
 

 التعليم الثانوي 
 االتجار بالبشر 
 

 

United Nations Office on Drugs and Crime │ Vienna International Centre │ PO Box 500 │ 1400 Vienna │ Austria  

Tel.: (+43-1) 26060-0 │ Email: unodc-e4j@un.org | www.unodc.org/e4j 
 

: الصفحة  مون باستخدام الفيديو حول اإلتجار بالبشر
ّ

حة لكي يجري  ها المعل  5  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  

  

  تعليم أهداف التنمية المستدامة

 

دقيقة )يمكن تعليم هذا النشاط على   60-50 المدة:

 مدى درسين(

 

 أهداف التنمية المستدامة  :الموضوع

 

 ( 18-16)ثانوي مستوى الصف: 

 

 : المواد

 أوراق  •

 أقالم  •

أهداف   صحيفة معلومات الروابط مع •

 التنمية المستدامة 

الموقع اإللكتروني ألهداف  الوصول إلى •

 التنمية المستدامة 

 

 ينبغي أن يتمّكن الطالب من:نتائج التعلّم: 

تحديد أهداف التنمية المستدامة المتصلة   •

 بشر باإلتجار بال

 

 الوصف:

 

  استراتيجيات التهدئة

 

 دقيقة 50-40المدة: 

 

 حل النزاعات الموضوع: 

 

 ( 16-13: إعدادي )مستوى الصف

 

 المواد: 

  نموذج البداية البديلة •

 نموذج النهاية البديلة  •

 صحيفة معلومات استراتيجيات التهدئة  •

 

 ينبغي أن يتمّكن الطالب من:نتائج التعلّم: 

 وضع نهاية بديلة للقصة في الفيديو  •

في   التهدئةتمثيل أدوار استراتيجيات  •

 الحاالت العنيفة المحتملة.

 

 الوصف:

. في  تهبعد مشاهدة الفيديو، ناقشوا نهائي •

المشهد األخير من الفيديو، رمى الصبي 

أثار  ر ما تّجِّ المطوية المجعدة على الم  

هذا األخير. قد يكون ذلك قد تسبب  غضب

 هة عنيفة. جبموا

 

 بشر جغرافيا اإلتجار بال

 

 دقيقة 50-40: المدة

 

 انتشار وتدفق الضحايا  الموضوع:

 

 ( 16-13إعدادي )مستوى الصف: 

 

 المواد: 

 بشر الفيديو حول اإلتجار بال •

التقرير العالمي بشأن اإلتجار باألشخاص  •

الصادر عن مكتب األمم المتحدة  (2018)

 المعني بالمخدرات والجريمة. 

 

 ينبغي أن يتمّكن الطالب من:نتائج التعلّم: 

فهم كيفية نقل ضحايا اإلتجار باألشخاص  •

 من مكان إلى آخر 

 

 الوصف:

بعد مشاهدة الفيديو، اطلبوا من الطالب   •

استخالص النتائج من األجواء المحيطة  

في المشهد االفتتاحي للفيديو )ملعب كرة 

قدم وبنية تحتية( حول المكان الذي قد  

يكون المشهد قد دار فيه )منطقة حضرية 

 ريفية؟ العالم المتقدّم أو النامي؟أو 
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مشاهدة الفيديو، عرفوا الطالب على بعد  •

أهداف التنمية المستدامة في حال لم  

 من قبل. يكونوا مطلعين عليها

 

اشرحوا للطالب أن الدول اعتمدت في   •

 2030خطة التنمية المستدامة لعام  2015

المتصلة  17الـ وأهداف التنمية المستدامة 

 بها.

 

عند اإلمكان، اطلعوا الصف على الموقع 

 اإللكتروني ألهداف التنمية المستدامة.

 

 5-3قسموا الصف إلى مجموعات تضم  •

طالب واطلبوا منهم تحديد هدف محدد 

أهداف التنمية المستدامة وغاياته التي  من

 . بشرتتصل مباشرة باإلتجار بال

 

اطلبوا من المجموعات تحديد مثال في   •

الفيديو مثل حماية حقوق الطفل، حقوق  

 العمل أو حقوق المهاجرين. 

 

 رسالة أساسية: 

بإنجاز جميع    رتبطم بشراإلتجار بال •

 .17أهداف التنمية المستدامة الـ

 

 

 

التشديد على أهمية تعلم كيفية تخفيف أو   •

 التي قد تكون عنيفة  حاالتتهدئة ال

 

استراتيجيات ة معلومات صحيفوزعوا  •

 وراجعوها.  التهدئة

 

قسموا الطالب إلى مجموعات صغيرة   •

 للقصة. واطلبوا منهم وضع نهاية بديلة 

 

بإمكان الطالب استخدام استراتيجيات   •

الشخصية  التهدئة المتنوعة لمساعدة 

تفادي مواجهة عنيفة في   الرئيسية في

 نهاياتهم البديلة. 

 

اطلبوا من المجموعات تمثيل أدوار   •

 النهايات البديلة. 

 

  نشاط إضافي:

 بداية بديلة للفيديويمكن أن يضع الطالب  •

ف/   َوظِّ مثالً أن يتواصل الصبي والم 

ر إلكترونياً قبل اللقاء في ملعب كرة  تَّجِّ الم 

 القدم. 

 

"المحافظة على   وقائعصحيفة وزعوا  •

  .وراجعوها السالمة على اإلنترنت"

 

 

عرض المشهد االفتتاحي في الفيديو عيدوا  •

 من الطالب مراقبة المحيط.  طلبواوا

 

اطلبوا من الطالب وصف المكان الذي   •

ن قِّل إليه الصبي)الوجهة(. شددوا على أنه 

معظم ضحايا اإلتجار   التعّرف علىيتم 

في بلدهم األصلي. إال أن الضحايا قد  

 في النهاية إلى أي مكان في العالم.يصلون 

 

 استخالص النتائج: 

هو  بشرسروا للطالب أن اإلتجار بالف •

 عملية وليس حدثاً واحداً.

 

يبدأ اإلتجار باألشخاص بفعل االحتجاز أو  •

التجنيد ويستمر مع نقل الضحية إلى 

تلي ذلك مرحلة االستغالل حيث  . وجهة

تخضع الضحية قسراً لشكل من أشكال  

 االستغالل. 

 

  13-11اطلعوا الطالب على الصفحات  •

التقرير العالمي بشأن اإلتجار من 
 باألشخاص. 

 

)من التقرير العالمي بشأن اإلتجار  رسائل أساسية: 

 باألشخاص( 

يعتبر اإلتجار بالنساء والفتيات لغرض   •

االستغالل الجنسي أكثر شيوعاً في  

األميركيتين، وأوروبا، وشرق آسيا  

  والمحيد الهادئ.

تعّرض تفي أميركا الوسطى والكاريبي،  •

المزيد من الفتيات لإلتجار لغرض  

 االستغالل الجنسي. 

اإلتجار لغرض العمل القسري هو شكل  •

جار األكثر شيوعاً في أفريقيا جنوب تاإل

 الصحراء الكبرى والشرق األوسط. 
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في آسيا الوسطى وجنوب آسيا، يتساوى  •

اإلتجار لغرض العمل  لتعّرف علىاً اريبتق

االستغالل اإلتجار لغرض القسري و

 الجنسي. 
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