
تتمحور خطة الدرس حول:

سيادة القانون والعدالة وثقافة عمادها االمتثال للقانون.

نصائح للتكيُّف تالئم مختلف السياقات والوقائع:

•  اِتبَع التعليمات الموجودة في إطار اإلرشادات وُقم بتكييف درسك ليناسب األطفال األكبر سنًّا 
أو األصغر سنًّا.

أهداف التعلُّم:

بنهاية هذا الدرس، سيتمكَّن األطفال من:

•  تحديد السلوكيات الشخصية واألنشطة البيئية التي تساهم في جعل مجتمعاتنا مكانًا أكثر 
استدامًة وشمواًل وعداًل وسالًما.

وصف كيف يساهم الناس في حماية مجتمعاتهم وتحسينها.  •

•  اتخاذ التدابير بشأن القيم التي تساعد في جعل مجتمعاتنا مكانًا أكثر استدامًة وشمواًل وعداًل 
وسالًما، أو االلتزام بها.

كيفية استخدام خطة الدرس هذه:

مليًّا.  التفكير  ونشاط  التعلُّم  ونشاط  البداية  نشاط  أجزاء:  ثالثة  إلى  الدرس  خطة   تُقسم 
وهناك أيًضا إطارات اإلرشادات لمساعدتك في تعميق معرفتك بالمواضيع المحدَّدة. باإلضافة 
إلى ذلك، هناك إطارات للنشاط العائلي والنشاط اإلرشادي التي تقترح أنشطًة اختياريًة وطرًقا 

لمواصلة استكشاف مواضيع الدرس.

نظرة عامة على الدرس:

أجل  من  "التعليم  لمبادرة  الرئيسية  والقيم  بالمبادئ  األطفال  تعريف  إلى  النشاط  هذا  يهدف 
العدالة" (E4J) التي أطلقها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة.

فمن خالل تخيُّل مجتمٍع أكثر استدامًة وشمواًل وعداًل وسالًما، يتمُّ تشجيع األطفال على التفكير في 
أهمية معاملة الناس من حولهم وبيئتهم باهتماٍم واحتراٍم، وكذلك على ضرورة أن يعمل الجميع 

مًعا ويتخذوا إجراءاٍت لحماية كوكبنا وتحسين الطريقة التي نعيش بها مًعا. 

في نهاية الدرس، يجب أن يكون األطفال قادرين على تحديد الطرائق اإليجابية لمعالجة الحاالت 
السلبية. ويجب أيًضا أن يكونوا ُملَهمين التخاذ إجراءاٍت تجعل مجتمعهم مكانًا أكثر استدامًة 

وشمواًل وعداًل وسالًما.

أرغُب في ُمجتمٍع...

السؤال األساسي:

ما الذي في وسعنا القيام به لجعل 

مجتمعنا مكانًا أكثر استدامًة وشمواًل 

وعداًل وسالًما؟

العمر:
6 - 12 سنة

القيم المراد غرسها:

المهارات المراد اكتسابها:

ة الدرس: مدَّ

 اإلعداد للدرس
والمواد ذات الصلة:

 •  أدوات الرسم )أوراق الملصقات 
وأقالم التلوين(.

•  مواد الملصقات )مجالت قديمة، مقص، 
غراء، وأوراق الملصقات(.

بة. لوحة قالَّ  •

أقالم تخطيط.  •

 •  يمكن االستعانة بفيديو الزوربز 
 المعنون"بدايٌة جديدٌة" أو الكتاب 

 الفكاهي المناسب، المتوفِّرين على 
 الموقع اإللكتروني لمبادرة 

.(E4J) "التعليم من أجل العدالة"

د أداة    باإلضافة إلى ذلك، يرجى تفقُّ
 التصميم اإلبداعي الفكاهي على 

zorbify.com، وكتاب التلوين وكتاب 
 E4J األطفال، المتوفرين على موقع

اإللكتروني.

التفكري 
النقدي

تسوية 
الزناعات

العمل 
اجلماعي

ل التقبُّ

قة
قي
د 60

التعاطف

االحرتام

1 إعالن الدوحة:
التعلیـمترسیخ ثقافة احترام القانون

من أجل العدالة

اإلنصاف
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أرغُب في ُمجتمٍع...

اُطلُب من األطفال التفكيَر مليًّا بشكٍل فرديٍّ في ما يلي:   -1

ما هي بعض األشياء التي تحبُّها في مجتمعك؟  •

ما هي بعض األشياء التي تحبُّها في بيئتك؟  •

ما رأيك في سلوكيات الناس ومواقفهم؟  •

2-  اُطلُب من األطفال العمَل في ثنائيات وناقش إجاباتهم سويًّا. وبعد
بضع دقائق، اُطلُب من كلِّ ثنائيٍّ مشاركَة أفكاره مع الصفِّ ثمَّ اُكتُب 

بٍة. إجاباتهم على لوحٍة قالَّ

اِطَرح األسئلةَ التاليةَ على األطفال وكرِّر عمليَة المناقشة والمشاركة:  -3

ما الذي يمكن تحسينه أو تغييره في مجتمعك؟  •

ما الذي يمكن تحسينه أو تغييره فيما يتعلق بالبيئة؟  •

ما الذي يمكن تحسينه بشأن سلوكيات الناس ومواقفهم؟  •

قة
قي
د 15 البداية

إطار اإلرشادات:

مدَّة خطة  كلمة مجتمع طوال  استخدام  يتمُّ 

الدرس هذه. وقد يختلف نوع المجتمع الذي 

إلى  الكلمة. فيمكن أن تشير  إليه هذه  تشير 

العالم أو البلد أو الدولة أو المنطقة أو المدينة 

أو  المدرسة  أو  األصدقاء  حلقة  أو  الحيِّ  أو 

غرفة الصفِّ الدراسي.

بصفتك مدرًِّسا، يجب أن تحدِّد نوع المجتمع 

الذي تريد التركيز عليه، بناًء على عمر األطفال 

الذين يحضرون الصفِّ ومصالحهم.

سيجد األطفال األصغر سنًّا سهولًة أكبر في 

هم الدراسي أو مدرستهم أو  التحدُّث عن صفِّ

، كان من األسهل  حيِّهم. وكلَّما كبروا في السنِّ

بعباراٍت مجرَّدٍة وأكثر  التفكير  لهم  بالنسبة 

تعقيًدا. لذلك، من السهل اإلشارة إلى مفهوم 

يتعلَّق  حين  العالم  يعني  أنه  على  المجتمع 

األمر باألطفال األكبر سنًّا. 

من المهمِّ أن تشير باستمرار إلى نوع المجتمع 

ة الدرس. الذي اخترته طوال مدَّ

كبديٍل عن ذلك، يمكنك أن تطلب من األطفال 

ا تعنيه كلمة  في بداية الدرس أن يخبروك عمَّ

الذي  المجتمع  ونوع  لهم  بالنسبة  مجتمع 

يرغبون في التركيز عليه.

2 إعالن الدوحة:
التعلیـمترسیخ ثقافة احترام القانون

من أجل العدالة



أرغُب في ُمجتمٍع...

3 إعالن الدوحة:
التعلیـمترسیخ ثقافة احترام القانون

من أجل العدالة

قراءة  أو  َجديدٌة"  "ِبدايٌة  المعنون  الزوربز  فيديو  مشاهدة  أمكنك  إذا   ملحوظة: 
أدناه.  المبيَّنة  الخطوات  جميع  تتبُّع  فعليك  األطفال،  مع  المناسب  الفكاهي   الكتاب 

ا إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فتجاوز الخطوة 5. أمَّ

1-  اُطلُب من األطفال تشكيَل مجموعاٍت صغيرةٍ ثمَّ أعِط كلَّ مجموعٍة
بًة وبعَض أقالم التلوين وموادَّ الملصقات. لوحًة قالَّ

2-   اُطلُب من األطفال إغالق أعينهم وتخيُّل السيناريو التالي:

لتحسين  مًعا  الجميع  عمل  2040! لقد  العام  المستقبل. إنَّه  في   نحن 

مجتمعنا. نحن نعيش في العالم األكثر استدامًة وشمواًل وعداًل وسالًما 

الذي يمكن تخيُّله. إنه تماًما مثلما تريده أن يكون.

مَة 3-   اُطلُب من األطفال أن يفتحوا أعينهم وأن يستخدموا الموادَّ المقدَّ
ليكتبوا أو يرسموا رسًما عن مجتمعهم/عالمهم المثالي. وإذا كان 
عهم على عمل ملصٍق ثمَّ اُطلُب منهم  لديك ما يكفي من الوقت، شجِّ

التفكيَر مليًّا فيما يلي لمساعدتهم في تكوين األفكار: 

•  كيف تبدو البيئة؟ كيف تبدو الشوارع والحدائق؟ كيف يبدو 

الهواء والماء؟

مع  يتعاملون  كيف  يتصرَّفون؟  كيف  الناس؟  يبدو  •  كيف 

بعضهم البعض؟ كيف يتواصلون مع بعضهم البعض؟

ماذا يفعل األطفال؟ ماذا يفعل البالغون؟  •

•  كيف تشعر حيال العيش في هذا العالم؟ كيف يشعر اآلخرون؟

كيف يشعر الناس اآلخرون برأيك؟  •

إطار اإلرشادات: التعليم من أجل 
القيم والمهارات الخاصة بالعدالة

العدالة"  أجل  من  التعليم  "مبادرة  تهدف 

المعني  المتحدة  األمم  مكتب  أطلقها  التي 

الشباب  مساعدة  إلى  والجريمة  بالمخدِّرات 

على التعلُّم عن منع الجريمة وتعزيز سيادة 

القانون واحترامه.

حول  األطفال  مع  التحدُّث  الُمقتَرح  ومن 

ركائز مبادرة التعليم من أجل العدالة. وتدعم 

هذه الركائُز عمَل مكتب األمم المتحدة المعني 

بالمخدِّرات والجريمة بهدف خلق عالٍم أكثر 

خالل  من  وسالًما  وعداًل  وشمواًل  استدامًة 

التالية:  والمهارات  القيم  أهمية  على  التأكيد 

التقبُّل واإلنصاف واالحترام والنزاهة والتعاطف 

وتسوية  الجماعي  والعمل  النقدي  والتفكير 

النزاعات.

يمكنك دعوة األطفال لمناقشة معنى كلِّ قيمٍة 

خلق  في  مساهمتهم  سبب  وتحديد  ومهارةٍ، 

عالٍم أكثر استدامًة وشمواًل وعداًل وسالًما.

قة
قي
د 30 م التعلُّ
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أرغُب في ُمجتمٍع...

4 إعالن الدوحة:
التعلیـمترسیخ ثقافة احترام القانون

من أجل العدالة

اِستخدم  األمر،  لزم  وإذا  أعاله.  المذكورة  األسئلة  على  إجاباتها  ومناقشَة  أعمالها  مشاركَة  مجموعٍة  كلِّ  من   4-  اُطلُب 
المعلومات الموجودة في إطار اإلرشادات حول التعليم من أجل القيم والمهارات الخاصة بالعدالة لبدء المناقشة أو 

توسيع نطاقها.

ع عليهم الكتاَب الفكاهي المناسب. وبعد 5-  اُطلُب من األطفال مشاهدَة فيديو الزوربز المعنون "ِبدايٌة َجديدٌة" أو وزِّ
مشاهدة الفيديو أو قراءة القصة الفكاهية، اِطَرح عليهم األسئلَة التاليَة لبدء المناقشة:

برأيك ما هو الدرس الذي تحاول القصة تلقيننا إيَّاه؟  •

لماذا قرَّر كلٌّ من لبيبة وسكوتر وطمطم وحبُّوب مغادرَة كوكب زورب؟  •

لماذا اختفت الموارد الطبيعية  تقريبًا في كوكب زورب؟  •

لماذا قرَّر كلٌّ من لبيبة وحبُّوب وسكوتر وطمطم الهبوَط على األرض؟  •

ما هي بعض األشياء الجميلة التي وجدوها على كوكبنا؟  •

ما هي بعض األشياء السلبية التي اختبروها؟  •

قة
قي
د 30 م التعلُّ
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أرغُب في ُمجتمٍع...

5 إعالن الدوحة:
التعلیـمترسیخ ثقافة احترام القانون

من أجل العدالة

بٍة: ل إجاباتهم على لوحٍة قالَّ اِطَرح األسئلَة التاليَة على األطفال وسجِّ  -1

ما الذي يمكننا فعله لجعل مجتمعنا مكانًا أكثر استدامةً وشمواًل وعداًل وسالًما؟  •

؟ ماذا يمكننا أن نفعل كمجموعٍة؟ ماذا يمكنك أن تفعل بشكٍل فرديٍّ  •

2-  إذا شعرت أنَّ األمر ضروري، اِشَرح لألطفال أنه بإمكان كلِّ شخٍص المساهمة في تحويل مجتمعنا المثالي إلى واقٍع،
وأنَّ كلَّ عمٍل صغيٍر يمكن أن يكون له أثٌر إيجابي.

 يمكنك استخدام االقتراحات الموجودة في إطار اإلرشادات حول التعليم من أجل القيم والمهارات الخاصة بالعدالة 
للتأكيد على أهمية العمل مًعا وأن يكون المرء لطيًفا ويبدي اهتماًما واحتراًما لآلخرين والبيئة لتحويل رؤيتنا لعالٍم 

مثاليٍّ إلى واقٍع.

عهم على االلتزام هم الدراسي. ثمَّ شجِّ 3-   اُطلُب من األطفال اختياَر القيم األكثر أهميًة بالنسبة لهم، والتي ستشكِّل قيَم صفِّ
بالعيش وفًقا لهذه القيم خالل العام الدراسي واشَرح لهم أنَّ تصرُّفاتهم ستساهم في تحويل عالمهم المثالي إلى واقع.

لكلِّ واحدٍة من قيم الصفِّ الدراسي،  اُطلُب من األطفال التفكيَر في اإلجراءات التي يمكنهم اتخاذها ليقوموا بتنفيذها.   -4

 على سبيل المثال، إذا قرَّر األطفاُل االلتزاَم باحترام بعضهم البعض، اُطلُب منهم تعداَد بعض الخطوات التي سيتخذونها 
ر التي أراها''، إلخ.( )''لن أقاطَع األطفال اآلخرين عندما يتحدَّثون''؛ ''سأحاوُل وضع حدٍّ أليِّ شكٍل من أشكال التنمُّ

ر، سواء حدث لهم أو لطفٍل آخر،   اِشَرح لألطفال أنه إذا لم يتمكَّنوا من فعل أيِّ شيٍء لوقف عمٍل من أعمال العنف أو التنمُّ
فإنَّ أفضل ما يمكنهم فعله هو اإلبالغ عن الحادث إلى شخٍص بالٍغ موثوٍق به.

قة
قي
د 15 ا التفكير مليًّ



أرغُب في ُمجتمٍع...

النشاط اإلرشادي: مشروعنا للعالم المثالي في الصفِّ الدراسي

تمثِّل خطُة الدرس هذه فرصًة كبيرةً إلقامة مشروع صفٍّ دراسي طويل األمد يهدف إلى حثِّ األطفال على العمل مًعا لتحويل 

عالمهم المثالي إلى واقٍع.

مشروعنا للعالم المثالي في الصفِّ الدراسي

اُطلُب من األطفال تشكيَل مجموعاٍت، وزوِّد كلَّ مجموعٍة بالورق وأقالم التلوين ومواد الملصقات.

. ثمَّ اِشَرح لهم أنَّ مشروعهم يمكن أن  أَعِط تعليماٍت إلى كلِّ مجموعٍة إلعداد مشروٍع لتحقيق رؤيتها لمجتمٍع/عالٍم مثاليٍّ

يشمل أيًّا من اإلجراءات التالية:

التواصل مع منظمٍة غير حكوميٍة أو مؤسسٍة محليٍة لمعرفة المزيد عن قضيتها.  •

التطوُّع مع منظمٍة غير حكوميٍة أو مؤسسٍة محليٍة لمعرفة المزيد عن قضيتها.  •

المناصرة: إخبار اآلخرين بشأن القضية التي يريدون معالجتها في مجتمعهم.  •

جمع الموارد لدعم اآلخرين.  •

تغيير سلوكهم وتشجيع التغيير في سلوك اآلخرين.  •

مة إلعداد ملصٍق لمشروعها. د كلُّ مجموعٍة مشروَعها، اُطلُب منها استخداَم المواد المقدَّ وبعد أن تحدِّ

الغرفة واطلُب من  لونه: َضع عنواَن كلِّ مشروٍع في زاويٍة مختلفٍة في  الذي يفضِّ دَع  األطفاَل يصوِّتون لصالح المشروع 

ل. ثمَّ اِشَرح لهم أنه ال يُسمح للطفل أن يصوِّت لمشروعه الخاص. وسيتمُّ اعتماد  األطفال تشكيَل خطٍّ خلف مشروعهم المفضَّ

المشروع الذي يحصل على أكبر عدٍد من األصوات كمشروع الصفِّ الدراسي كونه خلق مجتمًعا/عالًما أكثر استدامةً وشمواًل 

وعداًل وسالًما. ويمكن اعتماد المشروع للسنة الدراسية أو يمكنك تقديم مشاريع جديدة كلَّ شهٍر.

 . المهامِّ توزيع  وكيفيَة  الالزمَة  والموارَد  الوقَت  تشمل  لتنفيذه،  خطٍة  تحديد  على  األطفاَل  ساعد  المشروع،  اختيار  وبعد 

وسيحتاج األطفاُل األصغر سنًّا إلى مزيٍد من الدعم منك خالل هذه العملية. ويجب أن يكون األطفاُل األكبر سنًّا قادرين على 

تولِّي زمام المبادرة/القيام بدوٍر قياديٍّ بأنفسهم.

مه. ص وقتًا كلَّ أسبوٍع أو شهٍر لدعم تنفيذ المشروع ومتابعة تقدُّ خصِّ
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أرغُب في ُمجتمٍع...

الدراسي  الصفِّ  قيم  على  العمرية  الفئة  تأثير  اإلرشادات:  إطار 
والمشاريع العالمية المثالية

نتائج  عن  تسفر  أن  يمكن  هذه  الدرس  خطة  أن  اعتبارك  في  تضع  أن  يجب 
ا اعتماًدا على عمر األطفال واهتماماتهم ومراحل نموِّهم. مختلفة جدًّ

بحياتهم  المتعلقة  بالمشكالت  سنًّا  األصغر  األطفاُل  يهتمَّ  أن  المحتمل  ومن 
مثاليًّا  مجتمًعا  ويخلقون  يتخيَّلون  وقد  بها.  اتصااًل  أكثر  يكونوا  وأن  اليومية، 
سيشير إلى جوانب الحياة المدرسية اليومية أو البيئة المجاورة. لذلك، قد تكون 
قيم الصفِّ الدراسي ومشاريع العالم المثالية بسيطًة للغاية، مثل التأكُّد من أن 

الصفَّ الدراسي نظيٌف أو معانقة كلِّ زميٍل كلَّ صباٍح.

ل في المزيد  في المقابل، ينبغي أن يكون األطفاُل األكبر سنًّا قادرين على التأمُّ
اتخاذها على نطاق  التي يجب  اإلجراءات  والتفكير في  المجرَّدة  المفاهيم  من 
ن قيُم الصفِّ الدراسي الخاصة بهم اتخاذَ  أوسع. فعلى سبيل المثال، قد تتضمَّ
المدرسة، وقد ترتبط مشاريعهم بقضايا  العنف في  أو  ر  التنمُّ خطواٍت لوقف 

وطنية أو عالمية، مثل منع عمالة األطفال أو التصدِّي للفساد.

النشاط العائلي: تبنِّي قيم الصفِّ الدراسي في المنزل

مناقشَة  الدراسي واطلُب منهم  الصفِّ  قيم  إحدى  اختياَر  األطفال  اُطلُب من 
األسئلة التالية مع أسرهم:

هل تعتقد أنه يجب تبنِّي هذه القيمة في المنزل؟ لماذا؟  •

•  ما الذي يجب أن نفعله في المنزل، بشكٍل فرديٍّ وكأسرة، للعيش وفًقا 
لهذه القيمة؟

ر طريقتين أو  إذا أمكن، اُطلُب من األطفال أن يصنعوا ملصًقا في المنزل يصوِّ
ثالث طرق يعيشوا فيها وفقًا لقيمتهم المختارة. اُطلُب من األطفال إحضاَر 

. ملصقاتهم إلى المدرسة ومشاركتها مع الصفِّ
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