التعليم الثانوي
االتجار بالبشر
ّ
أنشطة ر
المعلمون باستخدام الفيديو حول اإلتجار ر
بالبش :الصفحة 1
لك يجريها
حة
مقت
ي
المجال اإلدراكي

المجال االجتماعي-العاطفي

المجال السلوكي

المعلم

المعارف ومهارات التفكير الالزمة من أجل
التوصل إلى فهم أفضل للعالم وتعقيداته

القيم والمواقف والمهارات االجتماعية التي
تم ّكِّن المتعلمين من التطور من الناحيتين
النفسية-االجتماعية والبدنية ،ومن العيش مع
اآلخرين في جو يسوده االحترام والسالم

السلوك واألداء والتطبيق العملي والمشاركة

ف ّكروا باألنشطة التي يمكنكم القيام بها
باستخدام الفيديو .ف ّكروا بسبب اختياركم
للنشاط وكيف تعتزمون تنفيذه

عصف ذهني :نشاط KWLQ

لست للبيع

مسح العناصر الثالثة األساسية في االتجار بالبشر
(الفعل والوسيلة والغرض)

•
•
•
•

 :Kماذا أعرف
 :Wماذا أريد أن أتعلّم
 :Lماذا تعلّمت
 :Qما هي األسئلة األخرى لدي؟

المدة 30 :دقيقة
المدة 50-40 :دقيقة
الموضوع :السلع التي ينتجها ضحايا عمالة األطفال
والعمل القسري

المدة 50-40 :دقيقة

مستوى الصف :إعدادي ()15-13

الموضوع :الربط بالتعلّم والمعرفة السابقين

نتائج التعلّم :ينبغي أن يتم ّكن الطالب من:
• التمييز بين عمل األطفال والعمل القسري
واإلقرار بأن عمل األطفال هو نتيجة
لإلتجار باألشخاص
• تحديد السلع التي ينتجها على شك ٍل شائع
ضحايا عمل األطفال والعمل القسري
التعرف على الحافز الكامن المتصل
•
ّ
بالربح في اإلتجار بالبشر

مستوى الصف :ثانوي ()18-13
نتائج التعلّم :ينبغي أن يتم ّكن الطالب من:
•
•
•

تذ ّكر المعرفة السابقة
تقييم تعلّمهم
صياغة مزيد من األسئلة

ص َيغ مختلفة من صحيفة معلومات
المواد الالزمةِّ :
نشاط "" KWLQ
الوصف:
يساعد نشاط " " KWLQالطالب في تذ ّكر التعلّم

المواد:
•
•

الفيديو حول اإلتجار بالبشر
ُنتجها عمل األطفال
قائمة السلع التي ي ِّ
والعمل القسري لعام ( 2018وزارة العمل
األميركية)

الموضوع :تطبيق العناصر الثالثة لالتجار بالبشر
على الفيديو
مستوى الصف :إعدادي ()15-13
نتائج التعلّم :ينبغي أن يتم ّكن الطالب من:
• مسح العناصر الثالثة األساسية لالتجار
بالبشر في الفيديو حول اإلتجار بالبشر
• تعريف اإلتجار بالبشر كعملية
المواد:
•
•

الفيديو حول اإلتجار بالبشر
صحيفة وقائع العناصر األساسية لإلتجار
بالبشر

الوصف:
• اشرحوا للطالب كيف يتألّف اإلتجار
بالبشر من ثالثة عناصر أساسية:
 oالفعل (ما الذي يُف َعل)
 oالوسيلة (كيف يُف َعل)
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السابق وتنظيم أفكارهم والتحدث عما تعلّمونه بعد
مشاهدة الفيديو.
قوموا بإجراء الجزء " " KWمن النشاط قبل مشاهدة
الفيديو .واتركوا الجزء " " LQإلى ما بعد مشاهدة
الفيديو.
 :Kما الذي يعرفه الطالب حول اإلتجار بالبشر
 :Wما الذي يريدون تعلّمه حول الموضوع
 :Lما الذي تعلّموه حول الموضوع
 :Qما هي األسئلة األخرى التي تُراود الطالب حول
الموضوع؟

الوصف:
• بعد مشاهدة الفيديو ،اطلبوا من الطالب
تحديد ثالث سلع على األقل يستخدمونها
يوميا والتي قد يكون قد أنتجها ضحايا
عمل األطفال أو العمل القسري.
•

اشرحوا الفرق بين العمل القسري وعمل
األطفال .اسألوا عن الخطوات التي يمكنهم
واآلخرين اتخاذها إلنهاء عمل األطفال
والعمل القسري؟

•

العمل القسري هو أي عمل أو خدمة
يقدمها شخص رغم إرادته تحت التهديد
بالعقاب .يعمل ضحايا اإلتجار للعمل
القسري غالبا ً في قطاعات مثل البناء،
والزراعة ،ومصائد األسماك ،والخدمات
والصناعة .بحسب "المبادرة العالمية
لمكافحة اإلتجار بالبشر" ،هناك أكثر من
 12.3مليون شخص يعملون قسرا ً يوميا ً.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن جميع دول العالم
تقريبا ً متأثرة بالعمل القسري ونصف
جميع األشخاص الذين يعملون قسرا ً هم
من األطفال.

•

عمالة األطفال :يشير إلى العمل الذي يقوم
به أطفال (أشخاص دون سن الـ18؛ وفي
بعض البلدان إلى األشخاص دون سن
الـ .)14هذا العمل شاق وخطير ويؤثر
على الطفل جسديا ً ونفسيا ً ومعنوياً .كما
يتداخل العمل مع قدرته على الحصول
على التعليم.

•

كيف يتشابهان؟ يتشابه عمل األطفال
والعمل القسري في استهدافهما للفئات
نفسها مثل الفقراء ،والموصومين والذين
يعانون من التمييز .حافز االستغالل هو

يقدّم " "Qفرصا ً الستكشاف أسئلة الطالب بخصوص
قضايا اإلتجار بالبشر التي ال يغطيها الفيديو.
العرض :ينبغي للطالب عرض نتائج نشاط
" " KWLQالذي قاموا به أمام الصف.

o

الغرض (لماذا يُفعَل)

•

وزعوا صحيفة وقائع العناصر األساسية
لإلتجار بالبشر إلى الطالب.

•

قسّموا الطالب إلى مجموعات واطلبوا
منهم تحديد العناصر األساسية لإلتجار
بالبشر على النحو الموصوف في الفيديو
باستخدام صحيفة وقائع العناصر األساسية
لإلتجار بالبشر.

•

مثالً ،الفعل في الفيديو هو محاولة تجنيد
الصبي الذي يلعب كرة القدم مع فتيان
وفتيات آخرين.

•

ينبغي أن تقدم المجموعات نتائجها .أعيدوا
عرض مقاطع من الفيديو التي يظهر فيها
الفعل والوسائل والغرض لتعزيزها.

رسائل أساسية:
•

ينبغي النظر إلى اإلتجار بالبشر كعملية
وليس حدثا ً منفرداً.

•

قد يبدأ اإلتجار باألشخاص مع تجنيد
شخص (مع أو بدون موافقته) ويستمر مع
انتقال الضحية إلى منطقة أخرى.

•

تشير الوسائل إلى الطرق واألساليب
لكسب السيطرة على الضحايا المستهدفين
وتجنيدهم وتشمل الخداع ،واإلكراه،
واالختطاف ،واالحتيال واستغالل
السلطة.

•

من المهم أن يفهم الطالب أن الطفل
(الشخص دون سن الـ  )18ال يمكنه أي
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غالبا ً نفسه :استغالل الضحية لتحقيق
الربح أو المكاسب.
جلسة استخالص المعلومات :اعرضوا و/أو وزعوا
تقرير مكتب العمل الدولي بعنوان "التقديرات العالمية
لعمل األطفال :النتائج واالتجاهات".2016-2012 ،

يعطي موافقته تحت أي وسيلة أو
طريقة.
•

تشير مرحلة االستغالل إلى المرحلة التي
يتم فيها استغالل الطفل أو االستفادة منه
بطريقة معيّنة مثل العمل القسري أو
االستغالل الجنسي.

•

قد تُرتَ ّكب جرائم أخرى خالل عملية
اإلتجار بالبشر ألن اإلتجار متصل
ّ
المنظمة.
بالجريمة

رسالة أساسية:
•

قد يكون اإلتجار بالبشر أقرب إلينا
م ّما نعتقد .مثالً ،بعض السلع التي
نستهلكها كل يوم قد أنتجت على يد
ضحايا اإلتجار بالبشر.
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