الموضوع أدناه 

 
 :المناظرة

 القيم الموجودة في مجتمعاتنا تتناقض حقوق اإلنسان مع
 

 :المجموعتينيختارك الم يس ر لتكون في إحدى 
اإلنسان تتناقض مع القيم  ستحاول أن تبرهن بأن  حقوق – 1المجموعة  

   .الموجودة في مجتمعاتنا

 ستحاول أن تبرهن بأن  حقوق اإلنسان ال تتناقض مع – 2 المجموعة 
 .القيم الموجودة في مجتمعاتنا

ويعود . مبهمة وغير واضحة على نحو متعم د" القيم الموجودة في مجتمعاتنا"فكلمة 
تمث ل مجتمعات عديدة تمث لها إلى المجموعة أن تقر ر ما إذا آانت توجد قيم 

 .المجموعة
 

من أجل اإلستفادة جد ا من النقاش، يكون من األفضل لكل  مجموعة أن تفك ر ملي ا في 
الذي يحاول أن يبرهن وجهة نظره ويتصر ف آما ) أو األشخاص(طبيعة الشخص 

 . يشاء في خالل النقاش
 

ق اإلنسان مع القيم  تتناقض حقو– 1فعلى سبيل المثال، في حالة المجموعة 
 ويستطيع أعضاء المجموعة اختيار لعب دور مجموعة –الموجودة في مجتمعاتنا 

 2أم ا أعضاء المجموعة . من الطال ب أو قادة المجتمع يناقشون وجهة النظر تلك
الذين يناقشون بأن حقوق اإلنسان ال تتناقض مع القيم الموجودة في مجتمعنا، 

 . دور ناشطين في مجال حقوق اإلنسانفيستطيعون أن يختاروا لعب
 

على جميع المشارآين أن يتناقشوا مسبق ا في حال اختاروا إجراء النقاش بتمثيل 
 .ويجب أن توض ح األدوار قبل تمثيلها. الدور

 
 .ومن ثم  يشرح الميس ر شكل النقاش في الصفحة التالية

◄◄◄تابع 
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 1تابع النشاط رقم 

 النقاش  القسم هـ  دقيقة40
 .م بإجراء النقاش مت بع ا النموذج الموصوف أدناهق

 

 المناظرةنموذج 

 1القسم 

 تتناقض حقوق اإلنسان مع القيم األساسي ة – 1المجموعة : بيان اإلفتتاح    دقائق5
  الموجودة في مجتمعاتنا

  تقد م حججها الرئيسي ة 1  رقمالمجموعة
 لة التحد ي تستمع ويحض ر أعضاء المجموعة أسئ 2  رقمالمجموعة

 

  1 إلى المجموعة 2المجموعة : أسئلة التحد ي    دقائق8
  تطرح أسئلة التحد ي 2  رقمالمجموعة
  تجيب 1  رقمالمجموعة

 

 2القسم 

 ال تتناقض حقوق اإلنسان مع القيم األساسي ة – 2رقم المجموعة : بيان اإلفتتاح    دقائق5
 الموجودة في مجتمعاتنا

  حججها الرئيسي ة تقد م 2  رقمالمجموعة
  تستمع ويحض ر أعضاء المجموعة أسئلة التحد ي 1  رقمالمجموعة

 

   2 إلى المجموعة 1المجموعة : أسئلة تحد ي    دقائق8
  تطرح أسئلة التحد ي 1  رقمالمجموعة
  تجيب 2  رقمالمجموعة

 

 استراحة التحضير  دقائق5
 .الحجج الرئيسي ة للفريق اآلخريحض ر آل  فريق بيانه الختامي متذآ ر ا التحديات و

 3القسم 

  مع1 –البيان الختامي المجموعة   دقائق4-5
   تقد م استئنافها األخير1  رقمالمجموعة

  ضد– 2البيان الختامي المجموعة    دقائق4-5
  تقد م استئنافها األخير 2  رقمالمجموعة

◄◄◄تابع 



  أداة التغيير اإلجتماعي – تعليم حقوق اإلنسان الفعال – 3الوحدة رقم 
 

 

57 
 یتاسوآ   إ                                                                                                                نلمدربيالتدریب   األولىاإلقليميةعمل الورشة 

  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

1تابع النشاط رقم   

 وعة الكبيرةمناقشة المجم  القسم و  دقيقة20
ي لخ ص الم يس ر النقاط الرئيسي ة التي طـ رحت في خالل النقاش وي دير نقاش مجموعة 
آبيرة حول العالقة بين قيم حقوق اإلنسان والقيم الموجودة في المجتمع بشكل عام، 

 .والتحديات التي قد يواجهها معلمو حقوق اإلنسان في تعليم حقوق اإلنسان
 :أسئلة للمناقشة  

 على عملك في تعليم حقوق  تنطبق الحجج التي أثيرت في هذا النقاشآيف •
 ؟اإلنسان

واقتراحات مختلفة لمناقشة قيم حقوق اإلنسان مع الجمهور  نهجياتمهل لديك  •
 .المستهدف المختلف ؟ في حال آان الجواب نعم، أعط  بعض األمثلة المحد دة

ل آان الجواب نعم، لماذا هل هناك قيم حقوق إنسان تجد معالجتها صعبة ؟ في حا •
؟ آيف يؤث ر هذا على قدرتك على التكل م باقتناع عن قيم حقوق اإلنسان هذه ؟ 
على سبيل المثال، في حال آان رجل يظن  أن  النساء خاضعات للرجال، آيف 

 يستطيع أن يرو ج بصدق لمبدأ مساواة النساء ؟
 النقاش آتقني ة تدريب ي دير الم يس ر النقاش حول بعض حسنات ومساوئ استخدام

 .لتعليم حقوق اإلنسان
 
  المناظرة

أو  وال يكون النقاش مناقشة . تشك ل حر ية المعتقد وحر ية التعبير جزء ا من حقوق اإلنسان 
. ـها/أفكاره  فالنقاش هو وسيلة يستطيع بموجبها أي  فرد أن يعب ر عن . تبادال  لآلراء فحسب

. مجتمع ديمقراطي  ن هو شرط أساسي ومسبق للنقاش ونشوء  على أفكار اآلخرياإلطالعإن  
 . ، والمناقشة ورفع المطالباتاالنتقادوإن  احترام القانون ال يحرم األفراد من حق 

إن ما . تترافق حر ية التعبير مع قبول تنو ع األفكار، ويسمح النقاش بالتعبير عن هذا التنو ع
تساوى في القيمة أي  إن  التعبير عن األفكار العرقي ة يجب أال  يشج ع فكرة أن  جميع اآلراء ت

 .ليس رأي ا إن ما إهانة
وتعل م إجراء نقاش هو تعل م التفكير، . يشك ل النقاش عنصر ا أساسي ا في المجتمع الديمقراطي

 على الشخص أن :الشخصيقد م فرصة العمل على هوي ة . واإلصغاء والمناقشة بشكل صحيح
 نفسه، واالستماع إلى اآلخرين واالستعداد لتغيير رأيه من دون الخوف من يتعل م التعبير عن

 ".فقدان االحترام"
ي عطي النقاش المشارآين الخبرة في عرض وجهة نظر والدفاع عنها والتي قد ال تكون 

 .ويوف ر في الوقت عينه التدر ب على تخطيط استراتيجي ة المجموعة. بالضرورة وجهة نظرهم
. والثانوي ةاالبتدائيةدليل تعليم حقوق اإلنسان في المستويات ). 1997(سكو،  يون :المرجع
           

■النشاط  نهایة

 معلومات أآثر
 ... حول 
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 التحضير لمناقشة قيم حقوق اإلنسان : 8  رقميةالورقة المرجع

 الخلفي ة
عملهم " تقييم"، شارك المشارآون في تمرين حول 2006 في شهر سبتمبر ليميةخالل دورة العمل اإلقفي 

، )القو ة، والضعف، والفرصة والتهديد (SWOTوفي تحليل . الحالي في مجال حقوق اإلنسان في المنطقة
 ".المقاومة الثقافي ة لحقوق اإلنسان"، اإلنسان حقوق تعليمآان أحد التهديدات المعر فة على أن ها تـ عيق عمل 

 
نسان في المنطقة، شد د المشارآون وعالوة على ذلك، في تمرين لوصف البيئة الواسعة النطاق لحقوق اإل

سيطرة الثقافة التقليدي ة التي تمنع الناس من قبول معلومات جديدة ومفاهيم تؤد ي إلى  ":يليعلى ما 
 ".تغييرات في الموقف والسلوك

 
وإن  اعتبار فكرة . وإن  مقاومة حقوق اإلنسان آانت وال زالت تشك ل نضاال مستمر ا في مجتمعات عديدة

فعلى سبيل . إلنسان آمصدر غربي أو آمفهوم معارض لبعض التقاليد الثقافي ة، ليس باألمر الجديدحقوق ا
المثال، جرى نقاش مطو ل في آسيا حول فكرة أن  حقوق اإلنسان، آما تصفها المقاييس الدولي ة، هي من 

 على توطيد أسس الغرب وتشد د على الفرد، في حين أن  المفهوم اآلسيوي لحقوق اإلنسان يرآ ز أو ال
ويعز ز أيض ا مقترحو القيم اآلسيوي ة أهمي ة . مجتمع ثابت من خالل العائلة والتعاون على مستوى المجتمع

  . االزدهار من خالل مبدأ الفاشستي ة ويحد ون بالتالي من الحري ة الشخصي ة

أو " الوطني ة"خرى للقيم وإن  حج ة أخرى لصالح القيم اآلسيوي ة التي تكون منطبقة في أمثلة عديدة أ
ولكن آما لحظ أمين عام األمم المت حدة آوفي أنان، فإن  . هي تأآيد على السيطرة الثقافي ة الغربي ة" اإلقليمي ة

لم يكن أبد ا الناس من تذم ر من شمولي ة حقوق اإلنسان،  ":السياسيونهذه المقاومة غالب ا ما يدعمها القادة 
 ".غالب ا ما آان قادتهم يقومون بذلك. نسان خدعة غربي ة أو شرقي ةولم يعتبر الناس حقوق اإل

 
 منظرة؟ لماذا إجراء 

 لتعليم الدوليوآما ي شير البرنامج .  الفع الاإلنسانحقوق يشك ل فهم قيم حقوق اإلنسان وجه ا جوهري ا لتعليم 
 . اإلنسان حقوق تعليمحقوق اإلنسان، إن  تطوير القيم هو عنصر جوهري ل

 
 التعل م عن حقوق اإلنسان واآلليات المت بعة لحمايتها، وآذلك اآتساب –المعرفة والمهارات ) أ(

 اليومي ة؛المهارات لتطبيقها في الحياة 
 

 تطوير القيم وتعزيز المواقف والسلوك التي تؤي د جميعها حقوق –القيم، والمواقف والسلوك ) ب(
 اإلنسان وتدعمها؛

 
 .عل للدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها القيام بالف–الفعل  )ج(
 

سي مك ن هذا النقاش المشارآين من البحث في صح ة الحجج المدافعة والمناهضة لفكرة أن  حقوق اإلنسان 
تتعارض مع القيم األساسي ة وتحديد اإلستراتيجي ات لمناقشة قيم حقوق اإلنسان مع جمهور مستهدف 

 .مختلف يعملون معه
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 فة بعض تعاریف الثقا
إن ها جوهر األفراد، والعائالت والمجتمعات التي يجب أن تتعل م العيش مع ا، وإن ها تعكس قيمها  •

وطرق التعبير التي تعتمدها، سواء من خالل لغتها أو نمط حياتها وعاداتها العائلي ة في مجتمع 
 ).مجلس التعاون الثقافي(متنو ع ومتعد د الثقافات بشكل آبير 

 
األنماط المتشارآة : "، الثقافة آما يلي )عالم بعلم اإلنسان(رتز، أنتروبولوجي عر ف آليفورد غي •

 األنماط اللغة، والدين، تشمل هذه). 216ص " (التي تحد د أسلوب، وميزة ونوعي ة حياة الناس
، والعالقات، والطبقة اإلجتماعي ة واإلثني ة، والعرق، والعجز، والعمر، والبنية النوع االجتماعيو

. والمجتمعات المديني ة/ سك ان الضواحي /  والجماعات الريفي ة والجنسي ةئلي ة للتوج ه الجنسي، العا
لكن  هذه األنماط المتشارآة، تذهب أبعد من الخصائص الخارجي ة لتشمل القيم، والرموز، 

فالثقافة هي طريقة عيش موجودة في . والتفسيرات ووجهات النظر الخاص ة بمجموعة من الناس
 . إن ها تصميم للحياة يشمل وسائل التصر ف، واإليمان والتقديرعالم؛ال

 
 "ثقافة حقوق اإلنسان"بعض تعاریف 

الثقافة هي حيث نكون متحر رين من "يعر ف شوالميث آوينغ ثقافة حقوق اإلنسان على أن   •
جم إلى قوانين تتمث ل هذه الحري ات بمعايير ومقاييس محد دة جد ا ومفص لة جد ا تتر. الخوف والرغبة

وإن  ثقافة حقوق اإلنسان، آما هي معر فة بمعايير ومقاييس . على المستويات الدولي ة والوطني ة
عديدة، هي طريقة حياة، سياسي ا، وأخالقي ا، وقانوني ا، وطريقة حياة يوج هها إطار عمل حقوق 

 ".اإلنسان

ممارسة وتطبيق " على أن ها عر ف البروفسور في القانون ماريو غوميز ثقافة حقوق اإلنسان •
ناشط لمجموعة قيم جوهري ة يجري تقاسمها في ما يتعل ق بطريقة العيش التي تطو رت في فترة 

فعند . من الزمن وتستوحى من مقاييس ومعايير حقوق اإلنسان التي تترجم في التطبيق والممارسة
 -ديدة في ثقافة حقوق اإلنسان القيام بكل  شيء علينا أن نبحث، من خالل الدينامي ة، عن ميول ج

 ".التحليل النقدي والنقد الذاتي عامالن مهم ان جد ا
 

 تكوین الحجج
 :حججهمافي ما يلي بعض األسئلة للمجموعتين لألخذ فيها عند تكوين 

هل توجد مجموعة من قيم حقوق اإلنسان مشترآة ومت فق عليها ؟ في حال آان الجواب نعم، ما  •
 هي هذه القيم؟ 

 ع ر فت هذه القيم ؟ أين  •
 هل يمكن أن تتغي ر القيم مع الوقت ؟ •
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؟ هل عليك القيام بذلك ؟ وآيف ) أو مجموعة(آيف تستطيع أن تصوغ أو تغي ر قيم شخص آخر  •

 تعرف ما إذا نجحت أم ال ؟ 
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pdf.1.Rev..52559.A/docs/education/issues/english/org.ohchr.www://http: شبكة اإلنترنت 



  أداة التغيير اإلجتماعي – تعليم حقوق اإلنسان الفعال – 3الوحدة رقم 
 

 

61 
 یتاسوآ  إ                                                                                                                 نلمدربيالتدریب   األولىاإلقليميةعمل الورشة 

  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 تعليم حقوق اإلنسان لجمهور مستهدف مختلف 2  رقمالنشاط
 الهدف

  .تطوير فهم مشترك لتعليم حقوق اإلنسان لجمهور مستهدف مختلف

 الوقت

  دقيقة30ساعة و

 الوصف

 

 

 
 

 
من المهم بالنسبة إلينا أن نتمك ن من أن نبي ن بوضوح لآلخرين طبيعة العمل الذي 

 القيام بذلك بشكل فع ال، علينا أن نعكس ونوض ح ومن أجل. نقوم به ولماذا هو مهم
تأم لت بفهمك لتعليم حقوق اإلنسان في . فهمنا الخاص لتعليم حقوق اإلنسان وهدفه

 .1  رقم النشاط2 رقم لوحدةا
 .ينقسم هذا النشاط إلى ثالثة أقسام 

ر أفكارك حول تعليم حقوق  لتطويمصغرة  عمل، ستعمل ضمن مجموعةفي القسم أ
 . لجمهور مستهدف محد داناإلنس

 . مع مجموعة أآبرالمصغرة ة عملك ستتشارك نتائج مناقشات مجموعفي القسم ب،
 .  على نتائج أفكارك المعروضةالخبير، سي عل ق في القسم ج

 تعليم حقوق اإلنسان لجمهور مستهدف مختلف القسم أ  دقيقة30
ر أنشطة تعليم حقوق  تطويفي خالل التدريب اإلقليمي للمدر بين، ستعمل على

، طـ لب إليك االختيار من القائمة نموذج الطلبفي .  لجمهور مستهدف محد داإلنسان
  :المستهدفالتالية للجمهور 

     الشباب/ الطالب  •

 البروفسورات/ األساتذة  •

 منظ مات المجتمع المحل ي/ المنظ مات غير الحكومي ة  •

◄◄◄تابع 

 ملخ ص

وفي هذا النشاط . في النشاط السابق، بحثت في قيم حقوق اإلنسان الجوهري ة
 لجمهور مستهدف ي ات مختلفة لتعليم حقوق اإلنسانستبحث ملي ا في استراتيج

 .محد د

 بالنقاشأعد التفكير 
نفسك إن واسأل 

جمهور آان هذا ال
المستهدف يدرك 
 .  قيم حقوق اإلنسان
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2تابع النشاط رقم   
 ةالهيئات العام  •

 المسؤولون في المؤسسات الوطني ة لحقوق اإلنسان/ الحكومة  •

       قو ات حفظ األمن/ الشرطة  •

 

ي قس م الم يس ر المشارآين إلى ست مجموعات، وتناقش آل  مجموعة أهمي ة تعليم 
 ورقةدو ن هذه األسباب في . حقوق اإلنسان ألحد الجمهور المستهدف المذآور أعاله

. القسم جلتقديم النقاط الرئيسي ة لمناقشتك للمجموعة آل ها في  وتحض ر 1رقم العمل 
دو ن أيض ا األنشطة الناجحة لتعليم حقوق اإلنسان للعمل مع المجموعة والتحديات 

 . التي تواجه هذه النجاحات انطالق ا من خبراتك

 تقریر حول عمل المجموعة القسم ب  دقيقة40
وتقد م آل  مجموعة تقرير ا حول نتائج . عتحدد المجموعة الكبيرة موعد ا لالجتما

التغذية ويلخ ص الم يس ر العناصر المشترآة ويقد م ).  دقائق لكل  مجموعة5(مناقشاتها 
 . عن المعلومات المقد مةالراجعة

 أسئلة للمناقشة

هل تظن  أن   . لقد د و نت األسباب وراء أهمي ة تعليم حقوق اإلنسان لكل  مجموعة •
 ر مستهدف هم على اطالع على هذه األسباب ؟أفراد آل  جمهو

هل ستكون أنشطة تعليم حقوق اإلنسان الناجحة المذآورة ناجحة في جميع  •
البيئات ؟ على سبيل المثال، هل ستكون المنهجي ة التي يت بعها موظ فو األمن 

 المدر بون في مصر فع الة في العراق ؟

 المذآورة ؟ما الذي يمكن القيام به للتخفيف من التحديات  •

 الخبيراإلجابة من  القسم ج  دقيقة20
على األفكار المطروحة ويعطي أمثلة إضافي ة عن تعليم حقوق اإلنسان الخبير ي جيب 

 .الفع ال للجمهور المستهدف المحد د

 ■نهایة النشاط 
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  المستهدفةتعليم حقوق اإلنسان لمختلف الجماهير: 1 العمل ورقة
 

لم يعتبر تعليم حقوق اإلنسان مسألة . اج إلى تعليم حقوق اإلنسان؟ ستقوم بتعليم حقوق اإلنسان لعدد من مختلف الجماهير المستهدفةما هي المجموعات التي تحت
 مهم ة بالنسبة إلى هذه المجموعات؟

 
باب التي تجعل تعليم حقوق اإلنسان مسألة مهم ة أذآر األس. القسم أيختار الميس ر في الجدول أدناه جمهورا  مستهدفا  لكل  مجموعة من الجماهير المذآورة في 

 .يوجد مثال على ذلك. بالنسبة إليهم
 
 

األسباب التي تجعل تعليم حقوق اإلنسان  الجمهور المستهدف
 مسألة مهم ة بالنسبة إليهم

أنشطة تعليم حقوق اإلنسان الناجحة مع 
 الجمهور المستهدف 

التحدیات التي تعترض نجاح أنشطة تعليم 
  اإلنسان حقوق

 :على سبيل المثال
قو ات / تعليم حقوق اإلنسان لموظ في الشرطة 

 األمن
 
 
 
 
 
 

تقليص عدد انتهاآات حقوق  •
 .اإلنسان التي يرتكبونها

رفع مستوى محاسبة موظ في األمن  •
والشرطة على األعمال التي 

 .يرتكبونها
رفع مستوى ثقة الجمهور العام  •

 .نحوهم
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  وتعليم حقوق اإلنسان مفاهيم النوع اإلجتماعي3 رقم نشاطال
 الهدف

 .الرئيسي ة النوع اإلجتماعيتحديد مفاهيم  •

 على عمل تعليم حقوق النوع اإلجتماعيحث في آيفي ة تطبيق منظور الب •
 .اإلنسان

 الوقت

  دقيقة30ساعة و

 الوصف

 

 

 

 

 

 

 .ينقسم هذا النشاط إلى قسمين

المختلفة في المجتمع من  النوع اإلجتماعي مشارآون أدوار، سيكتشف الالقسم أفي 
 .مسرح مخص ص للنقاشخالل 

 .األساسي ة النوع اإلجتماعي  مناقشة حول مفاهيمخبير، سي دير القسم بفي 

 
 ◄◄◄تابع 

 
 

 ملخ ص

في النشاط السابق، استكشفت معنى تعل م حقوق اإلنسان بالنسبة إلى جمهور 
وبصرف النظر عن الجمهور المستهدف، يشك ل فهم . مستهدف مختلف

 وآيف تحتاج إلى طرحه آمعل م لحقوق اإلنسان مبدأ النوع اإلجتماعيموضوع 
الخبير مقد مة وفي هذا النشاط، يعطي .  نشاط لتعليم حقوق اإلنسانرئيسي ا ألي 

 . األساسي ةلمفاهيم النوع اإلجتماعي
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  3م تابع النشاط رق

 النوع اإلجتماعيحول أدوار تكویني الالمسرح  القسم أ  دقيقة30
ار  وآيف سي ستخدم إلظه" للنقاشالمخصص"تكويني  المسرح اليشرح الم يس ر ماهية

بالنسبة إلى . التقليدي ة في المجتمع النوع اإلجتماعي اإلدراك الحس ي ألدوار
 دقائق، سي طلب إلى عدد محد د من المشارآين تمثيل مشهد 5المسرحي ة األو لية من 

على سبيل المثال، (ة التقليدي  النوع اإلجتماعي  الرجال والنساء في أدواريصف
يجب أن ). امرأة تبقى في المنزل لالهتمام بأوالدها في حين يذهب زوجها إلى العمل

على سبيل المثال، المرأة تريد أن تكسب (تنتهي المسرحي ة بخالف أو وضع لم ي حل  
 ).عيشها ويعارض زوجها الفكرة

ن جديد مع المشارآين ما إن ينتهي المشهد األو ل من المسرحي ة، تبدأ المسرحي ة م
اآلخرين الذين يضطلعون بدور ناشط في تحويل النتيجة النهائي ة بأخذ مكان الممث لين 

وما إن تنتهي النسخة الثانية من المسرحي ة، يتدخ ل الم يس ر ويسأل . األو لين
المشارآين ما إذا جرى تحديد حل  مناسب ؛ وفي حال لم يتم  ذلك، يمث ل المشارآون 

 .ة من جديد ويستطيع المشارآون التدخ ل لتغيير النتيجةالمسرحي 

ما . ويعتمد عدد المر ات التي ي عاد فيها تمثيل المسرحي ة بشكل آامل على المشترآين
 .إن تنتهي المسرحي ة، يستخلص الم يس ر نتيجة النشاط مع المشارآين

 

 "مخص ص للنقاشال"تكویني المسرح ال 
بشكل آبير من قبل المخرج المسرحي البرازيلي تكويني اللقد طو رت تقني ة المسرح  

.  الخاص بهTheatre of the Oppressed“ ""مسرح المظلوم"أوغوستو بول، مع 
وقد ساهم مسرح المظلوم بنشوء أشكال عديدة مختلفة للمسرح، بما في ذلك المسرح 

رح المخص ص ويشمل المس. المخص ص للنقاش، والمناظرة المسرحي ة والمسرح التفاعلي
-spect("للنقاش تمثيل مشهد يطرح وضع ا مشكلة ي راد به تحفيز تدخ ل الممث لين 

actors (" من أجل إيجاد حل  للمشكلة أو البحث عن فعل بديل ممكن عبر أخذ مكان بطل
هذه الطريقة البرازيلي ة األصل، عندما ي طل المشاهد على الخشبة خارج ا من الخيبة . الرواية
ال يحكم الوسيط على التدخالت، . رة الممث لين على وصف اقتراحاته بشكل مرضلعدم قد

إن ما يطرح أسئلة على المشاهدين بشأن حقيقة وفعالي ة الحلول المقترحة ويدعوهم إلى 
 . الصعود على الخشبة وتلخيص المسرحي ة بعرض رؤيتهم الخاص ة لكيفي ة حل  المشكلة

 IDRC (International Development Research(لتطوير المرآز الدولي ألبحاث ا :المرجع
Center  متوف ر . 11 ورقة – المسرح !ي بس ط، ي قد م وينشر : وضع المعلومات في خدمة مشاريع األبحاث

-http://www.idrc.ca/uploads/user:على شبكة اإلنترنت 
S/11606750171Sheet11_Theatre.pdf.  

 
 ◄◄◄تابع 

 معلومات أآثر
 ... حول 
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 3تابع النشاط رقم 

 النوع اإلجتماعي / الجندرعرض مفاهيم القسم ب واحدةساعة 
 

 40(األساسي ة  النوع اإلجتماعي  مجموعة آبيرة حول مفاهيم نقاشالخبيريدير 
 ).دقيقة

  :التالية النقاط الرئيسي ة الخبيريعالج 

 والنوع اإلجتماعيبين الجنس الفوارق  •

  في مجتمعات مختلفةالنوع االجتماعيأدوار  •

 في المجتمع وتغي رها النوع االجتماعيمل التي تؤث ر على أدوار العوا •

 عدالة في النوع االجتماعيالفهم  •

 في تعليم حقوق اإلنسان  النوع االجتماعيتطبيق منظور  •

 

النوع لومات إضافي ة حول مفاهيم  للحصول على مع9  رقمية الورقة المرجعراجع
 . االجتماعي

 ). دقيقة20(رح األسئلة وإعطاء األجوبة بعد عرض األفكار، تخص ص فترة لط

 

 لتفكير نقطة ل
 :  وعملكلنوع االجتماعيبافي ما يلي بعض األسئلة لتفكر مليا بها وهي تتعلق  

إلى أنشطة تعليم حقوق اإلنسان لجمهور مستهدف محد د في النشاط السابق، آيف بالنظر * 
لى سبيل المثال، آيف تعالج مع آل  منهم ؟ ع النوع االجتماعييمكن معالجة موضوع 

 عندما تقوم بتعليم حقوق اإلنسان لضب اط الشرطة؟ النوع االجتماعيموضوع 
 النوع االجتماعيفي عملك ؟ هل تطب ق منظور  النوع االجتماعيموضوع آيف تعالج * 

على سبيل المثال، تطوير المشروع، وتنفيذ المشروع وتقييم (على جميع مراحل عملك 
 ؟) المشروع

 

 
   

 ■نهایة النشاط 
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   مبادئ أساسية- النوع اإلجتماعي: 9 رقم يةالمرجعالورقة 
 
التي يتوقعها المجتمع الميزات وصف مجموعة من التصرفات ول "النوع االجتماعي "مصطلح طلق ي •

توقعات عن تتكون الهوية االجتماعية للفرد عن طريق هذه التوقعات و تنشأ هذه ال. المرأةمن الرجل و
 "طبيعية"األدوار هي والتصرفات والحاجات  وصفاتالو ميزاتال بعضن أ الفكرة القائلة بطريق

 . للنساء"طبيعية" هي األدوار من الميزات و اآلخرللرجال بينما البعض 
 
 الفتيات مع معرفة مسبقة بالشكل الذي سيبدون أو ال يولد الصبيان - يولوجيا بلنوع االجتماعيليس ا •

 اتهمتتكون هوي. أو ردة الفعل التفكير أو التصرف أو التحدث أودائهم المالبس  آيفية ارتأوعليه 
 أن االجتماعية المتوقع لهم ألدوارهمالط التي تؤهلهم تخاإل عن طريق عملية األنثوية أوالذآرية 
  تاريخية ألخرىحقبة االجتماعية و التوقعات من ثقافة ألخرى و من األدوارتختلف هذه . يقوموا بها

 .ث أنها تتغيرحي
 
 األنثى تابعة  حيث تكونهرمية معينة  تعكسفهي ؛أبویة هي عالقة الجنسين العالقة التي تربط بين إن •

 األسرةالمرأة ضمن الفروقات بين الرجل و المرأة للرجل في عدم المساواة وتنعكس تبعية. للرجل
 . العالقات بين الناسسياسية والالثقافية وميع مجاالت التفاعل االجتماعية و فضال عن ج،والمجتمع

 
قوانين ثقافية تبث فكرة عن بأنظمة ذات قيمة والمؤسسات االجتماعية الهرمية تقوى و تعزز الهياآل و •

 .  من العادات التي تعكس القيمة الدنيا التي نسبت للمرأةأمثلتها لكل ثقافة .تبعية المرأة للرجل
 
 عن طريق طلب مجاراتهن لنمط معين من -ة عدةجعل المرأة عاجزة بطرق ا النظام األبوي يهذ •

 و نعمله ون الخاصة و حياتهنم على أجساده سيطرتهبإنكار المالئمة النمطية و السلوآية و األدوار
 . بتقييد فرصهن في المشارآة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهنإلى الموارد و نبتحديد دخوله

 
 تهميش و كون نتيجتهاوت البعض  بعضهاعمل على تقوية غالبا ما ت المختلفة من السيطرةاألشكالهذه  •

الوضع تنعكس تبعية المرأة في آل من . الثقافيةالمرأة عن العمليات االجتماعية واالقتصادية واستبعاد 
 درجة االستقاللية و  أونمرآزهو ) التعليم الصحي والدخل وآالمستوى( االجتماعي -االقتصادي 

 . الخاصةاهالسيطرة على حيات
 
فهذا يتطلب  - فقط عن طريق تغييرات في وضع المرأة العدالة في النوع اإلجتماعيتأتي  أناليمكن  •

ال يمكن . العدالة في النوع اإلجتماعيانعدام واألنظمة التي تقع عند جذر الدنيوية وتحوال في الهياآل 
عوامل فعالة  أنفسهنن النساء يجب أن تكوإذ  يجري عن طريق التدخالت الخارجية أنلهذا التحول 
 . في التغيير

 
 مشارآة اآبر في إلىهي عملية تقود  و،تمكين المرأةتتطلب االجتماعي العدالة في النوع ن إبهذا ف •

.  للتحول االجتماعيإدراكالعمليات السياسية و االجتماعية و سلطة اآبر التخاذ القرار و لعملية 
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هي تخاطب ددة للنساء فضال عن االهتمامات و المتعاألدوارشمل  فهي ت،ليست عملية التحول جزئية •

 تمكينيتضمن  إذن.  المزيد من السيطرة على حياتها الخاصةإلى المرأة آخذة ا،العالقات المتداخلة بينه
 :المرأة أبعادا عدة مثل

 
 . عدم تخويل المرأة بسلطة السيطرة على حياتهاألسباب بناء فهم حاسم ◦
 . الذات و تعديل صورتها تعزيز احترام◦
 . الموارد المالية و الطبيعية و الفكريةإلى اآبر تخولها الوصول إمكانية الحصول على ◦
 اآتساب الثقة و المعرفة و المعلومات و المهارات لفهم الهياآل و العمليات االجتماعية ◦

 .واالقتصادية و التداخل فيها
 .عنع القرار ضمن و خارج العائلة والمجتمصالسيطرة على عملية  زيادة المشارآة في و◦
 . بالرجالة محصورأنها على اآلنالتي آانت ترى حتى  التحرك نحو ادوار ومساحات جديدة و◦
 التفريق أساسالمؤسسات الظالمة التي تعمل على  التشكيك بـالمفاهيم والممارسات والهياآل و◦

 . وتحديها وتغيير مفاهيمهاالجنسينبين 
 

. القيمالتي تحكم المؤسسات االجتماعية واألنظمة و األساسيةاالفتراضات  مكين المرأةت تتحدى عملية •
الجماعات  تأخذ أن األسهلمن و. ومة من تنظيمات القوى الحالية تواجه مقاأنلذلك فمن المحتم 

 .ان تقف بوجه المقاومة على عاتقها عملية التغيير و،األفرادليس  وائية،النس
 
 الرئيسة لتبعية األسباب الماضية لم تقم في الغالب بمخاطبة األربعينفي السنوات  جهود التطوير إن •

 معظم مناهج لم تبن . بطريقة هامة العدالة في النوع اإلجتماعيالمرأة و لهذا فقد فشلت في التأثير بعدم 
 أدوارهنى لحياة النساء لهذا رآزت عل التيارات الرئيسية لتطوير المرأة على تحليل الحقيقة الكلية

 مسألة أنها قضية تطوير المرأة على إلىلقد آان ينظر .  اقتصاديةتآو آأدوا و زوجات آأمهات
 .آخرونفي المشاريع التي لم يكن مرتبطات بتحديدها و بشروط وضعها " دعوهن ليشارآن"

 
ت إبداعية  العديد آانأن استهداف المرأة من خالل مشاريع نسوية و في حين إلىانتقل الترآيز مؤخرا  •

. محفزة فقد آانت الغالبية صغيرة و معزولة و تعاني نقصا في مبادرات التمويل و التي لم تدم طويالو
وليات هذه أأهداف و العناصر النسوية قد تم تضمينها في مشاريع رئيسية ضخمة فان أنوفي حين 

 .قضايا المرأةأو ا علمت باحتياجات والمشاريع قلما تأثرت 

ية الورقة المرجعتتمة  
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 آنتيجة لنقص في اندماج و تكامل المرأة في عملية اآلنم المساواة بين المرأة و الرجل لم يعد عد •

 السبب الجذري للمشكلة يقبع في إن . الموارد مقبوالأو الثقة أو نقص في المهارات أوالتطوير 
ظ المعتقدات التي عملت على خلق تبعية المرأة و االحتفاالمؤسسات و القيم و االجتماعية واألنظمة

 تشكيل هذه بإعادة اآلن العمليات المختلفة لكنها تتعلق إلىالنساء " إضافة"ليست القضية مجرد . بها
 في تراك على تنفيذ برنامج التطوير وإنماال يقتصر هذا االشإلشراك المرأة والعمليات لخلق المساحة 
 .وضع هذا البرنامج آذلك

 
اإليديولوجية  قبول متنامي لنقد إلى أدىقر في التسعينات الفنحطاط البيئي وزمة اإلإن التفاقم السريع أل •

المؤسسات الغير حكومية في لتطوير من قبل الحرآات الشعبية و العمل التصوري لالمهيمنة وإطار
 الذي أو الصناعة أساسماذج المهيمنة لنمو االقتصاد المبني على ن الإن. آل من الجنوب و الشمال

 أما ،الموارد البشريةاستغالال واسعا لكل من الطبيعة و أنتج على انه اآلنيقوده التصدير معترف به 
 المالية الخفية باإلعانات"البيئة لقد قورن آل من عمل المرأة و. ين المتضررأآثرالنساء فقد آانت من 

فائدة فيها حتى وان   التصور بان الأوالتي تدعم جميع المجتمعات حيث جرى االستخفاف بكل منهما 
 ".الغير في االستفادة منهااستمر 

 
-  مناهج التطوير الموجودةإلى اندماجها أو المرأة تكامل التحرك من إلىلذلك فان هنالك حاجة  •

يتضمن هذا .  عمل تطویر منصف و مستمرإطار إلى -  قطعة اآبر من الفطيرة المسمومةإعطائهن
أنهم  الذين صنفوا على بأولئكالحاجات الخاصة إعادة تشكيل التطوير لعكس الرؤى واالهتمامات و

 .عاجزة من قبل عمليات التيار الرئيسجهة خفية و
 
تجارب  تكون وجهات نظر وأنمن الممكن و. أغلبية سكان العالمتشكل النساء  ،إلى جانب الفقراء •

نوع للي  التيار الرئيسإن. النساء الفقيرات مصدرا آبيرا للتحول في الطريقة التي نفهم بها التطور
 .  العالمية الحالية للتطویراألزمةقلب  هو استراتيجية لمخاطبة وتماعياالج

 
 

  األمماستراتيجية التيار الرئيسي لبرنامج:  التطبيقإلىاالنتقال من السياسة ). 2004(األمم المتحدة اإلنمائي  برنامج :المرجع
التالي للمراجعة، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني .  الهند –المتحدة اإلنمائي 

htm.Default/Gstrat/REPORT/in.org.undp.www://http 

 تتمة الورقة المرجعية
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 التعليم التحویلي والتغيير اإلجتماعي 4 رقم النشاط
 الهدف

 .تحديد العناصر الرئيسي ة لنظري ة التعليم التحويلي •

 .تعليم حقوق اإلنسانلية لعمل التفكير في اإلمكاني ة التحوي •

 الوقت

 ساعتان

 الوصف

 

 

 

 

 

 

 

 لتعليم حقوق اإلنسان إآويتاس، عرضنا وجهة نظر 1  رقمالنشاط، 2  رقمالوحدةفي 
 :مثل

.  اإلجتماعي التي تبدأ مع الفرد وتتفر ع لتشمل المجتمع بشكل واسععملي ة التحو ل“
 ."جة هي التغيير اإلجتماعيوالنتي. الهو تعليم حقوق اإلنسان والهدف من 

وما يجب أن ينجز بالطريقة التي تعليم حقوق اإلنسان يجب التفكير ملي ا في فهمنا ل
وفي حال آان علينا أن نساهم في التعليم التحويلي لآلخرين، من . ننف ذ فيها عملنا

تعليم الضروري لنا أن نفهم األسس النظري ة والتطبيقي ة لعملي ة التعل م المترافقة مع 
 .حقوق اإلنسان

  .ي قس م هذا النشاط إلى أربعة أقسام

 .، سي قد م الم يس ر عرض ا موجز ا عن نظري ة التعليم التحويليالقسم أفي 

 من أجل تحديد التغييرات التي مصغرة  عمل، ستعمل ضمن مجموعاتالقسم بفي 
 .تعليم حقوق اإلنسانتتصو رها نتيجة عملك في 

 . نتائج مناقشاتك مع مجموعة أآبر، ستتشاركالقسم جفي 

 . على نتائج ما قد مته من أفكارالخبير، سي عل ق القسم دفي 

 ◄◄◄تابع 

 ملخ ص

النوع  قيم حقوق اإلنسان و لفي األنشطة السابقة، بحثت آيف أن  فهم ا
في هذا .  يمكن أن ي ساهم في تعليم فعال لحقوق اإلنساناإلجتماعي

النشاط، ستبحث في بعض األوجه النظري ة لنظري ة التعليم التحويلي 
 وتحديد أنواع التغييرات المتعل قة بالتحو ل اإلجتماعي الذي قد ينشأ من

 .تعليم حقوق اإلنسان مع جمهور مستهدف مختلف
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 نظری ة التعليم التحویلي  القسم أ  دقيقة30
 :الم يس ر                    

 "التحو ل اإلجتماعي"يقد م لمحة عام ة حول آيفي ة تعريف  •

 لتعليم التحويلييقد م تفسير ا لما يشتمل عليه ا •

 يصف الشروط المثالي ة للتعليم التحويلي •

 10 رقم المرجعيةرقة الو راجع. بعد عرض األفكار، ستحظى بفرصة طرح األسئلة
 في الصفحة التالية للحصول على معلومات ..."معلومات أآثر حول "وخانة 

 . إضافي ة حول التعليم التحويلي

 خبرة المشارآين مع عناصر التعليم ي دير الم يس ر نقاش مجموعة أآبر حول
 .التحويلي

 :أسئلة لتوجيه نقاشك

هل إن  الممارسات األساسي ة والشروط المثالي ة لتعزيز . فك ر بورشة العمل هذه •
 .التعليم التحويلي مطروحة في ورشة العمل ؟ حاول ذآر أمثلة

لتدريب هل إن  أنشطتك في مجال ا. تعليم حقوق اإلنسانفك ر بعملك الخاص في  •
 تعز ز التعليم التحويلي ؟ في حال آان الجواب نعم، آيف ؟

 تعليم حقوق اإلنسان اإلمكاني ة التحویلية لعملك في   القسم ب  دقيقة40
. 11  رقميةرقة المرجعلواينظر الم يس ر في نموذج اإلمكاني ة التحويلي ة المذآور في 

فردي ة، والمؤسساتي ة واإلجتماعي ة يوض ح المثل التغييرات الممكنة على المستويات ال
 .لموظ في األمنتعليم حقوق اإلنسان الناتجة من 

 وفق ا للجمهور المستهدف مصغرة  عملي قس م الم يس ر المشارآين إلى مجموعات
  .2  رقم النشاط3  رقمالوحدةالمختلف المعر ف في 

 مستوى الفرد، ، فك ر في التغييرات التي تتصو رها علىالمصغرة ة عملكفي مجموع
مع هذا الجمهور تعليم حقوق اإلنسان والمنظ مة والمجتمع آنتيجة لعملك في 

 المكتسبة، بالمهاراتحاول أن تحد د التغييرات في ما يتعل ق . المستهدف المحد د
 . المشك لة أو الموض حةالمواقف/والقيم الم حص لة والمعرفة

 .اشك لتدوين نتائج نق2  رقم العملورقةحض ر نسخة 

 
 
 

 ◄◄◄تابع  

فك ر بلولب 
التعل م المقد م في 

. 1الوحدة رقم 
ما هي الروابط 
بين لولب التعل م 

والتعليم 
 التحويلي ؟

إن  الجمهور 
المستهدف المذآور في 

  النشاط3  رقمالوحدة
 : هو2 رقم

 الشباب/الطال ب .1

 اتبروفسور/أساتذة .2

منظ مات غير  .3
منظ مات /حكومي ة 

 المجتمع المحلي

 الهيئات العام ة .4

 المسؤولون/كومةالح .5
في المعاهد 

الوطني ة لحقوق 
 اإلنسان

قو ات /الشرطة .6
 حفظ األمن
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 4تابع النشاط رقم 

 تقریر حول عمل المجموعة القسم ج  دقيقة30
تقد م آل  مجموعة تقرير ا عن نتائج مناقشاتها . تعقد المجموعة الكبيرة اجتماع ا آخر

 ). دقائق لكل  مجموعة5(

 الخبيررد   القسم د  دقيقة20
افي ة عن التغيير التحويلي الناتج  على األفكار المطروحة ويقد م أمثلة إضالخبيريجيب 

 .عن تعليم حقوق اإلنسان الفع ال

 

 لتفكيرنقطة ل
تعليم  في     كقة باإلمكاني ة التحويلي ة لعملفي ما يلي بعض األسئلة لتفك ر ملي ا بها وهي متعل 

 .حقوق اإلنسان
اص ة بك آجزء من عملي ة التخطيط الختعليم حقوق اإلنسان هل تحد د نتائج أنشطتك في  •

 قبل بدء األنشطة ؟
 ؟تعليم حقوق اإلنسانآيف تعرف أن ك أنجزت ما قر رت القيام به مع أنشطتك ل •
 يجابي ة على المستويات الفردي ة،هل تستطيع إعطاء أمثلة عن التغييرات اإل •

 ؟تعليم حقوق اإلنسانالتنظيمي ة واإلجتماعي ة التي يمكن ربطها بعملك في /والمؤسساتي ة
 

 ◄◄◄تابع  
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  في الشرق األوسط وشمال أفریقيا
 

 4تابع النشاط رقم 
 

 لتحو ل اإلجتماعي، والتعليم التحویلي واإلمكاني ة التحولي ةا    
 تعریف التحو ل االجتماعي  

قد يشمل التحو ل اإلجتماعي التغييرات في األسس اإلجتماعي ة، وعالقات العمل، والتمد ن، 
نوعي ة التعليم، والميزات والمواقف، والمعتقدات، واآلراء، والقيم، والحر يات، والحقوق، و

 .التنافسي ة والنسبي ة والحكم الفع ال

، المراجعة حقوق النساء والتحو ل اإلجتماعي في الشرق األوسط العربي). 2005(ألفي، أيتش  :المرجع
، 9، مجل د Middle East Review of International Affairsالشرق أوسطي ة للشؤون الدولي ة 

 .2، رقم 2005يونيو 

 
 حول إنجاز التحو ل اإلجتماعي

وجهة نظر باولو فرير حول هدف التحو ل اإلجتماعي، يذآر  ، باإلشارة إلى)1998(تايلور 
ي عنى أآثر بالتحو ل اإلجتماعي من خالل آشف المظلومين للحقيقة من خالل إيقاظ "... فرير 

ة واإلقتصادي ة وات خاذ حس هم النقدي حيث يتعل مون إدراك التناقضات اإلجتماعي ة والسياسي 
 ".التدابير ضد  العناصر الجائرة للحقيقة

التعليم المهني، : أوهايو . مراجعة انتقادي ة: نظري ة التعليم التحويلي وتطبيقه  ).1998(تايلور، إي : المرجع
 asp.01_taylor_mp/acve/org.cete.www: متوف ر على شبكة اإلنترنت . جامعة والية أوهايو

 ).2004 أآتوبر 6جرت زيارة الموقع في (

 

 التعليم التحویلي
يقترح ميزيرو، الذي آان رائد ا في طرح نظري ة التعليم التحويلي، بأن األفراد يستطيعون 

، يحصل التعل م األهم في ويشرح أن ه في التعليم التحويلي. التحو ل من خالل عملي ة تأم ل نقدي ة
يشمل تحديد األفكار الشائكة، والقيم والمعتقدات والمشاعر، والبحث  "الذيالمجال التواصلي 

في االفتراضات التي ترتكز عليها، واختبار مبر راتها من خالل حديث منطقي وات خاذ 
 ).43، ص 1998تايلور، " (القرارات المتوق عة باالرتكاز على اإلجماع

 : المرجع
استخدام التعليم التحويلي ). 2005). (المؤسسة الكندي ة لحقوق اإلنسان، االسم السابق إليكيتاس(نازاري، في 

دراسة برنامج التدريب العالمي على حقوق اإلنسان الخاص ) : HRE(تعليم حقوق اإلنسان آنموذج ل
 .186 – 171. ، ص2005، مايو 2 ، رقم16التعليم البيثقافي، مجل د . بالمؤسسة الكندي ة لحقوق اإلنسان

 
للحصول على معلومات إضافي ة حول الممارسات األساسي ة والشروط المثالي ة لتعزيز التعليم 

  .10  رقميةرقة المرجعراجع الوالتحويلي، 
 

 نموذج اإلمكاني ة التحویلية
يلي أثر ا على إن  نموذج اإلمكاني ة التحويلية هو عرض بصري إلمكاني ة أن يترك التعليم التحو

 .11  رقمية المرجعالورقةالمستويات الفردي ة، والمؤسساتي ة واإلجتماعي ة وهو موض ح في 

 ■نهایة النشاط 

 معلومات أآثر
 ... حول 
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  أفریقيا في الشرق األوسط وشمال
 

 الممارسات األساسية والظروف المثالية لتعزیز: 10 رقم يةالورقة المرجع
  التعل م التحویلي

 
 

 والباحثون 3مزيروف.  التحو لي آما حد دها جيرد أدناه ذآر الممارسات والشروط األساسية لتعزيز التعل م
 .الالحقون الذين دعموا اآتشافاته ووس عوها

 
 
 ظروف التعل م المثالية )1

على سبيل المثال مالءمة البيئة (ظروف تعل م من شأنها تعزيز الشعور باألمان واالنفتاح والثقة  •
 ).التي يجرى فيها التدريب

 
 لنقديظروف تعل م منفتحة وتعز ز التفكير ا )2

تأمين ظرف مالئم للتعل م يكون ديمقراطيا ومنفتحا ومنطقيا، ويسمح بالولوج لكافة المعلومات  •
 .المتوافرة ويعز ز التفكير النقدي

 
 التعل م التحو لي بصفته االختباریة )3

 . الخبرات الشخصية والمهنية في مجال حقوق اإلنسانتشاركتعل م يتطل ب  •
 
 منهج یتمحور حول المشارك )4

 تتمحور حول المتعل م وتعز ز االستقاللية والمشارآة نهجية هيكلية فاعلة تدعم اعتماد موسائل •
 .متدربينالوالتعاون لدى 

 .تدعم اآتشاف وجهات النظر الشخصية البديلة وطرح المسائل والتفكير النقدي أنشطة •
 
  والتقييم الذاتيالتغذیة الراجعة )5

 المالئم في الوقت المناسب عنصرا تغذية الراجعةالتشكل ظروف التعل م التي تدعم الحصول على  •
 .أساسيا من عملية التعل م المبنية على المشارآة

تأمين بيئة تدعم القدرة على االبتعاد عن الطابع الشخصي في نقد أفكار اآلخرين وتدعم تلق ي النقد  •
 .من اآلخرين

 
 خلفي ة المجموعة في التعل م التحو لي )6

 :لتعل م التحو لي في إطار المجموعة النقاط التاليةتتضم ن الظروف الضرورية ل
 .فرصة التعر ف إلى الخلفية الثقافية للمشارآين في المجموعة •
 .تجن بهمابدال  من " التنافر واالختالف"أهم ية تقب ل  •
 .ضرورة تنفيذ أفكار جديدة •

                                                 
رآ و . وهو أستاذ فخري في تعليم الراشدين والتعليم المستمر في آلية المعل مين، جامعة آولومبيا.  جاك مزيروف رائد نظرية التعل م التحو ليآان 3

 نظرية التحو ل التي تسل ط الضوء على أبعاد التعل م وعملياته تطويرأد ى عمله إلى . لراشدين وتعليمهمالبروفسور مزيروف في أبحاثه على تعل م ا
 .الشاملة وتأثيراتها بالنسبة إلى معل مي الراشدين
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 خصائص الميس ر )7

مام به، وأن يكونوا أصيلين صادقين يجب أن يتمي ز المعل مون بالثقة واعتناق الموضوع واالهت •
 .وعلى درجة عالية من النزاهة

 
 

Transformative Using ، )2005) (آويتاسالمؤسسة الكندية لحقوق اإلنسان، االسم السابق إل(نز اري اند آل .  ف:المرجع
A Case Study of the Canadian Human : Learning as a Model for Human Rights Education

ights Foundation’s International Human Rights Training ProgramR، التعليم بين الثقافات، الجزء السادس 
 186-171. ص.، ص2005مايو /، أيار2عشر، رقم 

يةتتمة الورقة المرجع  
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 في الشرق األوسط وشمال أفریقيا 
 

 مثل عن نموذج اإلمكاني ة التحویلي ة : 11  رقميةورقة المرجعال
تخطيط وتصميم أنشطة تعليم حقوق اإلنسان الفع ال لموظ في األمن : وآنقطة انطالق، يستخدم هذا المثل الهدف التالي . تعليم حقوق اإلنسان يوض ح المثل التالي اإلمكاني ة التحويلي ة ل ...للتعدیل

 .)بشكل خاص ضب اط الشرطة(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :التغييرات ضمن الهيئات العام ة 
   اإلنسانالقبول الكبير بالشرطة على أن ها قو ة آفؤة ومختص ة وتتمت ع باألخالق تحمي حقوق •
 الخفض اإلجمالي لعدد الشكاوى المقد مة ضد الشرطة •
• … 

 
 

 :التغييرات ضمن الشرطة 
 إدراج تعليم حقوق اإلنسان آجزء من التدريب المنتظم على الخدمة •
  حقوق اإلنسان المدرجة في خطط العمل اإلداري ة •
  المشترآة بين المجتمع المدني والشرطةالتعاون المتزايد واألنشطة •
• … 

 :التغييرات بين ضب اط الشرطة
 تطبيق مبادئ حقوق اإلنسان في عملهم •
أي (استخدام التقني ات لضمان حماية حقوق اإلنسان في حاالت محد دة  •

 )تنظيم السير، واالستجواب، والمراقبة، الخ
  في عملهم النوع اإلجتماعينظورتطبيق م •
الفهم المتزايد لآللي ات الدولي ة لحقوق اإلنسان وقابلي ة تطبيقها في  •

 البيئات المحل ية
•

 )ضب اط الشرطة( المستوى الفردي –التغييرات 

 )الشرطة( المستوى المؤسساتي –التغييرات 

 )الهيئات العام ة( المستوى اإلجتماعي –التغييرات  
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 اإلمكاني ة التحویلي ة لعملك في مجال تعليم حقوق اإلنسان : 2  رقمالعمل ورقة
          : هدف ورشة العمل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المستوى –التغييرات  

 الفردي

 المستوى –التغييرات 
 المؤسساتي

 المستوى –التغييرات 
 اإلجتماعي
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 تقييم نهایة الوحدة
 

 الوقت

  دقيقة15

 التفصيل

  . 3 و2 و1رقم ات تقييم العمل الذي تم  تنفيذه في الوحد
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  4 رقم الوحدة
 حقوق اإلنسانب  الخاصةتعليم عملية التصميم

 
 الوقت           النشاط 
  دقيقة30 وساعة  لتحقيق النتائج المرجوة اإلنسانحقوق  رامج تعليمبتطوير   1 رقم النشاط
    دقيقة 30   النقاط األساسية  –دورة تدريبية ل التحضير  2  رقمالنشاط
  دقيقة 15دورة تطوير البرنامج التعليمي                                     3  رقمالنشاط

 
 

  عامةلمحة
برمجة تعليم حقوق اإلنسان بطريقة آلية لتحقيق أفضل ل اتباع منهجيةة  على أهمي هذه الوحدةترآ ز
اآللية الالزمة لتعليم حقوق اإلنسان من  نهجيةالمفي هذه الوحدة، يستكشف المشارآون . النتائج

 التي يجب أن يأخذها معلمو والمجتمعيخالل درس العناصر األساسية على المستويين التنظيمي 
 :  وهذا يشمل.تعليم حقوق اإلنسان نشطةألبار أثناء التخطيط حقوق اإلنسان باالعت

عمل منظ متهم المتعل ق بتعليم حقوق اإلنسان على مسائل معي نة وعملها في مجال تعليم حقوق  •
 اإلنسان وحقوق اإلنسان بشكل عام 

 يعملون على مسائل مماثلة داخل المجتمع) محل يون، وطني ون(عاملون آخرون  •
 أو العالم/لي ة لحقوق اإلنسان تعنى بمسائل مماثلة على صعيد الوطن وأوسع جماعة دو •
 سياق حقوق اإلنسان بالنسبة إلى المشارآين المحتملين/وضع •
 المحيط العالمي لحقوق اإلنسان •
 

 .تعليم حقوق اإلنسان بشكل فع ال أنشطة الخط ة الرئيسي ة الضروري ة لتصميم 4 إلى 1تضع الوحدات 
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للحصول على نتائج  اإلنسانحقوق  تعليمطویر برامج ت 1 رقمالنشاط

 أفضل 
    

 لهدف ا

ق ق حقوتعليمتطبيق لتصميم و تطوير والمنهجي األسلوب استكشاف فوائد و تحديات  
 .اإلنسان

 الوقت

  دقيقة 30ة و  ساع
 للحصول على نتائج أفضلحقوق اإلنسان  برامج تعليمتطوير 

 الوصف

 
 
 
 
 
 
 

 

 .أقسامثالثة قسم هذا النشاط إلى ين              
لمناقشة منهج  مصغرةمكونة من فرق  عملمجموعات ضمن  أ قسم الستعمل في            

      .  اإلنسان منظمتك في برمجة التدريب الخاص بحقوق
 .األآبر المجموعة إلى ستعمل على تقديم نتائج مناقشتك  بقسمالو في               

لبرمجة                    ألسلوب المنهجي لاقش فيه العناصر الرئيسية  فستنـ جالقسم أما      
 .اإلنسانحقوق  تعليم

 
 اإلنسانحقوق  عليمت أ    منهج منظمتك لبرمجة القسم    دقيقة30

لمشارآة  ا للجمهور الذي يستهدفه التدريب وفقمصغرة  عملستعمل ضمن مجموعة
 .اإلنسانحقوق  تعليم منظمتك لبرمجة منهج

  

القسم  في األآبرة تك حتى تقوم بتقديمها للمجموعقم بتسجيل العناصر الرئيسية من مناقش
 .3 رقم  العملورقة باستخدام ب

 

  األآبر ب      مناقشة المجموعة القسم    دقيقة30
الميسر بترتيب المعلومات سيقوم . األآبر المجموعة إلىابلغ عن نتائج مناقشة مجموعتك 

المقدمة من قبل المجموعات المختلفة و التعليق عليها مشددا على الفوائد و التحديات 
 .للتخطيط النظامي

 ◄◄◄تابع 
 

 ملخ ص

ستبدأ في هذه . فك رت في الوحدة السابقة ملي ا  بماهي ة تعليم حقوق اإلنسان
 تكمن الخطوة األولى. الوحدة بدرس طرق تعليم حقوق اإلنسان بشكل فع ال

معي نة لتعليم حقوق اإلنسان تقوم بها المنظ مات  أنشطةفي إدراك العالقة بين 
لحقوق اإلنسان على المستوى " بالصورة األوسع" نشطةاألوعالقة هذه 

 .العالمي
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  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 1تابع النشاط رقم 
 

 حقوق اإلنسانتعليم منهج أسلوب األنظمه في وضع  جـ القسم     دقيقة30
 15 (اإلنسان  بحقوقتعليم خاص ببرمجة ألسلوب منهجيموذج يبدأ الميسر بتقديم ن                     

 .12 رقم يةالمرجع الورقة راجع .)دقيقة
 

 :التاليةيقوم الميسر بالتشديد على النقاط 
 

 الفعاليات المحتملة لمخاطبة الوضع الحالي إحدى هو اإلنسانحقوق تعليم  إن •
إلى تغير  يقود نأ مجتمع معين و الذي من الممكن أو في بلد اإلنسانلحقوق 

 .سياسي اجتماعي مرجو
ا مآ بطريقة نظامية واإلنسانحقوق تعليم  استخدام المنهج التدريبي الخاص بإن •

 . يزيد من فعاليتها المحتملةهذا النشاط من  أ و بقسمينالجرت مناقشته في 
ضمن على وضع الحدث التدريبي لتعليم حقوق االنسان نظام ينطوي أسلوب أي  •

 : الذي يتضمنسياق أوسع و
 

 .في قضية معينة اإلنسانحقوق تعليم  ب المتعلقنظمتكعمل م -
 .اإلنسان بحقوق تعليمالعمل الكلي الخاص ب -
مثال (آخرون في مجتمعك التي نفذها القضية ذاتها وب بحقوق اإلنسان والمتعلقالعمل الخاص  -

 ). الحكوميةحكومية و المنظماتالغير  نظماتذلك الم
 .أوسعالخاص بنفس القضية و الذي ينفذه مجتمع دولي  حقوق اإلنسانعمل  -
 أو بحقوق اإلنسانالذي قد يكون لصالح تعزيز قضية خاصة الشامل و حقوق اإلنسانمحيط  -

 .مقيدا لها
 

 عندئذ أمثلة معي نة عن آيفي ة قيام المنظ مات بالتخطيط االستراتيجي ألنشطة تعليم الخبيريعطي 
 ). دقيقة15(مة حقوق اإلنسان ضمن منهجي ة أنظ

 
 تفكير نقطة لل

 :في ما يلي بعض األسئلة لتفك ر فيها ملي ا  تتعل ق بمنهجي ة األنظمة لتعليم حقوق اإلنسان
ما هي حسب اعتقادك تحد يات استخدام منهجي ة األنظمة عند التخطيط ألنشطة  •

 تعليم حقوق اإلنسان؟
ن قيمة مضافة في ما هي بنظرك ميزات استخدام هذه المنهجي ة؟ هل هناك م •

 ما يتعل ق بالتخطيط لبرنامج تعليم حقوق اإلنسان؟ لماذا ولم ال؟
تعليم حقوق اإلنسان مساعدتك  في وضع منهج األنظمةأسلوب ستطيع يآيف  •

على قياس األثر االجتماعي األوسع على عملك في مجال تعليم حقوق 
 اإلنسان؟

 
 ■نهایة النشاط 
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 مية لتطویر برنامج تعليم حقوق اإلنسانتنظينهجية م: 3 العمل رقم ورقة
 

 األسئلة األسلوب الذي تتبعه
 آيف تصف عمل منظمتك في مجال تعليم حقوق اإلنسان؟ .1 

يه لمره واحده للفئه تدريب أنشطةهل تنظم المنظمة التي تنتمي إليها  ) أ
أو هل تنظم المنظمة  ؟لفئات مستهدفه مختلفه/المستهدفه نفسها 

فئه المستهدفه التدريب لل أنشطةسلة من التي تنتمي إليها سل
 في إطار استراتيجية واسعة النطاق لفئات مستهدفه مختلفه/نفسها

 لبرمجة تعليم حقوق اإلنسان؟
 

ما هي العالقة بين عمل المنظمة التي تنتمي إليها في مجال تعليم  )2 
حقوق اإلنسان وعملها في مجاالت أخرى من ميدان حقوق 

 اإلنسان؟
 منفصالن تماما؟هل األمران  ) أ
 هل يكم الن بعضهما عادة ؟ ) ب
 هل يندرجان في إطار استراتيجية مرسومة مسبقا؟ ) ت
 
 



  تصميم عملية التعليم الخاصة بحقوق اإلنسان– 4الوحدة رقم 
 

83 
 تاسوآ   إ                                                                                                                                                                                                            نلمدربيالتدریب   األولىاإلقليميةل عمالورشة 

   أفریقيا شمال األوسط وفي الشرق
 

 
 األسئلة نهجيتكم

أنشطةآيف یتم صنع القرارات داخل المنظمة التي تنتمي إليها بشأن طبيعة  )3 
 التدریب على تعليم حقوق اإلنسان التي ینبغي تطبيقها؟

 من يشارك في صنع القرار؟ ) أ
 ؟نشطةلألتمد المنظمة التي تنتمي إليها خطة مرسومة مسبقا هل تع ) ب
  ما هي العوامل الداخلية التي تأخذها االعتبار؟ ) ت

 هل يتالءم النشاط ومهمة المنظمة؟ •
 هل يتماشى النشاط ومبادئ المنظمة وقيمها؟ •
هل يندرج النشاط في إطار قدرة المنظمة من حيث المعرفة والمهارات •

  المادية؟أو/والموارد البشرية و
هل يشك ل التقييم والمتابعة جزءا  ال يتجز أ من التخطيط لكل نشاط تقوم به •

 المنظمة التي تنتمي إليها في مجال تعليم حقوق اإلنسان؟
 

   التي تأخذها باالعتبار؟الخارجيةما هي العوامل  ) ث 
هل تقوم منظمات أخرى بالعمل نفسه في مجال تعليم حقوق اإلنسان مع  •

اإلقليمية /الوطنية/الهدف نفسها؟ ما هي القدرات المحليةالمجموعات 
 المتوافرة؟

ى  لإلطار الحالي لحقوق اإلنسان عل)االيجابية أو السلبية(ما هي اآلثار  •
 ؟اإلقليمي/الوطني/الصعيد المحلي

 ما هو التأثير المحتمل لألحداث على الصعيد العالمي األوسع نطاقا؟ •
 

 

  العمل ورقةتتمة 
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 في الشرق األوسط وشمال أفریقيا 

  على النظم مبنية منهجية من خالل اإلنسانليم حقوق تع :12 رقم يةالورقة المرجع
 

 
 

 
 

 البيئة العامة لحقوق اإلنسان

الوضع الحالي 
لحقوق اإلنسان في 

 بلدك

التغيير السياسي 
: اإلجتماعي المطلوب
 ثقافة حقوق اإلنسان

 المراقبة

 لتوعيه والمناصرها

 البحث

 

 االصالح والقانون التشریعي

 أمور أخرى

تعليم حقوق اإلنسان        حدث تعليم 
حقوق 
اإلنسان

 
ها تعليم حقوق اإلنسان والدفاع عنتعزيزالعوامل التي تحد من   

  حقوق اإلنسان والدفاع عنهاالعناصر المعززة لتعزيز

األعمال المؤدية إلى تغيير

المجتمع الدولي األوسع الذي يعالج مواضيع معينة 
.نمتعلقة بحقوق اإلنسا

خاص يعملون على مواضيع حقوق اإلنسان أش
على مستوى المجتمع

مجمل عمل المنظمة في 
حقوق اإلنسان

عمل المنظمة  في ما 
 بتعلق بحقوق اإلنسان

 حدث
تعليم حقوق 
اإلنسان
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  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

  األساسيات–التحضير لدورة تدریبية  2النشاط رقم 
 الهدف

 . دراسة الخطوات األساسية الهادفة إلى التحضير لدورة تدريبية في حقوق اإلنسان

 الوقت

  دقيقة30

 التفصيل

 

 

 

 

 

 . هذا النشاط إلى قسمينيقسم
 مصغ رة وفقا   مكونة من فرق عملمجموعاتسوف تعملون ضمن القسم أ، في 

للجمهور الذي يستهدفه التمرين آتمرين على الخطوات الواجب اتخاذها خالل 
 .التحضير لدورة تدريبية

 .، تناقشون هذه الخطوات مع المجموعات األخرىالقسم بفي 

 ضمن الفریق العمل   القسم أ دقائق5
 . 4رقم   العملورقة، أآمل التمرين الوارد في بالتعاون مع أعضاء مجموعتك

  مناقشة جماعية موس عة القسم ب  دقيقة25
قارن وناقش الخطوات الهادفة إلى التحضير لدورة تدريبية التي وضعتها 

 .المجموعات األخرى

 :أسئلة مطروحة للمناقشة
 عند عقد حلقة تدريب، أهناك ترتيب واحد للخطوات المت بعة؟ •
 ة التي تربط هذه الخطوات؟ما هي العالق •
 هل تحدث هذه الخطوات أآثر من مر ة خالل مراحل التخطيط؟ •
ما هي بعض األسئلة الرئيسي ة التي يجب طرحها في آل  مرحلة من المراحل  •

 لضمان فعالي ة العملي ة؟
 

 ■نهایة النشاط 

 ملخ ص

قمت في النشاط السابق بالتفكير في تعليم حقوق اإلنسان باستخدام منهجي ة 
ص على الخطوات األساسي ة سترآ ز في هذا النشاط بشكل خا. األنظمة

 . لعقد دورة تدريبي ة لتعليم حقوق اإلنسان مرتكزا  على خبرتك الخاص ة
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 ا  أفریقيشمالفي الشرق األوسط و
 

 الخطوات الهادفة إلى التحضير لدورة تدریبية : 4 العمل رقم ورقة
 . 7 إلى 1حد د الترتيب المنطقي للخطوات عبر ترقيمها من . بيةيه ذآر الخطوات التي ينبغي اتخاذها خالل التحضير لدورة تدريرد أدنا

   تحديد المتعلمين 

 تحديد المضمون  

مةتحديد فسحة زمانية مالئ   

  الغاية من البرنامج وأهدافهتحديد 

)لتصرفات، المهاراتالمعرفة، ا(تحديد احتياجات المتعلمين    

    المتابعة وتقييمهاأنشطة/ تصميم أدوات 

 تحضير المواد الخاصة بالتدريب  

 
 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 تعليميالبرنامج ال تطویر دورة 3النشاط رقم 

 الهدف

برنامج لتعليم حقوق اإلنسان والتخطيط له وتصميمه /إعادة النظر في تطوير مشروع
 . التعليميدورة إعداد البرنامجوتنفيذه من خالل 

 الوقت

  دقيقة15

 التفصيل

 مجموعة تطویر برنامج تعليمي: التقدیم  دقيقة15
 عرضا موجزا لمجموعة تطوير البرنامج التعليمي إآويتاس من خبيريقدم 

. يلي هذا جلسة قصيرة مخصصة لألسئلة واألجوبة. إآويتاسالمعتمدة لدى 
 . 13 رقم يةالورقة المرجع راجع

 

■نهایة النشاط 
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  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

  تطویر البرنامج التعليمي دورة: 13 رقم يةالورقة المرجع

 التخطيط
 الحاجة المدرآة/ المشكلةتحدید •
 بمسح بيئيالقيام  •
 إستراتيجية التقييمتحدید  •
 فريق المشروع وتحديد األدوار والمسؤولي اتخلق  •
 إستراتيجية لجمع المالتطویر  •
 فكرة الورقة واالقتراح والميزاني ةآتابة  •
 
  ع التقييمنو
 تحتاج إلى تقييم •

 
  تصميم البرنامج–التطویر 

 اللمحة عن الجمهور المستهدف ومعايير االختيارتطویر  •
 احتياجات التعليمتثبيت  •
 الغايات واألهدافتحدید  •
 وتثبيت المخط ط التمهيدي للبرنامجتصميم  •
 وتثبيت مواد التدريبتطویر  •
  والميس رينالخبراءتحدید  •
 مواد التدريبتقدیم  •
 تقييمأدوات التقدیم  •
 خط ة المتابعة/استراتيجي اتتطویر  •
 

 نوع التقييم
تقويمي•

  إلقاء البرنامج–التنفيذ 
 الترتيبات اللوجستي ةتحضير  •
 الميس رين واألشخاص المرجعتوجيه  •
 ورشة العملإدارة  •
 حلقات استخالص يومي ةعقد  •
  المحتوى وفقا  لذلكتكييف •
 التدريبتقييم  •
 

 منوع التقيي
 ملخ ص

 متابعة
 االستراتيجي اتتخطيط  •
 خط ة المتابعة/وتنفيذ استراتيجي اتتثبيت  •
  دورات التدريب الالحقة وتعديلهامتقيي •
 التقاريرإصدار  •
 

 نوع التقييم
 تقييم ونقل األثر •

 

 
 

 :طوال
 عإدارة المشرو •
 الدعم اإلداري •
 التقييم •

 التعليم التنظيمي

 
 المشروعإغالق 

للمرحلة التحضير 
 القادمة



  تصميم عملية التعليم الخاصة بحقوق اإلنسان– 4الوحدة رقم 
 

89 
 یتاسوآ   إ                                                                                                                نلمدربيالتدریب   األولىاإلقليميةعمل لاورشة 
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تقييم نهایة الوحدة

 الوقت

  دقيقة15

 التفصيل

 .4رقم يتم تقييم العمل المنف ذ في إطار الوحدة 
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  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 
 5الوحدة رقم 

 تطویر نموذج لدورة تدریبية
 

 
 الوقت            النشاط

  دقيقة15ساعتان و هدفمستالمهورآم تقييم احتياجات تعل م ج 1النشاط رقم 
  دقيقة15ساعة و تحديد الغاية من البرنامج وأهدافه 2النشاط رقم 
 ساعتان تحديد محتوى البرنامج 3النشاط رقم 
  دقيقة30ساعة و تحديد المواد  الخاصة بالبرنامج 4النشاط رقم 

 
 

  عامةلمحة
 محددة وفقا للجمهور  فرق متعددةمجموعات مكونة منيعمل المشارآون ضمن في هذه الوحدة، 

المستهدف في التدريب، لتحديد العناصر األساسية لنموذج الدورة التدريبية التي سيصممونها من 
 . والثامنةتمم هذا العمل في الوحدتين السابعةي . أجل جمهورهم المستهدف
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  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

  التعلم لجمهورك المستهدف تقدیر حاجات  1النشاط رقم 
 فهدال

 لتحديد الغرض من تقييم احتياجات التدريب و لتحديد احتياجات التدريب لجمهور                  
 .معين مستهدف                 

 الوقت

  دقيقة15 وساعتان
 

 _____الوصف
                      

 
 
 
 
 

 :أقسام أربعة إلى ينقسم هذا النشاط
 

 للتفكير مليا في تحديد احتياجات مصغرة مل عضمن مجموعات حيث ستعمل  أالقسم                 
 . التدريب

 .آبر مجموعة أإلى أفكار حيث ستقوم بتقديم  بوالقسم                 
 . محددمستهدفيب لجمهور تياجات التدر فانك ستقوم فيه بتحديد اح جـالقسماما                  
مناقشة األآبر و المجموعة إلىم نتائج مناقشتك  فانك ستقوم بتقدي دالقسمفيما يخص و                 

 .   من تقييم احتياجات التعلمأمثلة
 

  أ           عمل المجموعةالقسم دقيقة         15
  خاصة بالجمهور المستهدفمصغرة  عملمجموعات إلى المشارآين               يقوم الميسر بقسم      

 األسئلة فكر مليا في .  لكل مجموعةأدناه األسئلةقوم بتوجيه احد ت/فيقوم .                    بالتدريب
 .المصغرة                     ضمن مجموعة عملك

 الدورة إجراء تقرر أن تأخذها بعين االعتبار قبل أنهي العوامل التي ينبغي  ما •
 التدريبية؟

احتياجات التدريب لجمهور دورة التقنيات التي تستخدمها لتحديد / ما هي الطرق •
 تدريبية مستهدف؟ 

هدف لمستلذي قد يساعد في جعل مهمة تحديد احتياجات التدريب للجمهور ا اما •
 ؟أسهل

على تحسين ) من واقع خبرتك( تقدير الحتياجات التدريب سيعمل إجراء إنهل  •
  التدريب؟قدرتك على تنفيذ

◄◄◄تابع 

 ملخ ص

 النشاط من تحديد بعض الممي زات الرئيسي ة للجمهور المستهدف يمك نك هذا
 .لتحديد احتياجات التدريب
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  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

1تابع النشاط رقم   

هدف قمت بتحديدها على انه ال يمكن مستمتعلقة بالجمهور الهل هنالك حاجات  •
       أأأأاا . األمثلة بعض بإعطاءتلبيتها بالتدريب؟ قم 

 ..."معلومات أآثر حول "، انظر إلى المربع أدناهمزيد من المعلوماتلل
 
 

                  تعاریف لتقدیر االحتياجات و تقييم احتياجات التدریب
 اجاتتقدیر االحتي

 .  من الناسأخر تجمع محدد أوتقدير االحتياجات هي عملية تحديد وتقييم االحتياجات في مجتمع 
الحلول الممكنة لهذه  ومستهدفة تحديد االحتياجات هي عملية وصف مشاآل المجموعة الإن

وقد وصفت .  ما هو مفروض عملهأويرآز تقدير االحتياجات على المستقبل . المشاآل
 :أنهاعلى االحتياجات 

 ". يكون عليهأنما يجب "و " الوضع الحالي"الفجوة بين  •
الفجوة بين الوضع الحقيقي و المثالي و الذي جرى االعتراف به من قبل قيم المجتمع " •

 .و هو عرضة للتغيير
لذي هو الشيء او("يم ذات الصلة آالشيء المرغوب تختلف الحاجة بصورة عامة عن المفاه

 ").و هو الشيء الذي ينوي الناس العمل من اجله("هو مطلوب  ماو") بلهينوي الناس الدفع مقا
 وهو متوفر  : ICYF Evaluation Concept Sheet) 2002. (L.A, Titcomb :المرجع

 pdf.needs/docs/icyf/edu.arizona.ag://http : على الرابط التالي
 

  التدریبتاحتياجاتقدیر 
الفعاليات الواجب توفيرها د المحتوى الثقافي وتقدير احتياجات التدريب هي وسيلة تستخدم لتحدي

 في عملية تقود لـتغييرات في المواقف و مين لتطوير معرفتهم و مهاراتهم وإدراآهمللمتعل
 . ترآز على الحاجات المبنية على الرغباتأنو ينبغي . التصرفات

 الهدف الرئيسي من تقدير حاجات التعلم هو مساعدة التخطيط التعليمي من اجل ضمان نإ
 .المطابقة بين توقعات المتعلمين و محتوى التدريب

 متوفر على الرابط Golbeck-Wood and Peile .تقييم الحاجة. تقدير احتياجات التدريب: المرجع
156/7330/324/full/content/cgi/com.bmjjournals.bmj://http          

 

  ب            مناقشة المجموعةالقسم دقيقة      30
 .يقود الميسر النقاشاألآبر و المجموعة إلىتقوم آل مجموعة بتقديم نتائج مناقشتها                 

 

  جـ           عمل المجموعةسمالق دقيقة      45
 على األوراق الكبيرة المخصصة   هدفمستتحديد احتياجات التدريب لجمهورك ال

 الواجب أما الخطوات.  المقدمة للجمهور العملأوراقالتي هي نسخة عن للغرض و
 : فهي إتباعها

 .5 رقم  العملورقةهدف باستخدام مست وصف للجمهور الإعداد •
 راجع. فالمستهد الحتياجات تدريب جمهورك إدراآكحول تحدث عن وجهة نظرك  •

 .8  رقم العملورقة
◄◄◄تابع  

 معلومات أآثر
 ... حول 
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  أفریقيا شمالسط وفي الشرق األو
 

 1تابع النشاط رقم 
 
التدريب حدد الطريقة التي ستقوم من خاللها بالتحقق من افتراضاتك عن احتياجات  •

 .7 العمل رقم ورقة راجع.  بهمةالخاص
 فرق  مكونة من مجموعات العمل هذه لعرض عملكم علىأوراقتحضير نسخ من  •

 . العمل األخرى في القسم د
 

 عروض المجموعة  القسم د   دقيقة  45
. 7 إلى 5  العملأوراقتقديم المعلومات حول احتياجات جمهورك المستهدف باستخدام 

 أمثلة عن آيفية تحديد إآويتاسعندئذ يعلق الميسر على العروض ويعطي فريق 
      .  إآويتاساحتياجات التدريب من قبل 

 
 
 

 ■نهایة النشاط 
 

 
 

تذآر بأنك قمت  
بتحديد احتياجات 
التدريب لجمهور 

بشكل "مستهدف 
مع أعضاء " عام

عند .  مجموعتك
تطوير برنامج 

التدريب الخاص 
بك في منظمتك، ما 
هي نقاط االختالف 

أو  المواصفات 
التي تحتاج إلى 

 تحديدها؟ 
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  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و
 

 نموذج لدورتك التدریبية: 5 العمل رقم ورقة
 وصف الجمهور الذي تستهدفه

 
 .جه ز وصفا عام ا  للجمهور المستهد ف من التدريب الذي تمنحه عبر ملء الجدول الوارد أدناه

 _____________________: هدفمستالجمهور ال

 

 التفصيل الخصائص

 المهنة  
 ) أآثرواحدة أو(

 متوسط العمر  

 النوع االجتماعي  

 المستوى التعليمي 

 
الخبرة في مجال حقوق 

اإلنسان وتعليم حقوق 
 اإلنسان  

 

المسائل الرئيسة 
المتعل قة بحقوق اإلنسان 

التي يواجهونها خالل 
 عملهم

 

 المشاآل الرئيسة
المتعل قة بحقوق اإلنسان 

 بسبب أعمال نشأالتي ت
هور  الجميقوم بها

 هدفمستال

 معلومات مهم ة أخرى 
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  إدراآك الحتياجات التدریب–نموذج لدورتك التدریبية : 6 العمل رقم ورقة
 .عبر ملء الجدول الوارد أدناهالمستهدف ضع وصفا  عام ا  للجمهور   

   الواقع الوضع المثالي آيف ستتمك ن من سد  الفجوة؟

 المعرفة   

 المواقف   

 المهارات   
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 التأآ د من االفتراضات بشأن احتياجات –نموذج لدورتك التدریبية : 7 العمل رقم ورقة
 التدریب

 
 : بأفضل شكل ممكن، انظر إلى األسئلة التالية6 العمل رقم ورقةفور ملء 

 

 السؤال آيف تتأآد من صحة افتراضاتك
آيف تتأآد من أن   

إدراآك للظروف 
الواقعية والمثالية 

 صحيح؟
 

من تتص ل لتتأآ د من أن  ب 
 معلوماتك صحيحة؟

 

ما هي المعلومات  
اإلضافية التي تحتاج 
 إليها لتطوير التدريب؟

آيف ستحصل على هذه  
 المعلومات؟
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  تحدید الغایة من البرنامج وأهدافه2النشاط رقم 
 الهدف

التمر ن على النظر في الجدوى من تحديد الغاية واألهداف في إطار عملية التدريب و
 صياغة غايات وأهداف قابلة للقياس

 الوقت

  دقيقة15ساعة و

 التفصيل

 
 
 

 
 

 . هذا النشاط إلى أربعة أقساميقسم

 .، تناقش بعض األسئلة حول الغايات واألهدافالقسم أفي 

 .، تعملون على تحديد األهدافالقسم بفي 

 التدريبية التي ، تعملون على صياغة الغايات واألهداف للدوراتالقسم جفي 
 .ستنظ مونها

 .، يعيد الميس ر تلخيص المناقشةالقسم دفي 

 المناقشة ضمن المجموعة القسم أ  دقيقة15
يترأ س الميس ر مناقشة واسعة النطاق داخل المجموعة حول الغاية من عملية التدريب 

  .وأهدافها، وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالية

  الغاية والهدف؟ما هو الفرق بين. 1

           
           

 آيف تساعدنا على تطوير برامج التدريب لدينا؟ . 2

           

           

 ◄◄◄تابع 

 ملخ ص

قمت في النشاط السابق بتحديد احتياجات التعليم لجماهير مستهدفة معي نة في 
عند . المعرفة والمهارات والمواقف: ثالثة مجاالت من محتوى حقوق اإلنسان

تعيين هذه االحتياجات، من الضروري تحديد الغايات واألهداف لتنظيم تعليم 
 .شكل فع الحقوق اإلنسان ب
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 2تابع النشاط رقم 
  لماذا ت عتبر مهمة بالنسبة إلى مشارآينا؟ .3

           

           
 آيف ستعمل على تقييم برامج التدريب التي نطو رها؟ . 4

           
           

 ).أدناهردة انظر النقاط الوا(  (SMART)يدرس الميس ر مجد دا  وبشكل موجز مبدأ
  :الغایات واألهداف 

 .المتوق عة من التمرين موس ع عن النتائج هي تعبير الغایة
ا وهو يعب ر عم . بشكل عام أآثر تحديدا ويتم التعبير عنه بطريقة قابلة للقياس والمراقبةالهدف 

  .ي فترض أن يتمك ن المتعل م من القيام به بعد المشارآة في تدريب معي ن
 التدريب التي نقوم بها من شأنه أن يساعدنا، نحن المدر بين، ألنشطةإن  تحديد الغاية واألهداف 

يجب أن نعرف إلى أين نت جه قبل أن نبحث في آيفية . على توضيح ما نسعى إلى تحقيقه
 . الوصول إلى هناك

يضمن تحديد الغاية من نشاط التدريب وأهدافه بذل آافة الجهود بشكل حصري لجهة بلوغ 
والعنصر األساس في تطوير األهداف هو استخدام آلمات تشير إلى العمل . النتائج المرجو ة

 في "فهم"على سبيل المثال، من الصعب جد ا  قياس آلمة . وإلى ما هو قابل للقياس أو المراقبة
 . محد دة وقابلة للقياس"  أو حل "إظهار" أو "تأآيد"عبارات على مثال حين ان  

من شأن األهداف المعب ر عنها بشكل واضح أن تساعد المشارآين على اآتساب إدراك أفضل 
القيام به، وإدراك النتيجة التي يمكن أن يتوق عوها خالل ) نحن المدر بون والميس رون(لما ننوي 
 . هذه العملية
هيئة األساتذة : سان دييغو، Delivering effective training، )1982(غوود . و.ت :المرجع

 .76-63. ص.المساعدين في الجامعة، ص

 ”SMART“فك ر وفق مبدأ 

  : صفات المخصصة التاليةاليجب أن يتبع . عند التفكير باألهداف، ينبغي تذآ ر المفاهيم التالية

التغيير والجماهير الهدف والمنطقة الهدف، يجب أن يحد د طبيعة : Specific محد د •
 .الخ

 .يمكن قياسه بواسطة مؤش رات: Measurable قابل للقياس •

 .واقعي: Achievable قابل للتحقيق •

 .يشك ل استجابة للحاجة التي تم  تحديدها: Relevant ذات صلة •

 .يمكن تحقيقه ضمن اإلطار الزمني للمشروع: Time Bound ذات وقت محد د •

◄◄◄ تابع  

معلومات أآثر 
  ...حول
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 2تابع النشاط رقم 

 العمل ضمن المجموعة  بالقسم دقيقة 15
 مصغ رة وفقا  للجمهور الذي يستهدفه  عمليقس م الميس ر المشارآين إلى مجموعات

بالتعاون مع أعضاء مجموعتك، أع د صياغة األهداف التالية مستخدما  . تدريبهم
افتراضاتك الخاصة استنتج . آلمات تشير إلى العمل وتوضيحها قدر المستطاع

  . وأضف المعلومات عند الحاجة

. وعلى التوق عات المعقولة الناتجة من التدريب) آمدر ب(رآز  على ما ستفعله أنت 
 .لمساعدتك 14 رقم يةالورقة المرجعاستخدم اإلرشادات الواردة في 

 

 النوع االجتماعيمفهوم معرفة . 1

           

           

 

 . عرفة دورهم خالل المظاهرات العامة السلميةعلى الشرطيين م. 2

           

           

 

يجب أن يكون المعلمون على معرفة بالحقوق المنصوص عليها في اإلعالن . 3
 . العالمي لحقوق اإلنسان

           

           

 العمل ضمن المجموعة القسم ج  دقيقة30
غاية اإلجمالية من التدريب وهدفين ، حد دوا الالمصغرة  عملكمفي إطار مجموعات

 اآتبوا .جمهورآم المستهدفنتم بصدد تحضيرها لأساسيين للدورة التدريبية التي أ
 :فك روا في األسئلة التالية أثناء التحضير ألهدافكم. 8 رقم  العملورقةاألهداف على 

  لديك؟راف منطقية بالنسبة للوقت المتوفهل األهد •

  لى النشاط المرجو ؟هل هناك فعل واضح يشير إ •
 ◄◄◄تابع 

 بالهدف في ما يتعلق
 يجب أن "األخير 

يكون المعلمون على 
معرفة بالحقوق 

المنصوص عليها 
في اإلعالن العالمي 

هل " لحقوق اإلنسان
يمكنكم التفكير 

بأهداف أخرى تتعلق 
بهذا الهدف؟ فعلى 

سبيل المثال، قد 
يدرك المعلمون 

الحقوق لكن آيف 
سيجسدون هذه 

     ؟المعرفة

نسى أن ه تم  ال ت
صياغة  هذه 

األهداف لتدريب 
 ستقوم فكيف. عام

بصياغة أهداف 
تدريب خاص 

 بمنظمتك؟ 
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 2تابع النشاط رقم 
 

هل الهدف مالئم بالنسبة إلى المجموعة؟ بمعنى آخر، هل تمك نت من التعبير عن  •
 هذا الهدف أمام المجموعة والحصول على الدعم له؟

 هل يتم االنتقال بشكل منطقي من هدف إلى آخر؟ •

 ؟)المعلومات(هل تلب ي األهداف ما تريدون إطالع الجمهور عليه  •

 ؟)المهارات(هل تلب ي األهداف ما تريدون أن يتمك ن الجمهور من القيام به  •

 ؟)المواقف(هل تلب ي األهداف ما تريدون أن يشعر به الجمهور  •

محد دة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، (”SMART“ هل تتالءم األهداف ومبدأ  •
 ؟)ذات صلة، ذات وقت محد د

 لتلخيص والتفكيرا   د القسم   دقيقة15
 .يدير الميس ر مناقشة حول ما توص لت إليه المجموعات المختلفة

  
 ■نهایة النشاط 
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 )معرفة، مهارات، مواقف(حد د نوع التعل م الذي ترید اآتسابه  .1

 
 : جدیدة، إستعمل أفعاال مثللألهداف المتعل قة بتعل م معرفة ومعلومات ووقائع .2

 
 أذآ ر •
 ص ف •
 أخبر •

 

 سم  •
 فس ر •
 حد د •

 
 :لألهداف المتعل قة بتعل م مهارات جدیدة، إستعمل أفعاال مثل .3

 
 طب ق •
 قر ر •
 نشئ أ •
 طو ر •
  خط ط •

 قارن •
 آو ن •
 حل  •
 إفحص •
 أعرض •
 طب ق •

 
 

 التعل م بمراقبة یصعب تعليم األهداف المتعل قة بتغيير التصر فات وتقييمها، لذلك غالبا ما یقاس . 4
 :إستخدم جمال تمزج بين المواقف واألعمال، مثال. التصر ف

 . إبد االحترام تجاه األشخاص في فريقك من خالل تعل م أسمائهم والسؤال عن رأيهم* 
 

 :ل آلمات غامضة أو تجریدیة مثلاستعماجنب ت . 5
  إعرف •
  إفهم •
 إنتبه إلى •
 آن حسن اإلط الع على •
 فك ر في •

بعض اإلرشادات حول آتابة األهداف: 14 رقم يةالورقة المرجع  
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 :حول أفعال األداءأمثلة  . 6
 

 التقييم الترآيب التحليل المعرفة الفهم التطبيق
 طب ق

 إحسب
 إنه 

 برهن
 مسر ح
 وظ ف
 إفحص

 زو د برسوم
 فس ر
 حر ف
 عي ن
 موقع
 إعمل

 أعط  أمرا 
 توق ع
 مارس
 أسرد

 إرفع تقريرا 
 صر ح ثانية

 راجع
 جدول

 ضع مخط طا 
 حل 
 ترجم

 إستعمل
 إستخدم

 شارك
 صن ف
 قارن

 إحص 
 رغاي

 ص ف
 فر ق
 ناقش
 مي ز
 فس ر
 قد ر

 إفحص
 عب ر
 فس ر
 حر ف

 عي ن موقع
 توق ع

 إرفع تقريرا 
 صر ح ثانية

 راجع
 ترجم

 إستشهد
 عد 

 عر ف
 أرسم

 عي ن النوع
 بي ن

 سج ل قائمة
 سم 

 أشر إلى
 إقرأ 
 سم ع

 تعر ف إلى
 أسرد
 آر ر
 إختر
 صر ح
 جدول
 أخبر

 حل ل 
 ثم ن
 قارن
 إنتقد
 ناقش

 إآتشف
مث ل برسم 

 يانيب
 فر ق
 مي ز

 إختبر
 إستدل 
 حق ق
 أجرد
 إسأل
 أفصل

 إختص 

 رت ب
 رآ ب
 إجمع
 أل ف
 إبن 
 أخلق
 صم م

 إآتشف
 ص غ
 عم م
 أدمج

 إستخدم
 نظ م
 خط ط
 حض ر
 أنتج
 إقترح

 ثم ن
 قد ر
 إختر
 إنتقد
 حد د
 خم ن
 قي م

 أحكم
 ق س
 صف د

صن ف في 
 مراتب
 إنصح
 راجع
 سج ل
 إختر
 إختبر

 
: براجر A Primer: In Continuing Medical Education. Starting Objectives<). 2199. (روزوف، أ: المرجع

 .ويستبورب، آونيكتيكوت
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 ورقة العمل رقم 8: دورتك التدریبية – الغایة واألهداف
 

 :الغایة من التدریب
 

ما النتائج التي تتوقعها عند : النتائج
 تحقيق هذه األهداف؟

 :األهداف

 :و لالهدف األ 

 :الهدف الثاني 
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 مضمون البرنامج تحدید 3 النشاط رقم 
 الهدف

 .تحديد مضمون دورة تدريب على حقوق اإلنسان

 الوقت

 ساعتان

 التفصيل

 
 
 

 

 
 

 .يقسم هذا النشاط إلى ثالثة أقسام
 لمناقشة ما يجب أن يحتويه المضمون  عملستعمل ضمن ثالثة فرقالقسم أ، في 

 .وق اإلنسان وفي ما بعد مشارآة الفريق الموس ع بنتائج هذا النقاشاألساسي لتعليم حق
سيتم  العمل ضمن فريق مصغ ر وفقا  للجمهور المستهدف من أجل القسم ب، في 

 .تحديد مضمون دورتك التدريبية
 .سيتم  التفكير في المضمون المحد د والمناقش في الفريق الموس عالقسم ج، في 

 ضمن الفریق  العمل القسم أ  دقيقة30
ت  فريق واحدا  من مجاالل ويعطي آ عملالمشارآين إلى ثالثة فرقيقس م الميس ر 

 . تعليم حقوق اإلنسان المدرجة أدناه

 .ما الذي يحتاج الناس إلى معرفته حول حقوق اإلنسان:  المعرفة– الفریق األول •

نسان آيف تتصرف، الطريقة التي يتصرف بها اإل:  التصرفات– الفریق الثاني •
 ). وفقا  لما يعرفه حول حقوق اإلنسان(

 ◄◄◄تابع 

 ملخ ص

حت ى اآلن، لقد حد دت  في عملي ة التصميم احتياجات الفئة المستهدفة الخاص ة بك 
 يشمل المضمون .آما رسمت  بعض األهداف والغايات الخاص ة بللتدريب

معرفة بحقوق اإلنسان، ) 1 : بناصر متعل قةاألساسي لتعليم حقوق اإلنسان ع
في هذا . مهارات العمل) 3قيم حقوق اإلنسان والتصرفات المتعلقة بها، و ) 2

ومن ثم  تحدد . النشاط، ستبدأ بمناقشة العناصر األساسية في آل  من هذه الفئات
    .مضمون دورتك التدريبية على الحقوق اإلنسان
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 .ما الذي يحتاج الناس للقيام به بواسطة ما تعلموه:  المهارات– الفریق الثالث •

 16 و15 يتن أعضاء مجموعتك المعلومات الواردة في الورقتين المرجعمعراجع 
موعتك وحد د العناصر التي تشعر  الذي تدرسه مج األساسيالمتعل قتين بالمحتوى

عد د . بأن ه من الضروري إدخالها في دورة التدريب على حقوق اإلنسان الخاص ة بك
يمكنك إضافة أو إيضاح أي عنصر . 9  رقم العملورقةهذه العناصر الضروري ة في 
 .تشعر مجموعتك بأن ه مفقود

 
 .لكبرىبعد ذلك تعرض آل مجموعة نتائج مناقشتها على المجموعة ا

 ضمن الفریق العمل   القسم ب  واحدةساعة
 وفقا  للجمهور مصغرة  عمل فرق مجموعات منيقس م الميس ر المشارآين إلى

 . المستهدف في التدريب

وفقا  للحاجات التدريبية لجمهورك المستهدف والغاية واألهداف التي وضعتها 
 .لدورتك التدريبية، تحد د مضمون دورتك

 :إتباعهانبغي الخطوات التي ي
والغاية واألهداف التي ) 6 العمل رقم ورقة (المذآورة في حتياجاتراجع اال .1

 ).8 العمل رقم ورقة(اخترتها للدورة 
بناء  على آل هذه المعلومات، ات خذ قرارا  بشأن مضمون دورتك التدريبية من  .2

 العمل ورقةحض ر نسخة عن . 10 العمل رقم ورقةخالل اإلجابة عن أسئلة 
 الفرق  مجموعاتعلى ورقة نق الة لعرض هذه المعلومات على 10م رق

 .األخرى
 ضمن الفریقعرض العمل  القسم ج  دقيقة30

 ورقة تضم نسخة عن ورقة نق الةأعرض المعلومات المتعل قة بدورتك التدريبية على 
 . يقود الميس ر نقاشا  ضمن الفريق الموس ع .10العمل رقم 

 

 : أسئلة للمناقشة

 االجتماعيةلألنواع المضمون مناسب للجمهور المستهدف؟ هل هو مناسب هل  •
 والثقافية والممارسات الدينية وميزات بلد المشارآين؟

 . هل هذا المضمون يلبي احتياجات الجمهور المستهدف •
 وأهدافها من أجل تحقيق  هذه التدريبيةةدورالهل يناسب هذا المضمون غاية  •

 ؟المرجوةالتغييرات 
 ■النشاط نهایة 

 ورقةيرجى مراجعة 
 من 6العمل رقم 

 في ما 1النشاط رقم 
يتعلق بأجوبتكم حول 

بالمعرفة، 
والمهارات، 

فات المتعلقة والتصر
بجمهور مستهدف 

  . معيين

 ورقةيرجى مراجعة 
 في ما 8لعمل رقم ا

يتعلق باألهداف 
والنتائج المرجوة من 

 . التدريب
ال تنسى أن هذا 
المضمون هو 

مضمون شامل؛ 
فكيف يمكنك 

تحضير مضمون 
لدورة تدريبية يكون 

 خاصا بمنظمتك؟  
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 العناصر األساسية لمضمون تعليم حقوق اإلنسان ومنهجيته: 15 رقم يةالورقة المرجع
 

، جامعة في أيه نوتشيل جاي بول مارتنالعناصر األساسية لمضمون تعليم حقوق اإلنسان ومنهجياته 
 تعليم حقوق اإلنسان جمعيات من الئحة  edu.biacolum@2jpm: آولومبيا، البريد االلكتروني

HREA 2003، ابريل . 
 

 حضرة أعضاء خدمة الن قاش على اإلنترنت،
وفي الوقت نفسه آنت أحاول تحديد . آنت أدر س تعليم حقوق اإلنسان في السنوات العشر الماضية

 .مين تعليم حقوق اإلنسانأرحب بكافة التعليقات من قبل زمالئي الملتز. عناصره ومميزاته األساسية
 

 اإلفتراض

تعليم حقوق اإلنسان متنوع جدا بسبب المضمون الواسع بسبب الفرق المستهدفة المتنوعة، الظروف، 
لكن التجارب الميدانية أثبتت وجود عدة عناصر . التفسير المعياري، حاجات الشعوب وغايات البرنامج

 .مشترآة
 

 المضمون األساسي

 ]المعرفة[اإلدراك 
للتعامل مع هذا التنوع، اتبعت خطى هنري شو ورآزت على المضمون األساسي، ال سيما حقوق اإلنسان 

يعطي . بحقوق أخرى، مثل حق الحرية، العيش واألمان) وليس الحصول عليها فقط(الضرورية للتمتع 
وتشمل . ياتوالمعاهدات المتعلقة به الئحة شاملة والئحة أقصر تضم المسؤولاإلعالن العالمي لحقوق 

 :العناصر اإلدراآية األساسية األخرى

معلومات حول الخلفية المفاهيمية والتاريخ حول نمو األفكار والصراعات التي عززت حرآة  •
 .حقوق اإلنسان، إضافة إلى األدوار التي لعبتها المبادئ األخالقية والقانونية

 .تزاماته والمسؤولين فيهفهم للنظام الدولي القائم، مؤسساته، قياساته، قوانينه، ال •

الوصل بين أنظمة حقوق اإلنسان الدولية والمحلية، اإلستراتيجيات المستخدمة لتعزيز حقوق  •
  وتجنب أي استغالل في المستقبلاإلنسان

 .الطريقة التي يؤثر بها آل هذا حياة الطالب •
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 ]القيم والتصرفات[التصرف 

اإلعالن . إلنسان يستفيد من صياغة المعاهدات الدوليةالمضمون المتعلق بالتصرفات في تعليم حقوق ا
، يتحدث مثال  عن اإلعتراف بالكرامة المتأصلة والمساواة بين الناس، وتجنب العالمي لحقوق اإلنسان

 ."التوجه إلى اآلخر بروح أخوية"اإلستخفاف واإلزدراء، وترويج احترام حقوق اإلنسان، و
يروج التسامح " أن التعليم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من 26.2م في تحديد حق التعلم تقول المادة رق

 ."والصداقة بين آافة األمم، والمجموعات العرقية والدينية
هذه التصرفات وغيرها تصف أطر التفكير الضرورية لتحقيق حقوق اإلنسان، والتأآد من أن المثل لها 

وجود لسبب عملي محدد، وهو تجنب، تخفيف وإزالة نظام حقوق اإلنسان م. تأثير على الحياة الحقيقية
 .لذلك تصحيح التصرفات يشكل جزءا اساسي ا من تعليم حقوق اإلنسان. المعاناة البشرية واستغالل البشر

الوثائق ومن الخبرة اليومية في ترويج االستدالل على مجالين أساسيين للمحتوى السلوآي من خالل يمكن 
 :وهما. حقوق اإلنسان

بة أو الحساسية التي تعطي األولوية للمساواة والعدل، ومعاملة اآلخر بشكل متساو وإعطاء الرغ •
 مصالحه األهمية نفسها، و

مع الناس الذين يعانون من انتهاك حقوق ) نحو. ، التعاطف الخالمشارآة الوجدانية(الوعي والتجاوب  •
 .ن على مساعدة أنفسهم، خصوص ا غير القادري")التصرف مع اآلخر بروح أخوية("اإلنسان 

 

 المهارات
، عمل اإلنساني األخرىمحاوالت اليتطلب الرد على انتهاآات حقوق اإلنسان عدة مهارات مشترآة مع 

، الوساطة ومهارات التفاوض، اإلستقامة المهنية اللغويةالنزاعات، القدرات هارات إدارة مالسيما 
الحكومة واإلعالم، المهارات الثالث األآثر اهمية في والنزاهة، إدارة المعلومات، التواصل، عالقات مع 

 :ترويج حقوق اإلنسان وتطبيقها هي

، تحليل "التشويش"، خصوص ا القدرة على التمييز بين الوقائع، الدعاية والنقديالتفكير  •
النتيجة، إآتشاف أشكال وأسباب انتهاك حقوق اإلنسان بسرعة ودقة، التعرف إلى حاالت /السبب

 .وتحديدها مؤذيلاالتمييز 

 تعبئة، تحفيز، تعليم وتدريب مساعدين محتملين، و •

 ).من قبل الضحايا أو أطراف ثالثة( وآسب التأييد ةفعادمال •

 
 منهجيات التعليم

لذلك يجب أن يكون اإلحترام المتبادل . يجب أن يقوى المضمون بتقنيات التعليم والجو في غرفة الصف
أنفسهم،  متدربينال، آذلك بين لمعلم والمتدرببين اهرين في العالقات واإلهتمام بالمساواة والعدالة ظا

 ."التعامل مع اآلخر بروح أخوية "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وهنا نقتبس مجدد ا من نص
 
 

يةتتمة الورقة المرجع  

يةتتمة الورقة المرجع  
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 .جدران الفصلوالحياة العادية خارج داخل الفصل تعلمه من المهم أيض ا الربط بشكل دائم بين ما يتم 
 داخل صاالت المحكمة ومراآز الشرطة، ومقابلة متدربين، مثال ، يحتاج أن يرى ال المحاآمهيةتعليم عمل[

 حول متدربين من خالل استنباط آراء الالمشارآة الوجدانيةيمكن التعبير عن . المسؤولين المعنيين
بشكل . ]االستغالل في المنزل أو إحضار أشخاص عانوا االستغالل أو يعملون نيابة عنهم إلى الصف

عام، إن  التعل م بواسطة المشارآة واالختبار إضافة إلى منهجيات المحاضرات عناصر ضرورية لتعزيز 
 .التعل م في مجال تعليم حقوق اإلنسان

 
 

 جمعياتمن الئحة . العناصر األساسية لمضمون تعليم حقوق اإلنسان ومنهجياته في أيه نوتشيل). 2003. (ب.مارتن، ج :المرجع
-https://hrea.org/lists/hr: متوفر على االنترنت على الموقع التالي. 18، ابريل HREAوق اإلنسان تعليم حق

education/markup/msg01224.htm 
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 الئحة التأآ د من مضمون حقوق اإلنسان: 16 رقم يةالورقة المرجع
 

  حقوق اإلنسان المتعل قة بالعملمهارات نسان والتصر فات المتعل قة بحقوق اإلالقيم )المعرفة(معلومات حول حقوق اإلنسان 

 المفاهيم والمبادئ •

 التطورات التاريخية •

 مستندات حقوق اإلنسان •

 إنتهاآات حقوق اإلنسان •

 قانون حقوق اإلنسان وتطبيقه •

 المسؤولة عن ترويج مؤسساتوالاألشخاص  •
 حقوق اإلنسان وحمايتها

 مصطلحات حقوق اإلنسان •

 مكينالتتطور روح  •

  اآلخرينتقدير حقوق •

 تطوير قبول اآلخر •

التعاطف مع األشخاص الذين حرموا من  •
 حقوقهم

 فهم العالقة بين الحقوق والمسؤوليات •

 االعتراف بانحيازاتنا الخاصة •

مراجعة آيفية تأثير أعمالنا على حقوق  •
 اآلخرين

 تحم ل مسؤولية التعريف بحقوق اآلخرين •

 

 

 

 

 

 تطوير مهارات التفكير النقدي •

  استراتيجيةتطوير خطط عمل •

على مستوى موس ع وآخر مواقف التحليل  •
 عوامل المؤثرةمصغ ر لتحديد السبب وال

 إعتماد طرق الحل السلمي للنزاع •

تحليل العوامل التي تؤدي إلى انتهاك حقوق  •
 اإلنسان

 ات خاذ القرار بالتشارك مع اآلخرين •

 تطبيق صكوك حقوق اإلنسان وآلياتها •
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 فهم معارف تعليم حقوق اإلنسان ومواقفه –لقة تدریب نموذج ح: 9  رقم العملورقة
 ومهاراته  

 
 :جمهورنا المستهدف

 

 ):المعارف، المهارات أو المواقف(مجال محتوى حقوق اإلنسان 
 

 ): 15 و 14 يتين رقم المرجعنورقتيالراجع العناصر المذآورة في (العناصر األساسي ة 
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 ن برنامج دورتك التدریبيةاختيار مضمو: 10 العمل رقم ورقة

 جمهورنا المستهدف 
 :لتلبية هذه الحاجاتبناء على الحاجات التي حددتها إضافة إلى الغاية واألهداف التي وضعتها 

 
 ما هي الموضوعات والمعلومات التي ستدرجها في تدريبك؟ .1

 

 نصوص؟آم من المضمون سيأتي من الخارج، أي من العروض وال .2

 

 آم من المضمون تتوقع أن يأتي من المشارآين؟ .3

 

 ما هي التقنيات التي تخطط الستعمالها؟ .4

 

 ما هو اإلطار الزمني للدورة؟ عدد األيام؟ عدد الساعات في اليوم؟ .5

 

 هل آمية المواد التي تخطط الستعمالها تبدو واقعية بالنسبة إلى اإلطار الزمني للدورة؟ .6
 

 
 

 
  االحتياجات

 المعرفة
 المهارة

 صرفاتالت

الغایات واألهداف

المضمون
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 اد البرنامج والتقني ات المناسبة تحدید مو4النشاط 
 الهدف

استكشاف مختلف أنواع تقني ات ومواد التدريب التي يمكن استخدامها في حلقات 
 .التدريب الخاص ة بتعليم حقوق اإلنسان

 

 الوقت

  دقيقة30ساعة و 

 الوصف

 
 
 
 
 
 
 
 

 .ينقسم هذا النشاط إلى ثالثة أقسام
 

قني ات وأنشطة التدريب التي يمكن استخدامها ، يعطي الميس ر أمثلة على تالقسم أفي 
 .في حلقات التدريب الخاص ة بحقوق اإلنسان

 لتحديد أنواع التقني ات مصغرة  عمل، ستعمل ضمن مجموعاتالقسم بفي 
 .واألنشطة األآثر مالءمة لحلقة التدريب الخاص ة بك

 .، ستعرض نتائج مناقشتك على المجموعة األوسعالقسم جفي 

 العرض التبادلي القسم أ  دقيقة15
يناقش الميس ر تقني ات التدريب المختلفة التي يمكن استخدامها في دورة تدريب خاص ة 

 .لمزيد من المعلومات 18 و 17 يةاألوراق المرجعراجع . بحقوق اإلنسان
 :أسئلة مطروحة للمناقشة

ط معي ن ما هي العوامل التي تأخذها في عين االعتبار عند اختيار تقني ة أو نشا •
 لحلقات التدريب الخاص ة بك؟

 ؟"التقليدي ة"عن تقني ات التعليم " المشارآة"أنشطة /بم تختلف تقني ات •

 

 ◄◄◄تابع 

 ملخ ص

اص ة بك، سيساعدك هذا النشاط بعد أن قمت بتحديد محتوى حلقة التدريب الخ
سوف يساعدك العرض . على التفكير ملي ا  في آيفي ة إلقاء هذا المحتوى ونشره

التبادلي وأفكار المشارآين اآلخرين على تحديد طريقة نقل هذا المحتوى بشكل 
 .فع ال
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 4تابع النشاط رقم 

أو نجاحا  من /أتعتقد، بحسب خبرتك الخاص ة، أن  بعض األنشطة أآثر مالءمة و •
 غيرها؟ لماذا؟

 رك الهدف؟آيف تحد د مالءمة التقني ات والمواد لجمهو •

 ما هي الحاجات التي تتطل بها المواد لتكون مالئمة وفع الة؟ •

 آيف تختار مواد تعليم حقوق اإلنسان؟ •

 عمل المجموعة القسم ب  دقيقة45
 بحسب الجمهور المستهدف في حلقة مصغرة  عملقم بالعمل ضمن مجموعات

 لحلقة التدريب اختر تقني ات وأنشطة التدريب األآثر مالءمة. التدريب الخاص ة بك
 .لتسجيل نتائج المناقشة 11  رقم العملورقةاستخدم . التي تقوم بتصميمها

 .القسم جتعرض آل  مجموعة عندئذ خط تها على المجموعات األخرى في 
 

 عروض المجموعة  القسم ج  دقيقة30
 .تعرض آل  مجموعة التقني ات واألنشطة التي اختارتها لحلقة التدريب الخاص ة بها

 . وم المجموعات األخرى بالتعليق على التغذية الراجعةتق
 

 ■نهایة النشاط 
  

تذآر أنك وافقت 
على تقنيات 
التدريب هذه 
ما هي . آمجموعة

التقنيات التي قد 
ا في حلقة تستخدمه

التدريب الخاصة 
 بك؟ 
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 :يمكن تصنيف أنواع التقنيات ضمن عد ة فئات

 
 الفریق .1

 "الديناميكية" •

 تمارين آسر الجمود •

 "اإلحماء "المنش طةتمارين ال •
 
 :معلوماتال/تقنيات بناء المعرفة .2

 عروض تقديمية  •

 قراءة النصوص وتأدية المهام •

 العصف الذهني •
 
 :التصر فات/تقنيات القيم .3

 لعب األدوار •

 المناقشات •
 
 تطبيق المهارات/ممارسة .4

 دراسة الحالة •

 المحاآاه •
 
 التفكير النقدي/التحليل .5

 .تقنيات مكو نة من األنواع المدرجة أعاله •

 

  التدریبةوأنشطأنواع تقنيات : 17 رقم يةالورقة المرجع
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 دریب الفع الةتقنيات الت: 18 رقم يةالورقة المرجع
 

 تغيير التصر فات، القيم تعليم المهارات، التصر فات إعطاء المعلومات
 

 معلومات أو رأيه حول خبيريعرض : العرض •
 .موضوع معي ن

 نواح  خبيران أو ثالثة يعرض :العرض المشترك •
من الضروري وجود (مختلفة من موضوع مشترك 

 ).وسيط

ويتناقشان  رأيين متنازعين خبيران يذآر :النقاش •
 ).من الضروري وجود وسيط(حولهما 

 .نخبيري مداخلة حوارية غير رسمية بين :الحوار •

 مسرحية محض رة أو مسرحية هزلية :عرض تمثيلي •
 .قصيرة

 أو أآثر مع خبيرلعروض  المتابعة المناسبة أنشطة •
 .جمهور

أسئلة حر ة ومفتوحة من بعد /فترة نقاش: المنتدى •
 .العرض

 الفرص للحاضرين لطرح األسئلة  منح:فترة األسئلة •
 .مباشرة على الشخص الذي يقد م العرض

 أشخاص 6 إلى 4 فرق فرعية من :المناقشةمجموعات  •
 دقائق للتناقش حول موضوع معي ن أو 5لمد ة 

، ومن ثم  يتم  التناقش مع الخبيرسؤال طرحه 
 .الجمهور

 

عرض مشكلة أو حالة على فريق : دراسة الحالة •
 .ل هالتحليلها أو ح

 يشرح الميس ر شفويا  عمال أو إجراء أو :المحاآاه •
 .عملية

 يشارك المشارآون في :األلعاب والخبرات المنظ مة •
 .لعبة تتطل ب مهارات معي نة ويقودها عادة  الميس ر

 يتعل م المشارآون مهارات بشكل يشابه الواقع :التظاهر •
 .الذي يتطل ب المهارات

 ن في العمل ضمن التعاو:التعل م/فریق التعليم •
 6 إلى 3 مصغ رة من  عمل فرقمجموعات مكونة من

أشخاص، ويساعد آل فريق اآلخر على تطوير 
 .المهارات

 .وممارسة المهارات المناسبة للمتابعة األنشطة •

 تسمح للمشارآين بممارسة أنشطة: مشاریع التطبيق •
المهارات ضمن سياقهم الخاص وحاالت ترد خالل 

 .التدريب

 معي نة لتطبيق التعل م من بعد أنشطة :الممارسة •
 .التدريب في سياقهم الخاص

 

 
يطرح سؤال على أعضاء الفريق : رد ة الفعل الدائریة •

الجالسين بشكل دائري، ويعب ر آل  شخص بدوره عن 
 .رأيه

رؤية أو اختبار حاالت : الرحالت الميدانية، الجوالت •
 .للمالحظة والدراسة

ة تطبيقها في الحياة إختبار لعبة ومناقش: األلعاب •
 .اليومية

بادل لألفكار واآلراء ت:  العملفرقالمناقشات ضمن  •
 20 إلى 8من ( المصغ رة  العملفرقبين أعضاء 

حول مشكلة أو موضوع مشترك لمد ة تتراوح ) شخصا 
 . دقيقة وفقا  لحجم الفريق40 و10بين 

تمثيل دراماتيكي مرتجل لمشكلة أو : لعب األدوار •
 . نشاطوضع ما، يليه

 .إختبار حالة واقعية بقدر اإلمكان، يليه نقاش: محاآاهال •

عرض تمثيلي قصير ممر ن : مسرحية هزلية قصيرة •
 .عليه، يليه نقاش
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  الخاصة بالتدریبواألنشطة المواد  والتقنيات –نموذج للدورة التدریبية : 11 العمل رقم ورقة
  

 .دريبية حت ى اآلنراجع المعلومات الواردة في خط ة دورتك الت. 1

 )5 العمل رقم ورقة، 1، النشاط رقم 5الوحدة رقم (هدف مستجمهورك الوصف  •

 )6 العمل رقم ورقة، 1، النشاط رقم 5الوحدة رقم (لديهم حاجات التدریب  •

 )7 العمل رقم ورقة، 2، النشاط رقم 5الوحدة رقم (التي حد دتها للبرنامج الغایة واألهداف  •

 )10 العمل رقم ورقة، 3، النشاط رقم 5الوحدة رقم ( حد دته البرنامج الذيمضمون  •
 

 .سج ل نتائج النقاش في الجدول أدناه. آن مستعدا  لتفسير سبب خياراتك.  الذي يناسبك بشكل أفضلواألنشطةآخذا  باالعتبار المعلومات أعاله، حد د نوع التقنيات . 2

 المبدأ  المواد  النشاط / التقنية المضمون 
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 تقييم نهایة الوحدة
 

 الوقت

  دقيقة15

 التفصيل

 .5رقم لذي تم  تنفيذه في الوحدة تقييم العمل ا
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 في الشرق األوسط وشمال أفریقيا 

 6رقم الوحدة 
 معل م حقوق اإلنسان والمشارآون

 
   الوقت         النشاط

  واحدة ساعة       فن  التيسير 1النشاط رقم 
  واحدةساعة      معضالت التيسير  2النشاط رقم 
 ساعتان  تعليم حقوق اإلنسان أنشطة كتشار 3النشاط رقم 

 
 لمحة عامة

 بفرصة التفكير في دورهم آميس رين لعملية تعليم حقوق اإلنسان  في هذه الوحدةيحظى المشارآون
واستكشاف بعض تحديات تيسير األمور التي قد يواجهونها في عملهم ويتشارآون االستراتيجيات 

 .هذه التحديات لمواجهةالتي اتبعوها 
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  فن  التيسير1النشاط رقم 

 الهدف

ميس ري حقوق اإلنسان وآيفية القيام / القيم األساسية لمعل ميكشافستإ •
 .بالتدريب

درس العناصر الرئيسة التي تضفي الجو المناسب ووقعها على الدورة  •
 .التدريبية

 أداء  لتعزيزةالمناسبوصف دور الميس ر في إضفاء الجو وتحديد التقنيات  •
 .المشارآين

 الوقت

  واحدة ساعة

 التفصيل

 
 
 
 

 .يقس م هذا النشاط إلى قسمين
يقوم المشارآون بسلسلة متصلة من التمارين حول قيم ميس ر حقوق القسم أ، في 

 . اإلنسان ومعتقداته
 .  حول تحضير جو مناسب للتعل مالعصف الذهنييتم  القسم ب، في 

 صلةالسلسلة المت القسم ا  دقيقة20
تؤث ر قيمنا ومعتقداتنا المتعل قة بكيفية إجراء الدورة التدريبية على الطريقة التي 

آما تؤث ر على آيفية تصر فنا خالل دورة تدريبية، بما في . نخط ط بها للدورة وننف ذها
 .ذلك تفاعلنا مع المشارآين

حاول اآلن سن. يطلب منك التفكير في ما يجعل الميس ر فع اال الوحدة األولى، في 
تعميق هذا النقاش من خالل التفكير في طريقة نظرنا إلى دورنا آميس رين لتعليم 

 .حقوق اإلنسان
يبدأ الميس ر سلسلة متواصلة من التمارين لجعل أعضاء الفريق يكتشفون بعض قيمهم 

 .آميس رین لتعليم حقوق اإلنسانومعتقداتهم 

 ◄◄◄تابع 

 ملخ ص

 تتعلق تعر فت في الوحدة السابقة على الخطوات الرئيسي ة لعقد دورة تدريبي ة
يحث ك على " مت صل"ستقوم في هذا النشاط بتمرين . بتعليم حقوق اإلنسان

التفكير في جعل معتقداتك وقيمك تلعب دورا  مهم ا  في تشكيل أسلوب التيسير 
 . الخاص بك
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 1تابع النشاط رقم 
، وعليك أن تحد د ردة فعلك تجاه آل )راجع أدناه(لسلة من التعابير يقرأ الميس ر س

 .التعابير من خالل وضع نفسك على خط  وهمي يصل بين طرفي الغرفة
يمث ل أحد . المكان الذي تختاره على الخط هو الذي يحد د موقفك في ما يتعل ق بالتعبير

! ر يمث ل موقفا  سلبيا  إلى حدطرفي الغرفة موقفا  إيجابيا  إلى حد  آبير والطرف اآلخ
 . آبير في حين أن  وسط الغرفة هو للموقف الوسط بين اإلثنين

 .يسال الميس ر بعض المشارآين بعد آل  تعبير لماذا يقفون في هذا المكان من السلسلة

  المتعل قة بقيم الميس ر ومعتقداتهالتعابيرالئحة 
 .ألي  شخص أن يكون ميس را جي دا يمكن •
 .ستمتاع بالتدريبيجب اإل •

 .تشك ل األساليب والمهارات الجزء األهم  من التدريب •

 .شخصية الميس ر عنصر ضروري لنجاح التدريب •

 .مهارات الميس ر أساسية لنجاح التدريب •

 .جانبا على الميس ر أن يترك قيمه الشخصية  •

 .يتمت ع الميس ر بسلطة آبيرة على الفريق •

 .آين، وإال  تتأثر النتائجعلى الميس ر أن يحب  جميع المشار •

 .يجب أن يكون الميس  على استعداد دائم لتلبية حاجات المشارآين •

 .على الميس ر أن يساعد المشارآين على التوصل إلى الخالصة التي يريدونها •

 . وصفات تلقيفي الدورة التدريبية، يحتاج المشارآون إلى •

 .الهدف من آل دورة هو التطوير الذاتي •

 .د يطو ر عالقات ود ية مع جميع المشارآينالميس ر الجي  •

ال يقر  الميس ر بقل ة معرفته أو خبرته في مجال معي ن ألن  هذا قد يؤث ر على مصداقيته  •
 .أمام الفريق

 .يجب أن يكون الميس ر حياديا  في تعامله مع المشارآين •

 . تقع غالبية مسؤولية التعليم على الميسر •

  .اث نفس التحدي اتيواجه الميسرون الذآور واإلن •
 :أسئلة ينبغي التفكير بها

 هل من قيم ومعتقدات أخرى تعتبرها أساسية وهي غير مذآورة أعاله؟ •
 

◄◄◄تابع 
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 1تابع النشاط رقم 
 ؟المنهج التشارآيآيف تؤث ر هذه القيم والمعتقدات على مبادئ  •

 المناقشة ضمن الفریق  القسم ب  دقيقة40
بشكل مباشر على مستوى تعل م المشارآين ورضاهم على يؤث ر جو  الدورة التدريبية 

إضافة إلى سهولة التعل م بحد  ذاتها، يشك ل أسلوب الميس ر عامال رئيسا  في . التدريب
 . تحديد الجو 

ال تنس القيم . بشأن ما يمكن للميس ر أن يفعله لخلق جو مالئم للتعل مالعصف الذهني 
 . لقسم أاوالمعتقدات التي ناقشها الفريق في 

          
          
          
          
           

 
أعط . 19 رقم يةالورقة المرجعيمكنك أن تجد بعض األفكار حول خلق الجو  في 

أمثلة عن ممارستك الخاصة في مجال التيسير خالل هذه الدورة أو غيرها من 
 . الدورات التدريبية التي شارآت فيها

 نقطة للتفكير 
 :يلي بعض األسئلة لتفك ر فيها ملي ا  بصفتك ميس را في ما 

 أتعتقد أن  نظرة المشارآين إليك تختلف إن آنت رجال  أو امرأة؟ إن أجبت بنعم فلماذا؟ •

. تتكو ن لديك آميس ر فكرة عام ة عن احتياجات جمهورك المستهدف قبل ورشة العمل •
فهم؟ آيف يؤث ر ذلك على عملك أي ة افتراضات مسبقة عن قيمهم ومعتقداتهم ومواقألديك 
 آميس ر؟

أيجب على معل مي حقوق اإلنسان أن يكونوا . ناقش التمرين المت صل مسألة حياد الميس ر •
  لدى قيامهم باألعمال الخاص ة بحقوق اإلنسان؟ لماذا أو لم ال؟ " حيادي ين"

 
 ■نهایة النشاط 
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 في خلق الجو  عنصر مهم  –أسلوب الميس ر : 19 رقم يةالورقة المرجع
 

 :أمور یجب القيام بها
 
 .حد د الدور الذي ستلعبه في ذهنك .1
 
 من أن  الجميع في الفریق تأآد. حد د توقعات المشارآين وحاجاتهم إضافة إلى توقعاتك آميس ر .2

 .یعرفونها ویفهمونها
 
 .أخلق جوا  داعما  حيث یشعر اإلنسان بحری ة المخاطرة .3

 .ل، بما في ذلك لغة المشارك الجسدية ولغتك أيضا آن متنب ها  إلى عملية التواص •

 .قاطعإستمع بانتباه وال ت  •

 . بفكرة حت ى ولو لم توافق عليهااعترف •

 ).تقدير، اعتراف(إستخدم تعزيزا  إيجابيا   •

 .أثبت أن ك تهتم  •

 .باحترام" الصعبين"تعامل مع المشارآين  •
 

 .عب ر بصراحة عم ا تعرفه وعم ا ال تعرفه .4
 
 .، فإن  نشاطك سينعكس من دون أي شك  على المشارآينآن نشيطا  .5
 
أو اإلفتتاحيات التي ترتاح إليها والتي سيشعر المشارآون تجاهها /و تمارین آسر الجمودإستخدم  .6

 .بالراحة
 
 . وفي نهایة آل فصلاألنشطة خالل  التغذیة الراجعةإحصل على .7
 
 .ح المجال لألسئلةسإف .8
 
 !تعل م مع الفریق .9
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  معضالت التيسير2رقم النشاط 

 الهدف

 خالل الدورات أ قد تنشيالحاالت المثيرة للجدل التممارسة تقنيات مواجهة 
 .التدريبية

 الوقت

   واحدة ساعة

 التفصيل

 

 
 
 
 .يقسم هذا النشاط إلى قسمين 

 على مناقشة مصغرة  عمل فرق مجموعات مكونة منيتم العمل ضمنالقسم أ، في 
 .الت التيسيرآيفية معالجة قسم من معض

 نتائج النقاش مع الفريق  متعددةفرق  المجموعات المكونة منتتشاركالقسم ب، في 
  .الموس ع بطريقة خال قة

 ضمن الفریقالعمل  القسم أ  دقيقة30
 وفقا  للجمهور مصغرة عمل  مجموعات مكونة من فرقيقس م الميس ر المشارآين إلى

 .ةهم، ويعطي آل فريق حالالمستهدف في دورات
 تحض ر لعرض .الحاالت الموآلة إلى فريقك وناقش آيفية معالجتها/إقرأ الحالة

  !ال تنس  أن تكون خال قا .القسم باالستراتيجيات على الفريق الموس ع في 

◄◄◄تابع 

 ملخ ص

نموذج الطلب، ط لب من المشارآين وصف ثالث من معضالت في 
في هذا النشاط، . التيسير أو حاالت مثيرة للتحد ي اختبروها آميس رين

  .التحد ياتيتقاسم المشارآون االستراتيجيات لمواجهة هذه 
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 2تابع النشاط رقم 
 

 

 

 .ماذا تفعل؟ إشرح األسباب الكامنة خلف قرارك
           
           
           

 
 
 
 

 . تفعل؟ اشرح األسباب الكامنة خلف قراركماذا
           
           
           

 ◄◄◄تابع 

 الحالة األولى

معينة لمدة ساعة  على مهمة فرعيةآان المشارآون في دورتك التدريبية يعملون ضمن ثالثة فرق 
 .تقريب ا

 . األخرى العملفرق دقيقة لعرض نتائج نقاشها على 45 الثالثة  العملفرق

 . دقائق10 أنهى عرضه خالل 1الفریق  •

 .عرضه مثير ويثير نقاش ا حاد ا.   دقيقة20 يعرض ما لديه منذ 2الفریق  •

 . دقيقة15 على المشارآين أن يتوقفوا للغداء بعد.  لم يقم بالعرض بعد3الفریق  •

 الحالة الثانية

آما أنه مجال . يناقش المشارآون في دورتك التدريبية موضوعا له أهمية خاصة بالنسبة إليك
 .ال توافق على بعض األمور التي تقال. تتمتع فيه بخبرة واسعة
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 2تابع النشاط رقم 
 الحالة الثالثة

في فريقك عدد من مشارآين مختلفي األنواع يؤثرون على .  دورة تدريبية لحقوق اإلنسانسرتيأنت 
 .إليك وصف ثالثة من هؤالء المشارآين. حسن سير الدورة

 المتردد

من السهل أن ننسى وجود هذا . واحد من المشارآين خجول، ممانع وصامت في معظم األحيان •
 .الشخص

 المحتكر

يبدو أنه لدى بعض المشارآين آمية ال تحصى من الكالم وسيأخذ آل الوقت المخصص  •
 .للنقاش

 غير المستمع

.  بفرصة إنهاء آالمهميميل مشارك ثالث إلى مقاطعة اآلخرين ويتدخل قبل أن يحظى اآلخرون •
 . يحول في معظم األحيان دون استماعهالكالمتوق هذا الشخص إلى 

 
 .ماذا تفعل؟ إشرح األسباب الكامنة خلف قرارك

  
  
  

 

 
 
 

 
 

 .ماذا تفعل؟ إشرح األسباب الكامنة خلف قرارك
          
          
           

 
◄◄◄تابع 

 الحالة الرابعة

 إلىتتطر ق .  ورشة عمل حول حقوق اإلنسان حيث معظم المشارآين هم من الرجالرأنت  تيس
لمرأة وتالحظ أن  بعض الرجال يتفو هون بتعليقات  الذعة موضوع المساواة بين الرجل وا

فواحد يقول أن  مكان المرأة هو في البيت، وآخر أن  المرأة ال تستطيع القيام . وعنصري ة ضد  المرأة
 وأن  بعضهم لم يعد على المشارآينتشعر بأن  التشن ج بدأ يظهر . باألعمال التي يقوم بها الرجل

 .يشعر باإلرتياح
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 .ماذا تفعل؟ إشرح األسباب الكامنة خلف قرارك
          
          
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . تفعل؟ إشرح األسباب الكامنة خلف قراركماذا
          
           
           

 
◄◄◄تابع 

  الحالة الخامسة

يتم  تزويدك .  يوما ، وهي من تصميم شخص آخر21 دورة تدريبية لحقوق اإلنسان لمد ة تيسرأنت 
 أحيانا  خالل الدورة التدريبية أوبل التدريب ق واحدبمواد التدريب آل يوم بيومه، عادة  بل يوم 

 .فقط

 الحالة السادسة

يتضم ن فريقك أنواع مختلفة من المشارآين، مم ا يؤث ر .  دورة تدريبية لحقوق اإلنسانتيسرأنت 
 .أدناه وصف ألنواع المشترآين المختلفة يلي .ر الدورةسلبا  على حسن سي

 العنيد

يتخ ذ أحد المشارآين موقفا  صارما  من مسالة معي نة، ونادرا  ما يبد ل رأيه بشأنها، هذا إذا ما  •
 .هذا المشارك عنيد لدرجة يعيق تقد م الفريق. بد ل رأيه على اإلطالق

 محب ط األفكار

هذا الشخص مستعد  . مجال إحباط أفكار اآلخرينأحد المشارآين يمتلك مهارات عالية في  •
 .دوما  لتقديم تعليق سلبي يهدف إلى إحباط أي فكرة جديدة أو مختلفة

 المتذم ر

 الشكاوى رك وتشادمشترك آخر خبير في إلقاء اللوم على اآلخرين وإيجاد أخطائهم والتم ر •
 .التي ال تنتهي مع آل من له أذن صاغية
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 المناقشة ضمن المجموعة   القسم ب دقيقة 50
الحاالت التي يدرسونها /يقد م آل فريق بدوره أمام الفريق الموس ع الحالة

ن خال قا  وأن تلجأ إلى مختلف تذآ ر أن تكو. واالستراتيجيات التي توص لوا إليها
  ).على سبيل المثال تمثيل األدوار(تقنيات العرض 

بعد آل عرض لفريق مصغ ر، يسمح للفريق الموس ع أن يعل ق ويأتي باقتراحاته حول 
 . آيفية التعامل مع الحالة المطروحة

المعروفة والتي حد دها المشارآون في " معضالت التيسير"يعرض الميس ر بعض 
 .باتهم ويناقش الحلول المحتملة مع المشارآينطل

للحصول على بعض اإلرشادات المفيدة حول  20 رقم يةالورقة المرجع راجع
 . مهارات التيسير

 ■نهایة النشاط 
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مهارات التيسير: 20 رقم يةالورقة المرجع  
 

  بعض اإلرشادات حول إدارة الوقت. 1
 من بدايته أو نهايتهال تفصله  من منتصف البرنامج، ورس الدفصلا •
 األنشطة على سبيل المثال، قم بإلغاء بعض الخطوات في . بس ط المهم ات •
   المصغ رة العملمجموعاتض الوقت المخص ص للمناقشة داخل خف  •
 احصر الوقت المخص ص لتقديم التقارير ضمن المجموعة الموس عة •
 آأوقات الراحة والغداء ونهاية تأآ د من أن ك تصل في الوقت المحد د وتلتزم بجدول األعمال، •

 النهار
 المخط طة مع المشارآين نشطةاألابحث التغييرات التي ينبغي إدخالها على  •

 

 استخدم مجموعة منو عة من التقني ات تشمل جميع المشارآين. 2
 غي ر ترآيبة المجموعات لعمل المجموعة الصغيرة •
، ضابط الوقت، المسج ل، الناطق بلسان القائد(حد د أدوار المشارآين في المجموعات الصغيرة  •

 )المجموعة، إلخ
 شج ع على طرق مختلفة من التقرير المتعلق بعمل المجموعة •
 قم بترتيبات تتعل ق بترتيب المقاعد لتشجيع مناقشات المجموعة  •

 

 بعض اإلرشادات حول مشارآة الميس ر في مناقشة ما. 3
ويكمن التحد ي . من خالل مهارات ومعرفة محد دةبصفتك ميس را ، أنت تساهم في برنامج التدريب  •

 . في توفير الخبرة باحترام وبطريقة استراتيجية
لخ ص المناقشات لتتأآ د من أن  الجميع على اط الع على الموضوع واعمل على إدارة المناقشات  •

 .إذا ما لوحظت أي اختالفات بالرأي، إستخلص الدروس المالئمة. باالت جاه الذي تريده
 .د صياغة تصريحات المشارآين للتأآ د من سالمة فهمك لها وإعادة تأآيدهاأع  •
 . اطرح أسئلة تحث  على منح إجابات معم قة، آاألسئلة المفتوحة مثال  •
ال تجب على األسئلة آافة بمفردك، بل يمكن للمشارآين أن يجيبوا على األسئلة التي يطرحها  •

 .مشارآون آخرون
 .انوا يوافقون على تصريح أحدهماسأل المشارآين ما إذا آ •
 .منكاحرص على ان يتحدث المشارآون اآثر  •

 
 بعض اإلرشادات حول تقدیم العروض. 4

 .تمر ن على تقديم عرضك مر ات عد ة •
 .التقديم يلبي ان احتياجات جمهوركتأآ د من أن  المضمون وطريقة  •
 عبر النظر إليهم) أي المشارآين (حافظ على االت صال بالجمهور •
 ستخدم نبرة حديث عاديةا •
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 .)أي المشارآين(انقل حماستك للمواد  وللجمهور •
 يع سماع ورؤية آل شيء بشكل طبيعياسأل الجمهور مرارا  ما إذا آان يستط •
تجن ب الحرآات التي قد تشت ت انتباه . ر ك عمدا  داخل الغرفة واستخدم حرآات جسدية طبيعيةتح •

 .الجمهور
 .ينك وبينهمب قة إيجابية بهمتفاعل مع المشارآين لخلق عال •

 
لوح الاللوح األسود، الم سالط العلوي ، (بعض اإلرشادات حول استخدام الوسائل البصریة المساعدة . 5

  )أو العروض على الكمبيوتر القالب
 استخدم الوسائل البصرية المساعدة لتحفيز اهتمام المشارآين وترآيزهم •
  تعمل بشكل سليم وأن ك تجيد استخدامهاا أن هافحص المعد ات قبل الجلسة للتأآ د من •
 فك ر في إمكانية خلق وسائل بصرية مساعدة خالل العرض •
 شج ع المشارآين على تدوين المالحظات •
 استفد إلى أقصى حد  ممكن من الوسائل البصرية •
 اعرض المعلومات البصرية بشكل تدريجي، وليس دفعة  واحدة •
مع )  مثال PowerPointبرنامج (مة على الكمبيوتر وز ع نسخا مطبوعة من العروض المقد  •

  تخصيص فسحة بيضاء للمالحظات اإلضافية
 

 Teaching)، المحاضرات التفاعلية في صفوف الجامعة، )2002(جامعة واترلو، الموارد التعليمية والتعليم المستمر : المرجع
Resources and Continuing Education (2002). Lecturing Interactively in the University Classroom)، 

 :متوف ر على شبكة االنترنت على الموقع التالي
http://www.adm.uwaterloo.ca/infotrac/interactiveUclassroom.html 
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 يم حقوق اإلنسان تعلأنشطة  تشارك3النشاط رقم 
 الهدف

تعليم حقوق اإلنسان التي يلجأون إليها في إطار تدريبهم  نشطة المشارآين ألكتشار
 . وفي ممارسة مهارات التيسير

 الوقت

 تان ساع

 التفصيل

 
 
 
 
 

 . أقسام3يجزأ هذا النشاط إلى 

 المصغرة  العملمجموعة نشاط تعليم حقوق اإلنسان ضمن تتشارآونالقسم أ، في 
 .لتي تنتمون إليهاا

  .تعرض المجموعة نشاطا أمام المجموعة الموس عةالقسم ب، في 

  .يستخلص اثنان من المشارآين المعلومات من النشاطالقسم ج، في 

  ضمن الفریقالعمل  القسم أ  دقيقة30
 مصغ رة وفقا  للجمهور الذي يستهدفه  عمليقس م الميس ر المشارآين إلى مجموعات

نشاطكم المفضل الخاص بتعليم " طلب منكم في نموذج الطلب وصف قد. تدريبهم
 ". حقوق اإلنسان

هذه فرصة . صف بإيجاز النشاط الذي تقوم به ألعضاء المجموعة التي تنتمي إليها
  . إلثبات مهاراتك في التيسير

 قد تقوم به  التياألنشطةاستنادا إلى األنشطة التي تم  تشاطرها، قم بتقديم أحد 
 . 12رك المستهدف ولخصه في ورقة العمل رقم وجمهو

 !).تذآ ر أن تكون خال قا (الموس عةحض ر عرضا موجزا للنشاط لتقديمه للمجموعة 

 ◄◄◄تابع 

 ملخ ص

في هذا النشاط، . في األنشطة السابقة عملت  على أوجه متعد دة من التيسير
ستشاطر بعض أنشطتك المتعل قة بتعليم حقوق اإلنسان وستشارك اآلخرين في 

هذا وأن ك سوف تمارس مهاراتك التيسيري ة . خلق أنشطة تستهدف فئات  معي نة
 .خرينمن خالل عرض األنشطة على المشارآين اآل

هذه فرصة مناسبة 
بالنسبة للمشارآين 

الذين لم يقد موا 
الكثير من 

العروضات أثناء 
ورشة العمل لكي 
يمارسوا مهارات 

 .التيسير الخاص ة بهم
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  العروض ضمن المجموعات القسم ب دقيقة 15ساعة و
لى ع).  دقائق لكل مجموعة10(يعرض المشارآون األنشطة على المجموعة الكبرى 

 .آل مجموعة  أن تشرح لماذا اختارت النشاط
 

في آل  عرض، على المشارآين في المجموعات األخرى أن يقد موا تغذيتهم الراجعة 
 .13مستعملين ورقة العمل 

 

 النشاطب استطالع اآلراء في ما یتعلق القسم ج  دقيقة 15
اثنين من بغية السماح لكم بالتمرن على مهارات التيسير، يطلب الميس ر إلى 

 . بهدف تقييم هذا النشاطالستطالع اآلراء المشارآين أن يقودا مناقشة 
 

 ■نهایة النشاط 

راجع المناقشة 
حول التغذية 

الراجعة في الوحدة 
األولى، النشاط 

 الرابع
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  نشاط متعلق بتعليم حقوق اإلنسانتشارك: 12 العمل رقم ورقة
 

 _____________: الجمهور المستهدف
 

 نشاط تعليم حقوق اإلنسان 
 العنوان  

 الهدف  
 
 
 
 

 المشارآون  
 
 
 

 الوقت  

 المواد  
 
 
 
 

الوصف  
 والخطوات 
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  تعليم حقوق اإلنسان أنشطةعلى  التعقيب: 13 العمل رقم ورقة
 

 : لدى التعقيب على أنشطة تعليم حقوق اإلنسان، ال تنسى أن

 تكون موضوعيا •

 تكون دقيقا  •
 تحدد التعقيب  •
 تكون بناءا  •

 

 النشاط    التعقيب 
 : 1النشاط رقم  

 
 ________: العنوان

 : 2النشاط رقم  
 

 ________: العنوان

 : 3النشاط رقم  
 

 ________: العنوان

 : 4النشاط رقم  
 

 ________: العنوان

 : 5النشاط رقم  
 

 ________: العنوان
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 تقييم نهایة الوحدة
 

 الوقت

  دقيقة15

 التفصيل

 . 6تعملون على تقييم العمل الذي تم إنجازه في الوحدة رقم 



 ا
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 7حدة رقم الو
  التعل م والمتابعةوتحویلتقييم البرنامج 

 

  الوقت          النشاط
  دقيقة45 دورة التحسين المستمر  1النشاط رقم 
  دقيقة 30 وساعة تقنيات التقييم 2النشاط رقم 
  واحدة ساعة مي التعل تحويل 3النشاط رقم 
  واحدة ساعة التخطيط للمتابعة   4النشاط رقم 

 

 ة  عاملمحة
 تعليم برمجة المتابعة أساسية للتأآد من ضمان استمرارية وأنشطةالتقييم المخطط له بشكل جيد 

آما يخططون .  يحدد المشارآون الطرق الفعالة لقياس النتائج، الوحدة هذهفي. حقوق اإلنسان
 .المتابعة للدورة التدريبية التي صمموها أنشطةوللتقييم 
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  المستمر دورة التحسين: 1النشاط رقم 
 الهدف

 . مراجعة دورة التدريب المستمر  وتطبيقه في إطار التقييم التعليمي

 الوقت

  دقيقة45

 التفصيل

 
 
 
 
 

 .  هذا النشاط إلى ثالثة أقساميقسم

 .  آخر خبراتكم في مجال التقييم التعليميتتشارآونالقسم أ، في 

دورة التحسين "ي إطار يذآ ر الميس ر بأنماط التقييم المختلفة فالقسم ب، في 
 ". المستمر 

 . تجرى مناقشة ضمن المجموعةالقسم ج، في 

 مناقشة ضمن المجموعة القسم أ  دقائق10
 : من األسئلة التي ينبغي التفكير فيها. ناقش خبرتك مع التقييم

 بالنسبة إليك؟ " التقييم التعليمي"ماذا يعني . 1

           

           

           

 ◄◄◄تابع 

 

 ملخ ص

النموذج المت بع . يسمح لك هذا النشاط بتحديد أنواع  مختلفة من التقييم التعليمي
التخطيط والتطوير : تمر  بأربعة مراحلالتي " دورة التطوير المستمر ة"هو 

لقد تم ت مناقشة دورة التطوير المستمر ة أثناء برنامج . والتنفيذ والمتابعة
 .التدريب على حقوق اإلنسان العالمية
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 1تابع النشاط رقم 
 لماذا نقوم بالتقييم؟ . 2

           

           

           

 العرض القسم ب  دقيقة20
الورقة راجع ". دورة التطوير المستمر "ختلفة في يراجع الميس ر أنواع التقييم الم

 .20  رقميةالمرجع
رة بتفصيل  يشرح الدو(Power Point) هناك أيضا  عرض بواسطة الباور بوينت 

 .أآثر
  

 المناقشة ضمن المجموعة  القسم ج  دقيقة15
الورقة يقود الميس ر مناقشة ضمن المجموعة حول دورة التحسين المستمر  في 

 . 21 رقم يةالمرجع

 :من األسئلة التي ينبغي التفكير فيها

 هل استخدمتم أنماط التقييم هذه خالل برامجكم الخاصة؟ •

 التي ئجانتمثال ، ما هي ال (المحتوىقوق اإلنسان من ناحية هل قي مت  أنشطة تعليم ح •
مثال ، آيف تم  التخطيط للدورة (سير العملي ة و)  المستهدفالجمهور إليها توص ل

 ؟)التدريبي ة وآيف تم ت إحالتها

  في تقييم أنشطة تعليم حقوق اإلنسان؟ المستهدفالجمهورآيف ت شرك  •

  

■نهایة النشاط 

معلومات "عد إلى فقرة 
في ..."أآثر حول

، النشاط 5الوحدة رقم 
 حول تقييم 1رقم 

 . االحتياجات
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 دورة التحسين المستمر : 21  رقميةورقة المرجع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط
 تقييم االحتياجات: نوع التقييم

يجرى هذا النوع من التقييم قبل وضع برنامج
التدريب لضمان تلبية البرنامج الحتياجات

 .المشارآين
 

االستبيان الذي يسبق ورشة العمل،: أمثلة على ذلك
 . ص ة بحقوق اإلنساناألبحاث حول المسائل الخا

  –التنفيذ 
 تسليم البرنامج

 ملخ ص: نوع التقييم
تجرى التقييمات الملخ صة بعد استكمال
البرنامج للتأآ د من تحق ق األهداف وفعالي ة

 .البرنامج وإمكاني ة استخدامه مجد دا 
 

 استبيان التقييم النهائي:  ذلكمثال على

  –التطویر 
 تصميم البرنامج

 تقويمي: نوع التقييم
يجرى التقييم التقويمي مع تشكيل
البرنامج للتأآ د من أن  البرنامج قد سلك

يعطي هذا التقييم فكرة. المسار الصحيح
عن القرارات المتعل قة بطرق تصميم

 .البرنامج
 

التقييمات اليومي ة،: أمثلة على ذلك
، التغذية الراجعة مناستطالع اآلراء

 .المشارآين واألشخاص المرجع
 

 المتابعة
 :نوع التقييم
 األثر والنقل

يجرى هذا التقييم في وقت الحق ويساعد
على تحديد أثر البرنامج على عمل
.المشارآين على المدى البعيد من عدمه
 .نستخدم هذا التقييم للتأآ د من نقل التعليم

 
متابعة خطط عمل: مثال على ذلك

المشارآين، استبيانات المتابعة، مناقشات
المجموعة التشاوري ة، االجتماعات مع

 .الشرآاء

 
دورة التحسين 

 المستمر 
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 تقنيات التقييم: 2النشاط رقم 
  الهدف

 . تطوير مهارات تقييم الدورات التدريبية وتعزيزها •

 إستكشاف طرق جديدة لتحليل البيانات المستخلصة من التقييمات •

 الوقت

  دقيقة 30 وساعة

 التفصيل

 
 
 
 

 . أقسام3لى  هذا النشاط إيقسم

 . تعملون ضمن مجموعة على مناقشة إيجابيات تقنيات التقييم وسلبياتهاالقسم أ، في 

 .  أفكارآم والمجموعات األخرىتتشارآونالقسم ب، في 
 أمثلة  حول تحليل البيانات المستخلصة من إآويتاس، سيعرض فريق القسم جفي 

  .التقييمات

 ضمن الفریقالعمل  القسم أ  دقيقة15
 مصغ رة ويطلب إلى آل  منها دراسة  عملس م الميس ر المشارآين إلى مجموعاتيق

ناقش التقنية عبر اإلجابة . 14 العمل رقم رقةو تقنيات التقييم الوارد ذآرها في إحدى
 . على األسئلة المطروحة

 :من األسئلة التي ينبغي التفكير بها

دم التقنية التي حد دت متى تستخ. ليست آل  تقنية مالئمة لكل  إطار أو هدف •
 ؟  العوامل التي تؤث ر على اختياركللمجموعة التي تنتمي إليها؟ ما هي

 ما هي فوائد هذه التقنية وسلبياتها؟  •

آيف يمكن استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها بواسطة هذه التقنية  •
 لتحديد النتائج أو التأثير على المدى الطويل؟ 

 .واعط  أمثلة إذا أمكن 14 العمل رقم رقةودو ن إجاباتك على 

◄◄◄تابع  

 ملخ ص

 وتعزيز اإلنسانتقييم تعليم حقوق السابق على الحاجة إلى لقد رآ ز النشاط 
 األنشطة ذات الصلة
أم ا هذا النشاط فيرآ ز على تقن يات تقييم مختلفة ويقد م طرقا  .  بطريقة مستمر ة

.لتحليلها
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 يا  أفریقشمالفي الشرق األوسط و
 

 2تابع النشاط رقم 

 المناقشة ضمن المجموعة القسم ب  دقيقة30
 .  أفكارك وأمثلتك والمجموعة الموس عةتشارك

 
  تحليل بيانات التقييمالقسم ج  دقيقة45

أنشطة تعليم  بعض األمثلة الخاص ة بتقييم البيانات المستخلصة من إآويتاسيقد م فريق 
سيتم  عرض باور بوينت يظهر أمثلة حول تحليل البيانات ).  دقيقة20(حقوق اإلنسان 

 .بطريقة مفص لة أآثر
 ). دقيقة25(يتبع العرض حص ة لألسئلة واألجوبة 

 
 ■نهایة النشاط 
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 ورقة العمل رقم 14: تقنيات التقييم
 

 سلسلة من األسئلة لجمع المعلوماتسلسلة من األسئلة لجمع المعلومات: : استبياناستبيان..11
 ::اماماإلستخداإلستخد

 ::المساوئالمساوئ
 

 ::الحسناتالحسنات
 

 حديث غير رسمي أو سلسلة مخطط لها من األسئلة مع أشخاص معي نينحديث غير رسمي أو سلسلة مخطط لها من األسئلة مع أشخاص معّينين: : حديثحديث//مقابلةمقابلة..22
 ::اإلستخداماإلستخدام

 ::المساوئالمساوئ
 

 ::الحسناتالحسنات
 

  من  األشخاص المعينين حول موضوع ما من  األشخاص المعينين حول موضوع ماةةمع مجموعمع مجموعنقاش نقاش   جلسةجلسة: : فريق الترآيزفريق الترآيز..33
 ::اإلستخداماإلستخدام

 ::المساوئالمساوئ
 

 ::لحسناتلحسناتاا
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 موضوعة تحت تصرف الناسموضوعة تحت تصرف الناس  بهابها  ائق موثوقائق موثوق  وث  وث::سجالت موجودةسجالت موجودة..44
 ::اإلستخداماإلستخدام

 ::المساوئالمساوئ
 

 ::الحسناتالحسنات

 تدخلتدخلیقوم مراقب بتسجيل المعلومات من دون أي یقوم مراقب بتسجيل المعلومات من دون أي : : المراقبةالمراقبة..55
 ::اإلستخداماإلستخدام

 ::المساوئالمساوئ
 

 ::الحسناتالحسنات
 

 تدوین األحداث، والتصرفات  بشكل منتظم، والتفكير بشكل انتقاديتدوین األحداث، والتصرفات  بشكل منتظم، والتفكير بشكل انتقادي: : التفكيرالتفكير..66
 ::اإلستخداماإلستخدام

 ::المساوئالمساوئ
 

 ::الحسناتالحسنات



 ا
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 الهدفالهدف

 ..تحويل التعليمتحويل التعليمدرس مفهوم درس مفهوم  •

ذا          تطوير أفكار تطوير أفكار  • ام به ة القي ذا        حول آيفي ام به ة القي ل حول آيفي ل التحوي دورة      التحوي ددة ل دورة       من خالل مراحل متع ددة ل  من خالل مراحل متع
 .. التعليمي التعليميججالبرنامالبرنامتطوير تطوير 

 الوقتالوقت

  واحدة واحدةساعةساعة

 التفصيلالتفصيل

 
 
 
 
 

 .. هذا النشاط إلى ثالثة أقسام هذا النشاط إلى ثالثة أقساميقسميقسم
 ..التعل مالتعّلم" " تحويلتحويل""ل مفهوم ل مفهوم ، يتم التناقش حو، يتم التناقش حوالقسم أالقسم أفي في 
ي  ي ف سم بف سم بالق من  الق ل ض تم العم من  ،  ي ل ض تم العم ن  ،  ي ة م ات مكون ن  مجموع ة م ات مكون رقمجموع رقف لف ل عم صغرة   عم صغرةم ا   م وفق ا وفًق

دورة  المستهدف المستهدف للجمهور للجمهور  دورة لل ز ا  من أجل تطوير بعض اإلستراتيجيات       من أجل تطوير بعض اإلستراتيجيات      لل ز ا لتعزي ل لللتعزي ل تحوي   تحوي
 ..نشطتك التدريبيةنشطتك التدريبية أ أفيفي
 .. النقاش مع الفريق األوسع النقاش مع الفريق األوسعنتائجنتائج  تشاركتشارك، يتم ، يتم القسم جالقسم جفي في 

  ضمن الفریقالنقاش القسم أ  دقائق10
ق بمعنى ال            مشارآة مشارآة يطلب الميسر من المشارآين     يطلب الميسر من المشارآين      ا يتعل ارهم  في م ق بمعنى ال             أفك ا يتعل ارهم  في م ل  أفك ل تحوي  ضمن    ضمن   تحوي

دورة  ياق ال دورة س ياق ال ه س ه التدريبي ى  التدريبي دريب عل ن الت ا م زءا مهًم اره ج بب اعتب ول س ى  وح دريب عل ن الت زءا مهم ا م اره ج بب اعتب ول س وق   وح وق حق حق
 ..اإلنساناإلنسان

 ::فك ر في األسئلة التاليةفّكر في األسئلة التالية

 ؟؟التدريبالتدريبضمن سياق ضمن سياق " " التحويلالتحويل""ما معنى ما معنى  •

  التعل م؟ التعّلم؟تحويلتحويلمن أجل التأآد من قابلية من أجل التأآد من قابلية ما الذي يستطيع أن يفعله المدربون ما الذي يستطيع أن يفعله المدربون  •

 

 ◄◄◄تابع 
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 ملخ ص

دورة التدريب   وع ال ضمون أو موض ان م ا آ دورة التدريب  أًي وع ال ضمون أو موض ان م شارآون   أي ا آ ون الم ب أن يك ة، يج شارآون   ي ون الم ب أن يك ة، يج ي
م      قادرين على العمل عند عو    قادرين على العمل عند عو     تهم أو عمله م      دتهم إلى منظم تهم أو عمله اس األساسي      . . دتهم إلى منظم ه المقي اس األساسي      إن ه المقي إن

تعلم يمكن أن يحدث               . . لنجاح أي نشاط تدريبي   لنجاح أي نشاط تدريبي    ل ال تعلم يمكن أن يحدث               يظهر هذا النشاط آيف أن نق ل ال يظهر هذا النشاط آيف أن نق
 . . في منظمة بعد دورة تدريب على تعليم حقوق اإلنسانفي منظمة بعد دورة تدريب على تعليم حقوق اإلنسان
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 3تابع النشاط رقم 

ى           • ى          في أية مراحل من دورة تطوير البرنامج التعليمي يجب عل دّرب  في أية مراحل من دورة تطوير البرنامج التعليمي يجب عل در ب  الم  يفكر   يفكر  أنأنالم
 ؟؟تحويل التعليميتحويل التعليميالالفي في 

دًدا   • ع مج دد ا  راج ع مج تعلم""راج ب ال تعلملول ب ال تم   ". ". لول ب ي ن اللول ة م ة نقط ي أي تم   ف ب ي ن اللول ة م ة نقط ي أي لف لتحوي تعّلم تحوي تعل م  ال  ال
 ؟؟للمشاركللمشارك

 ضمن الفریق عمل ال القسم ب  دقائق15
من   ل ض تم العم من  ي ل ض تم العم ن   ي ة م ات مكون ن    مجموع ة م ات مكون رق مجموع رقف لف ل عم صغرة   عم صغرةم ذي   م ور ال ا للجمه ذي    وفًق ور ال  وفق ا للجمه

 ..يبكيبكدردرتتللتستهدفه تستهدفه 
ى   ا عل ق مًع ى  يعمل الفري ق مع ا عل ذهنييعمل الفري ذهنيالعصف ال سمح  العصف ال ي ت ائل الت سمح   حول الوس ي ت ائل الت حسين مستوى حسين مستوى بتبت حول الوس

ود            تحويلكتحويلكراجع طريقة   راجع طريقة   ..تحويل التعليم تحويل التعليم  ة التي ت ود             للتعّلم في برامجك التدريبية أو الطريق ة التي ت  للتعل م في برامجك التدريبية أو الطريق
 ..ا بذلكا بذلكبهبه  تقومتقوم  أنأن

ود ر القي ار من دون ذآ دد ممكن من األفك ر ع ي أآب ر ف ودفك ر القي ار من دون ذآ دد ممكن من األفك ر ع ي أآب ر ف ق   ..فك راد الفري د أف وم أح ق يق راد الفري د أف وم أح يق
 ..لوح قالبلوح قالببكتابة األفكار آافة على بكتابة األفكار آافة على 

 النقاش ضمن الفریق األوسع القسم ج  دقيقة35
ة    ّسر ثالث ق المي ة   يعّل س ر ثالث ه  يعل ق المي واح قالب ه  أل واح قالب ة    أل ة الغرف ي مقدم ة  ف ة الغرف ي مقدم وان   : : ف ت عن وان   األول تح ت عن ة  ""األول تح ة  مرحل مرحل

 ".".مرحلة المتابعةمرحلة المتابعة""، والثالث ، والثالث ""طویر والتطبيقطویر والتطبيقمرحلة التمرحلة الت""، الثاني ، الثاني ""التعل مالتعّلم
 . . األفكار التي جمعهااألفكار التي جمعها من ثم يعالج الميس ر آل مرحلة، ويسأل آل فريق عن  من ثم يعالج الميّسر آل مرحلة، ويسأل آل فريق عن 

ري المي  ري المي يج من  يج ا ض من  ّسر نقاًش قس ر نقاش ا ض قفري لفري ل العم ة   العم ع لمراجع ة   األوس ع لمراجع ار األوس اراألفك ا  األفك ي أوردته ا   الت ي أوردته  الت
ة للتطبيق           متعددة  متعددة فرقفرقالمجموعات المكونة من    المجموعات المكونة من     ة وقابلي ا فاعلي اقش حول أآثره ة للتطبيق           والتن ة وقابلي ا فاعلي اقش حول أآثره   .. والتن

رى  ار أخ افة أفك ضا إض ن أي رى يمك ار أخ افة أفك ضا إض ن أي ع. . يمك عراج ة المرجع  راج ة المرجعالورق ةالورق ةي م ي م  رق ن لمزيلمزي  2222 رق ن د م د م
 . .  التعلم التعلمتحويلتحويلالمعلومات حول المعلومات حول 

 .. عملك عملكسياقسياقناقش آيف تنطبق في ناقش آيف تنطبق في 
 ■نهایة النشاط 
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 التحویلمفهوم : 22 رقم يةالورقة المرجع
 
 ؟؟التحویلالتحویلما هو ما هو ..11

 . .  اليومية اليوميةالحياةالحياةسياق سياق إلى المواقف العملية في إلى المواقف العملية في التعل م التعّلم نقل نقل هو هو   التحويلالتحويل •
 .. عندما يعالج البرنامج التدريبي حاجات المشارآين والسياق الذي يعملون فيه عندما يعالج البرنامج التدريبي حاجات المشارآين والسياق الذي يعملون فيهالتحويلالتحويليتم يتم  •
ي    • دربون ف ر الم ب أن يفك ي   يج دربون ف ر الم ب أن يفك ليج لالتحوي امج  التحوي ل البرن ة مراح الل آاف امج   خ ل البرن ة مراح الل آاف يط، : :  خ يط، التخط وير، ووالتخط وير، التط التط

 ..والمتابعةوالمتابعةوالتطبيق، والتطبيق، 
 

 مرحلة التخطيطمرحلة التخطيط..22
 ::تتطلب أن يحدد في الفريق المستهدف منذ البدايةتتطلب أن يحدد في الفريق المستهدف منذ البداية ..أأ

 من يحتاج إلى التدريبمن يحتاج إلى التدريب •
 أي نوع من التدريب يحتاجون إليهأي نوع من التدريب يحتاجون إليه •
 ..آيف يجب تحديث طرق التدريب والمواد لكي تلبي حاجات القيم الثقافية والسياقآيف يجب تحديث طرق التدريب والمواد لكي تلبي حاجات القيم الثقافية والسياق •
 .. أن التدريب مناسب للبيئة أن التدريب مناسب للبيئةللتأآد منللتأآد منجمع المعلومات حول بيئة المشارآين جمع المعلومات حول بيئة المشارآين  . .   بب
 ::جمع المعلومات حول وضع حقوق اإلنسان عند المشارآينجمع المعلومات حول وضع حقوق اإلنسان عند المشارآين . .   جج

 ت لحقوق اإلنسان تؤثر عليهم؟ت لحقوق اإلنسان تؤثر عليهم؟أية انتهاآاأية انتهاآا •
 على أي من أوضاع حقوق اإلنسان يستطيعون أن يؤث روا؟على أي من أوضاع حقوق اإلنسان يستطيعون أن يؤّثروا؟ •
 ما الذي يعوق هؤالء المشارآين أو يحول دون عملهم لتغيير الوضع؟ما الذي يعوق هؤالء المشارآين أو يحول دون عملهم لتغيير الوضع؟ •
اك    • ولهم النته سر قب د تف ي ق ة الت ة، أو اإليديولوجي ة، الديني ة، الثقافي ل التاريخي ا هي العوام اك   م ولهم النته سر قب د تف ي ق ة الت ة، أو اإليديولوجي ة، الديني ة، الثقافي ل التاريخي ا هي العوام م

 حقوق اإلنسان؟حقوق اإلنسان؟
 

 یر والتطبيقیر والتطبيقمرحلة التطومرحلة التطو. . 33
دورة                       ..أأ د مشارآتهم في ال ه من بع ستفيدون من ا سي دورة                      تحديد األهداف والغايات لكي يفهم المشارآون م د مشارآتهم في ال ه من بع ستفيدون من ا سي تحديد األهداف والغايات لكي يفهم المشارآون م

 ..التدريبيةالتدريبية
 ::تصميم نشاط يطلب فيه من المشارآينتصميم نشاط يطلب فيه من المشارآين ..بب

 ما الذي يريدون تعلمه من البرنامج التدريبي؟ما الذي يريدون تعلمه من البرنامج التدريبي؟ •
  التدريبي؟ التدريبي؟ما الذي يريدون أن يصبحوا قادرين على فعله أو معرفته نتيجة للبرنامجما الذي يريدون أن يصبحوا قادرين على فعله أو معرفته نتيجة للبرنامج •
 ما الذي يستطيعون أن يساهموا به في البرنامج التدريبي؟ما الذي يستطيعون أن يساهموا به في البرنامج التدريبي؟ •

دريب         أساسيةأساسيةالترآيز على مفاهيم ومهارات     الترآيز على مفاهيم ومهارات      ..جج د الت دريب          جديدة يمكن تطبيقها من بع د الت ى       .. جديدة يمكن تطبيقها من بع ز عل ى        يجب الترآي ز عل  يجب الترآي
 ..آيفية تطبيق هذه المفاهيمآيفية تطبيق هذه المفاهيم
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 ))تابعتابع((مرحلة التطویر والتطبيق مرحلة التطویر والتطبيق ..33
 ::تطيعتطيعتوفير فرص لممارسة المهارات الجديدة لكي يستوفير فرص لممارسة المهارات الجديدة لكي يس ..دد

 المدربون الحكم على مستوى نجاح المشارآين أو الصعوبة التي واجهوهاالمدربون الحكم على مستوى نجاح المشارآين أو الصعوبة التي واجهوها •
 المشارآون أن يطرحوا أسئلة، يجب تجربة البدائل، وآسب الثقةالمشارآون أن يطرحوا أسئلة، يجب تجربة البدائل، وآسب الثقة •
ددوا       توفير فرص للتفك  توفير فرص للتفك  ..هـهـ ددوا       ير فيستطيع المشارآون أن يح ارات         ير فيستطيع المشارآون أن يح ة والمه ارات         آيف سيدمجون المعرف ة والمه دة  آيف سيدمجون المعرف دة  الجدي الجدي

 . .  سياقهم الخاص سياقهم الخاصفيفي
صميم  ..  وو صميم ت ضر ت شاط يح ضر ن شاط يح ش ن ه الم ش  في ه الم دورة      في ي ال وه ف ا تعلم يقهم لم ة تطب ول آيفي ل ح ة عم دورة     ارآون خط ي ال وه ف ا تعلم يقهم لم ة تطب ول آيفي ل ح ة عم ارآون خط

 ..التدريبيةالتدريبية
 ::تطوير مواد لمرحلة ما قبل الدورة لكي يتمكن المشارآون منتطوير مواد لمرحلة ما قبل الدورة لكي يتمكن المشارآون من ..  زز

 اإلستعداد للبرنامج التدريبياإلستعداد للبرنامج التدريبي •
 ..التفكير مليا  بما يعرفونه أو يجهلونه حول موضوع البرنامج التدريبيالتفكير مليًا بما يعرفونه أو يجهلونه حول موضوع البرنامج التدريبي •

 ..عد مغادرتهم مثل آتيب التدريب، ومواد للقراءةعد مغادرتهم مثل آتيب التدريب، ومواد للقراءةتوفير مواد يستطيع المشارآون استخدامها بتوفير مواد يستطيع المشارآون استخدامها ب ..حح
 

 مرحلة المتابعةمرحلة المتابعة..44
 ..تصميم برنامج آخر بعد أشهر قليلة من التدريب لمواصلة التعلمتصميم برنامج آخر بعد أشهر قليلة من التدريب لمواصلة التعلم ..أأ
واد،                   ..بب شكل م واد،                  البقاء على اتصال بالمشارآين من بعد انتهاء الدورة التدريبية وتوفير دعم متواصل ب شكل م البقاء على اتصال بالمشارآين من بعد انتهاء الدورة التدريبية وتوفير دعم متواصل ب

 ..الخالخاستشارات، استشارات، مراجع، مراجع، 
 ....أو مجاالت اإلخفاقأو مجاالت اإلخفاق// المشاآل يتشارك فيها المشارآون قصص النجاح و المشاآل يتشارك فيها المشارآون قصص النجاح وتصميم جلسات لحلتصميم جلسات لحل ..جج
ور          ..دد و والتط ل النم ن أج تظم م شكل من شارآون ب ا الم ي خالله ة، يلتق بكة أو جمعي شاء ش ور         إن و والتط ل النم ن أج تظم م شكل من شارآون ب ا الم ي خالله ة، يلتق بكة أو جمعي شاء ش إن

 ..المتواصلينالمتواصلين
ستطيع المشارك أن                   ..هـهـ ى االنترنت حيث ي ستطيع المشارك أن                   تطوير رسالة إخبارية، موقع الكتروني، أو خدمة نّقاش عل ى االنترنت حيث ي تطوير رسالة إخبارية، موقع الكتروني، أو خدمة نق اش عل

 ..لخاصة والتعلم من اآلخرينلخاصة والتعلم من اآلخرينيروي تجاربه ايروي تجاربه ا
تمكن     ..  وو ة، في نة آامل ى س دريب عل رات الت د فت رة قصيرة، يجب تمدي رامج لفت دًال من أن تكون الب تمكن    ب ة، في نة آامل ى س دريب عل رات الت د فت رة قصيرة، يجب تمدي رامج لفت دال  من أن تكون الب ب

 ..ااي ًيالمشارآون من تطبيق المهارات الجديدة تدريجالمشارآون من تطبيق المهارات الجديدة تدريج
دهم                  ..  زز تمكن من تزوي شارآين فت دهم                 اإلستمرار بجمع المعلومات حول العوامل البيئية التي تؤثر على الم تمكن من تزوي شارآين فت اإلستمرار بجمع المعلومات حول العوامل البيئية التي تؤثر على الم

 ..بببالدعم المناسبالدعم المناس
دريب أم ال   ..حح الل الت ت خ ي وزع واد الت ستخدمون الم شارآين ي ون الم يم آ دريب أم ال  تقي الل الت ت خ ي وزع واد الت ستخدمون الم شارآين ي ون الم يم آ دم , , تقي ال ع ي ح دم ف ال ع ي ح ف

 ..استعمالها، يجب تعديلها وتوزيعها مجدد ا على المشارآيناستعمالها، يجب تعديلها وتوزيعها مجدًدا على المشارآين
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 تقييم نهایة الوحدة
 

 الوقت

  دقيقة15

 التفصيل

 . 7تعملون على تقييم العمل الذي تم إنجازه في الوحدة رقم 
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 8الوحدة رقم 
 وذج لدورتك التدریبيةنم

 

  الوقت          النشاط
  دقيقة30ساعتان و وضع نموذج دورتك التدريبية 1النشاط رقم 
 ساعتان عرض المشارآين لنموذج الدورة التدريبية 2النشاط رقم 

 
 : لمحة عامة

 
 
 

 : تهدف هذه الوحدة إلى
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 :مالحظة

ن متطوعين أن يقرأوا هذه بما انها دورة تدريبية للمدربين، سنطلب من مشارآي. لم ننس أن ندرج الهدف
 .طوير الهدف ولمحة لعرضهما على الفريققبل الوقت،  تالوحدة 
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على حقوق التدریب   الخاص بدورةنموذجالوضع : 1النشاط رقم 
 التي ستنظمونها اإلنسان 

 الهدفالهدف

 .. نموذج ا آامال  لدورة تدريبية على حقوق اإلنسان لمجموعة مستهدفة معينة نموذًجا آامًال لدورة تدريبية على حقوق اإلنسان لمجموعة مستهدفة معينةتقديمتقديم

 الوقتالوقت

  دقيقة دقيقة3030ساعتان وساعتان و

 التفصيلالتفصيل

 وفق ا للجمهور المستهدف لدورتك لتطوير غرةمص  عملفرق سيتم العمل ضمن
ة ش به خالل ورمم التدريبية من خالل جمع العمل الذي قمتكنموذج ا آامال  لدورت

 . خالل هذه العمليةإلرشادك 15 العمل رقم ورقة نموذج في إيجاديمكن . العمل
، 15رقم  العمل ورقة العمل في األيام السابقة، والمعلومات وانقلها على أوراقراجع 

 .وقم بالتغييرات الضرورية
 على لوح حضر.  الفرق األخرى مجموعاتاستعد لعرض هذه المعلومات على

   .بهدف تقديمها خالل عرضك15  العمل رقمورقة قالب
 

 ■نهایة النشاط 
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النموذج الخاص بدورة التدریب التي تنظ مونها: 15 العمل رقم ورقة  
تنتمي إليها، طو ر نموذجا متكامال لدورة التدريب التي تنظ مها من خالل صهر العمل الذي قمت به على امتداد األيام األربعة بالتعاون مع أعضاء المجموعة التي 

  العمل هذه مدخال أي تعديالتورقةراجع المعلومات وانقلها إلى .  العمل الخاصة بخطة التدريب الصادرة خالل األيام الماضيةأوراق يرجى مراجعة. الماضية
 .  أسئلة إلرشادك خالل هذه العمليةوضعلقد تم  . تجدها ضرورية

 
ما هي األسئلة التي ینبغي اإلجابة  الخطوات األساسية

 عليها؟
 النموذج الخاص بدورة التدریب التي تنظ مها

 الخطوة األولى
 فوصف الجمهور المستهد

 
 : انظر

 )5 العمل رقم ورقة(

من هم المشارآون؟ في أي حقل  •
إلى أي نوع اجتماعي  يعملون؟
  ؟ ما هو مستواهم التعليمي؟ينتمون

 ما هي المشاآل التي يواجهونها؟ •
 في أي إطار يعمل المشارآون؟ •

 

 الخطوة الثانية
 تحدید االحتياجات

 
 :انظر

 )7 و6 العمل رقم أوراق(

المعلومات /ما هي المعرفة •
المتوافرة حاليا لدى المشارآين؟ ما 

 هي مواقفهم ومهاراتهم؟
 هي المعرفة والمواقف ما •

والمهارات التي ينبغي أن يكتسبها 
 المشارآون؟
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ما هي األسئلة التي ینبغي اإلجابة  الخطوات األساسية
 عليها؟

 النموذج الخاص بدورة التدریب التي تنظ مها

 الخطوة الثالثة
 تحدید الغایة واألهداف

 
 :انظر

 )8 العمل رقم ورقة(

ل ما هي االحتياجات التي سيعم •
  على تلبيتها؟جالبرنام

 )في ما يتعل ق بالمشارآين؟( •
في ما يتعل ق بوضع حقوق ( •

 )اإلنسان؟
في ما يتعل ق بجدول أعمال حقوق ( •

 )اإلنسان؟

 

 الخطوة الرابعة
 تحدید المضمون

 
 :انظر

 ) 10 و9 العمل رقم ورقتا(

ما هي األفكار الرئيسة والمواضيع  •
 والمسائل التي ستعالجها؟

ون الذي سيأتي به ما هو المضم •
 المشارآون؟

آيف يتم  إدخال الخبرات الخارجية  •
والعروض وأشرطة الفيديو 

 والتقنيات المختلفة؟ 

 

 الخطوة الخامسة
مواد  یجب (تطویر مواد  التدریب 

 )خلقها، مواد  متوافرة، قراءات
 

 : انظر
 )11 العمل رقم ورقة(

ما هي المواد  المتوافرة لدى  •
ي إليها أو لدى المنظ مة التي تنتم

 أخرى والتي يمكن موارد
 استخدامها؟

 ما هي المواد  التي ينبغي تطويرها؟ •
ما هي مواد  القراءة التي سيتم   •

 إدخالها؟
ما هي الكتيبات من نشرات موز عة  •

بصرية مساعدة -أو وسائل سمعي ة
 التي سيتم  إدخالها؟

 

 تتمة ورقة العمل
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ما هي األسئلة التي ینبغي اإلجابة  الخطوات األساسية
 ليها؟ع

 النموذج الخاص بدورة التدریب التي تنظ مها

 الخطوة السادسة
 تحدید اإلطار الزمني

 
 : انظر

 )10 العمل رقم ورقة(

 عدد األيام؟ •
 عدد الساعات في اليوم الواحد؟ •
هل اإلطار الزمني واقعي بالنسبة  •

إلى آم ية المواد  التي ترغب في 
 تغطيتها؟

 

 الخطوة السابعة
تقييم التصميم األدوات الخاصة ب

 والمتابعة
 

 لتحویلتحدید االستراتيجيات 
 التعل م

 
 :انظر

 )14 العمل رقم ورقة(

ما هي المعلومات التي تسعى  •
 للحصول عليها من خالل التقييم؟

 ما هي األدوات التي ستستخدمها؟ •
ما هي طبيعة أنشطة المتابعة التي  •

 تنوي تنظيمها؟
ما هي االستراتيجيات التي  •

 تحويلادة حرآة ستعتمدها لزي
 التعل م؟

 

 تتمة ورقة العمل 
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  دورتهم التدریبية جلنموذعرض المشارآين  2النشاط رقم 
 الهدف

عرض المشارآين لنموذج دورتهم التدريبية على المشارآين اآلخرين للحصول على 
 .  منهمالتغذية الراجعة

 الوقت

 ساعتان

 التفصيل

 المرت بة 15 رقم مل العورقةباعرض دورتك التدريبية النموذجية عبر االستعانة 
 دقائق لتقديم نسخة نموذجية عن الدورة 10لدى آل  مجموعة . لوح قالبعلى نسق 

 . التدريبية التي تنوي تنظيمها

 العمل ورقةقي م الدورات التي تم  تقديمها، مستعينا بنسخ عن جدول التقييم الوارد في 
 حول عمل ة مفيدية راجعةتقديم تغذتأآ د من  ).سيقوم الميسر بتوزيع النسخ( 16رقم 

 .المجموعات األخرى
وقت المتبقي لتعديل  آل مجموعة من البعد تقديم نموذج دورتها التدريبية، تستفيد

 . ا تلقتهللتغذية الراجعة التينموذج دورتها التدريبية وفقا 
 

 ■نهایة النشاط 
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 جدول تقييم دورة تدریبية: 16 العمل رقم ورقة
 

 /آال  الرئيسةالخطوات
 /إلى حد  ما

 /نعم

 مالحظات

 الخطوة األولى
 

 المستهدف الجمهور 
 هل تم  استهداف األشخاص المناسبين؟

 

  

 الخطوة الثانية
 

 تحدید االحتياجات
هل تم  تحديد احتياجات الجمهور 

  بشكل واضح؟المستهدف
 

  

 الخطوة الثالثة
 تحدید الغایة واألهداف

 هل للدورة أهداف واضحة؟
 

  

  الرابعةالخطوة
 تحدید المضمون

هل يلب ي المضمون احتياجات الجمهور 
 ؟المستهدف

 

  

 الخطوة الخامسة
 تطویر مواد  التدریب

هل تتالءم مواد  التدريب والجمهور 
 ؟المستهدف

 

  

 الخطوة السادسة
 تحدید اإلطار الزمني

 هل اإلطار الزمني مالئم؟
 

  

 الخطوة السابعة
صميم األدوات الخاصة بتقييم الت

 والمتابعة
  التعل ملتحویلتحدید االستراتيجيات 

هل تعتقد أن  أسلوب التقييم المقترح 
 سيكون مالئما وفاعال؟ 

 

  



 نموذج لدورتك التدریبية - 8 الوحدة رقم 
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 الوقت

  دقيقة15

 التفصيل

 . 8تقييم األنشطة التي تم  تنفيذها في الوحدة رقم 

 تقييم نهایة الوحدة
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 9  رقمالوحدة
 وتقييم ورشة العمل  متابعةال
 
 

 الوقت         النشاط
 ساعة حلقات التدريب المحلي ة الخاص ة بتعليم حقوق اإلنسان: المتابعة 1  رقمنشاطال
   دقيقة45    تقييم ورشة العمل والحفل النهائي 2  رقمنشاطال
 

 لمحة عام ة
سيتم  تزويد المشارآين في هذه الوحدة بالمعلومات حول متابعة ورشة العمل هذه الخاص ة بتدريب 

 لحلقات التدريب المحلي ة الخاص ة بتعليم حقوق اإلنسان آجزء إآويتاسر بين أي نظام تقديم مشاريع المد
 تغذيتهم الراجعة في ما يتعل ق تقديمستتوف ر للمشارآين فرصة . من برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 .بورشة العمل عبر االستبيان النهائي لتقييم ورشة العمل
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 بتعليم حقوق الخاصة التدریب المحلية حلقات: المتابعة 1 النشاط رقم
 اإلنسان

 الهدف

 .تقديم مبادرات المتابعة ومناقشتها آجزء من ورشة العمل هذه
 

 الوقت

 ساعة واحدة

 التفصيل

لحلقات التدریب المحلي ة الخاص ة بتعليم  نظام تقديم المشاريع إآويتاسيعرض فريق 
ستتوف ر للمشارآين .  الشرق األوسط وشمال إفريقيا آجزء من برنامجحقوق اإلنسان

رقة الوتعرض معايير االختيار في . الفرصة لطرح األسئلة وطلب التوضيحات
 .23 رقم يةالمرجع

 

  نهایة النشاط
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معایير االختيار لحلقات التدریب المحلي ة الخاص ة بتعليم حقوق : 23 ية رقمالورقة المرجع
مل المتعل قة بالتدریب اإلقليمي للمدر بين في منطقة الشرق اإلنسان آمتابعة لورش الع

 األوسط وشمال إفریقيا
 

 األموال الالزمة لمساعدة المنظ مات التي شارآت في ورش العمل المتعل قة بالتدريب إآويتاستتوف ر لدى 
ة بتعليم حقوق اإلقليمي للمدر بين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لتنفيذ حلقات التدريب الخاص 

اإلنسان على الصعيد المحل ي والوطني واإلقليمي باستخدام المهارات واألدوات والتقني ات التي اآتسبها 
 .المشارآون خالل ورش العمل

 
 للمدر بين في عم ان لتدریب األولى اإلقليميةورشة العمل إن  المنظ مات والمشارآين الذين اشترآوا في 

 الخاص ة بتعليم حقوق اإلقليميةون لتقديم طلبات التمويل لحلقات التدريب مدعو ) 2007 فبرایر، 2-7(
 .نماذج طلبات التمويل والميزاني ة متوف رةإن  . اإلنسان استنادا  إلى العمل الذي تم  إنجازه خالل ورشة العمل

 
 :يجب على المبادرة أن. المعايير التاليةب التقييديجب على الطلبات المقد مة 

قة تدريب خاص ة بتعليم حقوق اإلنسان لمجموعة مستهدفة معي نة بطريقة تعكس العمل الذي تكون حل .1
 .Iتم  إنجازه خالل ورشة العمل المتعل قة بتدريب المدر بين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

 العمل تعتمد على الطرق والتقني ات والمهارات والمواقف التي تم  توضيحها وممارستها خالل ورشة .2
 .في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا األولى لتدريب المدربين ةاإلقليمي

 األولى لتدريب ةاإلقليميورشة العمل تشك ل، قدر اإلمكان، مبادرة جماعي ة بين المشارآين في  .3
 .ومنظ ماتهم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياالمدربين 

لضمان استفادة النساء والرجال على حد  سواء من حلقة عي نوع االجتماتتضم ن عنصرا  يتعل ق بال .4
يطلب توضيح موجز للمبادئ والمواد التي تدعم هذا : مالحظة. التدريب الخاص ة بتعليم حقوق اإلنسان

 .العنصر
 .تتضم ن خط ة لتقييم التعليم تختصر على شكل نقاط .5
 .يتوضح خط ة نقل التعليم على الصعيد المحل ي والوطني واإلقليم .6
 

 القدرة التنظيمي ة
لحلقة تدريب خاص ة بتعليم حقوق اإلنسان طلب تمویل يجب أن يتمت ع المشارآون والمنظ مات التي تقد م 

القدرة على إدارة الموارد المالي ة والبشري ة بشكل فع ال في ما يتعل ق بتطبيق المبادرة والقدرة على إعداد 
 .التقارير السردي ة والمالي ة

 
 المتوف رالتمویل 
في تكلفة حلقة التدريب الخاص ة بتعليم حقوق  دوالر أميرآي 5.000 بمبلغ ال يتعد ى إآويتاسستساهم 

تجدر . اإلنسان علما  أن  التكلفة يمكن أن تتجاوز هذا المبلغ شرط تأمين التمويل من أي مصدر آخر
تدريب خاص ة بتعليم حقوق اإلنسان آحد   حلقة 25 تستطيع تأمين المساندة المالي ة لعدد إآويتاساإلشارة أن  

 .     2007أقصى في المجموعة األولى من حلقات التدريب التي تمتد  من مايو إلى نوفمبر 
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 الجدول الزمني لحلقة التدریب الخاص ة بتعليم حقوق اإلنسان
 

 النشاط الموعد األخير
 

 إآويتاسمن قبل طلبات التمویل استيفاء  2007 أبریل 15

حلقات التدريب الخاص ة بتعليم حقوق اإلنسان من اختيار  2007مایو  15
 إآويتاسقبل 

 حلقة التدریب الخاص ة بتعليم حقوق اإلنساناستكمال  2007نوفمبر 

حلقة التدريب الخاص ة بتعليم لالتقاریر النهائي ة تقديم  2008ینایر 
التقييم السردي والمالي باإلضافة إلى  (حقوق اإلنسان

 إآويتاسإلى ) ائق المساندةالوث
 

 عنصر تشارك المعارف
 التي ينف ذها المشارآون في ورش العمل اإلقليميةيكمن أحد األهداف الرئيسي ة لتمويل حلقات التدريب 

المتعل قة بتدريب المدر بين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في تزويدهم بالمساندة التقني ة اإلضافي ة 
قات التدريب التي قاموا بتوسيعها خالل ورش العمل المتعل قة بتدريب المدر بين وذلك على عند تنفيذ حل

تغط ي تفاصيل هذه المساندة وااللتزامات المتوق عة من المشارآين في تدريب المدر بين في . الصعيد المحل ي
 : منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنظ ماتهم المجاالت المذآورة أدناه

 
 قاریرالت

المخص صة % 20 بالتقارير الضروري ة الستالم النسبة النهائي ة من التمويل وقدرها إآويتاسيجب تزويد 
 قبل آويتاستتضم ن التقارير التي يجب تسليمها إل. لحلقة التدريب المحلي ة الخاص ة بتعليم حقوق اإلنسان

 :التحويل النهائي لألموال ما يلي
 
 تقریر التقييم) أ

 : المعلومات التاليةإآويتاستقرير التقييم المستوفى من قبل  يتضم ن 
  منهجي ة التقييم-
  منهجي ة تعليم حقوق اإلنسان-
  تغذية المشارآين الراجعة-
  تحليل نتائج التقييم-
  العبر المكتسبة-
 

 .سوف يتم  تزويدك بعي نة لتوجيهك عند إعداد التقرير
 
 التقریر السردي والمالي) ب

 باستيفاء التقرير السردي الذي يصف العمل المنجز في ما يتعل ق بالتمويل المقد م من قبل تاسإآويتقوم 
 يناير، 15 باإلضافة إلى التقرير المالي الذي يتضم ن المصاريف الفعلي ة في موعد ال يتجاوز إآويتاس

 . رسيتم  تزويدك بالنموذج الخاص بالجزء السردي والجزء المالي من هذا التقري. 2008
 



 ا
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  التقييم واالختتام2النشاط رقم 
 الهدف

 . تقييم برنامج تدريب المدر بين بشكل إجمالي واختتام الدورة

 الوقت

  دقيقة45

 التفصيل

 .يزو دآم الميس ر باستبيان تقييم عام

 
 ■نهایة النشاط 
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یبي التدركتيباستمارة التقييم والتغذیة الراجعة لل  

 
 
يمكن ان تؤثر تعليقاتك على الطبعه الجديده لهذا الدليل التدريبي وفي تصميم الحلقات الدراسيه المستقبليه، 
فقد شهد وضع هذا الدليل التدريبي عملية تعاون مكثفه من التشاور والمناقشة واختبار المواد، ومن المفيد 

وق االنسان أن نعلم مدى تلبية هذه الموارد حاجات المعلمين على حق  
 

 استخدمت هذا الدليل التدريبي بصفتي  -1
 

 مدرب على حقوق االنسان 
 متدرب 
 عامل في مجال تعليم حقوق االنسان 
 منسق تدريب 
 معلم 
 ناشط في حقوق االنسان 
 ).................................حدد(غيرها  

 
 ان مجال عمل منظمتي او مؤسستي هو -2

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

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

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

  تقييمي لما يلي -3
 

 5 4 3 2 1 التقييم
-:تقييم المادة . 1       

       في مجال عملكليلد فائدة محتويات ال- 
ليلدترابط في ال التنسيق وال-       

       في الدليلةدراوتمارين الال االستفادة من -
مواد الدليل االستفاده العملية من -       

ليلد بمحتويات الي  قناعت-       
       قناعتي بإمكانية التطبيق العملي للدليل -

 
مفيد الى حد آبير /  ممتاز -1 مفيد جدا  /  جيد جدا  -2  يدمف/  جيد -3   

غير مفيد جدا  /  مقبول -4 غير مفيد على اإلطالق/  ضعيف جدا  -5    
 
 

4 استعملت األقسام والنشاطات التاليه من الدليل التدريبي/  سوف استعمل-  
......................................................................................................................................................

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

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

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



 ا
 

 یتاسوآ   إ                                                                                                                نلمدربيالتدریب   األولىاإلقليميةعمل الورشة 
  أفریقيا شمالفي الشرق األوسط و

 

 

 

 

 أن االقسام والنشاطات لم أجدها مفيده  -5
................................................................................................................................................

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

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

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

 

 أعترض على بعض ما جاء في هذا الدليل مثل -6
................................................................................................................................................

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

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

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

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

 

 هي ) ان وجد(توصياتي العامه لتعديل الدليل التدريبي  -7
................................................................................................................................................

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

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

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

. 

 

 )الخ... تتضمن اخطاء لغويه، امالئيه، تعبيريه (ات اخرى تعليق -8
................................................................................................................................................

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

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

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