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: الصفحة  مون باستخدام الفيديو حول اإلتجار بالبشر
ّ

حة لكي يجري  ها المعل  4  أنشطة مقتر

 

   المعلم

فّكروا باألنشطة التي يمكنكم القيام بها  

ستخدام الفيديو. فّكروا بسبب اختياركم  با

 للنشاط وكيف تعتزمون تنفيذه 
 

 المجال السلوكي

والمشاركة  العملي والتطبيق واألداء السلوك   

 العاطفي -المجال االجتماعي

  التي االجتماعية والمهارات والمواقف القيم

ن الناحيتين  من التطور من المتعلمين تمّكِّ

  مع العيش ومن  والبدنية، االجتماعية-النفسية

والسالم االحترام يسوده جو في اآلخرين  

 المجال اإلدراكي 

  أجل من الالزمة التفكير ومهارات المعارف

وتعقيداته للعالم أفضل فهم  إلى التوصل  

  

 المحافظة على السالمة على اإلنترنت

 

 دقيقة 40-30 المدة:

 

 المعرفة الرقمية، السالمة على اإلنترنت المواضيع: 

 

 ( 18-13ثانوي )مستوى الصف: 

 

 المواد: 

 بشر الفيديو حول اإلتجار بال •

صحيفة معلومات المحافظة على السالمة  •

 على اإلنترنت 

 

 ينبغي أن يتمّكن الطالب من:نتائج التعلّم: 

 غير مالئم  لبا  التعّرف على ما يشّكل مط  •

 اتخاذ احتياطات السالمة المناسبة  •

 

 الوصف:

بعد مشاهدة الفيديو، اطلبوا من الطالب   •

العمل في مجموعات لتحديد سبل  

المحافظة على السالمة خالل استخدام  

اإلنترنت. ابدؤوا مع الفيديو حول اإلتجار 

 . بشربال

 

 

 

 ؟ بشرر بالتَّج  من هو الم  

 

 دقيقة  20المدة: 

 

 كعملية بشر القوالب النمطية، اإلتجار بال المواضيع: 

 

 ( 15-13إعدادي )مستوى الصف: 

 

 ينبغي أن يتمّكن الطالب من:نتائج التعلّم: 

رين  قوالب تحديد ال • النمطية حول المتًّجِّ

 بشر بال

اإلقرار بأن المتّجرِّ باألشخاص قد يكون  •

 أّي كان، حتى شخص نعرفه. 

ر بأنه أي شخص متوّرط في تعريف المت   • جِّ

 أي فعل ضمن عملية اإلتجار. 

 

 المواد: 

 أوراق  •

 أقالم تلوين •

معلومات الحفاظ على السالمة   صحيفة •

 على اإلنترنت 

 

 

 

 

  بشرهل نشتري أو ال نشتري: تكلفة اإلتجار بال

 

  خالل)يمكن تعليم هذا النشاط  دقيقة 90-60: المدة

 درسين(

 

  التحدث أمام الجمهور، مخاطبة الجماهير: اضيعالمو

 عالمة تصديق التجارة العادلة، مناقشة ، ال

(Fairtrade Certified Mark ) 

 

 ( 18-16) ثانويمستوى الصف: 

 

 : المواد

 بشر الفيديو حول اإلتجار بال •

 الوصول إلى كمبيوتر  •

 

 ينبغي أن يتمّكن الطالب من:نتائج التعلّم: 

وضع مزاعم وحجج داعمة بخصوص ما  •

إذا كان ينبغي مقاطعة السلع التي ينتجها 

 ضحايا اإلتجار لغرض العمل القسري. 

 

 الوصف:

اطلبوا من الطالب مناقشة ما إذا كان  •

السلع التي ينتجها ضحايا  ينبغي مقاطعة 

 اإلتجار لغرض العمل القسري. 
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اطلبوا من الطالب أن يزعموا أن الصبي  •

ر التقوا على اإلنترنت. بعد  والم   تّجِّ

الدردشة وتبادل بيانات االتصال  

ر الم   ، يوافق الصبي على لقاءإلكترونيا   تّجِّ

شخصيا  ويعّرف هذا األخير عن نفسه 

 كخبير في استقدام المواهب. 

 

اطلبوا من الطالب تحديد خمسة سبل   •

للمحافظة على سالمتهم عند تصفح 

ل اإلنترنت واستخدام وسائل التواص 

 االجتماعي. 

 

اطلبوا من المجموعات مشاركة نتائجهم  •

صحيفة  مع الصف. بعد ذلك وزعوا 

على   المحافظة على السالمةمعلومات 

 . راجعوها وناقشوها. اإلنترنت

 

 رسالة أساسية: 

رون بالت  الم   قد يكونون أقرب مما نتصور على   بشرجِّ

هم غير مرئيين على اإلنترنت. ويعمدون اإلنترنت. 

بشكل متزايد إلى استخدام إخفاء الهوية على اإلنترنت  

الستدراج الضحايا. لذلك من المهم معرفة كيفية  

 المحافظة على السالمة خالل تصفح اإلنترنت. 

 الوصف:

قبل مشاهدة الفيديو، اطلبوا من الطالب   •

ر جِّ ت  م  رسم صورة لما يعتقدون أن ال

 يبدو عليه.  بشربال

 
اطلبوا من الطالب عرض رسومهم أمام  •

باقي الصف وشرح الفكرة التي تكمن  

نماط  خلف رسوماتهم. ابحثوا عن األ 

 النمطية.  والقوالب

 

 الطالب بما يلي:  ذّكروا

ر • ت جِّ  ن بعضهم البعض وال يشبه الم 

رين ذكورا، قد  بينما يكون معظم الم   • تّجِّ

نوع يكونون من أي مجموعة عمرية أو 

 أو إثنية أو عرق. اجتماعي 

رونقد يكون  • ت جِّ أشخاصا  تعرفونهم أو  الم 

 ال تعرفونهم. 

رون •  من أفراد العائلة.  قد يكون المتّجِّ

قد يكون المتّجرون أي شخص على  •

 اإلنترنت. 

 

 رسالة أساسية: 

ر هو أي شخص متوّرط في أي الم   • تّجِّ

جزء من عملية اإلتجار، والذي يستغل أو 

يحقق ربحا  من الضحايا في أي مرحلة  

 من عملية اإلتجار. 

 

 

، يمكن أن يحدد الطالب مناقشة للتحضير لل •

المواقع اإللكترونية والمصادر األخرى  

حيث يمكنهم التحقق مما إذا كانت  

المنتجات قد أنتجت على يد ضحايا  

 . بشراإلتجار بال

 

باستخدام هذه المواد، ينبغي أن يتخذ   •

  مزاعمضعون حججا  والطالب موقفا  وي

 تدعم هذا الموقف. 

 

لتحسين التوعية، يمكن للطالب دعوة   •

و/أو مناقشة أهاليهم أو مجتمعهم إلى ال

ونشره على وسال   مناقشةتسجيل ال

التواصل االجتماعي لكي يعلق اآلخرون 

 عليه ورفع مستوى التوعية.

 

 رسائل أساسية:

أقرب إلينا مما  بشرقد يكون اإلتجار بال •

نتصور. مثال ، بعض السلع التي نستهلكها 

 قد تكون صنعت على يد ضحايا اإلتجار.

 

قد تؤدي المقاطعة أو عدم شراء هذه السلع   •

ور األمور. الفقر هو السبب دوليا  إلى تده

. عدم شراء بعض بشرالجذري لإلتجار بال

السلع قد يزيد من سوء األوضاع في  

 الدول الفقيرة.

 

ما الذي يمكن فعله؟ يمكن أن يطرح  •

الطالب أسئلة ويكتبون رسائل ويشترون 

ة. ل المنتجات التي تحمل وسم التجارة العاد

يبيّن ذلك للشركات أنهم مهتمون بهذه 

القضية. كما يمكن للطالب التوعية بشأن 

 نظم التجارة العادلة ودعمها. 
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