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 يسعى "مشروع تكوين مواطنني مسؤولني"، أساسا، إلى املساعدة على دعم القيم املدنية لدى الشباب، 
(مذكرة  اجلنسني  بني  واملساواة  املواطنة  قيم  لنقل  فضاء  و  العنف  حملاربة  وسيلة  املدرسة  وجعل 

متهيدية للمشروع - أنظر منهاج املشروع).

والنساء، وذلك عبر نهج جديد  الفتيات  العنف ضد  الوقاية من  إلى  املشروع، خاصة،  ويهدف هذا 
للتربية على املواطنة.   

لقد أسفرت املرحلة التشخيصية لهذا املشروع عن التوصيات التالية:

•   تعزيز حقوق اإلنسان وقيم الدميقراطية، واحلد من إساءة معاملة األطفال.
•   تقدمي ورشات عمل تدريبية لفائدة املدرسني من أجل:

   توعيتهم بكون التربية املدنية موقفا وسلوكا أكثر من كونها تراكما للمعرفة. 
   تكوينهم وتدريبهم على تقييم التربية الوطنية بطريقة موثوقة وفعالة، وذلك باستخدام مشاريع 

تعليمية ومجتمعية.
•   تعزيز أكبر للفضاءات، وللمشاركة النشطة لسد الفجوة بني الفصل الدراسي واملجتمع.

•   إزالة الغموض عن مفهوم التربية املدنية بالنسبة للمعلمني والتالميذ وآباء وأولياء التالميذ.
•   إعداد تدريب أولي ومستمر أكثر فعالية لبناء منهج شمولي حقيقي للتربية الوطنية، خالل ساعات 

الدراسة وبعدها، داخل املدرسة وخارجها.
•   إنشاء مجتمعات للتعلم املهني لالضطالع بأنشطة التربية على املواطنة من حيث التخطيط والتنفيذ 

والتقييم.

األنشطة  يف  مختلفة  مستويات  على  حاضرة  تكون  أن  يجب  رئيسية  مواضيع  ثالثة  تُستهَدف 
املقترحة:

1 - منع ومكافحة العنف بوجه عام، والعنف ضد األحداث بشكل خاص.
2 – النوع / التكافؤ بني اجلنسني/ (املساواة ذكر/ أنثى).

3 - املواطنة املسؤولة.
ويجري تنفيذ مختلف التوصيات بشكل هرمي، وبروح من التقدم والتكامل يف الوحدات واملقاطع 

واألنشطة.

لقد مت اختيار خمس وحدات بروح من التقدم والتكامل، وقد وضعت على شكل وحدات على النحو 
التالي:

مــقـــدمة:

تنفيذ:
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1 - الهوية واالنفتاح.
2 - احلقوق واملسؤوليات،

3 - حل النزاعات،
4 - من أجل مواطنة فعالة.

تشخيص  مرحلة  نهاية  يف  التي صدرت  للتوصيات  استجابة  الوحدات  موضوعات  اختيار  مت  ولقد 
املشروع الذي يعد جزءا من منطق تطوري يهدف إلى ترسيخ القيم واملفاهيم املتأصلة يف تكوين مواطن 

مسؤول.

وتنقسم كل وحدة من هذه الوحدات إلى مقاطع تنتهي بتقييم عام يسمح:

•   للمتعلم أن يجري تقييما ذاتيا.
•   للمدرس/ ة: بإلقاء نظرة على تأثير احملتوى املقترح على مواقف وسلوكات املتعلمني / املتعلمات، 

وبالتالي توقع التصحيحات الالزمة، والترتيبات الضرورية لتحقيق األهداف احملددة.

هناك خمسة وعشرون مقطعا، خمسة منها لكل وحدة من الوحدات وضعت حتت موضوع محدد 
ُمقترَحة :

•   أنشطة متنوعة بروح تشاركية وتفاعلية.
•   اقتراحات التقييم.

•   فرص لتمديدات خارج القسم.

يحتوي كل مقطع:

•   نشاطني مفصلني.
•   اقتراحات عملية لنشاطني آخرين.
•   مقترحات التقييم والتقييم الذاتي.

•    متديدات ممكنة..

 أنشطة:
يتم تأطير كل نشاط بواسطة معلومات حول العناصر التالية:

•   األهداف.
•   الفئة املستهدفة (العمر).

•   حجم املجموعة املستهدفة
•   مدة النشاط.

•   إعداد النشاط.
•   املعدات املطلوبة.

•   العملية املقترحة للنشاط.
•   التقييم.
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أداة التقييم:
هدف ثالثي:

 أ - مرافقة التجربة للكشف عن كل من العناصر اإليجابية والسلبية.
ب - قياس أثر الوسائل التربوية اجلديدة على أداء التالميذ يف عالقته بتطوراتهم السلوكية.

ت - إجراء حتليل مقارن بني أداء التالميذ الذين استفادوا من املعدات اجلديدة، وأداء التالميذ الذين 
لم يستفيدوا منها، وذلك لتحديد أثر هذه الوسائل.

وسائل مختلفة:

•   خالل وبعد كل نشاط.
•   يف نهاية كل وحدة.
•   يف نهاية التجربة.

 (MCCE) العربي عماد، مدير املركز املغربي للتربية املدنية



املجزوءة األولى 
القيم املشتركة

"لكل شخص احلق يف التمتع بنظام من احلقوق واحلريات، بحيث ميكن لالحترام والعدالة والصحة والتعليم واحلماية والتسامح 
وحرية الفكر والعمل، وما إلى ذلك، أن يحصل على آثارها الكاملة". (اإلعالن العاملي حقوق اإلنسان - سنة 1948).

" املجلس الوطني حلقوق اإلنسان مؤسسة وطنية تعددية مستقلة مسؤولة عن جميع القضايا املتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان 
الفردية  احلقوق  وعلى  الكرامة  على  احلفاظ  عن  فضال  تعزيزها،  وكذا  الكاملة،  ممارستها  وضمان  وحمايتها،  واحلريات 
واجلماعية للمواطنات واملواطنني، كل ذلك يف إطار االحترام الصارم للمرجعيات الوطنية والعاملية يف هذا املجال. (املادة 161 

من الدستور املغربي 2011، احلقوق واحلريات األساسية).
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على مستوى القيم، منيز بني فئتني:

1 - القيم املتعلقة مبكان، عصر، اعتقاد، حضارة، بلد، بيئة اجتماعية..... 
2 - القيم اجلوهرية، العاملية، األساسية التي يتقاسمها اجلميع يف كل مكان.

ويتم تشريب هذه القيم على مستويني:

1 - مستوى التعبير، النوايا، املفاهيم، املبادئ التي ينبغي التأمل فيها واكتسابها يف أبعادها النظرية.
2 - مستوى الواقع املعيش، املواقف والسلوكات.

التي تتم  القيم  يتمثل أحد األدوار الرئيسية للمربني يف ضمان اتساق اخلطاب واألفعال، وموضعة 
الفضاءات  إلى سلوكات ميكن مالحظتها يف مختلف  تترجم  التنفيذ، بحيث  مقاربتها نظريا موضع 
اإلشراف  وموظفي  التالميذ  عموم  ولدى  املكاتب،  الرياضية،  امليادين  املمرات،  الفصول،  التربوية: 
للقيم،  والطوعي  الواعي  باالكتساِب  يجازى  النحو  هذا  على  املبذول  فاجلهد  واإلداري.  التربوي 
واملسؤوِل مسؤولية كاملة مؤكدة وواضحة يف العالقات مع اآلخر، ويف املواقف جتاه املمتلكات واملعدات 

واألشخاص. وهكذا يتحول اخلطاب إلى التزام، ويصبح القول فعال. 

أهداف
وبهذه الروح، فإن الهدف الرئيسي من هذه الوحدة هو:

•  إرساء القيم اإلنسانية بروح التفاهم والتضامن واالحترام والسالم.
واالقتصادية  والبيئية  السياسية  الفوارق  من  الرغم  على  عامليا  مجتمعا  باعتباره  العالم  تصور    •

واالجتماعية القائمة.
•  منع العنف، ونقل قيم املواطنة واملساواة بني الرجال والنساء.

•  الشعور باحلاجة إلى االحترام والتفاهم املتبادلني على الرغم من التنوع الوطني واإلقليمي والديني 
واإلثني.

•   حماية الفرد حلقوقه الشخصية وحقوق اآلخرين وحقوق املجتمع.
•  صيانة حقوق اإلنسان واحلفاظ عليها.

•  تطوير الكفايات االجتماعية واملدنية (العيش يف املجتمع، وإعداد الفرد حلياته باعتباره مواطنا...).
•   تشجيع االستقالل الذاتي واملبادرة.
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املقطع األول: حقوق اإلنسان
األهداف

•   إدراك أهمية الكرامة اإلنسانية.
•   تعرف احلقوق املعترف بها عامليا، وكذا املوقوفة التنفيذ منها، ونتائج خرق هذه احلقوق.

•   إيضاح القوانني املنظمة ملبدأ املساواة بني اجلنسني

النشاط األول: 
تبادل األفكار داخل القسم أو يف إطار نشاط بني األقسام

األهداف

الفئة املستهدفة

املجموعة

املدة

التحضير

الوسائل

التحسيس بحقوق اإلنسان العاملية
الوعي بأهمية هذه احلقوق

هذه  مواجهة  يف  اجلنسني  بني  املساواة  على  الضوء  تسليط 
احلقوق

  ما بني 15 و 17 سنة

20 تلميذا موزعني إلى مجموعات صغرى من خمسة تالميذ

 ساعتان

عرض على نسخة مبسطة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

طباشير ، سبورة ، مسالط أو نسخ

•   دون / ي على ورقة مستقلة، وملدة عشر دقائق،  ما تراه / ترينه يندرج ضمن حقوق 
اإلنسان. 

•   تقاسم / ي مع زمالئك ما توصلت إليه ملدة خمس عشرة دقيقة، ثم أنشئ / ي قائمة 
لهذه احلقوق. 

•   اقرأ / ي الصيغة املبسطة لإلعالن العاملي عن حقوق اإلنسان.
•   توضيح احلقوق التي حترم منها املرأة أحيانا يف بعض املجتمعات، وشرح األسباب الداعية 

إلى ذلك، واقتراح حلول من أجل احترام هذه احلقوق وتفعيلها.
•   االنطالق من حاالت تظلم ملموسة تعانيها املرأة، قصد حتديد املشكلة املالحظة، وإبراز 

مظاهرها وعواقبها ، واقتراح خطة عمل لوضع حد لها.

سيرورة النشاط:
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وأفكارنا  آراءنا  كلنا  لنا  أحرارا،  جميعا  ولدنا  متساوين،  أحرارا  ولدنا  كلنا    –  1
اخلاصة، وينبغي أن نعامل بنفس الطريقة.

2 – ال للتمييز، هذه احلقوق ملك لنا كيفما كانت اختالفاتنا.
3 – احلق يف احلياة، لنا كلنا احلق يف احلياة، يف أن نحيى أحرارا آمنني.

4 – ال للعبودية، الحق ألحد يف أن يجعلنا عبيدا. ال ميكننا أن نستعبد أيا كان.
5 – ال للتعذيب، الحق ألحد يف أن يؤذينا أو يعذبنا.

6 – لك حقوق أينما حللت، فأنا شخص مثلك.
7 – نحن متساوون أمام القانون، فالقانون هو نفسه بالنسبة للجميع، ويجب عليه أن 

يعاملنا بصورة عادلة.
نعامل  لم  إذا  القانون  إلى  اللجوء  جميعا  ميكننا  القانون،  يصونها  حقوقك   –  8

بسواسية.
9 – ال لالعتقال التعسفي، ال حق ألحد يف أن يعتقلنا دون سبب معقول أو يطردنا من 

بلدنا.
10 – احلق يف محاكمة علنية، وعلى األشخاص الذين يحاكمون غيرهم أال يتأثروا 

بتدخالت الغير أو  توجيهاتهم.
11 – املتهم بريء حتى تثبت براءته، ال ينبغي أن يالم الفرد على فعل قام به مادام 
احلق يف  لنا  فإن  قانوني  غير  بفعل  اتهمنا  ما  وإذا  تثبته،  قرائن  هناك  تكون  أن  دون 

الكشف عن خطأ ذلك االدعاء.
12 – احلق يف احلياة اخلاصة، ال حق ألحد يف أن يضر بسمعتنا، كما ال حق ألحد يف 

يزورنا فيطلع عليرسائلنا أو يزعجنا ويزعج عائلتنا دون سبب معقول.
السفر كما  ببلدنا، ويف  لنا  أينما حال  الذهاب  لنا كل احلق يف  – حرية التنقل،   13

يطيب لنا.
14 – احلق يف العيش يف مكان آمن، إذا ما متلكنا اخلوف من العي يف أمان ببالدنا، 

فلنا احلق يف الهروب إلى بالد أخرى نحس فيها باألمان.
15 – احلق يف اجلنسية، لنا جميعا احلق يف االنتماء إلى وطن.

16 – الزواج  واألسرة، فلكل فرد بالغ احلق يف الزواج، ويف تكوين أسرة إذا هو أراد 
ذلك. فللرجال والنساء  نفس احلقوق ساء أكانوا متزوجني أو مطلقني.

17 – احلق يف امللكية الشخصية، لكل فرد احلق يف امتالك أشيائه اخلاصة أو أن 
يقتسمها مع غيره، والميلك أي أحد احلق يف أن يأخذ ممتلكاتنا دون وجه حق.

صيغة مبسطة لإلعالن العاملي عن حقوق اإلنسان
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18 – حرية التفكير، لنا احلق فيأن نعتقد ما نريد، وأن يكون لنا دين أو أن نغيره إذا 
أردنا ذلك.

19 – حرية التعبير، لنا احلق يف التعبير عن وجهات نظرنا، ويف أن نفكر كما نريد، وأن 
نقول ما نفكر فيه، وان نتبادل أفكارنا مع أشخاص آخرين.

20 – حق االجتماع، لنا احلق يف لقاء أصدقائنا، ويف أن نعمل سويا يف سالم من أجل 
الدفاع عن حقوقنا. ال يلزمنا أحد على االنتماء  إلى مجموعة غصبا عنا.

21 – احلق يف الدميقراطية، لنا جميعا احلق يف املساهمة يف تسيير بالدنا، فمن حق 
كل فرد بالغ أن يختار مسيريه اخلاصني.

بالرعاية الصحية،  نتمتع  لنا سكن، وأن  – األمن االجتماعي، من حقنا أن يكون   22
وبالتربية، وبحماية أطفالنا مقابل ثمن معقول، زيف أن يكون لنا دخل قار ميكننا من العيش 

الكرمي، ويف  أن نستفيد من التغطية الصحية عند املرض أو الشيخوخة.
23 – حقوق العمال، من حق كل فرد بالغ ان يحصل على عمل يتقاضى عنه تعويضا 

ماليا، كما من حقه أن ينخرط يف هيئة نقابية.
24 – احلق يف اللعب، لنا جميعا احلق يف االستراحة من العمل، ويف االستجمام.

25 – الكعام والسكن للجميع، من حقنا أن ننعم بحياة كرمية. األمهات و األبناء والشيوخ 
والعاطلون عن العمل وذوو االحتياجات اخلاصة. لكل الناس احلق يف العناية بهم.

26 – احلق يف التربية. التربية حق. وعلى املدرسة االبتدائية أن تكون مجانية. علينا 
أن نتعلم ما هي األمم املتحدة ، وكيف ميكن أن نعيش مع اآلخرين. وعلى آبائنا أن يختاروا 

لنا تربيتنا.
اإلبداعات  يحمي  أن  قانونا خاصا من شأنه  التأليف  تعد حقوق  27 – حق التأليف، 
الفنية وكتابات األشخاص، بحيث ال ميكن نسخ تلك األعمال دون ترخيص بذلك.  فلكل 
منا احلق يف أن تكون له طريقته اخلاصة يف احلياة، ويف أن يتمتع باألشياء اجلميلة التي 

ميكن أن يقدمها لنا الفن، العلم واملعرفة.
28 –عالم حر وعادل، ينبغي أن يسود العالم النظام حتى نستفيد من حقوقنا يف بلداننا، 

ويف كل مكان يف العالم.
حقوقنا  نحمي  أن  ويلزمنا  اآلخرين،  جتاه  واجبات  جميعا  علينا  املسؤولية،   –  29

وواجباتنا.
30 – ال حق ألحد يف أن يسلبك حقوقك اإلنسانية

أ – قارن / ي بني االقتراحات التي قدمتها املجموعة
ب -رتب/ ي تلك احلقوق إلى حقوق مدنية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، بيئية، ثقافية وتنموية.

ج - دراسة حاالت ملموسة عن ظلم للمرأة

تقييم:
•   ما احلق/ احلقوق التي  تبدو لك أكثر أهمية ؟

•    برر(ي) إجابتك.
يجب أن يكون املتعلم قادرا علي دعم إجابته بحجج وبراهني لضمان استيعابه للمفاهيم 

املستهدفة.
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نشاط صفي 
  

  

 

 

النشاط الثاني: 

االهداف

الفئة املستهدفة

املجموعة

املدة

التحضير

اللوازم

الوعي بأهمية حقوق اإلنسان.
القيام باختيار ما والدفاع عنه.

إعطاء األولوية لهذه احلقوق وتبريرها.
أطفال تتراوح أعمارهم بني 15 و 17 سنة

إلى  تتوزع  تلميذا   30  – تتكون من حوالي 20  مجموعة تالميذ 
مجموعات صغرى تتألف من أربعة أو ستة عناصر

تخصص ساعة واحدة لعمل املجموعات، وثالثون دقيقة للعرض 
والتجميع

ترتيب فضاء عمل املجموعات، إعداد الوسائط التربوية
ملصقات أو بطاقات عن احلقوق املقدمة يف وسائل االعالم أو 

غيرها

● تختار كل مجموعة حقا من احلقوق احملددة يف الترتيب أعاله مما يبدو لها مهما ، وتعمل 
على جمع احلجج للدفاع عن اختيارها.

● تعرض كل مجموعة نتائج عملها على املجموعات األخرى.
● يتم العمل على صياغة خالصات لهذا النقاش.

سيرورة النشاط:

● حتديد جتليات كل حق مقترح 
● ممارسات احلياة اليومية وترجمتها يف الواقع
● ميكن استخدام اجلدول التالي لهذا الغرض:

تقييم:

احلق                                                     جتلياته العملية
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1) رهان املبادئ / لعبة املبادئ

املبادئ : املسؤولية، املساواة، األمن، العدالة، التسامح، الهوية، احلرية، التضامن، السالم.....

بعد قراءتك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ومن خالل عمل فريقي، وبعد توزيع املهام،
أ - أدرس / ي مجموعة معينة من بنود هذا اإلعالن.

ب- ابحث / ي عن املبادئ التي تؤسس لهذه البنود
ج- تقاسم / ي نتائج مع بقية املجموعات ، ثم ناقش / ي أهمية هذه املبادئ

د- بني / ي تأثير احترام اجلميع لهذه املبادئ على احلياة اجلماعية مثال

2) حاالت من احلياة اليومية

تقسيم املتعلمني إلى فرق ثنائية ومطالبتهم ب:

● مناقشة وضعيات من الواقع املعيش، يف املدرسة، بني األصدقاء ... تكون فيها حقوق شخص 
اللعب  أو  حفل  مباراة،  تنظيم  املثال:  سبيل  (على  آخــر،  شخص  حقوق  مع  تعارضت  قد 

بالشارع...)
إطار  ويف  املــدرســة،  ويف  املــنــزل،  يف  اليومية،  احلياة  من  حــاالت  على  أفعال  ردود  ــراز  إب  ●

مجموعات صداقة تنتهك فيها حقوق املرأة /الفتاة. 
● نقل النقاش إلى جماعة القسم، وتبيان كيف مت إيجاد حل للمشكل.

● التفكير يف الواجبات التي تتالزم مع حقوق معينة.
● انقل / ي النقاش إلى جماعة القسم، وبني / ي كيف متكنت من إيجاد حل للمشكل.

● فكر / ي يف الواجبات التي تتالزم مع حقوق معينة.

امتدادات ممكنة
● كون / ي ملفا شخصيا حول حقوق اإلنسان بحيث يشتمل على نصوص، مقاالت، صور، 

رسوم كاريكاتورية تتعلق بحقوق اإلنسان.
● صغ / صوغي مجلة للقسم / املؤسسة تشتمل على أحسن محتويات امللف.

● ارسم/ العب مشاهد ذات عالقة بحقوق اإلنسان.
● جمع مقاالت من الصحف واملجالت عن العنف ضد املرأة، واقتراح طرق ملنع هذا العنف.

 

أقتراحات أخرى
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املقطع الثاني: االحترام 

أهداف
● التمكن من معرفة الذات والغير، و تطوير مهارات احترام الذات والغير لدى األطفال

● ترسيخ العالقات البناءة والسلمية مع الغير، وكذا العيش والتعاون معهم.
● إدراك ان االحترام يشكل حصنا ضد العنف، ويساعد على إرساء املساواة بني الرجل 

واملرأة

لتحقيق هذه األهداف، ينبغي استخدام األساليب القائمة على املشاركة، ونهج املشروع القائم 
على القيم عن طريق ضمان: فتح مساحات الكالم، االستماع، التحدي، املشاركة، التجميع، 

احلفاظ على بعض التعقيد، اليقظة النشطة والتواصل بشكل جيد.

لدى  التالية  املهارات  وتنمية  البالغني  تثقيف  إلى  الضرورة  تدعو  االحترام،  على  وللتربية 
التالميذ: 

● القدرة على التعارف. 
● القدرة على االستماع.

● القدرة على التحليل، التفكير، ممارسة التفكير النقدي، معرفة احلدود، احلكم، االختيار.
● القدرة على التعبير، االستدالل وصياغة رأي شخصي.

● القدرة على الطعن.
● القدرة على حتمل املسؤولية، املشاركة، والشجاعة، أحيانا، على اتخاذ موقف.

النشاط األول: تعلم االحترام
(التفكير / التقاسم داخل القسم)

األهداف

الفئة املستهدفة
املجموعة

املدة
التحضير

اللوازم

التوعية مبفهوم االحترام.
االطالع على متثل األطفال ملفهوم االحترام.

إظهار عالمات االحترام الواضحة التي يجب أن نبديها لشخص 
من اجلنس اآلخر.

ما بني 11 و 12 سنة ( مراعاة املرحلة العمرية)
20 إلى 25

ساعتان
سبورة، فضاء للتنشيط

سبورة، ورق
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سيرورة النشاط:
أ -تفكير / تقاسم 

كتابة كلمة " احترام" على السبورة.

مطالبة املتعلمني مبشاركة خبراتهم مع زمالئهم داخل القسم.

• ما الذي يعنيه االحترام بالنسبة لك؟
• هل تتذكر/ ين حاالت مت التعبير فيها عن االحترام لشخص ما؟

أكتب/ي على اجلدول، مقترحات تتعلق بكلمة "االحترام". 

ضع/ي خطا حتت الكلمات التي تصف بدقة مفهوم االحترام بالنسبة لك.

صنف/ي كل العبارات املكتوبة يف اجلدول إلى مجاالت، (مثال: التمييز بني احترام القانون، 
احترام الطبيعة، واحترام التالميذ اآلخرين...) .

" احلياة اجلماعية  يعني على  الذي  االحترام  أستاذك من أجل وصف  أسئلة  أجب/ي على 
اخليرة".

انطلق/ي ، على سبيل املثال، من األسئلة التالية:

• يف حالة اخلالف، هل االحترام ممكن؟
• هل تعرف ألفاظا تظهر االحترام وتثير السعادة؟

• هل ميكننا أن نحترم دون عنف؟ (نعم: تعلم تأكيد أفكارك دون الضغط على اآلخر.)
• ما الذي ينبغي احترامه، وملاذا؟ (البيئة، اآلخرون، الذات، القانون، الخ.)

• ماذا يعني احترام اآلخر؟ (احترام أفكاره، مظهره اجلسدي، لونه، بلده، دينه، جنسه، الخ.)
• االحترام هو حق وواجب ملن؟ (للجميع)

• عندما يقل احترامك، ماذا ميكنك ان تفعل؟

 ب - دراسة حالة: 
يقلل أحد زمالئك، يف بعض األحيان، من احترامه لزميالتك. ما مظاهر هذا االزدراء؟ وما 

هي خطة العمل التي اعتمدتها لوضع حد لها لهذا السلوك؟

تقييم:
عبئ / ي الشبكة التالية بأمثلة عن حاالت محددة مأخوذة من احلياة املعيشة:

 حالة االحترام                     حالة عدم االحترام                 التدابير التي ينبغي اتخاذها
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مطالبتهم بتقاسم أفكارهم حول ميثاق يتعلق باالحترام.
الشروع يف مناقشه حرة انطالقا من هذه األفكار.

تقسيم مجموعة القسم إلى أربع مجموعات تتكون كل واحدة من خمسة تالميذ، تتكلف كل 
واحدة مبجال واحد من املجاالت أعاله:

• مطالبتهم بتقدمي مقترحات مكتوبة عن املواد التي ستشكل امليثاق.
• جمع األوراق، والقيام بقراءة تركيبية القتراحاتهم.

• تصنيف البنود املقترحة، إزالة التكرارات، إلغاء البنود غير املتفق عليها من قبل التالميذ 
وتعويضها ببنود تبدو مهمة.

• اختيار طريقه التعبير عن امليثاق. على سبيل املثال، نطلب من التالميذ االختيار بني الصيغ 
األربع التالية: " يجب احترام فضاءات املؤسسة"، أو "أحترم فضاءات املؤسسة " أو "احترموا 

فضاءات املؤسسة " أو "أحاول احترام فضاءات املؤسسة".

النشاط الثاني: حتقيق ميثاق االحترام 
(تفكير/ نشاط داخل القسم وخارجه)

األهداف

الفئة املستهدفة
املجموعة

املدة
التحضير

اللوازم

تطوير مواقف التالميذ من احترام البيئة ،اآلخرين والذات.
تطوير روح التعاون من خالل أعمال مشتركة.

تطوير الوعي باملواطنة داخل املدرسة

من 11 إلى 17 سنة ( مراعاة املرحلة العمرية)
20 تلميذا موزعني إلى مجموعات صغرى من خمسة تالميذ

 ساعتان
 فضاء مالئم لعمل املجموعات 

أوراق، أقالم لبدية ملونة 

سيرورة النشاط:
 مطالبة املتعلمني / املتعلمات بكتابة ما يريدون أن يروه محترما. وميكن أن ينصب التفكير 

والتعبير على املجاالت األربعة التالية: 

1 -   احترام البيئة املعيشية داخل املدرسة. 
2 -  احترام البيئة املعيشية يف أماكن أخرى (احلي، البلدة، القرية، الخ). 

3 -  احترام اآلخرين داخل املدرسة. 
4 -  احترام اآلخرين يف أماكن أخرى.
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اقتراحات أخرى:
1) الشعار (يف الفصول الدراسية، يف افضاء املؤسسة، أو خالل لقاء من لقاءات الشباب)

الشروع يف جتميع شروط امليثاق باستخدام اجلدول التالي:
املجاالت                                                                شروط امليثاق

 احترام مجال احلياة داخل املدرسة 
احترام مجال احلياة يف أمكنة أخرى ( احلي، املدينة، القرية ...)

احترام اآلخرين  داخل املدرسة 
احترام اآلخرين  يف األمكنة األخرى 

تقييم:
اقتراح مجاالت أخرى ميكن وضعها يف إطار ميثاق االحترام.

اقتراح ميثاق احترام بنني / بنات يحقق التكافؤ واالحترام املتبادل.

عن حاالت محددة مأخوذة من احلياة املعيشة:

إسمي :  

أحب يف املدرسة

رياضتي املفضلة

إذا كانت لدي
 القدرة على
 تغيير شيء 

يف العالم

حيواني املفضل

ال أحب يف املدرسة

مستقبال
أود

ان اصبح
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يسمح هذا النشاط للشباب مبا يلي:
•  تقدمي أنفسهم يف مجموعة.

• املضي قدما يف معرفة الذات؟
• اكتشاف اسم كل واحد.

• تقدمي الذات بشكل مختلف.
• اكتشاف نقط التفرد، ونقط االختالف عن اآلخرين.

• تعلم االستماع وإعادة صياغة املسموع.

ميكن اقتراح شعارات أخرى، أو حتضيرها من قبل التالميذ أنفسهم، ثم مطابتهم بتعبئتها 
وقراءتها على زمالئهم ومناقشتها ملعرفة مب يتفرد كل واحد، وفيم يختلف عن اآلخرين.

• أمأل/ئي الشعار.
• اعرض / ي على زمالئك شعارك. 

• حاور/ ي زمالءك – زميالتك ملعرفة ما تفردت به، وما تشترك / ين معهم فيه.

2) التعاقد على االحترام املتبادل يف املؤسسة :

الواضح  للتواصل  أساسا  وجماعية،  منسقة  بطريقة  صيغ  الذي  الَعقد  هذا  سيشكل 
والسهل إلرساء االحترام املتبادل داخل املؤسسة، وجعل التعلمات أكثر فعالية. إنه سيقود 
إلعطاء  والتوافق  احلوار  على  وسيشجع  سلوكهم،  عن  التساؤل  إلى  والبالغني  التالميذ 

معنى "للعيش معا" يف املؤسسة املدرسية.

توجيهات  وفق  إذن،  ي،   / أكتب  االحترام.  يسودها  مؤسسة  يف  العيش  حقا،  تود/ين، 
واضح  لتواصل  يؤسس  مؤسستك،  داخل  املتبادل  لالحترام  عقدا  أستاذتك  أستاذك/ 
وسهل ميكن من ترسيخ االحترام املتبادل يف مؤسستك، وذلك على أساس أن يتعلق هذا 

العقد بالعالقات والتعلمات واألنظمة يف املؤسسة شريطة:  

• أن يتأسس على قيمة محورية هي احترام الغير، مع توضيح املسافة بني البعد املثالي 
الذي حتتويه هذه القيمة والواقع اليومي املعيش. 

• أن يعبر عما هو مهم بالنسبة للكل. 
• أن يحدد واجبات كل فرد. 

• أن يكون مرجعا لكل احلاالت اإلشكالية يف احلياة املدرسية. 
• أن يحدد ما الذي يجب القيام به عند كل مشكلة. 

امتدادات ممكنة
• أسرد / ي حدثا يتعلق بوضعية أو واقعة تشهد على االحترام أو على قلته، كما عاينتها.

تتعلق  متنوعة  ووثائق  ومقاالت  رسوما  يضم  جماعيا  أو  شخصيا  ملفا  ي   / أجنز   •
باالحترام.

• صغ / صوغي عقدا لالحترام املتبادل، وعلقه / يه على سبورة القسم، ويف مختلف 
أروقة املؤسسة، من أجل العودة إليه كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 
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املقطع الثالث: السالم
أهداف

• التحسيس مبفهوم السالم
• تنمية القدرة على االحتاد واالنتماء إلى اجلماعة واملساواة داخل املجموعة.

(تفكير/تقاسم انطالقا من صور، ومن خالل تصورات شخصية.) 

األهداف

الفئة املستهدفة
املجموعة

املدة
التحضير

اللوازم

تعريف السالم انطالقا من التمثالت الشخصية للتالميذ.
توسيع وصقل هذه التمثالت.

ما بني 11 و 17 سنة
20 إلى 30 تلميذا موزعني على مجموعات من خمسة أفراد

ساعتان
لصق – تقدمي الوسائل 

سبورة، أوراق، أقالم، رسوم توضيحية ترمز إلى السالم     

النشاط األول: تعريف مفهوم السالم 
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سيرورة النشاط:
• حدد/ي مفهوم السالم انطالقا من الصور أعاله، ومن تصوراتك الشخصية.

• أبرز/ي شروط إحالل السالم داخل مجموعة مختلطة (تتألف من البنني والبنات).
• حاول/ي، ضمن مجموعة، تقدمي ملخص عن مفهوم السالم.

العمل على حترير  أجل  من  األخرى،  املجموعات  وملخصات  بني ملخصك  قارن/ي   •
ملخص مشترك.

األهداف

الفئة املستهدفة
املجموعة

املدة
التحضير

اللوازم

دعوة التالميذ لتقدمي وصفتهم اخلاصة للسالم.
تطوير التعاون داخل املجموعات.

  مراعاة املرحلة العمرية ما بني 13 و 17 سنة
20 تلميذا موزعني على أربع مجموعات من خمسة أفراد

ساعتان
ورق مقوى، أوراق، أقالم ملونة

أوراق،  ورق مقوى لألصغر سنا،

تقييم:
عرض اخليارات التي مت التوصل إليها يف حتقيق الوثيقة املشتركة، وشرحها ثم 

االستدالل عليها.
تعريف السالم يف جملة، صورة، شعار وتبرير ما مت اقتراحه.

  النشاط الثاني:  وصفة السالم
(تفكير جماعي داخل القسم)

 «يف البداية ضعوا شيئا من احلب، أضيفوا قليال من اللطافة، ثم جزءا من اإلميان بثقافة 
الصداقة،  و  الثقة  من  كثيرا  أضيفوا  إيجابي∙  مفعول  التركيبة  لهذه  سيكون  املشاركة∙ 

واسقوها بالسعادة و السرور∙ ضعوا كل هذه العناصر يف قلوبكم، و سترون السالم » 
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سيرورة النشاط:
بعد قراءة املواد أعاله، نطالب املتعلمني ب:

• شرح هذه الوصفات عن طريق حتديد العناصر املختلفة التي تشكل السالم.
• اإلفصاح عن أفكارهم إزاءها.

• محاولة إثراء األفكار التي يف متناولهم داخل مجموعات صغرى، ثم الشروع يف تركيبها 
تركيبا إجماليا.

• تخيل حاالت ال تنجح فيها هذه الوصفة بسبب "عنصر سيئ"

1)  وصفات أخرى للسالم
   ( مجموعة الشباب ) 

  " لبناء السالم، ألصقوا أيديكم بعضها ببعض جيدا وبحنان، أشيعوا االبتسامة حولكم، 
هذه  طبخ  على  واعملوا  احلمام،  وأطلقوا  الورد،  أنثروا  العالم،  حول  الصداقة  ووزعوا 
الوصفة حتت أشعة الشمس، ثم زينوا محيطكم بحبات السالم... إننا سعداء لتقاسم هذه 

احللوى معكم." 
• هل تبدو لكم هذه احللوى شهية لبناء السالم؟

• إذا كان اجلواب بنعم، بني / ي كيف ذلك؟
• إذا كان اجلواب بال، حاول / ي   تصحيح الوصفة املقدمة∙

تقييم:
اقترح(ي) وصفة لسوء فهم، شجار، حرب

اقترح(ي) تدابير لتجنب ذلك

إقتراحات أخرى:
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2) تنشيط املجموعة

نشاط ثقايف وفني داخل القسم أو يف ناد للشباب (رسم – تعريف – نص)

• استئناسا بالصور السابقة، حاول / ي، بشكل فردي أو جماعي، إجناز رسم يرمز الى السالم.
• ارفق / ي الرسم املنجز بنص صغير حول السلم.

امتدادات ممكنة
• ألعاب ، توليف مسرحية حول موضوع السالم.

• إعداد ملف حول السلم

املقطع الرابع: العدالة
أهداف

• التفكير بشكل جماعي يف معنى العدالة.
بني    واملساواة  املواطنة  قيم  ونقل  العنف،  من  احلماية  أجل  من  العدالة  أهمية  إدراك   •

اجلنسني
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تقييم:
شرح كيف أن احلاالت املوصوفة أعاله تعد مثاال عن خسائر بالنسبة للشخص واملجتمع 

والوطن.

(داخل القسم أو يف إطار جمعوي) 

األهداف

الفئة املستهدفة
املجموعة

املدة
التحضير

اللوازم

التحسيس بدور العدالة يف منع العنف.
ما بني 11 و 17 سنة (اختيار حالة أو أكثر، وذلك حسب الفئة 

املستهدفة )
مجموعات من خمسة أفراد

من ساعة إلى ساعتني، وذلك تبعا للحاالت التي مت حتديدها
فضاء لعمل املجموعات

صور، سبورة، أوراق، أقالم رصاص  

سيرورة النشاط:
مطالبة املتعلمني ب:

•  مالحظة الوسائل املقترحة.
•  تبيان ماذا متثل؟ وكيف ميكنها أن تكون صادمة؟

•  ذكر حاالت ظلم أخرى معيشة، أو متت مشاهدتها عبر وسائل اإلعالم.

الدعامات:

لنشاط األول: دراسة حاالت

ج) مؤسسة تعليمية تعرضت 
للخراب و تدمير من طرف 

مجهولني

ب) إقدام بعض اجلماهير 
على أعمال شغب  و عنف 

أثناء مباراة لكرة القدم

أ)  فتاة تتعرض لالعتداء 
على يد شابني جانحني
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تقييم:
تنظيم مناقشة حول تدخالت " الفاعلني "، وكذا القضايا املتعلقة بالعدالة التي أثيرت أثناء 

احملاكمة.

سيرورة النشاط:
• دعوة التالميذ لتوزيع األدوار فيما بينهم وإعداد / ارجتال تدخالتهم : قضاة ،مدعي عام، 

محامون ، متهمون ، ضحايا وجمهور.
• لعب األدوار املوزعة على املسرح.

• يعمل باقي التالميذ (املتفرجون) على تدوين مالحظات خالل إجراء احملاكمة.

النشاط  األول:  ماذا تعني لك العدالة؟ حدد / ي تعريفا لها∙
تفكير / نقاش

انطالقا من تصوراتكم.
•عمل فردي: يفكر كل شاب، خالل دقائق، فيم تعني العدالة بالنسبة له، وليحدد، بتعبيره 

اخلاص، مفهومها، دون أن يلجأ لقاموس ما، مضيفا إلى ذلك تعريفه اخلاص لها.

لعبة االدوار (داخل القسم أو يف إطار جمعوي)

األهداف

الفئة املستهدفة

املجموعة

املدة
التحضير

اللوازم

التحسيس بدور كل عضو يف احملكمة.
الكشف عن ضرورة قيام الهيئات القضائية مبكافحة الظلم.

   ما بني 11 و 17 سنة
واحدة  مجموعتني:  إلى  مقسمة  تلميذا  ثالثني  من  مجموعة 
دور  تلعب  والثانية  تالميذ)،  (عشرة  احملكمة  هيئة  تشكل 

اجلمهور، وتعمل على تدوين املالحظات.
ثالث ساعات 

حتويل قاعة الدراسة إلى قاعة محاكمة 
 موائد، َكراٍس، أوراق، سبورة

النشاط  الثاني: جلسة محاكمة

قتراحات أخرى:
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املقطع اخلامس: الدميقراطية

أهداف
• ممارسة الدميقراطية والتعاون.

• حتليل معطيات وضعية.
• إبراز دور الدميقراطية يف منع العنف، ونقل قيم املواطنة واملساواة بني الرجل واملرأة.

• العمل يف مجموعتني داخل القسم:  
- تقسيم مجموعة القسم إلى مجموعتني كل منها تدافع عن وجهة نظر خاصة مع تعزيزها 

بأمثلة من الواقع: 
- تدافع املجموعة األولى عن الوضعية اآلتية: "العدالة هي إعطاء نفس الشيء لكل واحد."

- تدافع املجموعة الثانية عن فكرة: " العدالة هي إعطاء كل واحد حسب حاجاته "

النشاط الثاني: بحث جماعي  
انطلق / ي من حاالت ملموسة، وأجنز / ي بحثا فرديا أو جماعيا يبني أن " العدالة مضمونة 

بالقانون". 

امتدادات ممكنة
زيارة محكمة

إجراء مقابلة مع أحد ممثلي العدالة

تفكير/اتخاذ قرار جماعي ( داخل القسم أو يف فضاء جماعي)

األهداف

الفئة املستهدفة
املجموعة

املدة
التحضير

اللوازم

تطوير قيم التشاور والتبادل.
تعلم حتمل املسؤولية.

االمتثال لقرار املجموعة.
ما بني 11 و 17 سنة
مجموعات من 5/6 

ثالث ساعات
فضاء لعمل املجموعات 

سبورة 

النشاط األول: التقرير بشكل جماعي
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• إنشاء مجموعات من 5/6 تالميذ.
• دعوة التالميذ إلى تأمل الوسائل. 

• تذكير بالتعليمات: يف غضون 10 دقائق، يجب على كل مجموعة أن تتفق. على املستخدم 
الذي ينبغي طرده، وأن تستدل على اختيارها
• تقدم كل مجموعة اختيارها وتشرح أسبابه.

• مناقشة فيما بني املجموعات (15 دقيقة)
• إذا أراد املتعلمون التصويت يف نهاية املناقشة، ميكن مواصلة املناقشة بعده، ملعرفة ما إذا 
كان ملثل هذا التصويت ما يبرره يف ذلك الوقت، وكيف مت الوصل إلى قرار من هذا القبيل، 
وإذا كان التصويت سليما، فإن من شأن اإلجراءات الصحيحة أن تسمح بحل مشكلة من 

هذا النوع.
السند: يف أحد املعامل، ونظرا لقلة املداخيل، مت اتخاذ قرار فصل أحد العمال. توجب على 
املدير ومناديب العمال اختيار املوظف الذي سيتم التخلي عن خدماته من بني هؤالء العمال 

الثالث:
1 -  عامل عمره 24 سنة، متزوج، أب لطفل واحد، مردوديته متوسطة، وغالبا ما ينتقد 

األشياء التي ال تروقه. 
لكن  متأخرا،  يصل  ما  غالبا  نفقة،  يتطلب  لطفل  وأب  مطلق  سنة،   24 عمره  عامل   -  2

مردودية عمله جيدة.       
عامل   أقدم  إنه  ماديا∙  راشدين مستقلني  لولدين  أب  و  متزوج  50 سنة،  عامل عمره   -  3

باملؤسسة، يقوم بكل ما يطلب منه يف العمل، لكن بدون أية مبادرة شخصية∙

تقييم: 
جعل املتعلمني يفكرون يف عمل املجموعات التي ينتمون اليها، انطالقا من النقاط التالية:

• عدد املشاركني.
• كيفية أخذ الكلمة.

• سلوك املجموعة
• االستماع.

• لتبادل.
• أخذ املالحظات.

• اتخاذ القرار
• التحدث باسم املجموعة

إن الوعي بهذه العملية يعادل االستيعاب احلاصل للعملية الدميقراطية.
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•
•

17 11

ويناقشونها  أعدوها،  التي  القوائم  بني  التالميذ  يقارن   ، أفراد  أربعة  من  مجموعات  يف   •
محاولني االتفاق على قائمة واحدة تخص أساليب املشاركة.

• تقارن املجموعات القوائم التي أعدتها، وتتوافق حول قائمة مشتركة.
• دراسة حالة: يترشح أربعة أفراد (فتاتان وولدان) الختيار ممثل فريق، ويسعى كل واحد منهم 
بطريقة  االختيار  قرار  يتخذ  أن  على  املنصب،  بهذا  للظفر  اخلاصة  مهاراته  تثمني  إلى 

دميقراطية.

تقييم:

•إعطاء تعريف للدميقراطية.
• تقدمي أمثلة عن القرار الدميقراطي
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اقتراحات أخرى
1) تأثير السلطات العمومية على احلياة اليومية للفرد.

• جعل املتعلمني يدركون أن السلطات العمومية تؤثر على حياتنا، تقريبا، يف كل جانب ميكن 
تصوره. فعاملنا يبنيه    اإلنسان، واألمر متروك لنا لنقرر ما الذي نريد أن نفعله به.

• يلزم اتخاذ قرارات سياسية مدروسة ألننا نعتمد اعتمادا متزايدا على بعضنا البعض، 
بدءا من املستوى احمللي إلى املستوى العاملي.

حل  يف  وإدماجها  للخطر  املعرضة  املصالح  مراعاة  على  األقدر  هي  الدميقراطية  إن   •
توفيقي ُمرض، شريطة أن يكون جلميع   املجموعات املعنية رأيها.

العمومية على  السلطات  تتخذها  التي  تأثير اإلجراءات  املتعلمون مدى  يفهم  أن  ينبغي   •
حياتهم اليومية.

ملساعدة املتعلمني، ميكن االنطالق من احلاالت امللموسة التالية:

• أسرد / ي إحدى يومياتك احلديثة: أين ذهبت؟، ماذا كنت ترتدي/ين؟، ماذا رأيت؟، ماذا 
أكلت؟، وماذا شربت؟، مباذا قمت، وماذا استفدت؟

• من بني كل ذلك، ضع/ ي الئحة لألفعال واألنشطة التي تدخلت فيها السلطة العمومية 
أو غيرها من املنظمات احلكومية. 

• انطلق / ي من مبدأ أننا نعيش داخل جتتمع دميوقراطي يصون حقوق كل أنسان يف ظل 
مبدأ املساواة واإلنصاف.

• بني / ي من منظورك الشخصي، وانطالقا من عناصر حياتك اليومية التي يؤثر فيها 
السلطات العمومية، أيا منها يجب تغييرها؟ 

• علل / ي جوابك.
• قدم /ي معلومات عن آليات، ووسائل املشاركة يف الشؤون العامة. 

2) نقاش / مائدة مستديرة داخل القسم، أو بفضاء املؤسسة أو داخل املجتمع  أجب / ي 
انطالقا من األسئلة التالية:

بعني  تأخذ  الدميقراطية،  القرارات  اتخاذ  املشاركة يف  أنواع  جميع  هل  رأيك،  بحسب   •
االعتبار حقوق اإلنسان؟ وهل هي مضمونة قانونيا؟ اشرح / ي جوابك. 

• كيف ميكنكم أن تشاركوا يف الدميقراطية يف بلدكم؟
• ما هي األدوار التي ميكن أن تلعبها املرأة من أجل ترسيخ الدميقراطية؟ 

امتدادات ممكنة:
• أجنز/ي ملفات حول السلطات العامة، املنظمات غير احلكومية 

وصور  (نصوص  الدميقراطية  ترسيخ  املرأة يف  دور  على  الضوء  يسلط  ملفا  أنشئ/ي   •
ورسوم كاريكاتورية.)
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املجزوءة األولى: تقومي إجمالي

1. أذكر / ي أربعة حقوق تبدو لك أساسية، وبر / ي اختيارك.
2. ما هي التدابير التي ينبغي اتخاذها الحترام هذه احلقوق؟

3. حتملت مسؤولية احلفاظ على األمن بني زميلني تشاجرا، فكيف ستتصرف؟
القولة؟ كيف تتصرف / ين  العدالة". كيف تفهم / ين هذه  4."العدالة للجميع، واجلميع من أجل 

لضمان تطبيقها؟
5. أنت مسؤول عن مجموعة ترغب يف أن تقدم لها اقتراحا ما. كيف ستتصرف من أجل أن يتم اتخاذ 

القرار بطريقة دميقراطية؟
6. يف نظرك، ما هي اخلطوات التي ينبغي اتخاذها للحد من العنف، وضمان املساواة بني اجلنسني؟
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املجزوءة الثانية

الهوية و االنفتاح

"وأنا أجتول يف اجلبال أبصرت حيوانا متوحشا، وحينما اقتربت منه أدركت أنه إنسان، وملا اقتربت أكثر وجدته أخي." (مثل قدمي)
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Objectifs

Public ciblé

Groupe

Durée

Préparation

Matériel

املقطع األول : الهوية الوطنية : 

                     أسس وأصول

أهداف
•  التحسيس مبفهوم االنتماء للوطن.

•  الوعي باألصول ومبكوناتها.
•  تقوية مفهوم االحترام واملساواة.

النشاط األول : االنتماء
(التفكير داخل الفصل الدراسي، أو بناد من أندية الشباب)

التحسيس مبفهوم االنتماء إلى الوطن
الوعي باألصول ومبكوناتها

من السن 15 إلى 17

عشرون تلميذا موزعني إلى أربع مجموعات من 5 أفراد

أسبوع للبحث، وثالث ساعات للتقدمي

إعطاء التعليمات أسبوعا قبل التقدمي

خريطة، صور، رسوم كاريكاتورية
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املصدر:

 Carte 3d du Maroc, Carte du monde.
http://www.carte-du-monde.net/pays-22-carte-3d-du-maroc.html
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سيرورة  النشاط
توزيع التالميذ إلى أربع مجموعات من خمسة تالميذ تتكلف كل واحدة منها بإنشاء ملف يشار فيه، 

انطالقا من صور، نصوص، خرائط، لوحات.... إلى:

•  إسهام مكونات الشعب املغربي املختلفة يف مجاالت متنوعة،
•  إسهام املزيج الثقايف املغربي، عبر التاريخ، يف جعل املغرب نقطة تالق للحضارات املختلفة.

بعد إنشاء امللفات يتم تقدميها واملقارنة بني محتوياتها احملترمة. انطالقا من املقترحات املختلفة 
ميكن:

•  إنشاء ملف جماعي واحد أكثر شمولية.
•  تنظيم معرض للملفات ووثائق أخرى ( صور، رسوم كاريكاتورية، نصوص، ....) على مستوى القسم 

أو املؤسسة.
مناقشه حاالت االحترام واملساواة بني الرجل واملرأة التي من شأنها تعزيز عضوية الفرد داخل    •

املجموعة.

تقومي:
أجب / أجيبي عن األسئلة التالية:

•  ماهي املكونات املختلفة للشعب املغربي؟
•  ما هي املساهمات الثقافية لهذه املكونات؟

•  كيف تعيش هذه املكونات اختالفها؟

النشاط الثاني: رموز البلدان
(البحث/العمل داخل مجموعة أو يف امليدان) 

معرفة واحترام رموز األمة
معرفة هذه الرموز، دالالتها، واالحترام الذي تستوجبه.

ما بني السن 11 و 17 من العمر.

من 20 إلى 30

ساعتان

جتميع الرموز املمثلة على الصور وغيرها إذا أمكن

املوضوعات التي تشير إليها الرموز
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سيرورة  النشاط
مطالبة املتعلمني ب:

•  ذكر الرموز الوطنية
•  مالحظة الرموز و تعبئة اجلدول اآلتي:

       رقم الصورة                  احملتوى                   ما ترمز إليه           استعماالت  

   

 

تقومي:
ابحث / ي عن رموز وطنية أخرى مبرزا / ة دورها.

اقتراحات أخرى:
1  مالحظة / تفكير 

رموز أخرى
•  نفس األهداف، ونفس اإلجراء، كما يف النشاط السابق.

•  الحظ / ي الرموز وأكمل/ ي تعبئة اجلدول اآلتي:

      رقم الصورة             احملتوى                ما ترمز إليه            استعماالت

   

•  بني / ي كيف تشكل هذه العناصر كلها رموزا لبلدنا؟
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2) بحث / إجناز
الرموز: على  احملافظة 
ب:  املتعلمني  مطالبة 

ذلك. ووسائل حتقيق  الرموز  هذه  على  احملافظة  ببحث حول ضرورة  •  القيام 
القسم. زمالء  على  وعرضه  املوضوع،  ملف حول هذا  •  تكوين 

على  يتوجب  الذي  بااللتزام  التالميذ  حتسيس  هو  املطلوبة  البحثية  األعمال  هذه  من  الهدف 
عنها. والدفاع  األمة  رموز  على  للحفاظ  ونساء)  (رجاال  اجلميع 

ممكنة  امتدادات 
املوضوع، وسيسهم  الضوء على هذا  املزيد من  إلى تسليط  •  سيؤدي تدخل أحد االخصائيني 

باالنتماء. الشعور      تعزيز  يف 
علي  الضوء  تسليط  بهدف  الوطنية  الرموز  بشان  والبنات  البنني  بني  مناقشه  تنظيم   •

الرموز بهذه    املشترك  ارتباطهم 

تنوع  الوطنية:  الهوية  الثاني:  املقطع 

ومتاسك

أهداف
وتنوعها. املغربي  الشعب  مكونات  غنى  وتقدير  إدراك   •

الوطنية  الثقافة  متظهرات  مختلف  جتاه  البناءة  واملمارسات  اإليجابية  املواقف  تنمية   •
أبعادها. كل  يف  واملتنوعة  الغنية 

على  منفتحا  وبقاءه  انعزال،  كل  نبذ  عليه  حتتم  التي  مبغربيته  واعتزازه  الفرد  شعور   •
اآلخر.

قبل  من  املشاركة  هذه  وباحترام  البلد،  تنميه  يف  املرأة  مشاركة  بأهمية  التحسيس   •
املواطنني.
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النشاط األول: التعدد اإلثني
(تفكير / تبادل األفكار داخل القسم)  

الوعي بالتنوع اإلثني

تعزيز الشعور بان التنوع العرقي عنصر من عناصر الثروة والتماسك 
االجتماعي الالزم للتنمية املستدامة يف البلد

ما بني السن 11 و 17 من العمر
ما بني 20 و 30 تلميذا موزعني إلى مجموعات صغرى

مرحلتان، مدة كل منهما ساعتان.
فضاء العمل.

رموز متثلها الصور + نسخة من جدول األسماء املقترحة.

سيرورة النشاط:
املرحلة 1:

كتابة اآلية القرآنية الكرمية التالية على السبورة:
لتعارفوا. إن أكرمكم عند اهللا  إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل  الناس،  أيها  "يا 

أتقاكم." (قرآن كرمي، سورة احلجرات، اآلية 49)
بدء مناقشه جماعية، انطالقا، على سبيل املثال، من األسئلة التالية:

•  بني / ي من املخاطب يف هذه اآلية الكرمية؟
•  أذكر / ي كيف يُتَرجم التعدد البشري؟

•  حدد / ي ما هي التوصيات التي ميكن أن توجهها إلى البشر؟
•  أوضح / ي ما هي املفاهيم األساسية املمكن استخالصها من هذه اآلية الكرمية؟

•  ابحث / ي عن آيات أخرى أو أحاديث نبوية تتضمن املفاهيم نفسها.
•  أذكر / ي آيات قرآنية وأحاديث نبوية تثمن احترام املرأة.

املرحلة 2:  العمل يف مجموعات صغرى

بدء النشاط بالسؤال التالي : حدد / ي املكونات اإلثنية املختلفة للساكنة املغربية؟
•  تكوين مجموعات عمل من 4 إلى 6 تالميذ

•  إعطاء كل مجموعة نسخة من اجلدول أسفله، ومطالبتها مبالحظة األسماء الواردة يف اخلانة " أ "، 
ثم مطابقة كل واحد منها مع التعريف الذي يقابله يف اخلانة " ب "

•  املقارنة، بعد ذلك، بني اقتراحات املجموعات املختلفة.



45

* Source: www.jeuneafrique.com/171077/societe/y-a-t-il-encore-des-juifs-au-maghreb/

•  اللجوء إلى التصحيحات الضرورية.
•  حتديد األصول املختلفة للسكان املغاربة.

             الالئحة  (أ)                 الالئحة  (ب)
أ – أكوزال
ب – أكناو

ج – بركاش
د – بوخاري
ه – أسولني

و – باعمراني
ز – الصقلي
ح – أمزال

ط – فنجيرو
ي – الركيبي
ك – أزوالي

ل – حضرمي 

1 – اسم حتمله بعض العائالت األندلسية األصل، ويأتي من مدينة 
فنخيرولة يف أسبانيا

حتمله  اسم  وهو  أزول(طيب)،  أو  إيزيل  من  أمازيغي  لفظ   –  2
باخلصوص عائالت يهودية من املغرب العربي وفرنسا وإسبانيا

3 – من قبيلة الركيبات يف الصحراء املغربية
4 – َحّداد باألمازيغية

5 – اسم ميكن أن يذهب بنا إلى غانا، وهي مملكة إفريقية غنية كانت 
لها عالقات جيدة مع املغرب

6 – من حضرموت، وهي جهة يف جنوب اليمن
7 – من فاركاس، وهي منطقة من إقليم ليون يف إسبانيا

عبر  غادرت سيسيليا،  أن  بعد  مرت،  أصل شريف  ذات  عائلة   –  8
األندلس قبل أن تستوطن املغرب

9 – اسم أمازيغي يعني الصخرة، وحتمله عائالت  يهودية يف املغرب 
العربي

10 – اسم أمازيغي حتمله عائالت يهودية يف املغرب العربي
11 – جمعها بواخر، وهم جنود موالي إسماعيل من أصل إفريقي

12 – من عائلة كبيرة تستوطن املنطقة املوجودة بني تيزنيت  وواد نون
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تقومي:

الواردة  األشخاص  إليها  ينتمي  التي  اجلغرافية  باملواقع  أعاله  الواردة  الصور  ربط    •
أسماؤهم فيها.

•  البحث عن أسماء أخرى فيما يتعلق باألصل اإلثني أو اجلغرايف حلامليها.

النشاط الثاني:   التعدد الثقايف
(مالحظة / تعبير داخل القسم، أو يف ناد من أندية الشباب)

تسليط الضوء على تنوع وثراء الثقافة الوطنية.
التوعية مبختلف وسائل التعبير عن هذه الثقافة.

إبراز دور الثقافة يف مكافحة العنف.

ما بني 13 و 17 سنة
20 تلميذا

ساعتان
قاعة

نص، صور، ورق

سيرورة النشاط:
ليالي املغرب

" كل الذين زاروا املغرب انبهروا بغنى روائح املغرب وطبخه وتعابيره الفنية. لقد أثر فيهم بدون شك 
احلس التواصلي لدى سكانه، وكذا ارتباطهم بالقيم الروحية... وانفتاحهم على حداثة مكتملة متاما. 
لقد ورث املغرب أيضا، إلى جانب تراث أمازيغي بقي حيا، ثقافة عربية أندلسية نقية، ظال معا 

حاضرين يف التعبيرات املوسيقية والشعرية كما يف العمارة."
(/www.adem.ch/maroc/grille.htmالصانع التقليدي والتغذية)

بعد قراءة النص، يشرع يف التقاسم انطالقا من األسئلة التالية:
•  ما األمر الذي يؤثر يف زوار املغرب؟

•  ما هي أصول الثقافة املغربية املذكورة يف النص؟
•  هل تعرف / ين أصوال أخرى لهذه الثقافة؟

•  هل هناك فنون نسائية محددة؟ إذا كان األمر كذلك، فما هي الصفات التي تتميز بها؟
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سيرورة النشاط:
•  انسخ / ي اجلدول على ورقة، ثم عبئه / عبئيه مبعلومات خاصة بك.

•  اعرض / ي ورقتك. 

•  حاول / ي تفسير أصول هذه األسماء، وكذا القصص والنكت املرتبطة بها. 

•  أجنز/ ي بحثا حول إيتيمولوجيا (علم أصول الكلمات) األلقاب الشخصية، أصولها، معانيها... 

اجلدول 

االسم العائلي
االسم الشخصي

األصل
املعنى

تقومي:
أمتم / أمتي اجلدول التالي:

األصل           االسم
فرانسواز

راج
أوسمان
خوانيت
كسينغ

ياماشيتا

أوجد / ي الئحة أخرى ألسماء أجنبية وحدد / ي أصولها
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النشاط الثاني : التسمية بلغات مختلفة (باملصرية، بالتركية،  
                         بالسنيغالية، بالصينية، باألمريكية ....)

(لعب أدوار داخل مجموعة شبابية)     

وضع النفس مكان الغير.
االنفتاح على الغير.

ما بني السن 13 و 17

ثالثون تلميذا موزعني على مجموعات صغرى.

ساعتان
فضاء االشتغال

ورق، سبورة

سيرورة النشاط:
•  اعط / ي لنفسك اسما من اختيارك (باملصرية، بالسنيغالية...) 

•  هذا االسم اجلديد يجب أن ميثلك بشكل إيجابي.
•  عرف / ي نفسك حسب هويتك اجلديدة.

تقومي:
لعب ثنائي: ( تلميذ – تلميذة ) يقترح أحدهما اسما، ويعمل اآلخر على  إيجاد أصله.

اقتراحات أخرى
1) إبداع:

سرد قصة تختار لشخصياتها هويات جديدة 

•  إنشاء قصة حتمل شخصياتها هويات جديدة اختارها التالميذ يف النشاط السابق.
•  الهدف هو التحسيس مبفهوم االنفتاح على الغير، وباالحترام الذي يستحقه.

•  وضع النفس مكان الغير يعني محاولة فهمه أحسن.

2) محاكاة
تخيل لقاء بالعديد من الشخصيات

•  يهدف اللقاء بهذه الشخصيات إلى تقوية روح التفاهم والتوافق مع اآلخر.  
•  تخيل / ي أن بعض هذه الشخصيات اجلديدة التقت فيما بينها، وشرعت يف نقاش.

•  العب / ي هذا املشهد بنقل هذه النقاش أو متديده.
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سيرورة النشاط:
•  اذكر/ ي  مختلف قارات العالم.

•  حضر / ي  قائمة بأسماء  الدول التي تشكل كل قارة.

•  قم / قومي بتجميع الدول حسب املنطقة اجلغرافية، االقتصادية، الدين، اللغة...

تقومي:
•  لعبة العواصم: ذكر بلد واملطالبة بتحديد عاصمته.

•  لعبة البلدان: ذكر عاصمة، واملطالبة بتحديد البلد الذي متثله.

النشاط 2 :  الكوب 22
(املناقشة يف مجموعات)

التحسيس مبشاكل تغير املناخ
أشغاله،  نهاية  املقدمة يف  التوصيات  وأهمية  نوعية احلدث  إدراك 
وكذا  التطور،  عملية  لفهم  عنه  غنى  ال  عنصرا  منه  جتعل  والتي 
تصورات العالم الذي نعيش فيه، والذي يشكل مستقبله حتديا لنا 

جميعا.
التحسيس بدور كل من املرأة والرجل يف حتمل املسؤولية يف الوقاية 

من العنف
تهيئه بيئة صحية للوقاية من العنف ومكافحته.

ما بني السن 5 و 17
أربع مجموعات من 5 تالميذ

ثالث ساعات
استنساخ النص املساعد

نص، صور

خرائط العالم / القارات، أوراق، أقالم ملونة
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سيرورة النشاط:
املرحلة 1

الدعامة : من بني املبادرات الهامة التي اتخذت أثناء مؤمتر كوب 22، ميكن ذكر ما يأتي: 
•  اتفاق مراكش املتعلق   باملناخ الدولي 2017-2020  

•  املبادرة "على الطريق بحلول عام 2050 " ، مع االهداف الرئيسية إلنشاء شبكة موسعة من املنظمات 
احلكومية واملنظمات غير احلكومية العاملة من أجل تكريس التنمية املستدامة؛

•  إحداث شراكة على الصعيد العاملي   بشأن مصادر الطاقة املتجددة والتطور السريع نحو الطاقة 
النظيفة؛

•  وضع خطط عمل يف افريقيا لوقف اضرار تغير املناخ واملساهمة يف احلد من تدفقات املهاجرين؛
•  االعالن عن استحداث جائزة محمد السادس من أجل املناخ والتنمية املستدامة، لتشجيع املبادرات 

األكثر ابتكارا يف هذه املجاالت،

من بني هذه املبادرات بني / ي ما هي التي تبدو لكم عاجلة التطبيق؟ وأوضح/ ي ملاذا؟

املرحلة 2

للتعجيل بهذه اإلجراءات، وبلوغ أهدافها املتوخاة، اقترح متخصص يف هذا املجال ما يلي:

• املشاركة الفعلية واالنضمام اإليجابي للجهات احلكومية الفاعلة، و املجتمع املدني والهيئات املنتخبة؛
•  التزام جميع األطراف إلعطاء دفعة دينامية للحد من عواقب النتائج الوخيمة املترتبة عن تغير 

املناخ؛
• إدماج يف املناهج الدراسية والبرامج التعليمية مقاربات بيداغوجية تستهدف التربية على التنمية 

املستدامة، التحسيس باملشاكل املناخية واملواطنة العاملية؛
•  تنظيم حمالت توعية بشأن النتائج الوخيمة املترتبة عن تغير املناخ لفائدة التالميذ والشباب عموما،

•  دعم قدرات املجتمع املدني يف مجال التنمية املستدامة من خالل تنظيم لقاءات وورشات عمل؛

•  تقوية دور وسائل االعالم والشبكات االجتماعية يف التحسيس والتوعية بالظواهر املناخية وانخراط 
اجلميع من أجل تفعيل توصيات مؤمتر كوب 22.

مطالبة املتعلمني بذكر االقتراحات التي تبدو لهم أكثر صلة، وتبرير اختيارهم.

 
تقومي :

•  كيف تترجم املشاكل املتعلقة باملناخ يف احلياة اليومية؟

•  ما هي التدابير التي ينبغي اتخاذها ملعاجله مشاكل املناخ؟

•  كيف تساهم البيئة الصحية يف مكافحة العنف؟
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اقتراحات أخرى
1) املنظمات العاملية

متكني التالميذ من إدراك أفضل للعوملة انطالقا من الدور الهام الذي تضطلع به الهيئات الدولية غير 
املعروفة غالبا .

إظهار الدور الذي تضطلع به املنظمات الدولية يف محاربة العنف واحلفاظ علي السالم.

عبئ/ ئي اجلدول التالي انطالقا من الصور أعاله:

التنظيم
مجال النشاط

ابحث / ي عن منظمات دولية أو إقليمية أخرى، وامأل / ئي  اجلدول نفسه.

2) املواطنة العاملية

يغدو العالم، بصورة متزايدة، قرية صغيرة، وذلك بفضل التطور التكنولوجي.

إن مفهوم املواطنة العاملية هو املستقبل لالحتاد ضد األخطار املختلفة العديدة واملتزايدة التي تتهدد 
كوكبنا، والتي ال ميكن ألحد أن يفخر بالهروب منها.
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أجنز / ي  بحثا  مستعينا / ة  بخريطة العالم، ثم عبئ / ئي اجلدول التالي:

البلد                      3 عناصر مميزة من ثقافته
 
 
 
 

ضع / ي قائمة جتمع بني القواسم املشتركة واالختالفات مع ثقافتك اخلاصة.

امتدادات ممكنة 
قم / قومي بدراسة تبني / ين فيها إلى أي حد تقدم وسائل اإلعالم صورة منطية ملختلف املجموعات 

الثقافية. 

أجنز / ي دراسة خلريطة تبني توزيع اللغات األكثر انتشارا يف العالم (األملانية، اإلجنليزية، العربية، 
البنغالية، الصينية االسبانية، الهندية، اليابانية، البرتغالية والروسية).

قم / قومي بإجراء استقصاء إليجاد ما هي أفضليات أصدقائكم يف مجال الثقافة الشعبية. (ميكن 
ترتيب النتائج  حسب األفضلية)،  وقدمها / يها على لوحة ورقية (املالبس، املوسيقى، الرياضة، 

مجلة....)

املقطع اخلامس: التضامن االنساني  

التضامن سلوك أخالقي نبيل يتمثل يف تقدمي وتبادل املساعدة مع الغير، بهدف حتقيق األهداف 
املشتركة بني أفراد املجتمع بحيث يقّدم كّل منهم جهده ومهارته ومعرفته يف مجاله، فتكتمل أدوار 
يترتب عن  بالصدقة، وال  ليس  تعاوني تطوعي،  إنساني  إنه فعل  املختلفة.  الغايات  لتحقيق  الّناس 

القيام به جزاء.

أهداف
•  تطوير التفكير النقدي.

•  االرتقاء بقيمتي املسؤولية وااللتزام.
•  التعرف على مفهوم التضامن من خالل قصة تتحدث عن التبادل واالهتمام باآلخرين.

•  فهم أن اإلخاء، يتجاوز اجلانب األسري، ليكون قيمة اجتماعية تدرك فوائدها التي تعود 
علي الفرد وعلى اآلخرين عندما يكون هدف فعل اإلخاء عامال من عوامل التقدم البشري 

أو االجتماعي.
•  تعزيز دور كل من الرجل واملرأة يف ترسيخ التضامن اإلنساني
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النشاط األول:   حتديد مفهوم التضامن 
(تفكير / دراسة حالة داخل القسم)  

حتديد احلاالت التي تشير إلى مفهوم التضامن.

ما بني السن 13 و 17 ( ميكن  تكييفها حسب السن)
من 20 إلى 30

ساعتان
فضاء االشتغال

سبورة

سيرورة النشاط:
استمع / ي لقراءة هذه احلاالت، وارفع / ي أصبعك كلما أدركت أن هناك خدمة يتم تقدميها لشخص 

ما.
اجلمل: 

1 - أساعد سيدة مسنة على عبور الشارع.
2 - اخبئ اللعب عن أخي الصغير.
3 -  أتقاسم حلوياتي مع جاراتي.

4 - أغسل األواني لتخلد أمي للراحة.
5 - اختبئ لتناول كعكتي بهدوء.
6 - أجنز واجباتي مع صديقي.

7 - أحمل اخلبز للجيران يف كل صباح.
8 - أساعد أختي على ربط حذاءها.

9 – سأحملك كي حتصل على احللوى من على الدوالب
10 – ال أقرض قلمي لزميلي.

اشرح / ي ملاذا بعض احلاالت ال متثل مفهوم التضامن.

تقومي:
استشهد / ي بحاالت تضامن متت على مستوى املؤسسة أو احلي أو املدينة التي حققت فيها 

اجلهود املشتركة بني الرجال والنساء األهداَف احملددة.

امتدادات ممكنة
ابتكار – جماعيا أو فرديا -  حاالت أخرى يسمح فيها التضامن مبحاربة العنف املوجه ضد فتاة و/ 

أو إعادة حق للمرأة أراد شخص ما أن يسلبها إياه.
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النشاط الثاني:  عمليات التضامن 
(مالحظة / تفكير)      

امتالك القدرة على حتديد مفهوم التضامن كفعل ميكن أن يكون 
فرديا أو جمعويا أو بلديا أو إداريا أو إقليميا أو وطنيا.

معرفة جمعيات، وأعمال تضامنية حتققت عن قرب.
النشطة،  املواطنة  تعزز  التي  واإلجراءات  العمل  كيفية  معرفه 

ومشاركة الشباب يف احلياة احمللية.

ما بني السن 13 و 17

20 تلميذا موزعني على 4 مجموعات من 5 تالميذ
ساعتان

فشاء االشتغال
صور،  نص 

سيرورة النشاط:
املرحلة 1 : االنطالق من متثالت املتعلمني واملتعلمات.

الحظ / ي الصور التالية:
                                            

 
   

•  أجنز / ي بحثا حول عمليات التضامن.
•  أعَدّ / ي  بطاقة تتضمن هذه العمليات التضامنية.

•  اقرأ / ئي هذه االقتراحات.
•  ابحث / ي معا عن الكيفية التي وضحت بها مفهوم التضامن.

•  اذكر/ ي اآلثار املترتبة عن هذه العمليات. 
•  ميز/ ي بني مختلف مستويات االلتزامات التضامنية: الفردية، اجلمعوية، البلدية، الوطنية، ...
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املرحلة 2
قراءة النص التالي: "رسالة كريو"

                      
" السالم عليكم!  أنا أولدرمان، كريو، ابن كريو وحفيد كريو! هل تعرفون مفهوم كريو؟ كريو هو راوي 
قصص عمومي ينتقل من قرية إلى أخرى. راو ال ميلك شيئا ذا أهمية: لديه أدواته املوسيقية، معارفه 
وروحه. يف جميع أنحاء املنطقة الواقعة مبا فيها تلك بني نهر السنغال ونهر غامبيا، أعرف تاريخ كل 
أيام لالحتفال بالذكرى األولى جلمعية  قرية، كل عائلة، كل واحد منكم. سوف أكون بينكم خالل 

القرية. 
يف السنة املاضية، ويف نفس التاريخ، أنتم، أيها القرويون، قررمت، بالطبع، تأسيس جمعية. أردمت أن 
تتحدوا وتعملوا معا من أجل تنمية القرية، وعلى مدار السنة جمعتم أمواال وأنفقتموها. ولذا فإننا 
سوف جنتمع حتت شجرة األحاديث، وجميعا، جماعة النساء، املزارعون، الرعاة، الوجهاء، والتجار، 
من أجل أن نقرر كيف ميكن استخدام هذه األموال لصالح اجلماعة. إنني أعتمد على استقبالكم!"

أولدرمان

قم / قومي بلعب دور انطالقا من النص.
•  ناقش / ي زمالئك من أجل االتفاق على تقدمي مشروع موحد لرفاهية جميع سكان القرية.

•  حدد / ي دور كل من الرجل واملرأة يف حتقيق هذا املشروع.

تقومي:
من أجل تنظيم حملة تضامن مع الفقراء، بني / ي ما هي التدابير واإلجراءات التي ينبغي اتخاذها؟  

                               

اقتراحات أخرى
1) " األصدقاء اجليدون"

                                                              
"إنه الشتاء، اجلو بارد، واألرنب الرمادي ليس لديه ما يأكل. وبينما هو قد وجد جزرتني حتت الثلج، 
ويف الوقت الذي تكفيه واحدة فقط ، فقد فكريف تقدمي الثانية للحصان الذي رمبا ليس لديه طعام. 
تلقى اجلزرة وأكل  أن  بعد  أكل فكر يف اخلروف... وهكذا فكل حيوان  أن  احلصان، بدوره، وبعد 
وامتألت معدته، فكر يف اآلخرين: بدءا باألرنب، فاحلصان، ثم اخلروف والغزال، لتعود اجلزرة يف 

األخير إلى األرنب."

•  تبيان أن العديد من اإلجراءات الصغيرة ميكن ان يؤدي إلى نتائج كبيرة.
•  اإلشارة إلى حكايات وقصص أخرى ترتبط مبثل هذه احلاالت.

•  حتفيز خيال التالميذ من أجل أن يخلقوا، بدورهم، قصصا أخرى من هذا النوع.
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• فتح نقاش حول األسئلة التالية:
- ماذا تغير يف حياة األرنب بني بداية ونهاية القصة؟

- ما رأيك يف سلوك احليوانات؟
- من هو الصديق؟

• أعط / ي أمثلة عن التعاون املتبادل داخل فصل دراسي.
2) " احلمامة و النملة"

استيعاب مفهوم التضامن من خالل قصة تثير مشاركة هموم الغير.
فهم أن اإلخاء، يتجاوز اجلانب األسري، ليكون قيمة اجتماعية.

التضامن سبيل  الغرض من فعل  يكون  الفرد وعلي اآلخرين عندما  تعود علي  التي  الفوائد  إدراك 
التقدم  البشري أو االجتماعي.

قراءة  أو سرد احلكاية

" كانت هناك حمامة تشرب بجانب جدول، وبجوارها منلة انحنت تريد أيضا إطفاء عطشها...، 
لكنها سقطت يف املاء. لقد كانت تصارع محاولة السباحة، وعندما رأتها احلمامة يف ورطة، وأنها 
على وشك الغرق، أخذت مبنقارها ساق عشب، وأمدته إلى املسكينة التي متسكت به واستطاعت 
العودة إلى ضفة النهر. بعد ذلك بقليل مر صياد يحمل قوسا ونشابا، فرأى يف احلمامة وجبة 
بالقرب  بقيت  التي  النملة  لكن  نشبه،  واستعد إلطالق  احلمامة،  استهدف  االنتظار!  رائعة يف 
تخيلت ما سيحدث، وبسرعة، لسعت قدم الصياد. فوجئ هذا األخير، وأدار رأسه وانحنى حلك 

كعبه، ولم يكن على احلمامة إال اغتنام الفرصة والطيران."

فتح نقاش حول األسئلة التالية:
• ما رأيك يف سلوك احليوانات؟

• هل من الضروري دائما أن نكون قد تعرفنا على بعضنا مسبقا، وأن نكون أصدقاء ملساعدة بعضنا 
البعض؟

هل تعتقد / ين أن مفهوم التضامن هو فكرة املعاملة باملثل (التبادلية): "أساعد اآلخر عندما يحتاج 
وأنا أعرف أنني سوف أحتاج، أنا اآلخر، ملساعدته يوما ما.

• ابحث / ي عن أمثلة على ذلك.
• ابحث / ي يف املكتبة عن قصص من هذا النوع.

• جد / ي أمثلة من حياة القسم قريبة من الوضعية التي تعاجلها هذه اخلرافة.
• أبرز/ ي الدور الذي يحققه التعاون من أجل محاربة العنف، واملساواة بني اجلنسني.
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الوحدة الثالثة

حقوق وواجبات 

" تعمل اململكة املغربية جادة على تقوية مسلسل  بناء مؤسسات الدولة احلديثة املرتكزة على مبادئ املشاركة  والتعددية واحلكامة 
اجليدة. إنها تسعى إلى تطوير مجتمع متضامن ينعم فيه اجلميع باألمن واحلرية  واملساواة واحترام الكرامة والعدالة االجتماعية، يف 

إطار املوازنة بني احلقوق واملسؤوليات واحلقوق املدنية"  ( ديباجة دستور 2001 )
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أهداف
•  الوعي مبفهوم احلقوق والواجبات

•  ربط احلق بالواجب
•  تقوية القيم املدنية من أجل احلماية من العنف جتاه الفتيات والنساء، واكتساب قيم املواطنة، 

وقيمة املساواة بني اجلنسني.

النشاط األول: احلقوق والواجبات
(تفكير/ مناقشة داخل القسم أو ضمن مجموعة من الشباب)

التحسيس بواقع كوننا نتكلم عن احلقوق أكثر من الواجبات.
التحسيس بضرورة املوازنة بني احلقوق والواجبات.

التوعية باملساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق والواجبات.

ما بني 15 و 17 سنة
عشرون تلميذا

ساعة واحدة                                                                                       
فضاء                                                                                                 

سبورة، أوراق، أقالم

املقطع األول: أساسيات
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سيرورة النشاط:
4/ هـ - 5/ ب  -  3/ أ –  2/ ج –  املطالبة بربط احلقوق بالواجبات املقابلة لها ( األجوبة: 1/ و – 

6/ د - 6/ط  - 8/ ح – 9 / ز
مطالبة املتعلمني بتبرير إجاباتهم.

املرحلة 1 - الشبكة:
واجبات      حقوق       

املرحلة 2
• اختر/ اختاري من بني احلقوق والواجبات ما يبدو لك أكثر أهمية، 

• علل / ي جوابك
• تعزيز:

- املشاركني يف محاربة العنف
- املساهمني يف املساواة بني اجلل واملرأة

احلقوق:        الواجبات :

1 - عالجات طبية جيدة
2 -  تربية جيدة

3 -  احلماية والرعاية
4 -  عدم التعرض للعنف

5 -  عدم اإلقصاء أيا كانت املواقف
6 -  االفتخار بتراثي ومبعتقداتي

7 -  ارتكاب أخطاء
8 -  احلصول على تغذية جيدة

9 -  العيش يف بيئة نظيفة

أ     - محبة اآلخرين والقلق على أحوالهم
ب  - تشجيع مواقف اآلخرين واالرتقاء بها

ج   - احترام الذين يختلفون عنك
د    - احترام ثقافات ومعتقدات اآلخرين

هــ - أال أكون عنيفا مع اآلخرين
و    - التعاون من أجل احلصول على املاء النقي 

والقليل من العالجات الطبية
ز    - عدم تلويث البيئة

ح   - التأكد من عدم وجود من يعاني اجلوع
ط  - قبول استخالص الدروس من األخطاء 

الشخصية

•  احلق يف احترام الذات والكرامة
احلق يف احلماية من كل أشكال االعتداء    •

اجلسدي والرمزي/ األخالقي
•  احلق يف حرية التعبير

•  احلق يف املعلومات
•  احلق يف املشاركة يف انتخاب النواب ، ويف أن 

تكون عضوا
•  احلق يف التضامن

•  احلق يف التمتع باملمتلكات العامة 

• رفض كل أشكال إهانة كرامة الشخص 
• عدو اللجوء إلى العنف

• إلى اآلخرين 
• التعاون مع النواب

• ضمان أداء النائب بعد االنتخاب 
• مساعدة   كل شخص يف وضعية صعبة

• احترام املمتلكات العامة
• احترام اجلماعات احمللية والبيئة
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تقومي:
لعب (ثنائي): يذكر أحد املتعلمني حقا/ واجبا، فيقترح الثاني واجبا/ حقا يقابله.

اقتراحات أخرى:
1) التمييز بني احلق والواجب

    (مالحظة / تفكير داخل القسم)
• مطالبة املتعلمني بإعطاء أمثله عن احلقوق والواجبات التي يتعني احترامها يف املدرسة، على أن 

يعبروا بجمل يبدؤون فيها بعبارة:  "لدي احلق يف........." ، "لدي واجب........".
• تدوين األمثلة على السبورة يف خانتني، أحدهما للحق واآلخر للواجب.

• محاولة حتديد الفرق بني احلق والواجب.
• مطالبة املتعلمني بإعطاء أمثلة مدونة على ورقة، وأن يُحدد فيها إذا ما كان يتعلق ذلك باحلق أم 

بالواجب
يترتب عنه واجب يبني  إقامة عالقة بني احلق والواجب؛ فاحلق  إلى  يتم السعي  التصحيح،  بعد   •
للمتعلمني ما ينبغي فعله وما يجب تركه، ما هو جائز وما هو غير مشروع، وما يسند لهؤالء وأولئك 

كسلطة. ومن أجل القيام بذلك، ينبغي صياغة جمل انطالق من اجلدول النموذج اآلتي:
- " لدي احلق يف ..........., إذن ، من أجل أن يكون ذلك ممكنا ، فمن واجبي أن ...............،

- من حقي أن أعمل يف محيط هادئ، إذن من واجبي أال أحدث ضجيجا داخل القسم من أجل احترام 
اآلخرين.

- "من حقي أن ألعب يف محيط  لطيف، إذن من واجبي احترام األشجار والنباتات املوجودة بالساحة." 
- من حقي أن أحصل على كتب اخلزانة، إذن، فمن واجبي احترام هذه الكتب." 

2) احلقوق والواجبات داخل املؤسسة 
تفكير داخل القسم

باستهداف األماكن يف املدرسة، يتم وضع قائمة بواجبات الطفل موازية لقائمة احلقوق التي يتمتع 
بها.

التي  الواجبات  أدناه مع حتديد  الواردة  يتعلق بقائمة احلقوق  املنزلية فيما  بالواجبات  وضع قائمة 
يتمتع بها املرء إذا أراد املرء احترام حقوقه

يف الساحة: من حقي ان ألعب يف مكان لطيف جميل دون أن يهددني أي خطر. 
الواجبات:...............................................................................................

يف املرافق الصحية: من حقي أن أستعمل املرافق الصحية بكل اطمئنان 
الواجبات:...............................................................................................

يف ركن القراءة: ميكنني احلصول على الكتب من اخلزانة 
الواجبات:..............................................................................................

يف املطعم املدرسي: من حقي أن أتناول طعامي بكل صفاء 
الواجبات................................................................................... وهكذا.....
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ميكن، على سبيل املثال، أن نعتمد كجواب: 

- يف الساحة: الواجبات:  أبقى بالساحة ويف األماكن املرخص التواجد بها. ألعب بهدوء مع رفاقي. 
أعتني باألشجار وبنباتات الساحة. أرمي األوراق يف علب القمامة.

- يف املرافق الصحية: الواجبات:  أذهب إلى هذا املكان فقط عند الضرورة. ميكنني الذهاب إلى 
هناك ألشرب املاء، أو ألغسل يدي. يجب  علي أن أترك املكان نظيفا بقدر اإلمكان.

- يف زاوية القراءة : الواجبات: أحترم القانون الذهبي للصمت. أحترم الكتب و التجهيزات

- يف املطعم املدرسي: الواجبات: آكل  بنظام وبهدوء. أحترم موظفي مطعم املدرسة.  أعتني باألثاث.

وهكذا دواليك.

امتدادات ممكنة 
البحث عن حقوق وواجبات املواطن  يف الدستور املغربي لسنة 2011 

جرد حقوق وواجبات املواطن

• احلقوق والواجبات املدنية: احلق يف احلياة، احلرية ، األمن ، والسالمة الشخصية.......  
• احلقوق والواجبات السياسية: املساواة أمام القانون ، املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة، حرية 

التعبير، حرية الصحافة، العمل اجلمعوي،  عقد اجتماعات، التظاهر، واحلق يف التصويت.....
• احلقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية: احلق يف الشغل، حق الشغل من أجل املصلحة العامة، 

واالضطالع باملسؤوليات املدنية واملهنية، والوفاء باملساهمات الضريبية.

إجراء بحث حول حاالت األشخاص احملرومني من حقوقهم، واألشخاص الذين ال يقومون بواجباتهم 
املنزلية ومناقشتها يف مجموعات، ومناقشتها جماعيا.

املقطع الثاني: احلكامة

أهداف
• الوعي مبفهوم احلكامة  

• الوعي بان التمتع باحلقوق والقيام بالواجبات يخضعان إلطار قانوني يحدده القانون املغربي، 
وكذا القوانني واالتفاقيات التي صادقت عليها الدولة.

• املساهمة يف االرتقاء اجلماعي بقوانني حياة جماعة القسم، واحلياة املدرسية
• املشاركة النِشطة يف حياة القسم واحلياة املدرسية من خالل احترام القوانني املنظمة لهما.

• إظهار ان احلكامة الرشيدة أداه أساسية لتعزيز القيم املدنية لدى الشباب ، وللحد من العنف 
ونقل قيم املواطنة واملساواة بني الرجل واملرأة
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" مخلصا الختيارها الذي ال رجعة فيه ، يف بناء دولة احلق الدميقراطي، تعمل اململكة املغربية على 
واحلكامة  التعددية  املشاركة،  أسسها  من  التي  احلديثة  الدولة  مؤسسات  تقوية  مسلسل  تكريس 

اجليدة" ( الدستور املغربي 2011 – الديباجة )

النشاط األول: قانون القسم:     
(تفكير داخل القسم)

صياغة قانون داخلي للقسم
تعزيز املساواة بني الفتيات والفتيان يف هذه امليثاق

ما بني 11 و 17 سنة
30 تلميذا

ساعتان
فضاء للنشاط، نسخ من القانون الداخلي للقسم

أوراق، أقالم ملونة

سيرورة النشاط:
يحدد  النظام الداخلي  ما هو متوقع من كل واحد من املتدخلني داخل الفصل الدراسي. ويتمثل دور 
هذا النظام يف ضمان احلقوق واحلريات، وتبيان اإلطار الذي يحدد الضرورات واحملظورات. إنه نظام 

                                           يحترم مبدا القانون، ويساعد على جتنب التعسف.
وضع نظام داخلي للقسم بشكل جماعي، إما من قبل مجموع تالميذ القسم، أو بواسطة مجموعات 
صغرى تتكون كل واحدة منها من خمسة تالميذ، والعمل على املقارنة بني املقترحات املختلفة للخروج 

بنظام متوافق حوله.

تقومي:
كتابة النظام الداخلي لفريق العمل
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النشاط الثاني: مدينتي / قريتي
(البحث/العمل داخل مجموعة أو يف امليدان) 

تعرف آليات التدبير احمللي
إدراك دور املجتمع احمللي يف منع العنف ومكافحته.

ما بني 15 و 17 سنة
ثالثون تلميذا

أسبوع للتحضير + ساعتان للتقدمي
البحث على مستوى اجلماعة احمللية

ورق، أقالم رصاص، سبورة

سيرورة النشاط:
حدد / ي ، من خالل اللوحة ، هيئات / مؤسسات احلكامة على املستوى احمللي السلطة العمومية، 

الهيئات املنتخبة و املجتمع املدني.
• حدد / ي أدوار كل هيئة من تلك الهيئات.

• تقدمي نتائج البحث
• جتميع املعطيات

القيام ، مبساعده املجتمع احمللي ، بتنفيذ مشروع ملنع العنف ومكافحته بشكل عام ، واملوجه ضد املرأة 
والفتاه على وجه اخلصوص. من أجل دلك ينبغي اتباع اإلجراءات التالية: 

• تعريف املشكلة
• إعطاء بعض األمثلة عن حاالت العنف

• اإلبالغ عن التدابير املتخذة ملكافحة هذه الظاهرة
• اقتراح خطه عمل بديله: اإلجراءات التي يتعني اتخاذها، والوسائل الواجب استخدامها، واألشخاص 

الذين سيجري االتصال بهم/ إدماجهم يف املشروع...

تقومي:

حتديد الئحة مشاريع قصد اقتراحها على هيئات احلكامة احمللية
حتديد مختلف الشركاء لتحقيق هذه املشاريع، وكذا دور كل منهم

اقتراحات أخرى
1) كتابة قانون املؤسسة

(تفكير داخل القسم)
صياغة نظام داخلي للمؤسسة باتباع نفس اإلجراءات التي مت اعتمادها يف صياغة النظام الداخلي 

للقسم.
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OBJECTIFS

• Prendre conscience que l’éducation est indispensable pour tous les enfants.
• Prendre conscience que l’école est un vecteur essentiel de prévention de la 

violence de transmission des valeurs de citoyenneté  et d’égalité hommes-
femmes.

-

(2

  
 Reda Zaireg, «Découpage territorial : La nouvelle carte du Maroc dévoilée» Medias 24, 21 janvier 2015
 https://www.medias24.com/NATION/POLITIQUE/152101-Decoupage-territorial-La-nouvelle-carte-du-Maroc-devoilee.html

 •

  •

  •

  •

  •

  •

  •
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اعتبارا لكون الطفل، وبحكم افتقاره للنضج اجلسدي والعقلي فإنه يف حاجة إلى رعاية خاصة، 
وعناية متميزة، وخاصة احلماية القانونية املالئمة قبل وبعد امليالد.

اعتبارا لكون هده احلماية قد مت اإلعالن عنها يف إعالن جنيف لسنة 1924 ضمن حقوق الطفل 
املعترف بها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وكذلك يف قوانني املؤسسات املتخصصة واملنظمات 

الدولية املهتمة بسالمة الطفولة.
اعتبارا لكون اإلنسانية ملزمة بأن تعطي للطفل أحسن ما لديها، فإن اجلمعية العامة تقر اإلعالن 
عن حقوق الطفل من أجل طفولة سعيدة تتمتع، من أجل مصلحتها، وكذا من أجل مصلحة املجتمع، 
بحقوقها وحرياتها كما مت اإلعالن عنها ،وتدعو اآلباء، الرجال والنساء و احلكومات الوطنية إلى 
بهدف  وغيرها  تشريعية  ضوابط   عبر  احترامها  ضمان  على  والعمل  احلقوق،  بهذه  االعتراف 

التفعيل التدريجي للمبادئ التالية:

• املبدأ األول:
جميع  لدى  بها  التعريف  يجب  احلقوق  فهذه  عنها،  املعلن  احلقوق  بهذه  يتمتع  أن  للطفل  ينبغي 
األطفال دون استثناء أو متييز أو تعصب للعرق، اللون، اجلنس، اللغة، الدين، الرأي السياسي أو 
غيره من اآلراء، األصل الوطني أو االجتماعي، الثروة وغيرها من االعتبارات، كما ينبغي أن يعي 

الطفل نفسه ذلك ، وكذا أسرته.
• املبدأ الثاني:

ينبغي للطفل أن يتمتع بحماية خاصة  حتققها إمكانيات وتسهيالت  يضمنها القانون وغيره من 
والعقلي  اجلسدي  املستوى  على  سليما  النمو  على  الطفل  تساعد  أن  شأنها  من  التي  الوسائل 
واألخالقي والروحي واالجتماعي ضمن شروط أساسها احلرية والكرامة، يف ظل تطبيق القانون 

احملقق لهذه الغاية من أجل مصلحة الطفل.
• الفصل الثالث:

للطفل احلق يف أن يحمل، منذ والدته، اسما وجنسية.
• الفصل الرابع:

من حق الطفل أن يتمتع باألمن االجتماعي ، ينبغي له أن ينمو ويكبر بشكل سليم. ولهذه الغاية، 
ينبغي أن تخصص له، كما ألمه، رعاية خاصة، وال سيما الرعاية الكافية وقت ما قبل الوالدة وما 

بعدها. فللطفل احلق يف التغذية والسكن واالستمتاع والعناية الصحية املناسبة.
• الفصل اخلامس:

من حق الطفل ذي االحتياجات اخلاصة جسديا أو عقليا أو اجتماعيا أن يستفيد ، بشكل خاص ، 
من العالجات و التربية و الرعاية الصحية، كما تتطلبها حالته الصحية ووضعيته االجتماعية.

• الفصل السادس:
إن الطفل، ومن أجل تنمية متناغمة لشخصيته، يف حاجة إلى احلب والتفاهم. لذا ينبغي له أن ينمو، 
ما أمكنه ذلك ، حتت حماية ومسؤولية اآلباء، وكيفما كان احلال، يف جو عاطفي وأمن أخالقي 
ومادي. فالطفل يف املرحلة املبكرة من طفولته، ال ينبغي له ، ما عذا يف ظروف استثنائية، أن يفاق 

أمه. ومن واجب املجتمع والسلطات العمومية إيالء عناية خاصة لألطفال اليتامى ، واولئك الذين 
العائالت  من  للعديد  الدولة  تخصص  أن  فيه  املرغوب  ومن  الكافية.  العيش  لوسائل  يفتقرون 

تعويضات ... من أجل العناية بأطفالها.
• الفصل السابع:

للطفل احلق يف تعليم مجاني وإلزامي، على األقل يف املستوى األساسي. فمن حقه أن يستفيد من 
تربية تساهم يف حصوله على ثقافة عامة، وتسمح له ، يف ظل تكافؤ الفرص، بأن يطور قدراته 
يف  فاعال  عضوا  يصبح  وأن  واالجتماعية،  األخالقية  باملسؤولية  وإحساسه  الشخصية  وأحكامه 
املجتمع. إن اهتمام الطفل األكبر هو املوجه الرئيسي للمسؤولني عن تربيته وتوجيهه، وينبغي أن 

تشكل هذه املسؤولية أولوية لدى اآلباء.
• الفصل الثامن:

من حق الطفل، يف جميع األحوال، أن يكزن من بني األوائل ممن حتصلون على حماية ومساعدة.
• الفصل التاسع:

جتب حماية الطفل من كل أشكال اإلهمال، من القسوة واالستغالل. ال ينبغي له أن يتعرض لالجتار 
حتت أي ظرف كيفما كان، كما ال ينبغي يخضع ألي شغل قبل أن يصل إلى سن مناسبة تسمح له 
بذلك، و يجب أال يسمح له أن يكلف مبهمة أو عمل يؤذي صحته أو تربيته ، أو يعيق منوه اجلسدي 

والعقلي والعاطفي.
• الفصل العاشر:

من حق الطفل أن يتلقى احلماية من السلوكات التي قد تؤدي إلى التمييز العرقي أو الديني أو 
بني  والصداقة  والتسامح  التفاهم  يسوده  يربى يف جو  أن  من حقه  التمييز.  أشكال  من  غيرهما 
الناس، والسالم واألخوة العاملية، ويف ظل الشعور بأن مبقدوره أن يكرس طاقته ومواهبه يف خدمة 

زمالئه.

بعد قراءتك هذا اإلعالن، استخرج / ي حقوق الطفل ، ورتبها / رتبيها حسب فئات.  -
استخلص / ي القيم التي تتضمنها هذه احلقوق.  -

بني / ي ما هي احلقوق التي تبدو لك أكثر أهمية.  -

أمتم / ي اجلدول التالي:  -
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https://www.pdhre.org/conventionsum/crcsum-fr.html

 •

 •

 •

 •

 •
 •
  •
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النشاط الثاني: أطفال يف وضعية صعبة
(نقاش داخل القسم أو بجمعية شبابية) 

التحسيس بحالة األطفال الذين هم يف أوضاع هشة: األسباب 
والنتائج بالنسبة للفرد واملجتمع والبلد.

التحسيس باحلاجة إلى مكافحة الهشاشة ملنع العنف وضمان 
املساواة

ما بني 13 و 17 سنة

عشرون تلميذا موزعني على أربع مجموعات من أربعة تالميذ

ساعتان

صور، فضاء الشتغال املجموعة

صور

سيرورة النشاط
      

نفس النشاط يقترح على املجموعات األربعة
• من خالل مالحظتك هذه الصور، بني / ي ما هي احلقوق التي حرم منها هؤالء األطفال؟

• أجنز / ي بحثا تذكر / ين حاالت أخرى تتعلق بحرمان األطفال من حقوقهم، واعرض / ي نتائجه 
على   زمالئك.

• بني أثر هذه احلاالت على املستوى االجتماعي
• اقتراح مشروع إلنقاذ األطفال الذين يعيشون أوضاعا محفوفة باملخاطر يف محيطك: اإلجراءات 

التي يتعني اتخاذها ، والفاعلون املهتمون ، وسائل التنفيذ ،...
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تقومي:
أمتم / ي اجلدول اآلتي:

التدابير املراد اتخاذها احلالة      
أطفال الشوارع 

األطفال ذوو احلاجات اخلاصة
األطفال غير املتمدرسني

 

اقتراحات أخرى
1) األطفال املتمدرسون

(مالحظة / تفكير داخل القسم )     
التحسيس بأهمية التعليم يف تنمية البالد

تعزيز دور التعليم يف القضاء علي الهشاشة ومكافحه العنف

• مالحظة الصورة
• اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

- بني / ي وجه االختالف بني األطفال يف هذه الصورة، واألطفال يف الصورة أعاله
- أوضح / ي ما الذي يحققه التعليم لألطفال؟
- اشرح / ي نتائج التمدرس بالنسبة للمجتمع.

• دراسة حالة: إن الطفل الذي يعيش وضعية محفوفة باملخاطر طفل قد تلقي تعليمه للتو. كيف حدث 
ذلك؟ (استقبال التالميذ اآلخرين ، واملعلمني ، وسلوك الطفل ،...

2) التربية والتنمية / العمليات الواجب القيام بها لفائدة تربية األطفال.
 (التفكير/ اإلبداع داخل القسم )

• حتسيس التالميذ بأهمية دورهم يف تطوير التعليم بالوطن من خالل تشجيع متدرس األطفال األقران 
الذين لم تتح لهم فرصة االلتحاق باملدرسة
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•  تعاون / ي مع زمالئك لكتابة نص جماعي يوضح أهمية التربية، وذلك بهدف إقناع اآلباء بتعليم 
أبنائهم.

•  أكتب / ي شعارات تشجع على متدرس األطفال.

امتدادات ممكنة
•  اعمل / ي ، رفقة زمالئك، عل تنظيم نقاش حول أهمية التربية بالنسبة للمجتمع.

•  مسرحية حول هذا املوضوع.

املقطع الرابع : البيئة

أهداف
•  الوعي باملخاطر التي تهدد البيئة.

•  املساهمة يف حماية البيئة؟
•  التدليل على أن البيئة الصحية تسهم يف تعزيز القيم املدنية للشباب ، ويف منع العنف، ويف 

نقل قيم املواطنة واملساواة بني الرجل واملرأة

النشاط األول:   
(تفكير / نقاش داخل القسم)       

التحسيس باملشاكل العامة للبيئة
معاجلة هذه املشاكل والتصدي خلطر العواقب الناجمة عنها

العنف  محاربة  يف  فرد  كل  يلعبه  الذي  احلاسم  بالدور  الوعي 
وتهديداته

ما بني 11 و 17 سنة
ما بني عشرين وثالثني تلميذا

ساعة واحدة

كتابة نص على السبورة أو نسخه
نص و صور تبني املخاطر احملدقة بالبيئة

سيرورة النشاط:
اقرأ / ي النص التالي:
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إن مشاكل البيئة العامة، من قبيل طرح غاز ثاني أكسيد الكربون، االحتباس احلراري، تلوث 
التراث املشترك لإلنسانية". فاألجيال املقبلة  اليوم مبثابة"  البحار... تهدد ما نعتبره  مياه 
ليست حاضرة لتقييم مصاحلها يف هذا املجال. إن نسبة عالية من التمدن ضرورة من قبل 

الفرد من أجل حماية نوعية للحياة، ال سيما وأن هذه األخيرة جد قصيرة.

استخرج / ي أفكار النص األساسية.

•  بني / ي إلى أي حد تعد هذه اإلشكالية املطروحة جد حيوية بالنسبة لإلنسانية جمعاء؟
•  بني / ي كيف ميكن لكل فرد (رجل وامرأة) املساهمة يف احلفاظ علي حياة نوعية

•  يف مجموعات من خمسة تالميذ، تنجز رسوم توضيحية تتعلق باملخاطر التي حتدق بالبيئة.

•  تقدمي أشغال املجموعات والتعليق عليها.

تقومي:
تخيل / ي عاملا ملوثا كليا مع تقدمي وصف واقتراح تدابير إلنقاذه.

بني / ي دور التلوث يف جتدد العنف، وكيف ميكن للرجال والنساء، بالتساوي، ان يواجهوا 
هذا اخلطر

النشاط الثاني: واجبات الشباب
(تفكير / إبداع جماعي)     

التحسيس بأهمية الدور الذي ميكن للشباب يف مواجهة املخاطر 
التي تهدد البيئة، ومبسؤوليتهم احليوية يف هذا املجال

إدراك أن قيم املواطنة، واملساواة بني الرجل واملرأة ميكن ان تكون 
وسيله ملنع العنف

ما بني 11 و 17 سنة

عشرون تلميذا موزعني على أربع مجموعات من خمسة تالميذ

ساعتان

فضاء للمجموعات

ورق، أقالم ملونة
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• 

            

سيرورة النشاط:
توجيهات للمجموعات:

للتعبير عن حتملكم مسؤولية حماية البيئة، شكلوا أربع مجموعات عمل، بحيث :

(1) تعرف املجموعة األولى البيئة تعريفا شامال.
(2) حتصي املجموعة الثانية املشاكل واملخاطر التي تهدد البيئة.

(3) تقترح الثالثة حلوال من أجل حماية البيئة.
(4) جترد الرابعة مقترحات، من أجل رفعها إلى السلطات املختصة كي تعمل على حتسني البيئة.

تقومي:
تخيل حملة يقودها الشباب لصالح البيئة: اإلجراءات التي يتعني اتخاذها، التدابير الواجب 

اتخاذها، وسائل النشر، واالتصال باألشخاص...

اقتراحات أخرى:
1) مالحظة / البحث يف البيئة احمليطة

A - املناظر الطبيعية اخلضراء
التحسيس بالتهديدات التي يتعرض لها النظام اإليكولوجي

خلق ضرورة العمل بأسرع ما ميكن

 

أجنز / ي بحثا مبدينتك / قريتك حتصي / ين فيه الفضاءات اخلضراء املوجودة ، ثم صف / ي 
حالتها.

•  اعرض / ي نتائج هذا احلث على زمالئك داخل القسم.
•  دقق / ي مالحظاتك جيدا، وسجل /ي اقتراحات يف املوضوع من أجل رفعها إلى املسؤولني بغاية 

تطوير هذه الفضاءات.
B - فضاءات طبيعية مهملة

إجراء مقارنة بني نوعني من املناظر الطبيعية
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حدد / ي ، بعد مالحظتك هذه الصور، أسباب هذا اخلراب.

•  بني / ي أصوله.
•  هل تعرف / ين أحداثا أخرى تؤدي إلى هذا اخلراب؟

أكتب/ ي سجال حول التلوث: أشكاله املختلفة ، أسبابه ، نتائجه بالنسبة لإلنسان وللبيئة.

امتدادات ممكنة 

•  القيام بحملة من أجل تطوير البيئة داخل املؤسسة، املدينة أو القرية
•  تنظيم عملية حماية البيئة يشارك فيها، بالتساوي، أوالد وبنات

•  تنظيم أسبوع حتسيس (معرض، تبادل، عمليات القرب...) لفائدة البيئة.

املقطع اخلامس: املساواة

أهداف

•  إدراك تطور وضعية املرأة داخل املجتمع.
•  تطوير املهارات النفسية واالجتماعية من أجل املساهمة يف االرتقاء ب "العيش املشترك 

اجليد"
•  اكتساب ثقافة، خبرة حياتية، حسن التصرف بشكل ميكن الفرد من بناء عالقات سلمية 

مبنية على التعاون والتضامن واإلخاء مع اآلخرين.
•  تنمية  اليقني بالكرامة املتساوية لألفراد، وبالروح األخوية

•  االرتقاء باحترام اآلخر يف املدرسة من أجل مساواة حقيقية وملموسة بني اجلنسني.
•  التحسيس بقيم املساواة بني اجلنسني
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النشاط األول: من التعليم املختلط إلى املساواة
(دراسة حالة داخل القسم )                       

   
دراك أن النجاح أو الفشل يف مهمة محددة ليس مسألة جنس

إدراك مفهوم املساواة بني اجلنسني

ما بني 13 و 17 سنة

ثالثون تلميذا موزعني على خمس مجموعات مختلطة من خمسة عناصر

ساعتان

فضاء إلجناز أشغال املجموعات

نص، معينات

سيرورة النشاط:
االنطالق من التصورات اجلاهزة اآلتية:

أ -  البنات ال يعرفن أي شيء عن الكهرباء. إنهن يتسبنب يف أضرار، ويؤذين أنفسهن.
•  النتائج : إننا نعزز عند الفتات فكرة أنهن غير مؤهالت لهذا النوع من املهام.

•  العمل على ضمان أن تكون املجموعات مختلطة، وأن تأخذ  فيها الفتيات  نصيبهن من املبادرة، وعلى 
إظهار أن النجاح أو الفشل يف هذه املهمة ليس مسالة جنس؛ وأن صفتي االهتمام والدقة اللتني 

تتطلبهما املهمة ال غنى عنها لكل من البنات والبنني على حد سواء.

من  املدرس  طلب  بحيث  كهرباء،  مترين  اقتراح  مت  التكنولوجيا،  مادة  ويف  القسم،  داخل  وضعية: 
التالميذ تكوين مجموعات من أربعة تالميذ، قائال : "يا أوالد، اهتموا بالبنات، إنهن سيحتجن إلى 

مساعدة! " 
أصال  وضعت  أنها  نفترض  مهمة  نقترح  األوالد حني  حماية  الفتيات حتت  وضع  يجب  هل    •

لألوالد؟
ب – تصورات منطية: البنات أكثر وعيا وحذرا. إنهن يكتنب بشكل أفضل.إنهن أكثر حتفزا لهذا النوع 

من املوضوعات، واألفضل يف اللغة.

وضعية: داخل القسم، يطلب من التالميذ القيام ، بشكل جماعي، ببحث وثائقي حول كاتب / ة ، 
وتكوين ملف كتابي. األوالد يتشاجرون من أجل أن يعملوا إلى جانب الفتيات ألنهن أكثر دقة، جادات 

و يكتنب بشكل جيد.           

• هل هناك كفايات نسوية خاصة ، وأخرى خاصة ذكورية خاصة؟
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تقومي
•  أجرد / ي الئحة بأسماء املهن التي تدرك على أنها إما خاصة باإلناث أو خاصة بالذكور

•  اشرح / ي األسباب الكامنة وراء هذا التصور

النشاط الثاني: التحيز اجلنسي - التمييز -
(تفكير / نشاط مجموعات داخل القسم)

التفكير يف عالقات أطفال / بنات
احلماية من العنف    

ما بني 11 و 17 سنة
أربع  ثالث  من  وأخرى  تالميذ،  أربعة  أو  ثالثة  من  مجموعات 

تلميذات

ساعتان

قاعة إلجناز نشاط املجموعة
طاوالت، أوراق، أقالم رصاص

سيرورة النشاط:
توجيهات :

(أ) إجراء مناقشة انطالقا من األسئلة اآلتية:
• كيف تعيشون عالقاتكم بني األوالد والبنات؟

• أذكر / ي ما هي األحكام املسبقة اجلارية املتعلقة بالبنات؟
• أذكر / ي ما هي األحكام املسبقة اجلارية املتعلقة األوالد؟

(ب) كونوا مجموعات من 3 أو 4 أوالد، وأخرى من 3 أو 4 بنات.

• على األوالد أن يتقاسموا مالحظاتهم املتعلقة بسلوك مجموعة اإلناث جتاه ولد.

• على اإلناث أن يتقاسمن مالحظاتهن املتعلقة بسلوك مجموعة األوالد جتاه بنت.

• دعموا مالحظاتكم  بأمثلة واقعية، واختاروا مقررا أو مقررة.

• اعملوا على جتميع مداخالت املقررين واملقررات.
- أنتم أيها الذكور، صفوا من تكون البنت املثالية بالنسبة إليكم.
- أننت أيتها الفتيات صفن من يكون الولد املثالي بالنسبة إليكن.
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• القيام بنقد جماعي لهذه التمثالت، وتوضيح أنواع التصورات اجلاهزة املصاغة
• مطالبة التالميذ بإبداء وجهات نظرهم حول تأثير وسائل االتصال على متثالتهم

تقومي:
أجرد / ي الئحة تصورات جاهزة عندك بخصوص اجلنس اآلخر.

• كيف تفسر / ين هذه التصورات؟
• بني / ي ما الذي ينبغي القيام به لتجاوز هذه التصورات؟

اقتراحات أخرى:
1) ماذا تفعل ماما؟ و ماذا يفعل بابا؟

(مناقشة / تفكير داخل القسم)                     
• التحسيس ببعض التصورات اجلاهزة التي تطال اهتمامات كل من األب واألم كما هي يف الذاكرة 

الشعبية
• التركيز على حترر املرأة.

توجيهات :
• انطالقا من معيشك الشخصي، أمتم / ي اجلدول التالي:

مهمات األم                         مهمات األب   
يف البيت  
خارج البيت  

• بعد نقاش مع زمالئك/ زميالتك، أغن / أغني اجلدول بعناصر ممكنة توصلت إليها جماعة القسم.
• ما هي اخلالصات التي ميكنك اخلروج بها؟

2) التفكير انطالقا من نصوص / البحث يف البيئة القريبة

االنطالق من نصوص
                          

• إبراز املصدر الذي يعطي وزنا للنصني املقترحني: الدستور، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
• التحسيس مبفهوم املساواة واإلنصاف.

 
" كل الناس يولدون أحرارا متساوين يف الكرامة واحلقوق، ينعمون بالعقل والوعي، وعلى كل 
واحد منهم أن يتعامل مع غيره بروح األخوة" ( البند 1 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان)
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السياسي،  املستوى  على  واحلريات  باحلقوق  باملساواة،  واملرأة  الرجل  من  كل  يتمتع   "  
أحكام  من  غيره  ويف   ، البند  هذا  يف  عنه  املعلن  والبيئي،  الثقايف  االجتماعي،  االقتصادي، 
الدستور ،وكذا يف االتفاقيات واملواثيق الدولية التي صادق عليها املغرب، وذلك يف ظل احترام 
أحكام الدستور وثوابت وقوانني اململكة املغربية. فالدولة املغربية تعمل على حتقيق املساواة بني 

الرجال والنساء، وثد خلقت، لهذا الغرض، سلطة ملناهضة كل أشكال التمييز ضد املرأة." 
(الدستور 2011، احلريات واحلقوق األساسية، املادة 19)

بعد قراءتك لهذين النصني:
•  حدد / ي مصدر كل نص

•  بني م ي من أين تأتي أهمية هذه املصادر؟
اذا يدافع كل نص؟ •  أوضح/ ي عَمّ

•  استخرج / ي القوانني التي يتضمنها النصان.
•  حدد / ي من هم األشخاص والهيئات املسؤولة عن تطبيق هذه األحكام؟

امتدادات ممكنة 
•  إجراء بحث يتعلق باملكانة التي حتتلها املرأة داخل املجتمع

•  تكوين ملف يشتمل على نصوص ورسوم تتعلق باإلنصاف امرأة / رجل
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املجزوءة الثالثة: تقومي إجمالي

1. لقد الحظت أننا نتكلم غالبا عن احلقوق، ال عن الواجبات. أمام هذه الوضعية قررت أن تعمل 
على كتابة تصريح بواجبات الرجل. ما هي اقتراحاتك يف هذا الصدد؟

التنظيم  الهيكلة،  التالميذ يف مؤسستكم:  الرشيدة إلدارة شؤون  للحكامة  منتدى  اقترح / ي   .2
التدبير ووسائل العمل.

3. قرر أحد اآلباء أن يحمل ابنته على مغادرة املدرسة. حاول / ي إقناعه بالعدول عن قراره هذا 
باستعمال حجج مقنعة.

الشارع،  (املدرسة،  القريب  احمليط  لتطوير  اتخاذها  ينبغي  التي  اإلجراءات  ما هي  ي   / بني   .4
احلي...)

5.  وراء كل عظيم امرأة". هل تتقاسمون جميعكم هذه املقولة؟ برروا إجاباتكم
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4.  Quelles actions entreprendre pour améliorer environnement proche (école, rue, 
quartier,…)

5.  « Derrière chaque grand homme, il y a une femme ». Partagez-vous cette 
ation ? Jus ez votre répon

 

 

 

 

                                                          

  •
  •
  •

( 22 2011                      

  •

  •
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سيرورة النشاط:
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سيرورة النشاط:
املرحلة األولى:

• يجلس املشاركون متحلقني مشكلني دائرة.
• توضع جميع صور ورسومات احليوانات وسط الدائرة. 

• يختار كل مشارك بطاقة متثل موقفه يف حالة نزاع.
اختاره ويشرح أسباب  الذي  يقدم / من يرغب يف ذلك، احليوان  الكل حيوانا ما،  أن يختار  بعد   •

اختياره له.
املرحلة الثانية:

مبساعده املشاركني ، يقوم املنسق بتوليف ردود فعل كل حيوان يف حالة نزاع.
يف وضعية نزاع، تصرف كقرش، أو كسلحفاة، أو كزرافة.....

• ما املوقف الذي تتخذه / ينه يف حالة نزاع
• اشرح / ي هذا املوقف، وبني / ي سببه.

2) وصفة النزاع 
(العصف الذهني داخل القسم) 

أهداف:
•  الوعي بتقدمي عرض شخصي، وبعروض اآلخرين عن النزاع

•  التفاوض بشان تعريف النزاع بتخيل وصفه جتمع مكونات مختلفة من النزاع

سيرورة النشاط:
يجلس املشاركون أمام لوحة أو ملصق. ثم يتم جمعهم يف مجموعات من أربعة أو خمسة.

•  أذكر/ ي كل الكلمات التي تتبادر إلى ذهنك عند استحضار كلمة " نزاع" 
•  دون / ي كل هذه الكلمات على السبورة أو على ملصق
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نظموا نقاشا انطالقا من األحكام املسبقة التالية :
•   الرجال يهتدون إلى الطريق، ويستطيعون قراءة تصميم أكثر من النساء .

•   النساء حساسات أكثر من الرجال .
•   الرجال ال يبكون .

•   األوالد أقل ذكاء من البنات يف الدراسة .
•   النساء ال يفكرن إال يف رعاية األطفال والتبضع .

•   النساء يحبنب النميمة .
•   الرجل ال يقوم بتنظيف األواني .

•   النساء فضوليات .
•   الرجال كسالء.

•   الرقص خاص بالفتيات .
•   الرجال يقودون السيارة أحسن من النساء. 

تقومي:
ذكر أمثلة عن أحكام مسبقة وتصورات جاهزة من الواقع اليومي.

اقتراح تدابير فعاله ملكافحة التحامل والتصورات النمطية

النشاط الثاني: التمييز على أساس اجلنس (التفكير ضمن مجموعات)

التمييز على أساس اجلنس: املوقف التمييزي جتاه جنس آخر، ينفي املساواة بني األجناس، ويف أغلب 
احلاالت ميارس التمييز  على أساس اجلنس ضد املرأة.

األهداف

الفئة املستهدفة

املجموعة

املدة

التحضير

الوسائل

التوعية بالتصورات النمطية املتعلقة بالصور املقترحة.
القيام بقراءة ذكية للصور املقترحة من أجل الكشف عن مكوناتها، 

والتقنيات املستخدمة فيها والرسائل التي تتضمنها.
تقوية القيم املدنية لدى الشباب     

احلماية من العنف      

ما بني 15 و 17 سنة

أربع مجموعات من ستة أشخاص

ساعتان

نسخ من صور

صور، أوراق، أقالم ملونة

سيرورة النشاط:
تكوين 4 مجموعات من 6  أشخاص (مجموعتان للذكور وأخريتان لإلناث).

اآلراء  ثم جتميع  ببعض،  بعضها  املختلفة  اآلراء  مواجهة  إلى  االنتقال  يتم  اجلماعات،  نشاط  بعد 
للتنديد بالظواهر املوصوفة يف الرسوم التوضيحية (التمييز اجلنسي والتحرش).
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استخرج/ ي مختلف األلوان املتضمنة يف هذه القصيدة.  
•  حدد / ي الفكرة الرئيسية لهذه القصيدة ؟ 

• بني / ي الظاهرة املشينة املتضمنة بهذه القصيدة ؟
• أبرز / ي كيف ميكن مناهضتها ؟

تقومي:
اعمل / ي ضمن مجموعة، على أجناز رسم كاريكاتوري يشجب هذه الظاهرة

عرض ومناقشة ُمــنتجات املجموعات.

     اقتراحات أخرى:
1)  امليز العنصري (تفكير داخل القسم)

بسبب  واالعتباريني  الطبيعيني  األشخاص  جتاه  العنصري  التمييز  فعل  هو  العنصري  امليز 
أصلهم وجنسهم وانتماءهم الفيزيولوجي,

الهدف: ترسيخ قيم املساواة بني الناس عموما، وبني الذكور واإلناث خاصة للحماية من العنف

دعامة: قصيدة ألخي األبيض

ليوبولد سيدار سنغور (1906-2001)  
بكاميرا إيرلينك ماندملان (1987)

 photo©ErlingMandelmann.ch
CC BY-SA 3.0

اقرأ / ئي القصيدة اآلتية:
أخي األبيض العزيز. حينما ولدت، كنت أسودا.

حينما أشعر، أنا أسود 
حينما أغضب ،أنا أسود 

حينما أكون مريضا، أنا أسود 
حينما أشعر بالبرد، أنا أسود 

حينما كبرت، أنا أسود 
حينما سأموت سأكون أسود
بينما أنت، اإلنسان األبيض 

حينما ولدت، كنت ورديا 
حينما تشعر باخلوف، أنت أصفر

حينما تغضب، أنت أحمر
حينما تكون مريضا، أنت أخضر

حينما تسعر بالبرد، أنت أزرق
حينما ستموت، ستكون رماديا

إذن نحن االثنان 
من هو رجل األلوان ؟
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2) اإلعاقة (تفكير / نقاش جماعي)
هي كل ما يشكل عائقا أو تقييدا قد يعانيه الفرد فيحد من نشاطه ومشاركته يف حياة املجتمع، 
وذلك بسبب عاهة مستدامة أو نهائية لعضو أو أكثر من أعضاء اجلسم  احلسية، العقلية، 

اإلدراكية أو البدنية، تسبب خلال صحيا.

الهدف: 
توعية باملشاكل التي يواجهها األشخاص ذوو إعاقة يف احلياة اليومية  •

الوعي بالتدابير الواجب اتخاذها على مختلف املستويات لتحسني حالة هؤالء األشخاص  •

•  تقوية القيم املدنية، ونقل قيم املواطنة واملساواة

 
أ- حدد / ي، انطالقا من الصورة اآلتية طبيعة اإلعاقة، 

ثم أضف / أضيفي  إعاقات أخرى غير متضمنة بالصورة.
                                                           

اإلعاقات  هذه  إحدى  بدراسة  مجموعة  كل  تتكلف  بحيث   ، مجموعات   4 إلى  انقسموا  ب- 
املتضمنة بالصورة من خالل تناول : طبيعة اإلعاقة، الصعوبات التي يواجهها األشخاص الذين 
يعانونها من طرف أقاربهم ومحيطهم، باإلضافة إلى االندماج أو عدمه يف احلياة اليومية ، 

واإلجراءات التي ينبغي اتخاذها لفائدتهم...   

امتدادات ممكنة 
انطالقا من مالحظة وحتليل وضعية ملموسة تتعلق بالترشح للحصول على وظيفة، حدد / ي 

ميكانيزمات امليز الذي حدث انطالقا من الصور النمطية واألحكام املسبقة. 

أد / ي دورا مسرحيا تشخص / ين، من خالله شخصا معاقا معبرا / ة عن أحاسيسك .  
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التوعية بنسبية وجهة النظر
إدراك أن جميع اآلراء، حتى وإن لم تكن مشتركة، يجب أن حتترم.

إدراك ضرورة احترام االختالف

ما بني 11 و 17 سنة

أربع مجموعات من خمس أفراد

ساعة  واحدة

تكوين مجموعات - تعليمات

صور ، رسوم كاريكاتورية
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    اقتراحات أخرى:
1) قوموا بذلك:  (إبداع / نقاش)    

انقسموا إلى 4 مجموعات، ثم عينوا مالحظا يتكلف بتدوين ما تقولون، وما تفعلون 
(1) املجموعة األولى ترسم فصل الربيع.

(2) املجموعة الثانية ترسم فصل الصيف.
(3) املجموعة الثالثة ترسم فصل اخلريف. 

(4) املجموعة الرابعة جتيب على التعليمات التي يعلن عنها املدرس/ ة املنشط / ة.   

وخالل اشتغال مختلف املجموعات، ينبغي تشجيعها ودعمها باستثناء املجموعة الرابعة التي 
تالم على عدم إجناز ما طلب منها.

سيرورة النشاط:
دعامة:

                           

• بني / ي ، بعد مالحظة هاتني الصورتني، من له احلق ، ومن ليس له احلق. 

• برر/ ي جوابك .

كونوا 4 مجموعات يقترح كل واحد/ ة من أعضائها وضعيات مشابهة لتلك املمثلة يف 
الصورتني، ُمستقاة من جتربتكم الشخصية، أو من احلياة االجتماعية.

- جسد / ي دورا ما تشخيصا حلالة معينة مشابهة.
- أجنز / ي بحثا حول التسامح يف مجتمعنا.

تقومي:
ما هو املوقف الذي ينبغي اتخاذه عند مواجهة آراء مختلفة بشأن مسألة معينه؟

استشهد / ي بحالة كنت فيها قد واجهت مثل هذه الوضعية، وبني / ي كيف كان رد 
فعلك.
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طبق / ي هذا املخطط على احلاالت اآلتية:

أ) يرغب أحمد يف استعارة هاتف أخته، ألنه معجب به. إنه يريد أن يتباهى به 
عليه  حصلت  فلقد  ألخيها،  هاتفها  إعارة  تريد  ال  عزيزة  لكن  رفاقه؛  أمام 

مؤخرا كهدية، وتخشى أن يصيبه تلف.  

امللعب  إلى  أصدقائه     املقبل صحبة  السبت  يوم  يذهب  أن  إدريس  يود  ب) 
ملشاهدة مقابلة يف كرة القدم، فمثل هذه  اخلرجات مع األوالد تعتبر، بالنسبة 
إليه، جد مهمة، وال يرغب يف التنازل عنها، لذا قرر أن يخبر فاطمة باملوضوع؛ 
على الرغم من أنها  ال ترى سببا يجعله يفضل أصدقاءه، خاصة وأنها ترغب 

يف الذهاب يف نفس اليوم إلى املطعم، وال حتبذ أن يذهب معها. 

تقومي

•  ما هي يف رأيك األسباب املختلفة للخالف بني الرفاق؟
•  كيف تنتهي هذه اخلالفات على العموم؟

 

اقتراحات أخرى
1) شبكة حل املشاكل (تفكير / تقاسم)     

- ما هي املشكلة؟
- ماذا ميكنك أن تفعل؟
- هل آملك هذا الفعل؟

- هل سيؤلم هذا الفعل أحدا آخر؟
- هل يحل هذا الفعل املشكلة؟

- إلجراء الواجب اتخاذه

2) مختلف مراحل طلب املساعدة: (دراسة حالة)
مختلف مراحل طلب املساعدة:

- من يطرح لي مشكال؟
- هل أنا قادر على حل املشكل مبفردي؟

- من هو الشخص املناسب ملساعدتي؟
- ما أحسن طريقة إلقناعه بقبول مساعدتي؟
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سيرورة النشاط
االنطالق من النص املساعد، والشروع يف حصة وساطة وفقا لعملية من 7 خطوات.

الوضعية: 

ذات صباح، تشاجر عمر وعلي يف ساحة املدرسة. تدخل أحد املدرسني لفض الشجار، واقترح 
على الطفلينعدة حلول، فاختارا من بينها االحتكام إلى وساطة. 

لقد مت تكوين األطفال يف املدرسة على الوساطة يف تدبير النزاعات، وكان جهاز الوساطة الذي 
يشرف عليهالرفاق يشتغل خالل فترات االستراحة حتت إشراف أحد الراشدين الذي تكلف 

بتوجيههم وحتفيزهم.

لقد مت تخصيص قاعة لهذا الغرض تسمح لألطفال املتنازعني بلقاء ثالثة تالميذ من القسم 
األعلى يف فضاءمحايد وهادئ. وها هما عمر وعلي سيتوجهان إلى الوساطة أثناء االستراحة 
يف الفترة الزوالية. لقد خلفتأحداث الصباح آثارا ال تزال حاضرة يف ذهن املعنيني، لكن حدة 
بني  النزاع  لفض  سانحا  الوقت  وأصبح  الشجارانخفضت،  فيها  تسبب  التي  العاطفية  األزمة 

الطرفني.

سيرورة عملية  الوساطة: 
- املرحلة 1 - االستقبال .

- املرحلة 2 - الوقائع
- املرحلة 3 - األحاسيس.

- املرحلة 4 - احلاجيات، الطلب. 
- املرحلة 5 - حل واحد. 

- املرحلة 6 - املوافقة. 
- املرحلة 7 - اخلالصة.

تقومي:
تطبيق عملية الوساطة على حالة معيشة بالقسم.
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2) وضعية:

سأل املدرس تلميذا يف القسم ، لكنه لم يجب. تدخل أحد التالميذ قائال: " عموما، ال 
التالميذ  بعض  فضحك  بليد"  إنه  شيء.  أي  يعرف  ال  ألنه  شيء،  يف  السؤال  ينفع 

ساخرين... 
                                      

 امتدادات ممكنة 
أعد / ي الئحة للنزاعات التي حتدث مبؤسستك: وقائع، أبطال، نهايات... 

تنظيم حصص للوساطة انطالقا من احلاالت احملددة أسفله.

املجزوءة الرابعة: تقومي إجمالي

1. تبيان  كيف يظهر العنف بشكل عام، وضد النساء والفتيات بوجه خاص، يف مجتمعنا.  
2. ما هي التدابير التي ينبغي اتخاذها ملنع هذا العنف ومكافحته؟

3. يف رأيكم ، ما هو التسامح جتاه اآلخر ؟ وما هو السلوك الذي ينبغي اعتماده للتسامح؟
4. احلوار أم املواجهة ؟ ماذا تختار / ين حلل املشكلة التي وقعت فيها مع رفيق؟ بني / ي   ملاذا؟

5. ما هو دور الوسيط ؟ كيف له أن يحقق هذا الدور؟
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أهداف:
• التحسيس باملواطنة الفاعلة.

• تنمية السلوك املدني.  
• تقوية القدرة على جتميع املعلومات والبحث عن احللول للمشاكل وتقدمي اقتراحات.

• تعزيز القيم املدنية لدى لشباب يف مجال منع العنف
• نقل قيم املواطنة واملساواة بني الرجل واملرأة

 
املقطع األول: السلوك املدني

أهداف
تعرف كل من السلوك املدني والسلوك الالمدني.

مكافحه العنف باتباع سلوك مدني

النشاط األول: وضعيات
(دراسة حالة داخل املجتمع)

التحسيس بالسلوك املدني
ما بني 15 و 17 سنة                                                        

عشرون تلميذا
ساعتني

حتضير الشبكة
سبورة، شبكة، أقالم.
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سيرورة النشاط:
الحظ / ي الصور التالية، وحدد / ي السلوكات التي تشير إليها كل صورة على حدة، ثم صنفها / 

يها حسب اجلدول اآلتي:

الصورة      سلوك املدني        سلوك الالمدني

  
  
  
  

اشرح / ي أسباب حكمك
شرح كيف:

•  ميكن أن يؤدي السلوك غير املدني إلى العنف
•  ميكن إشراك السلوك املدني يف منع العنف ومكافحته

أن كل من الفتيان والفتات شريكان يف املسؤولية يف مواجهة هذه السلوكيات

             
تقومي:

حتديد السلوكيات املدنية أو غير املدنية املالحظة يف الفصل الدراسي، أو يف املدرسة 
أو يف احلي.

اقتراح التدابير الواجب اتخاذها لتعزيز السلوك املدني ومكافحه السلوك غير املدني
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النشاط الثاني:  يف املدرسة
( تفكير ضمن مجموعات)     

التوعية بالسلوك املدني داخل املؤسسة املدنية
العمل على تعزيز السلوك املدني

ما بني 15 و 17 سنة                                                        
عشرون تلميذا

ساعتني

زيارة موجهة إلى املؤسسة
سبورة، شبكة، أقالم

سيرورة النشاط
سيناريو: 

ال شك أنك الحظت مبؤسستك سلوكات مدنية ، وأخرى ال مدنية.
اشتغلوا يف مجموعات على أساس أن:

• تعالج املجموعة األولى السلوكات املدنية.
• تقترح املجموعة الثانية وسائل لتقوية هذه السلوكات وإغنائها.

• تعالج املجموعة الثالثة السلوكات الالمدنية.
• تقترح املجموعة الرابعة حلوال للحد من هذه السلوكات داخل مؤسستكم

تعرض كل مجموعة نتائج عملها على باقي املجموعات.
يتم العمل جماعيا على صياغة مقترحات ملموسة لالرتقاء بالسلوك املدني داخل املؤسسة، ووضع 

حد للسلوك الالمدني بها.

تقومي:
داخل  املدني  بالسلوك  التحلي  على  تشجع  ورسومات  نصوصا  يتضمن  ملصق  إنشاء 

مؤسستك.
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املقطع الثاني: املواطنة التشاركية

" ال نولد مواطنني، وإمنا نصير كذلك "

أهداف
•  التشجيع على أن يصير الفرد مواطنا فاعال قادرا على البحث عن املعلومة، التفكير، التقييم، 
االقتراح، النصح، االنتخاب، اإللهام، االستشارة، مساعدة السياسي يف املهام املوكولة إليه 

والسعي إلى ترسيخ املزيد من الشفافية والدميقراطية.
تعزيز القيم املدنية لدى الشباب لإلسهام يف منع العنف، ونقل قيم املواطنة واملساواة بني    •

الرجل واملرأة

النشاط األول: ما معنى " املشاركة املواطنة " ؟

التوعية مبفهوم املواطنة التشاركية
ما بني 15 و 17 سنة                                                        

عشرون تلميذا
ساعتني

نصوص مساعدة، صور
نص، سبورة

سيرورة النشاط:
تقدمي النص املساعد على السبورة أو من خالل نسخ مصورة.

إعطاء التعليمات املقترحة.
النص املساعد:

تعني املشاركة يف احلياة الدميقراطية جلماعة ترابية انتخاب ممثلني أو الترشح لالنتخابات، 
اتخاذ  املشاركة يف  أجل  املبتغى من  والدعم  واإلمكانية  واملكانة  والوسائل  امتالك احلق  وكذا 

القرارات والتأثير فيها، واالنخراط يف عمليات ونشاطات ملموسة  
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ملاذا السعي إلى املشاركة املواطنة؟      
• التشجيع على لعب دور فاعل يف اتخاذ القرارات والعمليات التي تهم املواطنني

• التشجيع على حتمل املسؤولية جتاه احلياة اخلاصة وجتاه البيئة.
• املساهمة يف تنمية اجلماعات احمللية و اجلهوية والعاملية.

• االرتقاء مبستوى الترابط االجتماعي املؤسس على  مشاركة املواطنني و توفير حاجياتهم.

كيف يتم إشراك املواطنني؟
يتم ذلك من خالل:

• احلرص على تقدمي معلومات للمواطنني حول الدميقراطية واملواطنة.
• متكينهم من اخلضوع، بشكل ملموس، لتجربة املشاركة.

• السماح لهم - من اآلن - بالتأثير يف القرارات والعمليات، ليس يف مرحلة متأخرة.
• األخذ بعني االعتبار تنوع حاجياتهم، وضعياتهم، أحالمهم وتطلعاتهم الرامية إلى االرتقاء 

مبستوى مشاركتهم ... دون إغفال متعتهم.

مبادئ أساسية:
• ينبغي للمشاركة أن تتم يف إطار سياسة شمولية ملشاركة املواطنني يف احلياة العامة.

• تنفذ مبادئ املشاركة وأشكالها من قبل اجلميع دون متييز.
ووجهات      املواطنني  حاجيات  اعتبارها  يف  تأخذ  أن  واجلهوية  احمللية  اجلماعات  على   •

نظرهم، وتعمل على تأسيس نظام للتعاون والتشاور.

  
تعليمات:

• استخرج / ي ، بعد قراءتك للنص أعاله، العناصر األساسية املرتبطة بكل نقطة مما متت معاجلته.
• ركب / ي هذه العناصر على صورة كلمات – مفاتيح ، وسجلها / يها على السبورة.

• انطلق / ي من هذه الكلمات املفاتيح وناقش / ي اإلمكانات املختلفة للتشجيع على املشاركة املواطنة.
• إبراز مكانة املرأة، بشكل عام ، والفتاه ، علي وجه اخلصوص ، يف هذه املشاركة املدنية

• إظهار كيف ميكن ملشاركة املواطنني أن تكون أداة ملنع العنف ومكافحته.

تقومي:
أكتب / ي نصا قصيرا تشجع، من خالله، زمالءك املواطنني على املواطنة التشاركية.

أجنز / ي رسما يسير يف نفس االجتاه.
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تقومي:
إعط / ي أمثلة عن املواطنة املسؤولة انطالقا من حيك، مدينتك أو قريتك.

بني/ ي كيف مت تصور، تنفيذ وتتبع هذه األمثلة 

اقتراحات أخرى:
1) عوائق املشاركة املواطنة (تفكير جماعي)

•  التربية الصارمة. 
•  اجلهل باآلليات الدميقراطية، و باملؤسسات.

•  االكتفاء باملطالبة بدل االقتراح. 
•  اإلفراط يف الذاتية.   

•  انعدام الثقة يف السياسة.   
هل تتفقون على هذه املالحظات املتعلقة بعرقلة املشاركة املواطنة؟ 

هل هناك أسباب وراء هذه العراقيل؟ ادعم / ي جوابك بأمثلة ملموسة.

2) يف املدرسة  (مالحظة / فعل)

•  عاجلوا، بشكل جماعي، إمكانية تطبيق مبادئ املشاركة املواطنة أو عدمها.

•  تقدم كل مجموعة (تتألف من عدد متساو من البنني والبنات) أشغالها
•  ضعوا خطة عمل من شأنها أن تشجع على املشاركة املواطنة داخل مدرستكم.

مناقشة: كيف ميكن للمشاركة ان تسهم يف احلماية ممن العنف؟

امتدادات ممكنة
•  تنظيم حملة نظافة داخل املدرسة أو أسبوعا للتضامن لفائدة التالميذ املعوزين بها... 

مع التركيزعلى املواطنة التشاركية.
•  التفكير يف تأثير هذه األنشطة على حتصيل التالميذ، على املدرسني وعلى املؤسسة. 
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املقطع الثالث: التربية

أهداف
•  مقاربة املشاكل احمللية

•  جمع املعلومات

•  حتفيز الفتيات والفتيان على املشاركة، علي قدم املساواة ، يف هذه العملية  
•  إدراك أن حتديد املشاكل خطوة أولى نحو حلها ، وأنه َمـــعــْـلم أساسي يف مناهضة العنف

النشاط األول: 
تفكير / عمل عن قرب     

حتديد قائمة عن مشاكل القرب.
املساهمة يف احلماية من العنف     

ما بني 15 و 17 سنة                                                        

عشرون تلميذا مقسمني الى اربع مجموعات من خمس أفراد

ساعتني

قاعة إلجراء النشاط

ورق مقوى ملون من احلجم الكبير، أقالم لبدية ملونة.

سيرورة النشاط
تكوين أربع مجموعات مختلطة من خمسة أفراد     

تعليمات:
قريتك.  أو  بحيك، مبدينتك   ، داخل مؤسستك  متنوعة حولك  وجود مشاكل  أنك الحظت  ال شك 
البنية  املعدات،  النقل،  وتتعلق مبجاالت مختلفة: الصحة،   ، أو كلهم  السكان  مشاكل متس فئة من 

التحتية، البيئة، الفساد ، األطفال يف وضعية صعبة....
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•  أكتب / ي الئحة جترد / ين فيها هذه املشاكل املعيشة من قبلك أو من قبل ألفراد محيطك.
•  نظم / ي نقاشا موضوعه تبادل املعلومات حول هذه املشاكل.

•  اختر / اختاري مشكلة واحدة من بني تلك املشكالت التي مت التطرق إليها ، والتي اتضح لك أنها أكثر 
خطورة أو أكثر أهمية أو أكثر استعجاال ،  أو أنها ميسك شخصيا.

تقومي:
أجرد / ي الئحة كاملة - حسب اإلمكان – عن املشاكل التي الحظتها يف محيطك ( املؤسسة، 

الشارع، احلي، املرور، الصحة...)
جرد قائمة من مشاكل يعرفها محيطك  تؤثر بشكل خاص على املرأة / الفتاة

النشاط الثاني: 

جمع معلومات تتعلق مبشكل محدد
إشراك الفتيات والفتيان بطريقة متساوية

ما بني 15 و 17 سنة                                                        

عشرون تلميذا مقسمني الى اربع مجموعات من خمس أفراد

أسبوع جلمع املعلومات + ساعتان للتقدمي

قاعة إلجراء األنشطة.

ورق مقوى ملون من احلجم الكبير،أقالم لبدية ملونة.

سيرورة النشاط:
•  تكوين أربع مجموعات مختلطة من خمسة أفراد 

•  منح املجموعات األربع نفس التعليمات                                
•  العمل على جمع أكبر عدد من املعلومات املتعلقة باملشكلة املختارة

أشخاص  استجواب   ، باالعتماد على مصادر مختلفة: جرائد ومجالت  املعلومات  ميكن جمع هذه 
مسؤولني، بحث ميداني...
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اقتراحات أخرى
سياسة بديلة

1)  تفكير / نقاش  -  دعوة كل مجموعة إلى:
• تلخيص السياسة املقترحة مبينا / ة إيجابياتها وحدودها، وكذا الشروط الالزمة لنجاحها.

• توضيح مدى قابلية ومالءمة مقترحاتك للدستور وللمواثيق الدولية املصادق عليها من قبل الدولة 
املغربية.

2) عرض امللف  -  تعمل كل مجموعة على:
• اعرض / ي امللف الذي مت تكوينه على جماعة القسم.

• تقاسم / ي محتوى امللف بهدف تبنيه كما هو، أو تعديله.

امتدادات ممكنة 
• تطبيق نفس اخلطوات ملعاجلة املشاكل األخرى (املدرسية، االجتماعية.....)

• تطوين ملف مرتبط بهذه املشاكل.

املقطع اخلامس:  تقدمي اقتراحات

أهداف
•  تقدمي نتائج عمل جماعي

•  مالحظة وتعليق      

النشاط األول:  
بحث / إجناز      

حتضير عرض
تنظيم عرض تقدميي

ما بني 11 و 17 سنة

أربع مجموعات من 5 أفراد
أسبوع لتحضير العرض.

االتصال بشخصيات مسؤولة ، فضاء إلجراء النشاط.

ورق مقوى ملون من احلجم الكبير، أقالم لبدية ملونة، مقص، غراء، 
لصاق.
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سيرورة النشاط
• تعمل كل مجموعة على تقدمي العرض على ورقة كبيرة من الورق املقوى.

• بينما تقدم كل مجموعة عرضها على حدة، تعمل باقي املجموعات على أخذ وتسجيل مالحظاتها.
• دعوة املجموعات إلى تبادل مالحظاتها حول العروض

• جتميع املالحظات وتركيبها.

تقومي
ما هي خصائص عرض العمل املنجز من قبل املجموعة؟

بالنسبة لكل مجموعة، ما هي األدوار التي ينبغي أن يضطلع بها كل من املتحدث باسمها، 
وغيره من أعضائها  اآلخرين؟

            

اقتراحات أخرى:

1. تطبيق نفس اإلجراء على مشكلة محددة مبؤسسة / جمعي .
2. تطبيق نفس اإلجراء على مشكلة خاصة بحي / قرية / مدينة.

•  عرض مشاريع املجموعات 
•  إجراء التعليقات والتغييرات احملتملة.

•  تقدمي امللف كامال للمسؤولني.
•  تتبع تطورات امللف.

امتدادات ممكنة 

•  االتصال باملسؤولني على املستوى احمللي من أجل تقدمي امللف جاهزا.
•  تفعيل احللول املقترحة.

•  دعوة مسؤولني إلى املؤسسة لتنشيط اللقاءات املرتبطة باملشكالت احملددة
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املجزوءة اخلامسة: تقومي إجمالي

1. يف رايك ، من هو املواطن املسؤول ؟ كيف ينبغي أن تترجم، بشكل ملموس، هذه املواطنة       املسؤولة 
إلى احلياة اليومية ؟   

2. عبء / ئي اجلدول التالي بخمسة اقتراحات شخصية.

سلوك مدني الئق سلوك ال مدني      
 

  
3. ما هي مصادر املعلومات املتعلقة مبشكلة معينة؟

4. ما هي خصائص احللول املقترحة حلل مشكلة معينة؟
5. أنت املتحدث / ة   باسم مجموعة ما. ما السلوك الذي ستتبناه / ستبنينه؟  ما هي الصفات 

التي ستحتاجها /  ينها لتكون / ي مخلصا / ة ملهمتك ؟
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االحتاد  بلدان  بني  جتمع  دولية  حكومية  منظمة  هو   (UfM) املتوسط  أجل  من  االحتاد 
األوروبي الثمانية والعشرين كلها وخمسة عشر بلداً من جنوب وشرق البحر األبيض املتوسط.  
املنطقة  يف  اإلقليمي  واحلوار  التعاون  لتعزيز  فريد  منتدى  هو  املتوسط  أجل  من  االحتاد 

 www.ufmsecretariat.org  .األورو-متوسطية

تأسست يف برشلونة (كاتالونيا، إسبانيا) يف عام ideaborn ،1999 وهي شركة استشارية تقدم 
السالم واحلكامة اجليدة من خالل  بناء  وتعزيز  القانون،  لتعزيز سيادة  خدمات يف مشاريع 
تعزيز التآزر بني القطاعات املختلفة وأصحاب املصلحة. من خالل وصاطة املؤسسة، فإنها 
االجتماعية.    والعدالة  األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  التدخالت  تعزز 

www.ideaborn.com

غير  منظمة  (احلمامات):  تونس   -  (SDEC) والتمكني  االجتماعية  التنمية  مركز 
حكومية. األهداف التنموية والبشرية التي تستهدف، قبل كل شيء، الفئات املهمشة واخلريجني 
العاطلني عن العمل، وتعكس كذلك اهتمامات الشباب التونسي وتطلعاتهم. حتتفظ ESDP، يف 
عالقة  لها  التي  األطراف  مختلف  مع  والشراكة  التعاون  بعالقات  التامة،  االستقاللية  إطار 

sdec@topnet.tn .واضحة بأنشطتها داخل وخارج البالد

سنة  يف  تأسست  مستقلة  حكومية  غير  منظمة   (MCCE) املدنية  للتربية  املغربي  املركز 
2004. مهمة املركز هي تدريب وتعليم األجيال الشابة ليصبحوا مواطنني مسؤولني وفعالني 
ونشطني ملتزمني بقيم التنمية املستدامة.  ويتمتع برنامجه التعليمي، الذي يتم تنفيذه يف جميع 
املهني  التكوين  و  العالي  التعليم  و  الوطنية  التربية  وزارة  من  مستمر  بدعم  املغرب،  مناطق 

www.civicmorocco.org.ma .والبحث العلمي

أنشئ املركز األردني للتربية املدنية (JCCE) يف عمان يف سنة 2003 و هو منظمة غير 
حكومية وغير ربحية تهدف الى تعزيز الوعي املدني بني سكان األردن بطريقة متكنهم من أن 
األردني  املركز  اآلخرين.  وحقوق  ومسؤولياتهم  مدركني حلقوقهم  فاعلني  مواطنني  يصبحوا 
تعزيز وتنسيق  إلى  التي تهدف  والدولية  الوطنية  املنظمات  لديه شراكات مع  املدنية  للتربية 

JCCE2003@gmail.com .جهود األفراد العاملني يف مجال التربية املدنية وحقوق اإلنسان

تأسست مؤسسة أديان يف لبنان عام 2006، و تُعنى بالتنّوع، والتضامن، وكرامة اإلنسان. 
للتعّددية،  ودولًيّا،  وإقليمًيّا،  محلًيّا،  لبنان،  يف  مسّجلة  حكومية  غير  كمنّظمة  أديان،  تعمل 
واملواطنة احلاضنة للتنّوع، واملناعة االجتماعية، والتضامن الروحي، من خالل مقاربات سياقّية 
دينية.  بني  واملا  ثقافية،  بني  املا  والعالقات  السياسات،  وصنع  واإلعالم،  التربية،  حقول  يف 

   www.adyanfoundation.org

تقوم اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو، كهيئة وطنية، مبهمة التنسيق بني منظمة األمم 
املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (األلكسو) 
ومؤسسة أنا ليند األورومتوسطية للحوار بني الثقافات من جهة، واإلدارات الوطنية الرسمية 
واالتصال.  والثقافة  والعلوم  التعليم  مجاالت  يف  أخرى،  جهة  من  اللبناني  املدني  واملجتمع 
وتساهم اللجنة الوطنية، من خالل توليها أدوار االتصال والتشاور والتواصل، وتعبئة وتنسيق 
أنا ليند، ونشر  اليونسكو واأللكسو ومؤسسة  الشراكات مع املجتمع املدني، يف تنفيذ برامج 

 www.lncu.org/index.php/fr/  .قيمها وأهدافها



تكوين مواطنني مسؤولني

مصادق عليه من طرف:

بتنسيق مع :

بتمويل من :

بشراكة مع :
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