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دورة
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ن  المحلّي�ي
دليل الميرسين المتكون من تسع ورشات عمل 

يساعد المجتمعات المحلية عىل التعرف عىل حرية الدين أو المعتقد للجميع 
وتثمينها وتعزيزها.
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ين، ويشمل  ية الفكر والوجدان والدِّ ي حرِّ
»لكلِّ شخص حقٌّ �ن

ي إظهار 
يته �ن ي تغي�ي دينه أو معتقده، وحرِّ

يته �ن هذا الحقُّ حرِّ
د وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم،  دينه أو معتقده بالتعبُّ

بمفرده أو مع جماعة، وأمام المأل أو عىل حدة.«
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة 18
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https://www.forb-learning.org/changemakers-languages-Arabic.html

 تجدون
  الموارد المرافقة

 هنا.

 تجدون
إصدارات اللغات 

 األخرى
 هنا.

https://www.forb-learning.org/changemakers-course-materials-arabic.html
https://www.forb-learning.org/changemakers-languages-Arabic.html
http://www.forb-learning.org/changemakers-course-materials-arabic.html
http://www.forb-learning.org/changemakers-languages-Arabic.html
http://www.forb-learning.org/changemakers-languages-Arabic.html
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شكر وتقدير
ن عىل  نتوّجه بشكر خاص إىل أعضاء المجموعة المرجعية لدورة صّناع التغي�ي المحلي�يّ

ي تطوير الموارد وعملية االختبار.
دعمهم المستفيض �ن

ستان	  ن غ�ي ن األديان، ق�ي ك ب�ي Galina Kolodzinskaia، المجلس المش�ت
هالة فريد فارس، مرص	 
، األردن	  ي

همام حداد، تقارب لتنمية المجتمع المد�ن
انيا	  ن ن األديان، ت�ن ك ب�ي Hidaya Maulidi Dude، مركز زنجبار المش�ت
Irfan Engineer، مركز دراسة المجتمع والعلمانية، الهند	 
ي إندونيسيا	 

القس Jimmy M.I Sormin, مجمع الكنائس �ن
ي فيتنام	 

Melisa Nguyen، الطاولة المستديرة حول حرية الدين أو المعتقد �ن
ي رسيالنكا	 

ي المسيحي اإلنجيىلي �ن Mike Gabriel، التحالف الوط�ن
ة حول حرّية الدين أو المعتقد، المملكة المتحدة	 

ّ
Tehmina Kazi، مستشارة ومدّربة مستقل

يا	  ي نيج�ي
القس Ngwobia Ukoha, الكنيسة المشيخية �ن

 Lisa Winther، :نشكر أيًضا األشخاص التالية أسماؤهم عىل مساهماتهم وتعليقاتهم
 Kristina ،)ناشونال Kristine Tveit، Alexander Borello Krosby )ستيفانوس أالينس إن�ت

 S)SMC Faith in Development(، Tabithaمن مؤسسة( Niklas Eklövو Patring
Schrøder-Knudsen، Ida Schmidt، Filip Buff-Pedersen )CKU( Lan Yu Tan، Sidsel-

FABO(، Chian Yew Lim( Marie Winther Prague وMichael Weiner )مفوضية األمم 
المتحدة السامية لحقوق اإلنسان(.

! نتوّجه بشكر خاص إىل كّل من شارك معنا قصصه حول صّناع التغي�ي

ويجية ومن مجلس البعثة السويدية  تّم إنتاج هذه الموارد بدعم ماىلي من وزارة الخارجية ال�ن
)SMC( والوكالة السويدية للتعاون التنموي الدوىلي )SIDA(. وال تشارك وزارة الخارجية 

ورة اآلراء واالجتهادات الواردة، إذ  ويجية والوكالة السويدية للتعاون التنموي الدوىلي بالرصن ال�ن
إن المسؤولية عن المحتوى تقع بالكامل عىل عاتق الجهة المنتجة له.
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؟ ن لماذا نحتاج إىل صّناع تغي�ي محلّي�ي
رون بانتهــاكات  ي جميــع أنحــاء العالــم أشــخاص مــن جميــع األديــان والمعتقــدات متــرصن

يوجــد �ن
ي العديــد مــن األماكــن، تــزداد هــذه االنتهــاكات 

ي حّريــة الديــن أو المعتقــد، و�ن
حــّق اإلنســان �ن

ن وخطــاب  ا، لكــّن التميــ�ي ً ــا كبــ�ي
ً
ســوًءا. وتختلــف طبيعــة المشــاكل وخطورتهــا وحجمهــا اختالف

ي جميــع أنحــاء العالــم.
الكراهيــة وجرائــم الكراهيــة وأعمــال العنــف شــائعة �ن

ي ممارســة المعتقــدات والتعبــ�ي عنهــا بطريقــة 
ي ُتفــرض عــىل الحــّق �ن وُتعــّد القيــود الحكوميــة الــ�ت

 . ي
 رئيســية. وهذا مرتبط بالتوّجه العالمي نحو تقليص مســاحة المجتمع المد�ن

ً
ســلمية مشــكلة

ي تفاقــم أنمــاط الكراهيــة الحاليــة والقيــود 
ي العديــد مــن الســياقات، تســببت جائحــة كورونــا �ن

و�ن
القانونية.

فالنســاء  مختلــف.  بشــكل  والنســاء  الرجــال  عــىل  المعتقــد  أو  الديــن  حّرّيــة  انتهــاكات  ــر 
ّ
وتؤث

ن األحــوال الشــخصية القائمــة عــىل الديــن  ن مــن خــالل قوانــ�ي معّرضــات بشــكل خــاص للتميــ�ي
. االجتمــاعي النــوع  عــىل  القائــم  العنــف  ومــن خــالل 

عــىل  هائلــة  معانــاة  تســّبب  المعتقــد  أو  الديــن  لحرّيــة  والمتنّوعــة  ة  الكثــ�ي االنتهــاكات  وهــذه 
ي 

الصعيــد الشــخصي وتزعــزع اســتقرار المجتمعــات. هنــاك حاجــة ملّحــة للتغيــ�ي ويجــب أن يــأ�ت
هــذا التغيــ�ي مــن األعــىل إىل األســفل ومــن األســفل إىل األعــىل.

وال يمكــن أن تقــوم مجتمعــات تّتســم بالمســاواة والســالم والعدالــة مــن دون جهــود حثيثــة 
يعــات  ي وضــع الترسش

ن �ن يعــات وضمــان عــدم التميــ�ي ن إلصــالح الترسش ن والمســؤول�ي عــ�ي ّ مــن المرسش
وإنفاذهــا. ومــن غــ�ي المرّجــح أن يحصــل هــذا الجهــد الحــازم مــن األعــىل بــدون الدعــم والضغــط 
ي  مــن أجــل التغيــ�ي مــن األســفل. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإّن العديــد مــن االنتهــاكات اليوميــة الــ�ت
والمــدارس  العمــل  وأماكــن  المجتمــع  ي 

�ن آخــرون  أشــخاص  يرتكبهــا  األشــخاص  لهــا  يتعــّرض 
ي مــن األســفل.

 أن يــأ�ت
ً
ي أيضــا

، فــإن التغيــ�ي ينبــىن والمنــازل. وبالتــاىلي

ي مجتمعهــم لكنهــم 
والكثــ�ي مــن األشــخاص قلقــون بشــأن انتهــاكات حريــة الديــن أو المعتقــد �ن

. ويشــعرون بالحاجــة إىل المعرفــة والمهــارات لتمكينهــم  غــ�ي متأكديــن مــن كيفيــة صنــع التغيــ�ي
ن إىل المســاهمة  . وتســى دورة صنــاع التغيــ�ي المحليــ�ي مــن اتخــاذ خطــوات عمليــة نحــو التغيــ�ي
ن ال عــىل المعرفــة والســلوك فحســب، وإنمــا أيًضــا عــىل تكتيــكات  كــ�ي ، مــع ال�ت ن ي هــذا التمكــ�ي

�ن
ن األديــان أو عــىل المقاربــة القائمــة عــىل الحقــوق. العمــل، ســواء عــىل مســتوى التفاهــم بــ�ي

ي الســياق الخــاص بكــم، ونأمــل أن 
ي إحــداث تغيــ�ي �ن

ي المشــاركة �ن
ن �ن نأمــل أن تكونــوا راغبــ�ي

. ن يــ�ي
ّ
المحل التغيــ�ي  إطــار دورة صّنــاع  ي 

المتاحــة �ن المــوارد  ي ذلــك 
تســاعدكم �ن

Katherine Cash
نامج التعليمي المتعلق بحرية الدين أو المعتقد ال�ب
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؟ ن ي�ي
ّ
من يقف وراء دورة صّناع التغي�ي المحل

 ، ن نامج التعليمي المتعلق بحرية الدين أو المعتقد تطوير دورة صّناع التغي�ي المحلّي�ي  ال�ب
ّ

توىل
مة بحّرية الدين أو المعتقد للجميع.  ن بمساعدة العديد من األشخاص والمنظمات المل�ت

نامــج التعليــمي المتعلــق بحريــة الديــن أو المعتقــد مــوارد تعليمّيــة ودورات تدريبّيــة  ــر ال�ب
ّ
يوف

اإللمــام  عــىل  القــرار  األفــراد والمجتمعــات وصّنــاع  لمســاعدة  الشــبكة  عــىل  وفرًصــا تواصليــة 
وع أطلقتــه الشــبكة المســكونية  بحّريــة الديــن أو المعتقــد والتأّمــل فيهــا وتعزيزهــا. هــذا المــرسش
الشمالية لحرية الدين أو المعتقد )NORFORB(، بالحوار والتعاون مع مجموعة واسعة من 
الجماعات الدينية والعقائدية ومنّظمات حقوق اإلنســان والمنظمات التنموّية والمؤسســات 

األكاديميــة مــن جميــع أنحــاء العالــم.

نامــج التعليــمي المتعلــق بحريــة الديــن أو  ي ال�ب
تتضّمــن المــوارد والــدورات التدريبّيــة األخــرى �ن

جمــة  المعتقــد مجموعــة مــن 8 أفــالم توضــح حرّيــة الديــن أو المعتقــد ومــ�ت يمكــن تقييدهــا )م�ت
الديــن أو  ن عــىل حّريــة  نــت للمدّربــ�ي لغــات(، باإلضافــة إىل تدريــب ميــرّس عــ�ب اإلن�ت إىل عــدة 
 ، نــت عنــد الطلــب حــول حّريــة الديــن أو المعتقــد والنــوع االجتمــاعي المعتقــد، ودورة عــ�ب اإلن�ت

ومجموعــة مــن التدريبــات لميــرّسي حّريــة الديــن أو المعتقــد.

كيف تم إعداد الدورة
نامــج  ي ال�ب

ن �ن ي 2020-2021 مــن طــرف العاملــ�ي
ن �ن تــم تطويــر دورة صنــاع التغيــ�ي المحليــ�ي

منظمــات  مــن  مرجــىي  فريــق  مــع  بالتعــاون  المعتقــد،  أو  الديــن  بحريــة  المتعلــق  التعليــمي 
ق  الــرسش إفريقيــا وآســيا ومنطقــة  ي 

بلــدان �ن ة  عــرسش ي 
الدينيــة �ن ي والمجتمعــات 

المــد�ن المجتمــع 
األوســط وشــمال إفريقيــا وأوروبــا. وضــم هــذا الفريــق المرجــىي أشــخاًصا مــن خلفيــات مســيحية 

ومســلمة وبوذيــة وغــ�ي دينيــة.

ي أي 
كان هدفنــا هــو إنشــاء دورة مناســبة ومتاحــة وقابلــة للتنفيــذ عــىل المســتوى القاعــدي �ن

ي إنشــاء دورة يمكــن أن يقدمهــا أي ميــرّس مؤهــل  ســياق آمــن بمــا فيــه الكفايــة. كان هــذا يعــ�ن
)بغــض النظــر عــن مــدى معرفتــه بحقــوق اإلنســان( ألي جمهــور )بغــض النظــر عــن المســتوى 

. ي ســياقها بشــكل طبيــىي
(، بطريقــة يتســ�ن مــن خاللهــا وضــع المعلومــات �ن التعليــمي

لذلك ركزنا عىل ثالثة أشياء: 
منهجية تبدأ من المكان الذي يوجد فيه الناس، عن طريق التبادل ورواية القصص 	 

ي كوسائل لتقديم واستكشاف المفاهيم بداًل من 
ي والتواصل المر�ئ م التجري�ب

ّ
والتعل

المناهج القائمة عىل النظرية والنص.
 	. ي المجتمع المحىلي

طرق عملية للناس من أجل إحداث الفارق �ن
جعل الدورة سهلة قدر اإلمكان، من خالل توف�ي كل ما يحتاجه الميرّس.	 

انيــا  ن يــا وت�ن بعــد اإلعــداد والتصميــم، اختــ�ب أعضــاء الفريــق المرجــىي مــن الهنــد واألردن ونيج�ي
ن  ن المشارك�ي  من المجتمعات المحلية. وكان من ب�ي

ً
الدورة مع مجموعات من 12-25 شخصا

ســائقو ســيارات أجــرة وأصحــاب متاجــر وخياطــون وأخصائيــون اجتماعيــون ومعلمــو مــدارس 
قرآنيــة وأعضــاء كنائــس وقــادة مجموعــات شــبابية وطــالب جامعــات.

ن والميرّسيــن. وكانــت التعليقــات  تــم إجــراء تعديــالت عــىل الــدورة بنــاًء عــىل مالحظــات المشــارك�ي
ي الــدورة التجريبيــة قــد خّططتــا 

ن �ن ن مشــاركت�ي والمالحظــات إيجابيــة للغايــة، حــ�ت أن منظمتــ�ي
إلجــراء جلســات جديــدة للــدورة بأموالهمــا الخاصــة.

 تعّرف عىل المزيد
 عىل موقعنا:

forb-learning.org

http://www.forb-learning.org/arabic-home
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كائنا رسائل من �ش

مقّدمة من مجلس الكنائس العالمي
ي حرّيــة 

منــذ أن كــّرس اإلعــالن العالــمي لحقــوق اإلنســان حّقنــا غــ�ي القابــل للتــرصف �ن
ي ينطــوي  ي عــام 1948، ســعت الــدول إىل فهــم المفاهيــم الــ�ت

الفكــر والضمــ�ي والديــن �ن
ن والمعايــ�ي  ها. وقــد جــرت مناقشــة عــدد كبــ�ي مــن القوانــ�ي عليهــا هــذا الحــّق وتفســ�ي
هــا 

ّ
ي جميــع أنحــاء العالــم، عــىل الّرغــم مــن أن

والسياســات، والتنــازع عليهــا واعتمادهــا �ن
غالًبــا مــا لــم تضمــن للنــاس قدرتهــم عــىل التمّتــع بهــذا الحــّق بشــكل كامــل. ولكــن ال 
ن واألطــر واإلعالنــات مــا لــم تكــن مبادؤهــا معروفــة ومفهومــة  قيمــة لــكّل هــذه القوانــ�ي
ي كّل بلــد، إذ يبــدأ تعزيــز جميــع حقــوق اإلنســان وحمايتهــا 

ن �ن مــن قبــل النــاس العاديــ�ي
ي المجتمعــات.

ان و�ن ل، وداخــل األ�ة، ومــع الجــ�ي ن ي المــ�ن
�ن

ن مثــل هــذه  وتســتهدف هــذه الــدورة التدريبّيــة الخاّصــة بصّنــاع التغيــ�ي المحليــ�ي
ي قــد تتمّتــع بمعرفــة محــدودة أو معدومــة بحقــوق اإلنســان والمعايــ�ي  المجتمعــات الــ�ت
ــب 

ّ
هــا، والتغل ي تحــّدي المواقــف وتغي�ي

القانونيــة، وقــد تــّم تصميمهــا بطريقــة تســاعد �ن
عــىل الخــوف مــن أولئــك الذيــن تكــون معتقداتهــم مختلفــة، وذلــك مــن خــالل �د 
ن  القصــص والمنهجيــات المرئيــة. وســتعمل هــذه الــدورة التدريبّيــة أيًضــا عــىل تمكــ�ي
ي حّريــة الديــن أو المعتقــد.

ن عــن الحــق �ن ن ليصبحــوا مدافعــ�ي صّنــاع التغيــ�ي المحلّيــ�ي
كاء اآلخريــن  ل هــذه الــدورة التدريبيــة أداة قّيمــة للكنائــس األعضــاء وللــرسش

ّ
وتشــك

الديــن  ي وقــت نســى فيــه لتعزيــز فهــم مبــدأ حّريــة 
، �ن العالــمي الكنائــس  ي مجلــس 

�ن
أو  دينهــم  عــن  النظــر  بغــّض  األشــخاص  لجميــع  حــّق  باعتبــاره  وقبولــه  المعتقــد  أو 

معتقدهــم.
نحــن  رفضــه.  إىل  تدفعنــا  أو  اآلخــر  عــن  تفصلنــا  أن  باالختالفــات  ض  يفــ�ت "ال 

البعــض." لبعضنــا  حاجتنــا  إلدراك  بالتحديــد  مختلفــون 
رئيس األساقفة ديزموند توتو

جينيفر فيلبوت-نيسن، مسؤولة برنامج - حقوق اإلنسان ونزع السالح
مجلس الكنائس العالمي

ن  للناشــط�ي ممتــاز  مصــدر  هي  ن  المحليــ�ي التغيــ�ي  بصّنــاع  الخاّصــة  التدريبّيــة  الــدورة 
ق األوســط وشــمال إفريقيــا. فمقاربتهــا الشــاملة  ي منطقــة الــرسش

ن �ن مــ�ي
ّ
ن والمعل والمدّربــ�ي

والتفاعليــة والمرنــة تســمح لهــم بتكييــف العــروض التقديميــة والتماريــن مــع ســياقهم 
، وتحديــد االنتهــاكات  المحــىلي - ممــا يتيــح لهــم تطويــر مقاربــة مناســبة لزيــادة الــوعي
األشــخاص  التدريبّيــة  الــدورة  هــذه  وتســتهدف  الممارســات.  أفضــل  واستكشــاف 
ن للتعبــ�ي عــن مظالمهــم  ــر مســاحة للمشــارك�ي

ّ
عــىل مســتوى القاعــدة الشــعبية، وتوف

إبداعيــة وتطويــر مبــادرات مجتمعيــة. وهي تتضّمــن  ومخاوفهــم، واكتشــاف حلــول 
ة للجــدل، وتــزّود  ي الوقــت عينــه موضوعــات مثــ�ي

أدوات ممتعــة وتفاعليــة، وتتنــاول �ن
ل هــذه الــدورة التدرييبّيــة مــورًدا 

ّ
الميرّسيــن بنصائــح حــول تنظيــم جلســاتهم. وتشــك

ي المنطقــة الذيــن يســعون إىل تعزيــز 
رائــًدا ألعضــاء شــبكات حّرّيــة الديــن أو المعتقــد �ن

ام حّريــة الديــن والمعتقــد. المواطنــة الحاضنــة للتنــّوع واحــ�ت
آنا ماريا ضو، رئيسة وحدة البحوث والتدريب،

معهد المواطنة وإدارة التنّوع – مؤسسة أديان، لبنان
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ء بالرصاعــات، يعــد الديــن، وانعــدام حريــة الديــن أو المعتقــد أحــد اهــم  ي عالــم مــىلي
�ن

ي أغلــب 
اعــات المعــارصة، إن لــم يكــن معظمهــا. �ن ن ي العديــد مــن ال�ن

ا �ن العوامــل تأثــ�ي
بشــكل  الدينيــة  الهويــة، والقيــم  العنــف وقضايــا  ن  بــ�ي يوجــد صلــة  مــرص  ي 

األحيــان �ن
والســالم والرصاعــات هي مواضيــع خالفيــة ومســتقطبة،  الديــن  ان  خــاص، حيــث 

المتضاربــة. الحجــج واآلراء  مــن  وتجــذب مجموعــة واســعة 
التغيــ�ي  صنــاع  دورة  فــإن  العربيــة،  باللغــة  المتاحــة  المــوارد  محدوديــة  ظــل  ي 

�ن
صانــىي  مــن  مجموعــة  لتكويــن  المحــىلي  الســياق  تــراعي  ن  تمكــ�ي أداة  تعــد  ن  المحليــ�ي
، القادريــن عــىل التأثــ�ي عــىل دوائرهــم ومجتمعاتهــم. يؤكــد نهــج الــدورة عــىل  التغيــ�ي
حقيقــة أن الســالم والعدالــة ال ينفصــالن، وأن محــاوالت بنــاء الســالم ال طائــل مــن 
ورائهــا مــا لــم تســتند إىل القيــم األساســية لحقــوق اإلنســان وحريــة الديــن والمعتقــد، 

للجميــع.  اإلنســانية  والكرامــة  والعدالــة  المســاواة  ان  اىل  باإلضافــة 
كة أريو لالستشارات والتدريب، مرص. هالة فريد، المدير التنفيذي لسش

ا 
ً
يك ي تعمل مع 50 �ش ي )JISRA( ال�ت اتيحب ي االس�ت كة للعمل الدي�ن ترّحب المبادرة المش�ت

ع�ب أك�ث من 7 دول عىل تعزيز المجتمعات الســلمية والدامجة من خالل حّرّية الدين 
رت 

ّ
ي وف ن ال�ت  حاّرًا بالدورة التدريبّية الخاّصة بصّناع التغي�ي المحلي�ي

ً
أو المعتقد، ترحيبا

مــوارد يســهل الوصــول إليهــا حــول حّرّيــة الديــن أو المعتقــد ويســهل تكييفهــا مــع ســياق 
كاء المبــادرة  ــر هــذه الــدورة التدريبّيــة لــرسش

ّ
رهــا بعــّدة لغــات. وتوف

ّ
العمــل، باإلضافــة إىل توف

ي تيســ�ي الحــوار داخــل 
وريــة لمختلــف عنــارص التغيــ�ي لدعمهــم �ن أدوات إضافيــة ورصن

ي – ال سّيما 
ي عملهم لتقوية المجتمع المد�ن

المجتمعات الدينية وفيما بينها، وكذلك �ن
ي تتمّتــع بقــدرة محــدودة عــىل الوصــول  النســاء والشــباب والجهــات الفاعلــة األخــرى الــ�ت
رهــا المنّصــة التعلمّيــة الخاّصــة 

ّ
ي توف . نحــن ممتّنــون لفــرص التعلــم الــ�ت للتعليــم الرســمي

ــع إىل مــا ســيىلي هــذه الخطــوة! 
ّ
بحّرّيــة الديــن أو المعتقــد ونتطل

JISRA ي اتيحب ي االس�ت كة للعمل الدي�ن كريستينا ماسدم، منّسقة اتحاد المبادرة المش�ت

ن  تعــد منصــة التعلــم حــول حرّيــة الديــن أوالمعتقــد فرصــة رائعــة لفهــم المعايــ�ي والقوانــ�ي
الدوليــة المعمــول بهــا مــن حيــث حريــة الديــن والمعتقــدات. تعطينــا الــدورة فكــرة رائعــة 
هــا تمنحنــا األدوات 

ّ
 ومــا هي التحديــات. كمــا أن

ً
عــن حالــة حريــة الديــن أو المعتقــد عالميــا

داخــل  الحــاىلي  الوضــع  وفهــم  الســياق  المعلومــات حســب  هــذه  الســتخدام  الالزمــة 
البلــد بشــكٍل أفضــل. تركــز الــدورة عــىل تطويــر أدوات للمشــاركة مــع مختلــف أصحــاب 
المصلحــة والقــدرة عــىل تحديــد التحديــات والفــرص والعمــل عــىل رســالة موحــدة قويــة 
ي وتحديــد المهــارات  تدعــم حريــة الديــن أو المعتقــد. كمــا تركــز عــىل الجانــب التدريــ�ب

ي يحتاجهــا أصحــاب المصلحــة. والقــدرات الــ�ت
ي JISRA، العراق اتي�ج ي االس�ت

كة للعمل الدي�ن أعضاء اتحاد المبادرة المش�ت

تكتسي منصة التعلم هذه أهمية بالغة بالنسبة لفريق عمل JISRA وأصحاب المصلحة 
وع متعلــق بحريــة الديــن أو  إذ تزّودهــم بالمعرفــة والمهــارات الالزمــة إلنجــاح أي مــرسش
المعتقــد والوصــول إىل جمهــور كبــ�ي و تحقيــق تأثــ�ي أفضــل طويــل األمــد. أوصي بشــدة 
ن بحريــة الديــن أو المعتقــد وبكيفيــة تحديــد ســياق هــذه  بهــذه الــدورة لجميــع المهتمــ�ي
اكة مع منصة  ي JISRA والجهات المانحة األخرى �ش ي أي بلد. كما أوصي بأن تب�ن

الحرية �ن
ن وتعزيــز هــذه المنصــة حــ�ت نتمكــن مــن  التعلــم حــول حريــة الديــن أو المعتقــد لتحســ�ي
ي العديد من البلدان النامية 

ي المستقبل. تتعلق الموضوعات الحالية �ن
االستفادة منها �ن

ها عىل المجتمعات، ومن خالل هذه المنصة واألدوات  بحرية الدين أو المعتقد وبتأث�ي
ي توفرهــا، يمكننــا أن نكــون أكــ�ث اســتعدادًا للحشــد مــن أجــل حريــة الديــن أو المعتقــد. الــ�ت

ي JISRA، العراق اتي�ج ي االس�ت
كة للعمل الدي�ن أعضاء اتحاد المبادرة المش�ت
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ن ّي�ي
ّ
تقديم دورة صّناع التغي�ي المحل

منهــا  واحــدة  مــّدة كّل  عمــل  ورشــات  تســع  مــن  سلســلة  هي  ن  المحليــ�ي التغيــ�ي  صّنــاع  دورة 
ن والشــباب مــن التعــّرف عــىل حريــة  ن مجموعــات مــن البالغــ�ي مــة لتمكــ�ي ســاعتان، وهي ُمصمَّ

مجتمعاتهــم. ي 
�ن وتعزيزهــا  وتثمينهــا  للجميــع  المعتقــد  أو  الديــن 

ــا لكــم الســتخدامها وتكييفهــا مــع 
ً
المــوارد ذات الصلــة متاحــة مجان دليــل الميرّسيــن وجميــع 

الســياق الخــاص بكــم كمــا ترونــه مناســًبا.
: وهذه الموارد متوفرة بلغات متعددة عىل الرابط التاىلي

https://www.forb-learning.org/changemakers-languages-Arabic.html

ما هي أهداف الدورة؟
: تسى هذه الدورة إىل تحقيق أربعة أهداف رئيسية، وهي

مساعدتنا عىل إقرار التنّوع وتثمينه داخل المجتمعات وفيما بينها	 
ي حّرية الدين أو المعتقد	 

ي ذلك الحق �ن
مساعدتنا عىل فهم حقوقنا اإلنسانية وتثمينها، بما �ن

ي مجتمعاتنا.	 
قة بحّرية الدين أو المعتقد �ن

ّ
تحديد المشاكل المتعل

إيجاد طرق لمعالجة هذه المشاكل مًعا.	 

لمن ُصّممت هذه الدورة؟
ن  المهتّمــ�ي القاعــدي،  المســتوى  عــىل  لألشــخاص  ن  المحليــ�ي التغيــ�ي  صّنــاع  دورة  ُصّممــت 
األوســع  ومجتمعهــم  ي 

ّ
المحــىل مجتمعهــم  ي 

�ن المعتقــد  أو  الديــن  بحّريــة  قــة 
ّ
المتعل بالمشــاكل 

الفــارق. لصنــع  طــرق  إيجــاد  ويريــدون 
ن لحقــوق اإلنســان.  ة ســابقة أو حــ�ت قبــول المشــارك�ي ــب هــذه الــدورة أي معرفــة أو خــ�ب

ّ
وال تتطل

ن بالتعايــش  ّ ي بنــاء مجتمعــات تتمــ�ي
المطلــوب هــو فقــط عقــل منفتــح واهتمــام بالمســاعدة �ن

. ن ــم والتفكــ�ي المتبادلــ�ي
ّ
ي عمليــة تفاعليــة للتعل

الســلمي والمســاواة واالســتعداد لالنخــراط �ن
هــذه الــدورة مصّممــة لمجموعــات مــن 12 إىل 24 شــخًصا ولكــن يمكــن تكييفهــا لمجموعــات 

أكــ�ب أو أصغــر حجًمــا.
ي ســياقات أفريقيــة 

ورغــم أن هــذه الــدورة مصّممــة بشــكل خــاص لألشــخاص الذيــن يعيشــون �ن
ي أي ســياق.

ق أوســطية وآســيوية، فإننــا نعتقــد أّن محتوياتهــا مفيــدة �ن و�ش

ي الدورة هو مدى تفاعلها ومالءمتها لمشاغل الناس، 
ء �ن ي

"أفضل �ش
ة المتعة. كانت فعاًل  ي نفس الوقت سهلة التنفيذ وكث�ي

وكانت �ن
تجربة رائعة!"  

انيا  ن هدايا دود، ميرّسة، ت�ن

"كانت الدورة بمثابة نقطة تحّول – كنت أرى المواقف تتغ�ي مع 
تقدم الجلسات. سنقوم بإجرائها مرة أخرى قريًبا ". 

، ميرّس، الهند  عرفان إنجين�ي

ن عىل مجموعة كاملة من الطرق  ن المشارك�ي "فتحت الدورة أع�ي
ي يمكنهم من خاللها الرد عىل انتهاكات حقوق  المختلفة ال�ت

ي تخطيط العمل. 
اإلنسان. لقد ساعدتهم عىل صقل مهاراتهم �ن

ي مجتمعاتهم ". 
ونتيجة لذلك، سيكونون صناع تغي�ي أك�ث فاعلية �ن

همام حداد، ميرّس، األردن 

 تجدون
  الموارد المرافقة

 هنا.

https://www.forb-learning.org/changemakers-languages-Arabic.html
https://www.forb-learning.org/changemakers-course-materials-arabic.html
https://www.forb-learning.org/changemakers-course-materials-arabic.html
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من يمكنه تيس�ي هذه الدورة؟
ن دورة تفاعلية تتضّمن تدريبات جماعية وألعاًبا وقصًصا ونقاشات  ي�ي

ّ
دورة صّناع التغي�ي المحل

ي 
ة �ن ولعــب أدوار، باإلضافــة إىل عــروض تقديميــة. ويمكــن ألّي شــخص يتمّتــع ببعــض الخــ�ب

ن والشباب أن يتوىل تيس�ي هذه الدورة. ويقّدم دليل  م التفاعىلي مع البالغ�ي
ّ
قيادة عمليات التعل

الميرّسيــن والمــوارد المرتبطــة بــه إرشــادات مفّصلــة حــول كيفّيــة إدارة كّل جلســة.
ي مجــال حقــوق اإلنســان أو حّريــة الديــن أو 

ة �ن ال تحتاجــون إىل أن تكونــوا مــن ذوي الخــ�ب
ي تحتاجونهــا،  ــر لكــم جميــع المعلومــات الــ�ت

ّ
المعتقــد أو عــىل درايــة بهــا لتيســ�ي الــدورة. فنحــن نوف

يتمّثــل دور  المســائل. وال  حــول مختلــف   PowerPoint وعــروض النصــوص  ذلــك  ي 
�ن بمــا 

ــم متبــادل.
ّ
ن مــن خــالل عملّيــة تعل اء، بــل أن يوّجهــوا المشــارك�ي ي أن يكونــوا خــ�ب

الميرّسيــن �ن
ي – أي القــدرة عــىل الحكــم عــىل مــا 

ّ
أهــّم مــا يحتاجــه الميــرّسون هــو فهــم الســياق المحــىل

إذا كانــت بعــض القضايــا بالغــة الحساســية أو الخطــورة بحيــث ال يمكــن مناقشــتها، وتكييــف 
ــم وفًقــا لذلــك، باإلضافــة إىل القــدرة عــىل التعامــل مــع ديناميكيــات المجموعــة عنــد 

ّ
عملّيــة التعل

بــروز أي حساســيات أو توّتــرات.

ي تغّطيها هذه الدورة وكيف تّم تنظيمها؟
ما هي المواضيع ال�ت

 . ن تتضّمــن الــدورة تســع جلســات حضورّيــة مــّدة كّل منهــا ســاعتان. وتتكــّون الــدورة مــن قســم�ي
ــز عــىل تطويــر المعــارف والمواقــف حــ�ت نكــون جاهزيــن 

ّ
القســم األّول )الجلســات 1 إىل 5( يرك

. ويكتشــف المشــاركون ويستكشــفون مواقفهــم تجــاه حقــوق   لنصبــح صّنــاع تغيــ�ي
ً
 وقالبــا

ً
قلبــا

ي مواقفهــم تجــاه األشــخاص الذيــن يتمّتعــون 
ــرون �ن

ّ
اإلنســان وحّريــة الديــن أو المعتقــد، ويفك

ي تحليــل الســياق.
بهويــات مختلفــة عــن هوياتهــم، كمــا يكتســبون مهــارات �ن

ي من هذه الدورة )الجلسات ٦ إىل 9(، فيتعّرف المشاركون إىل مجموعة 
ي القسم الثا�ن

أّمأ �ن
هــا  ي يمكــن اســتخدامها لتعزيــز حّرّيــة الديــن أو المعتقــد وغ�ي مــن التكتيــكات أو األســاليب الــ�ت
قــة بمشــكلة مــن المشــاكل المرتبطــة 

ّ
مــن الحقــوق، ويتــّم توجيههــم للتخطيــط لألعمــال المتعل

ز هذه الجلســات عىل المهارات والعمل.
ّ
ي قد يتعّرفون إليها. وترك بحّرّية الدين أو المعتقد ال�ت

يمكنكم االّطالع عىل محتويات الدورة لمزيد من المعلومات.

"كانت األنشطة مفعمة بالحيوية والقصص رائعة، وكان المشاركون 
يتشوقون للتحدث. أعتقد أن الدورة ستعمل بشكل جيد ألي 

شخص مهتم بهذه القضايا، من المستوى القاعدي إىل األشخاص 
ذوي المستوى المتوسط من المعرفة بحقوق اإلنسان. لقد كانت 

ة بالنسبة ىلي كميرّس."   تجربة مث�ي
يا  أوكوها نغوبيا، ميرّس، نيج�ي

"كانت الدورة فريدة من نوعها – فقد أثارت الكث�ي من النقاشات! 
كانت المجموعة متنوعة حًقا – مسلمون ومسيحيون وبــهائيون 

كة، لكن  ودروز. لم يكن من السهل دائًما إيجاد أرضية مش�ت
النقاشات سارت فعاًل بشكل جيد". 

همام حداد، ميرّس، األردن 

نصيحة! يمكنكم إيجاد نصائح 
ي تطوير مهاراتكم 

لمساعدتكم �ن
ي الصفحات 17 إىل 

ية �ن التيس�ي
ي الصفحة 15 

20 وتجدون �ن
إرشادات حول كيفّية اإلعداد 

لكل جلسة.
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كيفّية استخدام الموارد
ن عــى شــكل عملّيــة تعلمّيــة مــن تســع جلســات. يمكــن  تــّم تصميــم دورة صّنــاع التغيــ�ي المحليــ�ي
ن مــن عطــات نهايــة األســبوع أو  تنظيــم هــذه الجلســات عــى امتــداد ثاثــة أيــام أو خــال عطلتــ�ي

ي األســبوع.
ة أطــول، مثــًا جلســة واحــدة �ن عــى امتــداد فــ�ت

نــا نقــّدم لكــم جميــع المــوارد 
ّ
وبــهــدف تســهيل تيســ�ي هــذه الــدورة التدريبيــة قــدر اإلمــكان، فإن

ي تحتاجونهــا لتنظيــم جلســات العمــل. الــ�ت
ذلــك  ي 

بمــا �ن الصلــة  المــواد ذات  مــن  لــكّل جلســة مخّطًطــا جاهــًزا ومجموعــة  فتجــدون 
النصــوص الُمعــّدة مســبًقا، وعــروض PowerPoint للعــروض التقديميــة، واألوراق التدريبّيــة 

ــع، والمــوارد الخاّصــة باأللعــاب مثــل البطاقــات والملصقــات. ـ ـ ـ ة للتوزيـ الُمعــدَّ
يلها وتعديلها  ن رة عى شكل مستندات Word، مما يتيح لكم ت�ن

ّ
العديد من هذه الموارد متوف

النصــوص  ترجمــة  أيًضــا  يمكنكــم  لســياق عملكــم والحتياجــات مجموعاتكــم.  وفًقــا  وتكييفهــا 
ي ذلــك.

ــع إذا رغبتــم �ن ـ ـ ـ ة للتوزيـ ائــح PowerPoint واألوراق التدريبّيــة الُمعــدَّ الموجــودة عــى �ش

– – – – – – – – – المخاطر واالعتبارات األمنية – – – – – – – – –
ي بعــض الســياقات، هنــاك مخاطــر مرتبطــة بمناقشــة قضايــا تتعلــق بحقــوق اإلنســان 

�ن
ي مــا إذا كان إجــراء هــذه الــدورة 

. يــر�ج التفكــ�ي ملًيــا �ن
ً
أو حريــة الديــن أو المعتقــد عانيــة

ن معــك للخطــر أو يــؤدي إىل تفاقــم الرصاعــات وحــاالت  قــد يعّرضــك أنــت أو المشــارك�ي
تقليــل  يمكنــك  وكيــف؟ كيــف  وأيــن  مــن  ومــع  مناقشــته  يمكــن  الــذي  مــا  الضعــف. 
المخاطــر – عــى ســبيل المثــال عــن طريــق تكييــف المحتويــات أو الحــد منهــا؟ كيــف 
ن وكســب  اك القــادة المحليــ�ي يمكنــك تعزيــز أمنــك، عــى ســبيل المثــال مــن خــال إ�ش
دعمهــم؟ اطلــب النصيحــة ممــن هــم حولــك واســى إىل تنظيــم الــدورة مــع جمهــور 

"آمــن" أواًل. ال تنّظــم الــدورة إاّل إذا كان الوضــع آمًنــا.

ي سأحتاجها لتنظيم الدورة؟
ما هي التكنولوجيا والمواد ال�ت

الموارد

، تحتاجون إىل آلة طباعة أو تصوير. إذا لم 	  الستخدام الموارد بسهولة أك�ج
ب 

ّ
ي القل

يكن ذلك ممكًنا، يمكنكم استخدام المواد المتاحة مثل اللوح الور�ت
ي الرمال.

واألقام، أو غرز عصا �ن
َ إمكانّية استخدام جهاز كمبيوتر وجهاز عرض )بروجكتور( لعروض الـ 	  ُتعت�ج

ورية. ة إضافّية ولكّنها ليست �ن ن PowerPoint م�ي
ب مع أوراقه، 	 

ّ
ي قل

ستحتاجون إىل مواّد أساسية خاّصة بورشة العمل مثل لوح ور�ت
ي األنشطة اليومّية 

ة ملّونة الصقة وبعض المواد الستخدامها �ن وأقام، وأوراق صغ�ي
ي المخّطط 

مثل كرة طرّية وكرة من الصوف. تجدون قائمة بالموارد المطلوبة �ن
ي الصفحة ١٥ )كيفية التحض�ي لكّل جلسة(.

الخاّص بكّل جلسة و�ن

نصيحة! جميع مواد الدورة 
متوفرة بلغات متعددة! يمكن 
العثور عى إصدارات اللغات 

األخرى هنا.

 تجدون
  الموارد المرافقة

 هنا.

https://www.forb-learning.org/changemakers-languages-Arabic.html
http://www.forb-learning.org/changemakers-course-materials-Arabic


ن دورة صّناع التغي�ي المحلّي�ي

1 4

هل يمكننا اختيار األنشطة ومزجها؟ هل علينا تنفيذ جميع الجلسات التسع؟

ن األديــان، أو رفــع مســتوى الــوعي  ي إضافــة أفــكار جديــدة إىل عمليــات الحــوار بــ�ي
قــد ترغبــون �ن

ي تريــدون مــن هــذه  ي إطــار العمــل الــذي تشــاركون فيــه بالفعــل. يمكنكــم اختيــار األنشــطة الــ�ت
�ن

مّيــة مــن تصميمكــم الخــاّص.
ّ
ي عمليــات تعل

الــدورة ودمجهــا، أو حــ�تّ اســتخدامها �ن
ي تنفيــذ 

 منطقًيــا. ولكــن إذا كنتــم ال ترغبــون �ن
ً

ي الــدورة تسلســل
تتبــع الجلســات التســع �ن

ي هــذه 
ــف بعــد القســم األّول )الجلســة 5(. النقطــة الســلبّية �ن

ّ
الــدورة بأكملهــا، مــن الممكــن التوق

كــم ســتكونون قــد عّرفتموهــم عــىل مشــاكل 
ّ
ن قــد يشــعرون باإلحبــاط ألن الحالــة هــو أّن المشــارك�ي

ء لمواجهــة هــذه المشــاكل. ي
حقــوق اإلنســان، دون إعطائهــم األدوات الالزمــة لفعــل أّي �ش

ــر ذلــك عــىل 
ّ
مــن الممكــن أيًضــا اقتطــاع الجلســة الثالثــة )هوياتنــا المتعــّددة( مــن دون أن يؤث

تتنــاول مواقفنــا تجــاه "اآلخــر"  الثالثــة  أّن الجلســة   
ّ

مجــرى بقّيــة جلســات القســم األّول. إأل
كة عــ�ب االنقســامات. فــال تتخّطــوا بالتــاىلي  وإدراكنــا لوضعــه – الصــور النمطيــة والقواســم المشــ�ت

ن اإليجابيــة تجــاه "اآلخــر". ن مــن مواقــف المشــارك�ي  إذا كنتــم واثقــ�ي
ّ

هــذه الجلســة إل

ي تحميهــا   حقــوق اإلنســان وتعــرف الحقــوق الــ�ت
ً

إذا كنتــم تعملــون مــع مجموعــة تفهــم أصــل
الجلســة  مــن  بــدًءا  العمــل  مســار  تكييــف  الممكــن  مــن  وتّقدرهــا،  المعتقــد  أو  الديــن  حّريــة 

الخامســة.

"المواد سهلة الفهم واالستخدام بالنسبة للميرس وللمتعلم عىل حد 
سواء، وهي مصممة بشكل جميل أيًضا. وأعربت إحدى المشاركات 

ي إجراء الدورة مع 
، وهي قائدة شبابية محلية، عن رغبتها �ن مىي

ي متناول 
مجموعتها الشبابية – وهذا دليل عىل أن هذه الدورة �ن

الجميع وإدارتها سهلة".  
انيا  ن هدايا دود، ميرّسة، ت�ن

ي الموارد – وهي سهلة 
"يمكن العثور عىل كل ما تحتاجه �ن

ن 
ّ
االستخدام. لكن أنصح بأن يكون هناك ميرّس مساعد. ح�ت يتمك

م بينما يمكن 
ّ
أحد الميرّسين من قيادة المجموعة خالل عملية التعل

ن الذين يحتاجون  لآلخر التعامل مع التكنولوجيا ومساعدة المشارك�ي
  ." ي

إىل دعم إضا�ن
، ميرّس، الهند  عرفان إنجين�ي
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كيفّية التحض�ي لكّل جلسة
تصــف مخّططــات الجلســات كيفّيــة تنفيــذ الجلســات بالتفصيــل.ا الخطــوات التاليــة للتحضــ�ي 

لــكّل جلســة:

۱. البحث عن الموارد ذات الصلة بكّل جلسة.
ا للموارد المصاحبة لتلك الجلسة، يحتوي عىل: ً ي كّل مخّطط جلسة رابًطا مبا�ش

ستجدون �ن
عرض الـPowerPoint الخاّص بالجلسة	 
النصوص الخاّصة بأّي عروض تقديمّية أو قصص	 
ي التمارين مثل البطاقات والملصقات واألوراق 	 

الموارد القابلة للطباعة الستخدامها �ن
ة للتوزيــــع. التدريبّية الُمعدَّ

ف! ر، كيِّ
ّ
٢. إقرأ، فك

إقرأ خّطة الجلسة بعناية.

ء تحتــاج  ي
ي هــذه الجلســة. هــل هنــاك أي �ش

ــر كيــف ســتتعامل المجموعــة مــع التماريــن �ن
ّ
فك

ه؟ لتكييفــه أو تغيــ�ي

ي حال استخدامها( وفًقا لذلك.
ف مخّطط الجلسة والتمارين وعروض الـPowerPoint )�ن كيِّ

٣. التحض�ي للعروض التقديمية والتدّرب عليها!
الـــ وعــروض  النصــوص  لكــم  رنــا 

ّ
وف وقــد  تقديمّيــة.  عروًضــا  تتضّمــن  جلســات  ســبع  هنــاك 

حقــوق  حــول  معارفكــم  مــن  ن  واثقــ�ي )إذا كنتــم  التقديميــة.  العــروض  لهــذه   PowerPoint
اإلنســان وحّريــة الديــن أو المعتقــد، يمكنــك تحضــ�ي عــروض تقديمّيــة خاّصــة بكــم – ولكــن 

النــص!( مــن  الرئيســية  النقــاط  ن  تضمــ�ي عــىل  احرصــوا 

: استعّدوا لتقديم العروض التقديمية عىل النحو التاىلي

قراءة النّص وتعديله
ء تريــدون تعديلــه أو تكييفــه  ي

ي المحتويــات. هــل هنــاك أي �ش
ــروا �ن

ّ
اقــرأوا النــّص عــّدة مــرات وفك

ات  أو إضافته – عىل سبيل المثال، إضافة معلومات أو أمثلة من بلدكم؟ قوموا بإجراء التغي�ي
ي الموارد المصاحبة(.

الالزمة. )توجد نسخة من النص قابلة للتعديل بصيغة Word �ن

ب
ّ

ي القل
تعديل عرض الـPowerPoint / تحض�ي أوراق اللوح الور�ت

ات تجرونها عىل النّص. إذا كنتم ال تستخدمون  عّدلوا عرض الـPowerPoint وفًقا ألي تغي�ي
ائــح الرئيســية  ي الرسش

عــروض الـــPowerPoint، قــد تحتاجــون إىل كتابــة النقــاط الموجــودة �ن
ب.

ّ
ي القــل

ة مــن أوراق اللــوح الــور�ت عــىل أوراق كبــ�ي

التدّرب عل تقديم العروض التقديمّية
ائــح  تدّربــوا عــىل إعــداد المــواد التكنولوجيــة المطلوبــة وتقديــم العــرض التقديــمي باســتخدام �ش

ب.
ّ

ي القــل
الـــPowerPoint أو أوراق اللــوح الــور�ت

ن ي كيفية استجابة المشارك�ي
التفك�ي �ن

؟ كيــف يمكنكــم الــرّد عليهــا؟ اقــرأوا القســم  ن مــا هي األســئلة أو ردود الفعــل المحتملــة للمشــارك�ي
روا 

ّ
. تذك ي الصفحة 21 لمساعدتكم عىل التحض�ي

المخّصص لـ "الّرد عىل األسئلة الشائكة" �ن
! ال ُيتوقــع منكــم أن تكونــوا  ن ــه ال بــأس مــن اإلجابــة بـــ "ال أعــرف" رًدا عــىل أســئلة المشــارك�ي

ّ
أن

اء – ال بــأس أن يكــون لديكــم أنتــم أيًضــا أســئلة. خــ�ب

إضافة اختيارية: بناء ثقتكم بنفسكم
ة أو قراءات يمكن أن تساعدكم عىل  تتضّمن بعض مخّططات الجلسات روابط ألفالم قص�ي

أن تشعروا بالثقة واالستعداد.

قد تحتاج إىل استبدال النص 
ي عروض ال

ي �ن ن اإلنجل�ي
Powerpoint  واألوراق المعّدة 

ن للتوزيــــع بلغة المشارك�ي

 تجدون
  الموارد المرافقة

 هنا.

http://www.forb-learning.org/changemakers-course-materials-Arabic
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ن مجموعة األدوات الخاصة بكم! ٤. تجه�ي
ي تحتاجونهــا لتنفيــذ الجلســة واجمعوهــا. تجــدون أدنــاه قائمــة بالمــوارد  جّهــزوا كّل المــواد الــ�ت
ي كّل مخّطــط جلســة، 

ات" �ن ي قســم "التحضــ�ي
ي جميــع الجلســات .�ن

ي ُتســتخدم �ن الموّحــدة الــ�ت
األوراق  المثــال  ســبيل  عــىل   – الجلســة  لتلــك  الالزمــة  اإلضافيــة  بالمــوارد  قائمــة  ســتجدون 

ــع أو األكسســوارات لأللعــاب مثــل إنــاء الحســاء أو كــرة مــن الصــوف. ـ ـ ـ ة للتوزيـ الُمعــدَّ

مجموعة المواد األساسية

ستحتاجون إىل المواد األساسية التالية لجميع الجلسات:
ب مع أوراقه واألقالم الخاّصة به	 

ّ
ي قل

لوح ور�ت
أقالم وأوراق عادية	 
ة	  أوراق ملّونة الصقة صغ�ي
، إلخ	  ي

يط الصق أو أي وسيلة أخرى للصق الملصقات وأوراق اللوح الور�ت �ش
ائح الـ PowerPoint )اختياري(	  جهاز كمبيوتر وجهاز عرض لعرض �ش

ن القاعة! ٥. تجه�ي
 ، ن القاعــة )عــىل ســبيل المثــال، كيفيــة ترتيــب الكــرا�ي ســتجدون تعليمــات حــول كيفّيــة تجهــ�ي

ي كّل مخّطــط جلســة.
ات" �ن ي قســم "التحضــ�ي

ي يجــب تعليقهــا عــىل الحائــط( �ن واألشــياء الــ�ت

مالحظة  
ن مــن خــالل التجربــة أن   خطــط الجلســات معــّدة لجلســة موّحــدة مدتهــا ســاعتان. وتبــ�يّ
ن أكــ�ث مــن كافيــة بينمــا يريــد البعــض اآلخــر أن تكــون  بعــض المجموعــات تجــد أن ســاعت�ي
الجلســات أطــول إلتاحــة مزيــد مــن الوقــت للمناقشــة. لذلــك يمكنكــم التخطيــط لبعــض 

ي برنامجكــم حــ�ت تتســ�نّ الفرصــة لمزيــد مــن النقاشــات. 
"الوقــت المــرن" �ن

ي  ب اإلعداد للدورة بعض الوقت. هناك الكث�ي من المواد ال�ت
ّ
"يتطل

يجب االطالع عليها ولكن من السهل إدارة الدورة إذا تم اإلعداد لها 
ي حال إدارة الدورة مرة 

حه بوضوح. �ن ء تم �ش ي
بشكل مناسب. كل �ش

ثانية، فإن اإلعداد لها لن يستغرق وقًتا طوياًل ".  
همام حداد، ميرس، األردن 

ي 
"تحتاج أواًل إىل قراءة دليل الميرسين كاماًل ثم قضاء بعض الوقت �ن
ي كيفية 

اإلعداد لكل جلسة. من المفيد تصّور كل جلسة والتفك�ي �ن
عمل كل تمرين. إذا لم تكن متأكًدا من كيفية س�ي الجلسة، فمن 

المفيد أن تجري تجربة مع الميرّس المساعد".  
يا  أوكوها نغوبيا، ميرّس، نيج�ي
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نصائح للتيس�ي

ما هو الميّس؟
تعريف التيس�ي

جعل إجراء أو عملية ما سهل )ة(، أو أسهل، أو ممكن)ة(
يســاعد الميــرّس عــىل تســهيل عملّيــة التعلــم واستكشــاف المواقــف واكتســاب مهــارات جديــدة 

. ن للمشــارك�ي

الميّس: 
ن عىل االنخراط والتفاعل مع بعضهم 	  يستخدم األساليب التشاركية لحمل المشارك�ي

البعض ومع القضايا بطريقة مرحة وجاّدة وملهمة.

ي الرأي. 	 
ام االختالفات �ن م المتبادل، حيث يتّم اح�ت

ّ
يخلق بيئة من الثقة واالنفتاح والتعل

عىل سبيل المثال مساعدة المجموعة عىل وضع القواعد األساسية.

ي المجموعة ويعالجها، بطريقة تضمن أن يشعر الجميع 	 
يالحظ اختالالت القّوة �ن

باالندماج وبأّن لديهم فرصة للمشاركة.

م.	 
ّ
ن خالل عملّية التعل م ويوّجه المشارك�ي

ّ
ر هيكلّية للتعل

ّ
يوف

تيبات" - تحض�ي الجلسة وتهيئة مكان االجتماع وإخطار 	  ة "ال�ت
ّ
د من إجراء كاف

ّ
يتأك

ها. ن وغ�ي المشارك�ي

تصاميــم  وتتّضمــن  األمــور.  بتلــك  القيــام  عــىل  لمســاعدتكم  الدليــل  هــذا  مــوارد  تصميــم  تــّم 
ــم، 

ّ
التعل لعمليــات  واضحــة  وهيكلّيــة  التشــاركية،  التماريــن  مــن  الكثــ�ي  التفصيليــة  الجلســات 

للجلســات. التحضــ�ي  حــول كيفيــة  واضحــة  وإرشــادات 
الميّس ليس:

، ويوّجه 	  ن ا للمشارك�ي ً ، يكون الميرّس نظ�ي م التشاركي
ّ
ي عمليات التعل

ًا – �ن مدّرًسا أو محارصن
ي يساهم فيها الجميع. م ال�ت

ّ
عملية التعل

ن 	  ا – عىل الرغم من أّن الميرّس يعّد كّل جلسة، قد يكون بعض المشارك�ي ً ورة خب�ي بالرصن
ي االستفادة من معارف الجميع.

عىل اّطالع بالموضوع المطروح أك�ث من الميرّس! ينبىن

ي النقاش.	 
كهم �ن ن اآلخرين، وُيرسش مركز االهتمام – الميرّس الجّيد يتحّدث أقّل من المشارك�ي

ي مجــال حقــوق اإلنســان عــىل 
هــل أنتــم مهتّمــون بمعرفــة المزيــد حــول تيســ�ي عملّيــة التثقيــف �ن

ونّية المّجانّية حول  ن اإللك�ت ي دورة تدريب المدّرب�ي
حرّية الدين أو المعتقد؟ يمكنكم التسجيل �ن

ي 
ي توف�ي التثقيف �ن

حّرّية الدين أو المعتقد. سُتعىط األولوّية ألولئك الذين يشاركون بنشاط �ن
ي سياقات االنتهاكات الجسيمة.

مجال حقوق اإلنسان عىل حرّية الدين أو المعتقد �ن

نصائح عاّمة للتيس�ي
! ن وا جلساتكم جيًدا وكونوا مرن�ي حرصنّ

مــا زادت ثقتكــم بأنفســكم. قومــوا بتكييــف األنشــطة مــع 
ّ
مــا كنتــم مســتعّدين بشــكل أفضــل، كل

ّ
كل

ن أثنــاء الجلســات إذا مــا الحظتــم أن أنشــطة معّينــة تحتــاج إىل  مجموعتكــم مســبًقا وكونــوا مرنــ�ي
وقــٍت أكــ�ث أو أقــل. 

روا منتدى منفتًحا
ّ
وف

تتحــّول مواقفنــا عندمــا ُتتــاح لنــا فرصــة ســماع أصــوات أخــرى، والتفكــ�ي والتطــّور دون الشــعور 
ن باالختــالف  ون عــىل اتخــاذ مواقــف لســنا مســتعدين التخاذهــا. اســمحوا للمشــارك�ي بأننــا مجــ�ب
وبالتوّصل إىل مواقف مختلفة عن مواقفكم. تجّنبوا "اإلجابة الصحيحة" و "الحّل الوحيد" 

ن إىل فائزيــن وخا�يــن. وال تشــّجعوا الجــدل الــذي يهــدف إىل فــرز المشــارك�ي

ن بشأن  دورة للمدرب�ي
 حرية الدين أو المعتقد

اقرأ عن دورة تدريب 
نت هنا. ن ع�ب اإلن�ت المدرب�ي

https://www.forb-learning.org/freedom-of-religion-or-belief-tot-course.html
https://www.forb-learning.org/freedom-of-religion-or-belief-tot-course.html
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دة
ّ
تجّنبوا اإلجابات البسيطة عل األسئلة المعق

عــادًة مــا تكــون أســباب انتهــاكات الحقــوق معّقــدة، وتنطــوي عــىل العديــد مــن العوامــل مثــل 
ســّيما  ال  التبســيط،  ي 

�ن المبالغــة  بشــأن  حذريــن  الســلطة. كونــوا  وهيــاكل  الثقافيــة  المعايــ�ي 
، مثــل الهوّيــة الدينيــة. شــّجعوا  ن لجهــة إرجــاع مســؤولية الحرمــان مــن الحقــوق لســبب أو ســبب�ي

ـهــم. ي تجاربـ
ي تســاهم �ن ن عــىل تحليــل العوامــل المختلفــة الــ�ت المشــارك�ي

ة اللغة واثنوا عن الصور النمطية
ّ
احرصوا عل دق

ن عــىل تجّنبــه، عــىل ســبيل المثــال، "المســلمون هــم..."،  قاومــوا التعميــم وســاعدوا المشــارك�ي
ــه حــ�ت لــو كان العديــد مــن 

ّ
ن أن ــروا المشــارك�ي

ّ
"الهنــدوس يفكــرون ..." أو "النســاء ال ...". ذك

ي تصنيــف هــذه التعميمــات 
أعضــاء جماعــة مــا يتشــاركون التجــارب أو المعتقــدات نفســها، ينبــىن

ي كثــ�ي مــن الحــاالت"(.
ــا"، "�ن

ً
 "أحيان

ً
)عــ�ب قــول مثــل

تجّنبوا مقارنة تجارب األلم
ن األفــراد والجماعــات بــداًل مــن المقارنــة أو التنافــس أو الجــدل  شــّجعوا التضامــن والتعاطــف بــ�ي

. ب أكــ�ث
ّ

حــول مــن تعــذ

ي قول "ال أعرف"
ّددوا �ن ال ت�ت

ــم! عندمــا ال تعرفــون اإلجابــة عــىل ســؤال مــا، اســألوا مــا إذا 
ّ
ــروا أّن الميــرّس هــو أيًضــا متعل

ّ
تذك

ي محاولــة اإلجابــة عــىل جميــع األســئلة 
كان بإمــكان أي شــخص آخــر اإلجابــة. قاومــوا الرغبــة �ن

بأنفســكم، ال ســّيما إذا كان الســؤال يتضّمــن رأًيــا مــا )عــىل ســبيل المثــال، "مــا هي أفضــل طريقــة 
للــرّد عــىل خطــاب الكراهيــة؟"(. بــداًل مــن ذلــك، اســألوا أفــراد المجموعــة كيــف يجيبــون عــن 

ن عــىل مختلــف األفــكار. هــذا الســؤال وكونــوا منفتحــ�ي

ي مجموعات ودّونوا ما يحدث
اعملوا �ن

ي مجموعــة مــن 2 إىل 
ــم الميــرّسون مــن التجربــة ومــن بعضهــم البعــض! حاولــوا العمــل �ن

ّ
يتعل

ي كّل جلســة، بمــا 
٣ ميرّسيــن  يخططــون ويديــرون ويقّيمــون الــدورة مًعــا. دّونــوا مــا حــدث �ن

ات عــىل الخطــة، واألفــكار الجديــدة، والنجاحــات والصعوبــات.  ي ذلــك التعديــالت والتغيــ�ي
�ن

ي المســتقبل.
ي التخطيــط لورشــات عمــل أخــرى �ن

سيســاعدكم ذلــك �ن

ي يواجهها الميّسون
التحّديات الشائعة ال�ت

: ديناميكيات القّوة تحّد مرتبط بالتيس�ي
ن الرجــال والنســاء؛ والجماعــات  ي المجتمــع – بــ�ي

ان القــّوة �ن ن ي مــ�ي
هنــاك اختــالالت منهجّيــة �ن

ن واألطفال/الشــباب؛ واألشــخاص الذيــن ليــس لديهــم أّي  العرقيــة أو اإلثنّيــة أو الدينيــة؛ والبالغــ�ي
ن واألشــخاص غ�ي  م�ي

ّ
احتياجات خاّصة بدنّية واألشــخاص ذوي االحتياجات الخاّصة؛ والمتعل

ن ببعضهــم البعــض وعالقتهــم بالميــرّس.  ي عالقــة المشــارك�ي
ــر هــذه االختــالالت �ن

ّ
. وتؤث ن مــ�ي

ّ
المتعل

ي التدريبــات حــول حّريــة الديــن أو المعتقــد عــىل ديناميكيــات 
ن �ن ــر مشــاركة القــادة الدينيــ�ي

ّ
وتؤث

ــع أن يكــون لــدى النســاء آراء 
َّ
ي ال ُيتوق ي النقاشــات حــول القضايــا الــ�ت

المجموعــة، كمــا هــو الحــال �ن
بشأنها وفًقا للمعاي�ي الثقافية المحلية، )مثل الالهوت(. وغالًبا ما تكون ديناميكيات القّوة غ�ي 

ــم إيجابّيــة.
ّ
ظاهــرة، ويحتــاج الميــرّسون إىل مراقبتهــا وإدارتهــا لضمــان مســاحة تعل

فيما يىلي بعض النصائح حول إدارة ديناميكيات القّوة: 

ن أو هدوء البعض اآلخر، ومكان 	  ! انتبهوا لمدى هيمنة بعض المشارك�ي ن كونوا منتبه�ي
جلوسهم ووضعّيتهم وعالقتهم ببعضهم البعض وبكم.

ي تتمّتعون بها كميرّسين لتحّدي ديناميكيات القّوة السلبية بشكل 	  استخدموا القّوة ال�ت
لبق ولتعديلها، عىل سبيل المثال من خالل اإلشارة إىل القواعد األساسية أو التأكيد 

ن وأفكارهم. كم ترّحبون بآراء جميع المشارك�ي
ّ
عىل أن

ن عىل 	  ن المشارك�ي ة لتحف�ي ي مجموعات صغ�ي
استخدموا التمارين التشاركية والعمل �ن

ي نفس 
 يعمل نفس األشخاص مًعا دائًما �ن

ّ
الحركة والمشاركة. حاولوا أن تحرصوا عىل أل

المجموعات.
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ي الجميع للتحّدث واحرصوا عىل اإلصغاء 	  قوموا بتيس�ي النقاش، وادعوا بشكل منهحب
للجميع.

ء 	  ي
هم عىل وشك قول �ش

ّ
ن عىل التحّدث، ال سّيما إذا بدا أن ن الخجول�ي شّجعوا المشارك�ي

ي رفع اليد أو إيماءة الرأس، عىل سبيل المثال(. استخدموا لغة جسدكم، 
ّدد �ن ما )ع�ب ال�ت

 منهم أو تشجيعهم من خالل التواصل البرصي.
ً

اب مثل ع�ب االق�ت

ن ولكن تجّنبوا االستعالء.	  ي اإلشادة بعمل المشارك�ي
ّددوا أبًدا �ن ال ت�ت

لوا األشخاص الذين ال يشاركون، بمسؤوليات محّددة – عىل سبيل المثال ع�ب 	 
ّ
وك

تعيينهم لتقديم التقارير عن عمل المجموعات.

ال تسمحوا أبًدا بإبداء تعليقات تشّوه سمعة اآلخرين، أو تنقل إحساًسا بالتفّوق أو 	 
ية، من دون التعليق عليها خاّصة إذا كانت  ن الغطرسة، أو تكون مؤذية أو قاسية أو تمي�ي
ي هذه 

روا �ن
ّ
ن آخرين. ذك هذه التعليقات موّجهة بشكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش إىل مشارك�ي

ح  " �ش ن ء/المسيئ�ي ن "المسي الحالة بالقواعد األساسّية أو اطلبوا من المشارك/المشارك�ي
ن اآلخرين إبداء آرائهم حول هذا الموقف. سبب قوله)م( ذلك واطلبوا من المشارك�ي

ي بعض األحيان( عىل الفتيات 	 
وري �ن حسب السياق، قد يكون من األسهل )أو من الرصن

والنساء، والفتيان والرجال التحدث بشكل منفصل قبل مشاركة آرائهم مع المجموعة 
ككّل. وينطبق هذا أيًضا عىل الفئات العمرية أو الدينية أو الثقافية المختلفة.

: القضايا الحّساسة تحّد مرتبط بالتيس�ي
ِك حقوق اإلنســان قيَمنا ومشــاعَرنا وآراءنا، ويمكن أن تتحّدى وجهات نظرنا حول العالم  ُترسش
ن أّن موضــوع البحــث يتعــارض مــع قيمهــم  ومفاهيمنــا المســبقة. قــد يشــعر بعــض المشــارك�ي
ن الذيــن  ــر الصدمــات عــىل ردود فعــل المشــارك�ي

ّ
ومعتقداتهــم وعاداتهــم أو يهّددهــا. وقــد تؤث

، أو بــدأوا  ن ن أو منســحب�ي تعرضــوا النتهــاكات حقــوق اإلنســان. إذا أصبــح المشــاركون عصبيــ�ي
هــم يشــعرون بالتهديــد 

ّ
، فقــد تكــون هــذه عالمــة عــىل أن ن بتعطيــل النقــاش أو أصبحــوا عدوانيــ�ي

مــن القضايــا الحّساســة.
ي إدارة النقاش وديناميكية المجموعة من خالل الحفاظ 

بصفتكم ميرّسين، يتمّثل دوركم �ن
عىل بيئة آمنة للجميع بما فيهم أنتم – ع�ب توف�ي مساحة خالية من إصدار األحكام يسود فيها 

م المتبادل والنقاشات ذات الصلة بحقوق اإلنسان/حّرّية الدين أو المعتقد.
ّ
التعل

فيما يىلي بعض النصائح العامة حول التعامل مع الموضوعات الحّساسة والتوترات:

ي كيفية التعامل مع 	 
روا �ن

ّ
ي الجلسة مسبًقا، وحّددوا القضايا الحّساسة، وفك

 �ن
ً
روا مليا

ّ
فك

ي قد تنشأ. المواقف ال�ت

ة للجدل. اسمحوا 	  ي االنتهاء من عمل ما لتجّنب النقاشات المث�ي
ال تستعجلوا �ن

ن بطرح أسئلة محرجة. للمشارك�ي

ي المناظرة.	 
ا �ن

ً
ال تنجّروا إىل الجدال. أنتم ميرّسون ولستم أطراف

بية عىل حقوق اإلنسان تتضّمن بناء المهارات لمناقشة قضايا نختلف 	  روا أّن ال�ت
ّ
تذك

ء! ي
ن عىل المجموعة االّتفاق عىل كّل �ش عليها. ال يتع�يّ

وا األرضية جّيًدا – خّصصوا الوقت لوضع القواعد األساسية وتطبيق التمارين 	  حرصنّ
ي تنّمي التعاطف والثقة. ال�ت

ن عىل 	  ن المشارك�ي ا من تجاربكم الخاّصة لتحف�ي
ً
قوموا بمساهمات شخصية انطالق

االنفتاح والمشاركة بشكل كامل.

روا 	 
ّ
ن العودة إىل القواعد األساسية عند ظهور التوترات وذك اطلبوا من المشارك�ي

امها. ن بأهمّية االستماع إىل وجهات النظر المختلفة واح�ت المشارك�ي
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نا نستفيد جميًعا من فهم 	 
ّ
حوا أن اضات المرتبطة بحقوق اإلنسان. ا�ش فوا باالع�ت اع�ت

تضارب القيم واألفكار والعمل بناء عىل ذلك.

رّحبوا باألفكار المعارضة! استخدموها كأداة لتيس�ي الحوار، واطلبوا من أعضاء 	 
المجموعة مشاركة أفكارهم أو ردود فعلهم أو مخاوفهم بشأن هذه القضية. يجب 

. م تحويىلي
ّ
ي المجموعة من أجل إحداث تعل

التحدث عن المواقف السلبية برصاحة �ن

ي 	 
كم تشعرون بالتوّتر �ن

ّ
فوا بالتوّترات وعالجوها. أوقفوا العمل مؤقًتا، وقولوا إن اع�ت

ن تحديد اآلراء المختلفة واسألوهم إذا كان من المقبول  القاعة، واطلبوا من المشارك�ي
ي ترغب بها التعامل مع الموضوع.  ي الطريقة ال�ت

االختالف. اسألوا المجموعة عن رأيها �ن
ة أو جلسة  ي مجموعات صغ�ي

قد يرغب المشاركون عىل سبيل المثال مناقشة القضية �ن
وا عن أي تحّفظات شخصية لديكم.  ي إيقاف النقاش. ع�بّ

منفصلة، أو قد يرغبون �ن
ن ح�ت يكون قد تس�نّ للمجموعة  اح تأجيل موضوع مع�يّ عىل سبيل المثال، يمكنكم اق�ت

. ن التعّرف عىل بعضها البعض بشكل أفضل وتوطيد الثقة والتفاهم المتبادل�ي

ر بالعالقات، فعندها 	  إذا كان الخالف يهّدد بإخراج الجلسة عن مسارها وإلحاق الرصن
ي 

ي يمكن بناء توافق �ن ن عىل القضايا ال�ت ك�ي ي "الموقف" وأعيدوا ال�ت
"أركنوا" النقاش �ن

اآلراء حولها. فهذه الدورة التدريبّية ليست منتدى للنقاش.

! اعملوا بلباقة عىل بناء حوار حول القضايا الخالفّية. فمن غ�ي المرّجح 	  عوا الكث�ي
ّ
ال تتوق

ق بالصور النمطية والمعاي�ي 
ّ
أن يغ�ي األشخاص رأيهم عىل الفور وعالنية فيما يتعل

رة. ولكّن االستماع لوجهات نظر بديلة وبناء عالقات قائمة عىل التعاطف 
ّ

المتجذ
ي آرائهم بمرور الوقت.

ن أك�ث استعداًدا إلعادة النظر �ن يجعالن المشارك�ي

: األفراد صعبو المراس تحّد مرتبط بالتيس�ي
ي بعــض األحيــان، يعيــق فــرد مــا، عــن قصــد أو عــن غــ�ي قصــد، تضامــن المجموعــة وفعاليتهــا، مــن 

�ن
 الســيطرة عــىل النقاشــات أو نــرش ديناميكيــة ســلبية أو اللهــو بهواتفهــم. وتتنــوّع الحلــول 

ً
خــالل مثــا

اتيجيات التالية يمكن أن تساعد.  أّن االس�ت
ّ

لمعالجة هذه المشكلة مع تنوّع األفراد والمواقف، إل

ة طويلة. عىل سبيل 	  ن لف�ت باقة والفكاهة عندما يتحدث أحد المشارك�ي
ّ
استخدموا الل

ن نقطة وأخرى بتعليق مثل: "هذه نقطة جيدة، شكًرا لك! ما  المثال، قاطعوه برعة ب�ي
وا إىل ساعتكم وابتسموا. ن اآلخرين؟" أو أش�ي رأي المشارك�ي

ن الذي يهيمنون عىل النقاش بمهّمة ما، مثل كتابة أفكار المجموعة عىل 	  لوا المشارك�ي
ّ
وك

ب. فقد يؤّدي هذا إىل تبديد حاجتهم للسيطرة عىل اآلخرين.
ّ

ي القا
اللوح الور�ت

ن بالقواعد 	  روا المشارك�ي
ّ
فوا عندما ال تعمل ديناميكيات المجموعة بشكل جّيد وذك اع�ت

ي هذه القواعد مثل عدم المقاطعة، 
ن نقاط أساسية �ن دوا من تضم�ي

ّ
األساسية. تأك

ام رأي الجميع.  والحفاظ عىل خصوصّية النقاشات، وعدم استخدام الهواتف، واح�ت
ن أّن تطبيق القواعد األساسية هو مسؤولية الجميع واسمحوا بالضغط  دوا للمشارك�ي

ّ
أك

الجماعي لحّل المشكلة.

ن الذين يظهرون هيمنة مفرطة أو عدم 	  إذا لزم األمر، تحّدثوا عىل انفراد مع المشارك�ي
كم تقّدرون 

ّ
وهم بأن احة عىل سبيل المثال. أخ�ب ة االس�ت ام، وذلك خالل ف�ت االح�ت

ي يمكن أن  وا إىل التحديات، واسألوهم عن الحلول وناقشوا الطرق ال�ت مشاركتهم، وأش�ي
م.

ّ
ن بيئة التعل ي تحس�ي

يساعدوا من خاللها �ن

ي هذه الحالة 	 
، يمكن أن ُيطلب من المشارك)ة( مغادرة المجموعة. ويجب �ن كمالذ أخ�ي

ي يخلقها  ها مثل هذه الخطوة مع المشاعر السيئة ال�ت ي تث�ي موازنة المشاعر السيئة ال�ت
ي المجموعة.

هذا الشخص �ن

" مقتبــس مــن "دليــل تعليــم حقــوق اإلنســان"، نانــ�ي فــالورز وآخــرون، الــذي  المصــدر: قســم "نصائــح للتيســ�ي
. مســتخدم بــإذن. ه مركــز مــوارد حقــوق اإلنســان ومؤسســة ســتانىلي نــرش

https://ihs.smc.global/wp-content/uploads/documents/Human_rights_education_handbook.pdf
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الرّد عىل األسئلة الشائكة
، قــد يطــرح المشــاركون أســئلة صعبــة حــول حقــوق  ن أثنــاء تيســ�ي دورة صّنــاع التغيــ�ي المحليــ�ي
ي قد تواجهونها وأفكار  اضات المحتملة ال�ت اإلنسان. لذلك، قمنا بتجميع بعض األسئلة واالع�ت
اض أو رّد مع  للرّد عليها. يختلف كّل جمهور وسياق عن اآلخر، ولذلك، قد ال يتناسب كّل اع�ت

ي االســتعداد للتقاشــات الصعبــة.
ســياق عملكــم. ومــع ذلــك، نأمــل أن تســاعدكم هــذه القائمــة �ن

ــدوا عــىل أّي حقيقــة وأّي تجــارب شــخصية 
ّ
ــروا أن تؤك

ّ
اضــات، تذك عندمــا تــرّدون عــىل االع�ت

كــم تأملــون 
ّ
ــه ال بــأس بالــرّد بالقــول إنكــم ال تعرفــون اإلجابــة، وإن

ّ
ــروا أن

ّ
اض. تذك يعكســها االعــ�ت

أن تســاعدنا الــدورة التدريبيــة عــىل استكشــاف اإلجابــة مًعــا! عــادًة مــا تكــون عمليــات تغيــ�ي 
ــزوا عــىل زرع بــذور التغيــ�ي بلطــف وريـّيهــا بــداًل مــن 

ّ
ي أن ترك

المواقــف بطيئــة وتدريجيــة. ينبــىن
ي الــرأي.

ات فوريــة �ن ــع حــدوث تغيــ�ي
ّ
توق

بالنســبة لألســئلة الوقائعّيــة حــول مــا تنطــوي عليــه حرّيــة الديــن أو المعتقــد ومــ�ت يمكــن 
ة الخاصــة بنــا حــول هــذا الموضــوع. فــرض قيــود عليهــا، يــر�ب مشــاهدة سلســلة األفــالم القصــ�ي

ــق العديــد مــن األســئلة الشــائكة بكيفّيــة معالجــة مشــكلة معّينــة مرتبطــة بحّريــة الديــن 
ّ
تتعل

ي  . يــر�ب اســتخدام مــوارد الجلســات السادســة إىل التاســعة )الــ�ت أو المعتقــد وإحــداث التغيــ�ي
ــز عــىل التكتيــكات وخطــط العمــل( لمســاعدة المجموعــات عــىل استكشــاف اإلجابــات عــىل 

ّ
ترك

مثــل هــذه األســئلة.

– – – – – – – – – المخاطر واالعتبارات األمنية – – – – – – – – –
اضــات الدينيــة،  اضــات القوّيــة عــىل حقــوق اإلنســان، ال ســّيما االع�ت قــد تكــون االع�ت
ي الســياقات الصعبــة، قــد يــؤّدي النقــاش الرصيــــــح 

عالمــة تحذيــر عــىل وجــود مخاطــر. �ن
 داخــل المجموعــة، 

ً
ــرات القائمــة أصــل حــول الحقــوق واالنتهــاكات إىل زيــادة حــّدة التوتّ

. إذا أخــذت النقاشــات منــح قــد  ن أو إىل مخاطــر عــىل ســالمتكم أو ســالمة المشــارك�ي
ــدوا عــىل حساســية الموضــوع. حّولــوا النقــاش 

ّ
يــؤّدي إىل مخاطــر، أوقفــوا النقــاش وأك

ن عــىل تماريــن  كــ�ي نحــو مجــاالت تكــون محــور توافــق متبــادل وخّصصــوا بعــض الوقــت لل�ت
ي المجموعــة.

بنــاء العالقــات والثقــة �ن

مالحظة

 الرّد أو اإلصغاء؟
)ة(" رًدا عىل  ء" أو "أنت مخىطئ ّ قد يكون من المغري الرّد عىل األشخاص وقول "إّن موقفك �ي

ن بالقواعد  وري بالفعل إيقاف بعض النقاشات وتذك�ي المشارك�ي بعض العبارات. قد يكون من الرصن
 أّن  تغي�ي 

ّ
األساسية، خاّصة إذا شعر بعض أعضاء المجموعة بتعّرضهم للهجوم أو اإلهانة. إل

ي الذي يعكس التقدير – أي محادثة حساسة 
ب اإلصغاء والتفك�ي المنط�ت

ّ
العقليات غالًبا ما يتطل

كة، مهما كانت  اضات إيجاد أرضية مش�ت يحاول فيها كّل من الميرّس)ة( والشخص الذي يث�ي االع�ت
احة أو بعد  ات االس�ت ي خالل ف�ت ن الميرّس)ة( والشخص المع�ن ة. وقد تكون المناقشة الفردية ب�ي صغ�ي
اضه يسيطر عىل النقاشات أو  الجلسات طريقة مفيدة، خاّصة إذا كان الشخص الذي يع�بّ عن اع�ت

ا داخل المجموعة. ا سلبيًّ ي جوًّ
يض�ن

شاهد هذه األفالم  
للتعرف عىل

  حرية الدين أو
 المعتقد.

https://www.forb-learning.org/1575160416051608157515851583-1575160416051585157416101577.html
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الموضوع – األغلبية مقابل األقلية
ي 

ي أن تقــّرر �ن
اض: عــىل األغلبيــة أن تتمّتــع بمزيــد مــن الحقــوق! األغلبيــة لديهــا الحــّق �ن اعــ�ت

. ديمقــراطي نظــام 
ي االعتبــار إذا أرادت العيــش 

اض: يجــب أن تأخــذ األقليــات معتقداتنــا وأســلوب حياتنــا �ن اعــ�ت
هنــا، فهــذا بلدنــا.

الردود الممكنة:
، يكون الحزب السيا�ي الذي يحصل عىل أك�ب عدد من األصوات 	  ي نظام ديمقراطي
�ن

ا لتشكيل الحكومة. ولكن لكي تكون الديمقراطية مستدامة وصحّية، عىل تلك  مدعوًّ
 ، ن الحكومة حماية مصالح الجميع. فبدون توف�ي حقوق متساوية لجميع المواطن�ي

ن وخروف  ّية – يصبح األمر أشبه بذئب�ي يمكن للديمقراطية أن تتحّول إىل طغيان لألك�ث
تصّوت عىل ما ستتناوله عىل العشاء!

إذا كان بإمكان حكومتنا إنكار حقوق األقليات وإذا كانت األقليات تمتثل لمعتقدات 	 
ّية وأنماط حياتها – فما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لألشخاص من نفس ديننا الذين  األك�ث

ء  ي
ي بلدان أخرى؟ هل يجوز لحكومات هذه البلدان أن تفعل السش

يعيشون كأقليات �ن
نفسه وتحرمهم من حقوقهم؟

تعتمد الديمقراطية عىل حقوق اإلنسان. فمن المستحيل إجراء انتخابات حّرة ونزيــهة 	 
بدون توف�ي حقوق مثل حّرية التعب�ي والمعلومات، وحرّية التجّمع وتكوين الجمعيات، 

ن  ي التصويت. بدون هذه الحقوق، ال يمكن للمواطن�ي
وحّرية الصحافة والحق العام �ن

ي يريدون التصويت لها،  تشكيل أحزاب سياسية، أو تكوين رأي مستن�ي حول الجهة ال�ت
أو التصويت بأمان.

ي المجتمع بعّدة طرق، من خالل الفنون واألطباق عىل 	  تنّوع الثقافات والتقاليد ي�ث
سبيل المثال.

اض: حقوق اإلنسان مهمة فقط لألقليات. اع�ت

الردود الممكنة:
حقوق اإلنسان مهّمة لألشخاص الذين ينتمون إىل جميع أنواع األقلّيات ألنهم غالًبا ما 	 

 أّن حقوق اإلنسان هي للجميع. تسى حقوق 
ّ

. إل ن ، مثل التمي�ي يواجهون مخاطر أك�ب
اإلنسان إىل حماية الجميع من إساءة استخدام السلطة وتعزيز رفاهية الجميع. فال 

، وال أحد  ن أحد يريد أن ُيل�ت القبض عليه بدون سبب أو أن يتعّرض للتعذيب أو التمي�ي
ّية أو أقلية، نحن  يريد أن ُيحَرم أبناؤه من التعليم. بغّض النظر عّما إذا كّنا ننتمي إىل أك�ث
ن من هذه األمور – حيث تكون  ي مجتمعات نكون فيها محمّي�ي

جميًعا نريد أن نعيش �ن
كرامتنا اإلنسانية محمّية بموجب الحق.

ي الوقت 	 
ّية دينية أو عرقية وأنتمي �ن  إىل أك�ث

ً
نحن نتمّتع بهوّيات متعّددة. فقد أنتمي مثل

 إعاقة ما.
ً

عينه إىل نوع آخر من األقليات – إذا ما كان لدّي مثل
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الموضوع – القيم والمؤامرات الغربية
اض: تســتخدم القــوى الغربيــة حقــوق اإلنســان لتقويــض مكانــة الــدول األخــرى وإلحــاق  اعــ�ت
م هي المعايــ�ي نفســها. حقــوق اإلنســان هي مجــّرد أداة  هــا ال تحــ�ت

ّ
ر بهــا، عــىل الرغــم مــن أن الــرصن

للمنــاورات السياســية.

الردود الممكنة:
ي 	 

ا �ن
ً
يمكن إساءة استخدام أي أداة، مهما كانت جيدة. ُتستخَدم حقوق اإلنسان أحيان

ي مجال 
المناورات السياسية. وصحيح أيًضا أنه ال يوجد أّي بلد لديه سجّل مثاىلي �ن

ها(. ترتكب بعض  حقوق اإلنسان )عىل الرغم من أّن سجّل بعضها أفضل بكث�ي من غ�ي
ي أّن  ها بذلك. ولكن هذا ال يع�ن الحكومات انتهاكات صارخة للحقوق بينما تّتهم غ�ي
ق بحّريتنا 

ّ
حقوق اإلنسان غ�ي مهمة بالنسبة لنا – نحن أصحاب الحقوق. فهي تتعل

وسالمتنا ورفاهنا.

ن وجرائم 	  ي المجتمع – من خالل التمي�ي
تحدث الكث�ي من انتهاكات حقوق اإلنسان �ن

ن المساهمة  الكراهية عىل سبيل المثال. وح�تّ لو فشلت الحكومات، يمكننا كمواطن�ي
ي مجتمعاتنا. يمكننا أيًضا أن نعمل مًعا للدفاع 

ي جعل حقوق اإلنسان حقيقة واقعة �ن
�ن

ام الحقوق. وعندما نقوم  ي اح�ت
عن حقوق بعضنا البعض وتحّدي إخفاقات الحكومة �ن

ي ارتكاب 
ها( االستمرار �ن بذلك، يصبح من الصعب عىل الحكومات )الغربية أو غ�ي

ي لعبة المناورات 
انتهاكات حقوق اإلنسان. السؤال ليس ما إذا كانت الحكومات تدخل �ن

السياسية، بل ما الذي يمكننا القيام به لجعل حقوق اإلنسان حقيقة واقعة ألنفسنا 
ومجتمعاتنا.

يالية ثقافية اض: حقوق اإلنسان قيم أجنبية وغربية وهي إم�ب اع�ت

الردود الممكنة:
ي 	 

ة �ن ن من بلدان كث�ي تمت صياغة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من قبل ممّثل�ي
د هؤالء الممثلون أّن حقوق اإلنسان 

ّ
العالم ومن مختلف األديان والمعتقدات. وأك

ي حياتنا اليومية. لقد 
ي نتمّتع بها جميًعا �ن ق بالكرامة اإلنسانية واالحتياجات ال�ت

ّ
تتعل

امها وحمايتها  عت جميع دول العالم تقريًبا عىل حقوق اإلنسان – ووافقت عىل اح�ت
ّ
وق

وتعزيزها.

ي مدارسنا 	 
عاَمل بها ونعاِمل بها اآلخرين �ن

ُ
ي يجب أن ن ق حقوق اإلنسان بالطريقة ال�ت

ّ
تتعل

ومزارعنا وأماكن عملنا ومنازلنا وأحيائنا. وهي تهدف إىل حمايتنا من سوء المعاملة من 
قبل أولئك الذين يتمّتعون بسلطة عىل حياتنا – مثل أصحاب العقارات أو أرباب العمل 
ن أو ح�ت أفراد األ�ة، ومن االنتهاكات من قبل السلطات. وهذا يهّمنا جميًعا. م�ي

ّ
أو المعل

ي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واطرحوا 	 
ي تّمت صياغتها �ن انظروا إىل الحقوق ال�ت

ها من احتياجات اإلنسان؟ أّي حقوق  األسئلة التالية. هل يرتبط أّي منها بأمور نعت�ب
ونها "أجنبية"؟ هل هناك أّي حقوق ال نريدها ألنفسنا؟ بالتحديد تعت�ب

أكــ�ث  الجماعيــة  والعالقــات  الواجبــات   َ ُتعتــ�ب ثقافتنــا،  ي 
�ن فرديــة.  اإلنســان  اض: حقــوق  اعــ�ت

أهمّيــة مــن الحقــوق الفرديــة. ســوف ينهــار نســيج مجتمعنــا إذا طالــب الجميــع بحقوقهــم دون 
لمســؤولياتهم. اعتبــار 

الردود الممكنة:
صحيح أّن حقوق اإلنسان تنطلق من حقوق الفرد. من المهّم أن يتمّتع األفراد بحقوق 	 

ن فاسدين أو أفراد  – ألنّنا كأفراد يمكن أن نكون عرضة لالنتهاكات، من قبل مسؤول�ي
ن من الوصول إىل 

ّ
األ�ة العنيفن عىل سبيل المثال. عندما يحدث ذلك، يجب أن نتمك

العدالة والمساعدة.
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ح�تّ لو كانت حقوق اإلنسان تنطلق من الفرد، فإّن العديد من هذه الحقوق تحمي 	 
ي تكوين أ�ة، ويمنحنا الحّق 

ي نقوم بها مًعا. عىل سبيل المثال، لدينا الحّق �ن األمور ال�ت
نا  ي مجموعات، وتحمي حّرية الدين أو المعتقد حقَّ

ي االجتماع �ن
ي حرّية التجّمع الحقَّ �ن

�ن
، وتشكيل منظمات دينية وممارسة العبادة مًعا.  ن ي االنتماء إىل جماعة من المؤمن�ي

�ن
ي تحمي الشعوب األصلية واألقليات. وهناك أيًضا بعض الحقوق الجماعية ال�ت

حقوق اإلنسان تنطوي أيضا عىل مسؤوليات. إذ تقع عىل عاتق الجميع مسؤولية 	 
امها – معاملة الناس بشكل جّيد والعمل من أجل مجتمع  قبول حقوق اآلخرين واح�ت

ال يتعّرض فيه أحد إلساءة استخدام السلطة. وسيكون نسيج المجتمع أقوى بكث�ي إذا 
تحّمل الجميع هذه المسؤولية.

الموضوع – أداة غ�ي فاعلة وال صلة لها بالموضوع
ي حمايــة 

اض: تنتهــك الــدول حقــوق اإلنســان بشــكل متكــّرر وال أحــد يوقفهــا. هي فشــلت �ن اعــ�ت
النــاس. مــا الفائــدة مــن الموضــوع؟ هي مجــّرد حــ�ب عــىل ورق.

ي المدن – ولكن ليس لها تأث�ي 
ي الغرب أو �ن

اض: قد تنطبق حقوق اإلنســان عىل الناس �ن اع�ت
ي القرية.

عــىل الحيــاة �ن
الردود الممكنة:

ي تنتهك حقوق اإلنسان. وغالًبا ما 	  طة دولّية لوقف الحكومات ال�ت ليس هناك �ش
ي وقف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. وعندما تسّن 

يفشل المجتمع الدوىلي �ن
ي بعض 

ن وسياسات لتكريس حقوق اإلنسان، يكون لها تأث�ي ضئيل �ن الحكومات قوان�ي
األحيان عىل مستوى القاعدة الشعبية. ومع ذلك، فإّن حقوق اإلنسان ليست من دون 

جدوى.

ال يمكن أن تتحّقق حقوق اإلنسان من الخارج. فتحويل حقوق اإلنسان إىل حقيقة 	 
ن هي عملية نخلقها داخل مجتمعاتنا ودولنا. وغالًبا ما تكون هذه  واقعة للناس العادي�ي

اتيجيات جّيدة، ال سّيما  ب الص�ب والشجاعة واس�ت
ّ
العملّية شديدة البطء – وتتطل

ي السلطة أن تتغ�يّ األشياء. غالًبا ما تتكّون الرحلة نحو التغي�ي 
عندما يرفض من هم �ن

 ، ة. فقد يكون من غ�ي الواقىي أن تتغ�يّ األمور عىل المدى القص�ي من خطوات صغ�ي
ولكّن رحلة التغي�ي هذه تستحّق العناء.

ن والضوابط والسياسات الجيدة مهّمة عىل المستويات الدولية والوطنية 	  َ القوان�ي عت�ب تُ
والمحلية، ولكّن الخطوة التالية أساسّية أيًضا – بناء مؤسسات تعمل بفعالية. وهذا 

مها. وهذا  د من أّن القواعد معروفة جيًدا وأّن كّل شخص مسؤول عنها يح�ت
ّ
ي التأك يع�ن

، والمهارات، وأنظمة المساءلة عىل كّل المستويات – من القرية  يشمل بناء الوعي
 إىل المحكمة العليا.

ً
وصول

ي المجتمع. ويعتمد تحقيق حقوق اإلنسان عىل 	 
تحصل العديد من انتهاكات الحقوق �ن

ن عىل  زيادة الوعي بالحقوق، وتحويل المواقف والقيم والسلوكيات لدى الناس العادي�ي
مستوى القاعدة الشعبية.

لقد سبق وتّم تحقيق الكث�ي من اإلنجازات! من الحمالت إللغاء العبودية، إىل الحصول 	 
ن تحمي النساء من العنف األ�ي أو  عىل حق التصويت للجميع، مروًرا  بسّن قوان�ي

ي المناطق المهمشة عىل الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية 
ضمان حصول األ� �ن

ي 
ي ساهمت فيها حقوق اإلنسان �ن والكهرباء – هذه بعض األمثلة عىل الطريقة ال�ت

ي جميع أنحاء العالم. من السهل أن ننس عدد الحقوق 
ن �ن ن حياة الناس العادي�ي تحس�ي

ي اكتسبناها من خالل نضاالت األجيال الماضية. ال�ت
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اضات دينية عل حقوق اإلنسان الموضوع – اع�ت
مالحظة

ات واالستدالالت الدينية  اضات الدينية بقضايا معّقدة وحّساسة، وتختلف التفس�ي ترتبط االع�ت
حة أدناه نصائح عامة أساسية وهي ال تناقش أية  بشكل كب�ي من سياق إىل آخر. توفّر الردود المق�ت

تعاليم دينية معّينة.
روا 

ّ
ي مجموعتكم، فك

ه سيكون من الصعب التعامل مع هذه المشكالت �ن
ّ
إذا كنتم تتوقعون أن

ون عن  ي يتمّتع بها األشخاص الذين يع�بّ ي المجال يتمّتع بنفس التقاليد الدينية ال�ت
ي دعوة خب�ي �ن

�ن
ي مجال 

ي إدارة الجلسة. هل هناك منّظمات أو قادة دينيون يعملون �ن
اضات لمساعدتكم �ن االع�ت

ي سياقكم ويمكنكم التواصل معها/معهم؟
حقوق اإلنسان �ن

ض من أجل تقييم المخاطر  من المهم أيًضا مراعاة دوافع الشخص الذي يطرح األسئلة/يع�ت
 بالفضول ويريد معرفة ما إذا كان يمكنه أن يكون مخلًصا لعقيدته 

ً
– هل هذا الشخص يشعر فعل

ه يحاول فقط أن يث�ي االنقسامات؟
ّ
ي آن مًعا أو أن

ويعمل من أجل حقوق اإلنسان �ن
ي 

ن االستمرار �ن حوا عىل المشارك�ي روا أنه ال بأس أن تقولوا إنكم ال تعرفون الجواب وأن تق�ت
ّ
تذك

ق بمدى ارتباط معتقدهم بما نتحدث عنه خالل هذه الدورة التدريبية.
ّ
ي السؤال المتعل

التفك�ي �ن

ع. ديننــا  اض: حقــوق اإلنســان هي مــن صنــع اإلنســان. نحــن نتبــع اإلرادة اإللهيــة والــرسش اعــ�ت
ي نحتاجهــا – لســنا بحاجــة لحقــوق اإلنســان! يقــّدم لنــا كّل اإلجابــات الــ�ت

الردود الممكنة:
ي العديد من 	  ي كّل تقليد دي�ن

حقوق اإلنسان هي من صنع اإلنسان. ولكن يوجد �ن
العلماء والقادة واألفراد الذين يؤمنون أّن مضمون حقوق اإلنسان يعكس عىل نطاق 
واسع التعاليم األساسية لدينهم حول الكرامة اإلنسانية والعدالة والمسؤولية. بينما 

كة مع تقاليدنا الدينية. نستكشف حقوق اإلنسان مًعا، قد نجد عنارص مش�ت

ي عالم يعيش فيه أناس 	 
تؤّدي حقوق اإلنسان وظيفة مختلفة عن التعاليم الدينية. ف�ن

ر لنا حقوق اإلنسان 
ّ
من ديانات عديدة وأناس ال ينتمون إىل أّي دين جنًبا إىل جنب، توف

ر أيًضا إطاًرا قانونًيا 
ّ
كة للحديث عن نوع المجتمع الذي نريد بناءه مًعا. وهي توف لغة مش�ت

م كرامة اإلنسان والعدالة. ها تح�ت
ّ
يمكننا استخدامه لمساءلة الحكومات – للتأكد من أن

ي صياغة اإلعالن العالمي لحقوق 	 
شارك ممّثلو العديد من األديان والمعتقدات �ن

اإلنسان، وناقش جميع أعضاء األمم المتحدة كّل المسوّدات بشكل مكّثف. وقد دارت 
حة بالقيم الدينية واإلنسانية.  بعض هذه النقاشات حول كيفّية ارتباط الحقوق المق�ت
وكان الهدف هو تطوير إعالن يكون عالمًيا حًقا – لتحديد حقوق يمكن أن يتّفق عليها 

الجميع، بغّض النظر عن الدين أو األيديولوجية.

ي العمــل مــن أجــل حقــوق اإلنســان و/أو حّريــة الديــن أو المعتقــد ألنهــا غــ�ي  اض: ال يمكنــ�ن اعــ�ت
. ي ي ديــ�ن

مقبولــة �ن

يمكن أن تخرج الجلسات عن مسارها بسهولة من خالل نقاش حقوق معّينة أو طرق تنفيذ 
ل مصــدر قلــق 

ّ
ي تشــك ي يختلــف عليهــا النــاس. اســألوا عــن الحقــوق المحــّددة الــ�ت الحقــوق الــ�ت

ا لتحقيــق أهــداف  ض. ومــا لــم يكــن االتفــاق عــىل هــذا الحــّق بالــذات أساســيًّ للشــخص المعــ�ت
. ي ن عــىل مجــاالت االتفــاق وتوســيع مجــال التوافــق بشــكل تدريــحب كــ�ي الــدورة، حاولــوا إعــادة ال�ت

الردود الممكنة:
اسألوا ما إذا كان هناك حقوق إنسان / جوانب من حرية الدين أو المعتقد تعكس القيم 	 

ق بحقوق 
ّ
ض وما إذا كانت هناك مشاكل تتعل ي للشخص المع�ت الخاّصة بالتقليد الدي�ن

فاق عىل كّل 
ّ
دوا لهم أّن الغرض من هذه الدورة ليس االت

ّ
اإلنسان يوّدون معالجتها. أك

ي مجتمعاتنا.
ء، بٍل أن نصبح صّناع تغي�ي أقوى، ونتطّرق إىل المشكالت �ن ي

�ش

حرية الدين أو المعتقد 
وعلم الالهوت

 تجدون موارد تتعلق
 بعدد من األديان هنا.

https://www.forb-learning.org/for-theological-ethical-reflection.html
https://www.forb-learning.org/for-theological-ethical-reflection.html
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حاولوا إعطاء أمثلة عىل التأث�ي الملموس النتهاكات الحقوق عىل األفراد والجماعات 	 
ر الناجم عن هذه االنتهاكات برسائل الكرامة اإلنسانية  والمجتمع. كيف يرتبط الرصن

ي أدياننا؟
والمحبة الموجودة �ن

ن ليس الطريقة األمثل لتعزيز األخالقيات واألدبيات؟	  لعّل تقييد الحقوق بالقوان�ي

ضون عليه وماذا يجب أن 	  اسألوا أفراد المجموعة عن رأي دينهم بالحّق الذي يع�ت
يحدث لألشخاص الذين يمارسونه. هل يوجد نّص أو تفس�ي واحد ذي صلة؟ هل 
ت التعاليم مع  ات تدعم الحّق بأي شكل؟ هل تغ�يّ هناك نصوص أو قيم أو تفس�ي

الوقت؟

ي يكون فيها نفس النوع من األغلبية الدينية تتعامل مع حقوق اإلنسان 	  البلدان ال�ت
وحّرية الدين أو المعتقد بشكل مختلف تماًما. ال توجد طريقة واحدة إسالمية أو بوذية 

يعات حول حقوق اإلنسان. أو مسيحية لوضع ترسش

نــا نعتقــد أّن جميــع األديــان 
ّ
ي القبــول بالحقــوق المتســاوية لألديــان األخــرى أن ســؤال: أال يعــ�ن

ي أّن ديننــا هــو الديــن الصحيــح الوحيــد للعمــل 
 عــن التفكــ�ي �ن

ّ
صحيحــة؟ هــل يجــب أن نتخــىل

عــىل حّريــة الديــن أو المعتقــد للجميــع؟
ا؟

ً
ا متساوية للجميع عندما يكون ديننا أعىل شأن

ً
اض: لماذا يجب أن نعىطي حقوق اع�ت

الردود الممكنة:
ي االعتقاد بأّن دينكم هو الطريق الصحيح 	 

حرية الدين أو المعتقد تحمي حّقكم �ن
ي االعتقاد بأّن دينهم أو معتقدهم هو الدين 

ها تحمي حّق اآلخرين �ن
ّ
الوحيد، كما أن

الصحيح الوحيد. فليس من مهام حقوق اإلنسان أو القانون الدوىلي أن تصدر األحكام 
ز حقوق اإلنسان عىل الناس، بناًء عىل 

ّ
حول المسائل المرتبطة بالحقيقة الدينية. إذ ترك

أخالقيات الكرامة اإلنسانية. وهي تخلق مساحة آمنة يمكننا أن نعيش فيها جنًبا إىل 
جنب مع كّل اختالفاتنا، من خالل وضع معاي�ي دنيا لكيفّية تعاملنا مع بعضنا البعض 

ام وكرامة. باح�ت

ط معظم األديان الضوء عىل أهمّية كرامة اإلنسان وتذكر بالقاعدة الذهبية – 	 
ّ
تسل

ن عّما إذا كان  ه يجب أن نعامل اآلخرين كما نتم�نّ أن يعاملونا. اسألوا المشارك�ي
ّ
وهي أن

ي تتعلق  ينّص دينهم عىل هذه القاعدة الذهبية واطلبوا منهم مشاركة التعاليم ال�ت
بذلك. اسألوا: هل من الممكن أن نطّبق القاعدة الذهبية إذا لم يتمّتع الناس بحقوق 

متساوية؟

ي 	  ق بالمعاي�ي الدنيا لحقوق اإلنسان ال يع�ن
ّ
معاملة الناس عىل قدم المساواة فيما يتعل

ي العمق مع معتقدات اآلخرين دون 
نا نوافق عىل معتقداتهم. إذ يمكننا أن نختلف �ن

ّ
أن

ي 
ن أو العنف أو إنكار الحقوق. ال ُيسمح بفرض القيود عىل الحّق �ن اللجوء إىل التمي�ي

 عندما تهّدد الممارسة المعنّية حقوق اآلخرين وحرياتهم، أو الصحة 
ّ

ممارسة الدين إل
العامة وما إىل ذلك.

ه يجب حرمان اآلخرين منها؟ إذا 	 
ّ
هل هناك حقوق نريدها ألنفسنا ولكن نعتقد أن

ي يوم تعتقد فيه 
ه لن يأ�ت

ّ
د من أن

ّ
حرمنا اآلخرين من هذه الحقوق، كيف يمكننا أن نتأك

ي أن تحرمنا نحن من حقوقنا؟ ما لم يتمّتع كّل فرد بالحقوق، لن 
ه ال بأس �ن

ّ
الحكومة أن

ي هذه الحالة هو مجّرد امتيازات قانونية 
ًرا �ن

ّ
يتمّتع أّي أحد بالحقوق. فما سيكون متوف

منحتها لنا الدولة مؤقًتا ويمكنها حرماننا منها م�ت كان ذلك يتناسب مع مصالحها.

ي تحمي األشخاص الذين ينتمون إىل نفس ديننا والذين يعيشون 	  حقوق اإلنسان هي ال�ت
ي بلدنا يمكنها أن تقّرر من 

ّية أو الدولة �ن نا أّن األك�ث ي بلدان أخرى. إذا اعت�ب
كأقلّيات �ن

يات األخرى  ه من المقبول للدول/األك�ث
ّ
ا، فنكون بذلك نعت�ب أن

ً
يملك أو ال يملك حقوق

حرمان األشخاص الذين ينتمون إىل نفس ديننا من حقوقهم.

ي  نصيحة! أطلبوا من زعيم دي�ن
م بحقوق  ن أو رجل دين مل�ت

ي تيس�ي مثل 
اإلنسان المساعدة �ن

هذه النقاشات!
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الموضوع: الحرّية والسيطرة
يمــارس كّل  وال  ثقافتنــا.  مــع  تتــالءم  ال  بطريقــة  الديــن  يمارســون  األشــخاص  هــؤالء  ســؤال: 
شــخص ينتــمي إىل هــذا الديــن دينــه بتلــك الطريقــة، لــذا مــن الواضــح أّن هــذه الممارســة ليســت 

ورّيــة، فيجــب أن نكــون قادريــن عــىل منعهــا. ورّيــة. وإذا لــم تكــن رصن رصن
ــه يجــب ممارســة الديــن بطريقــة معّينــة، فلمــاذا نســمح 

ّ
ســؤال: إذا قالــت الســلطات الدينيــة إن

لألشــخاص بممارســته بشــكل مختلــف؟

الردود الممكنة:
ا من الداخل. وهناك طرق مختلفة للقيام باألمور داخل أّي دين 	  األديان متنّوعة جدًّ

ي عالم تسود 
. و�ن ن ونادًرا ما توجد سلطة دينية واحدة مقبولة من قبل جميع المؤمن�ي

ة عىل التنّقل، بات األشخاص الذين يتمّتعون بطرق متنّوعة للقيام  فيه قدرة كب�ي
باألمور يعيشون جنًبا إىل جنب.

تخّيلوا أنكم اضطررتم إىل الفرار إىل بلد آخر. كيف سيكون شعوركم لو أنكر هذا 	 
كم عىل ممارسة  ي تتمّسكون بها أو لو أج�ب ي ممارسة دينكم بالطرق ال�ت

المجتمع حّقكم �ن
كم؟ الدين بطريقة تتعارض مع ضم�ي

ورية لدينهم من أجل السماح لهم بممارستها. 	  ليس عىل الناس إثبات أّن ممارساتهم رصن
ي ممارسة الدين، يجب عىل الدولة 

ي ذلك. ولتقييد حّريتنا �ن
يجب أن نكون أحراًرا �ن

ورّية، عىل سبيل المثال لحماية الصحة العامة أو  حة رصن هن أّن القيود المق�ت أن ت�ب
حقوق اآلخرين وحّرياتهم. يؤّدي استبدال الحرّية بقيود ال داعي لها إىل االستياء والتوتر 
، كما يعىطي الدولة سلطة مفرطة وتعسفّية، وُيبِعد المجتمع عن الديمقراطية  االجتماعي

ويقوده نحو الديكتاتورية.

الموضوع: اإلساءة والوئام
ي الحماية من التعّرض لإلساءة؟

سؤال: هل هناك حق �ن
اض: يهــّدد الســماح لألقليات/المفكريــن األحــرار بالتحــدث عن/ممارســة أديانهــم بحرّيــة  اعــ�ت

. بتقويــض قيمنــا وتماســكنا االجتمــاعي
ه  ء إىل المشــاعر الدينيــة لآلخريــن. علينــا حظــر التجديــف وغــ�ي ي ألحــد أن يــسي

اض: ال ينبــىن اعــ�ت
ء. هكــذا نحافــظ عــىل الوئــام ونحــمي المقّدســات. مــن الــكالم والســلوك المــسي

. ن اض: يجب حمايتنا من أن يتّم تصوير ديننا بطرق سلبية – فهذا يؤّدي إىل التمي�ي اع�ت

الردود الممكنة:
ي اإليمان بمعتقداته وممارستها والتعب�ي عنها 	 

، لكّل فرد الحق �ن وفًقا للقانون الدوىلي
ّ بحقوق اآلخرين وحرّياتهم. ال يحمينا القانون  بحرّية، طالما أّن هذه الممارسة ال ترصن
ي  ي نختلف معها أو من التعّرض النتقاد األشياء ال�ت الدوىلي من رؤية وسماع األشياء ال�ت

ي الحماية من الشعور باإلهانة.
ي �ن

نقّدرها. ال يوجد حّق إنسا�ن

ء من أجل حماية الوئام 	  ي حظر الكالم والسلوك المسي
ي واألخال�ت

قد يبدو من المنط�ت
ء – فبعض الناس يشعرون باإلهانة  . ولكن من المستحيل تحديد ما هو مسي االجتماعي

، الخطاب الذي يجب  من مجّرد وجود أفكار أخرى غ�ي أفكارهم. وبحسب القانون الدوىلي
ن  حظره هو خطاب الكراهية الذي يحّرض عىل الكراهية والعنف. وعادًة ما تكون قوان�ي

. فهي تميل إىل: " أوسع من ذلك بكث�ي التجديف والرّدة و "حماية الوئام االجتماعي
	 . ي

أن تكون غامضة مّما يجعل من الصعب معرفة ما ُيعت�بَ غ�ي قانو�ن
ّية )من الناحية العملّية إن لم يكن من الناحية  	  تحديد الجريمة من منظور األك�ث

النظرية(.
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أن تكون عرضة لإلساءة واالتهامات الباطلة – من الصعب إثبات أنكم لم تقولوا  	
شيًئا معّيًنا.

ون  	 ه يجب معاقبة األشخاص الذين يع�بّ
ّ
تشجيع العنف من خالل دعم فكرة أن
ية.  عن معتقدات ال تحّبها األك�ث

ً
سلميا

ون بشكل سلمي عن معتقداتهم بالتسّبب  	 إلقاء اللوم عىل األشخاص الذين يع�بّ
بالتوترات االجتماعية، بينما من يجب أن يتحّمل هذه المسؤولية هم األشخاص 

المتعّصبون والذين يواجهون التعب�ي السلمي بالكراهية والعنف. 

قد يبدو من الصواب حظر السخرية من األديان والمؤسسات الدينية أو نقدها من 	 
ي جعل 

ا �ن ي والداخىلي يلعب دوًرا مهمًّ  أّن النقد الخار�ب
ّ

أجل حماية المقدسات. إل
ي المؤسسات الدينية أشخاص 

المؤسسات الدينية أقوى وأك�ث تشّبًثا بإيمانها. إذ يعمل �ن
 عندما نتحّدث عنها 

ّ
ي فهم األمور. ال يمكن التعامل مع المشاكل إل

ا �ن
ً
قد يخطئون أحيان

ي المؤسسات، 
ة حول التحّرش باألطفال �ن دون خوف. وُتظِهر فضائح السنوات األخ�ي

أهمّية هذه الحرّية.

هل يمكن أن يكون "الوئام" القائم عىل سكوت األقلّيات والمفكرين األحرار عن  	 
ّية وئاًما؟ هل سيكون لدينا مجتمع  ه األك�ث معتقداتهم وهوياتهم، هو مجّرد اّدعاء تعت�ب
ا؟

ً
ّية فقط أّن هناك وئاًما وتماسك مستقّر ومسالم عىل المدى الطويل إذا شعرت األك�ث

ي الواقع، ُيعت�ب النقد وتقّبل اآلراء 	 
ي الحماية من الشعور باإلهانة. �ن

ي �ن
ال يوجد حّق إنسا�ن

. ولكن عندما تشارك الدولة و/أو وسائل  المتنّوعة والمتناقضة أمًرا حيوًيا لمجتمع صّحي
ي بصورة  ي تصوير الديانات األقلّية بشكل منهحب

اإلعالم و/أو مجتمعات األغلبية �ن
ن والعنف ضّد أتباع هذه الديانة. ويكون هذا هو  سلبّية وعدوانّية، يؤّدي ذلك إىل التمي�ي

الحال أيًضا ح�تّ عندما ال تر�ت الترصيحات الفردية إىل خطاب الكراهية أو التحريض 
ام حقوق اإلنسان واستقرار المجتمع يعتمدان عىل ترّصف الدولة  عىل العنف. فاح�ت

ي 
ي وحيادي. ومن األهمّية بمكان العمل عىل تعزيز األخالقيات �ن

واإلعالم بشكل أخال�ت
السياسة واإلعالم والخطاب العام واالستجابة الرسيعة لخطاب الكراهية والتحريض.
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التغذية الراجعة وطلب اإلذن
احاتكم! ونا بقصص صّناع التغي�ي الخاّصة بكم وشاركونا بتغذيتكم الراجعة واق�ت أخ�ب

ي اتخــاذ األشــخاص 
نــوّد أن نعــرف كيــف تســتخدمون هــذه المــوارد وهــل تســاهم هــذه المــوارد �ن

إجــراءات مــن أجــل التغيــ�ي وكيــف! مــا الــذي يعمــل جيــدًا ومــا الــذي نحتــاج إىل تحســينه؟

شاركونا بتغذيتكم الراجعة هنا:
https://www.forb-learning.org/changemakers-your-experiences-arabic.html

هل نحتاج إىل طلب اإلذن أو إبالغ أي شخص قبل استخدام هذه الموارد؟

ــا ألي شــخص يرغــب 
ً
. محتويــات دليــل الميّسيــن وجميــع المــوارد ذات الصلــة متاحــة مّجان

ّ
كل

بتكييفهــا واســتخدامها لتعليــم اآلخريــن وتعزيــز حّريــة الديــن أو المعتقــد للجميــع.

نامــج التعليــ�ي المتعلــق بحريــة  هــا مأخــوذة مــن ال�ب
ّ
عنــد اســتخدام المــوارد، يــر�ب إبــاغ النــاس أن

أّي معلومــات  عــى  الحصــول  يمكنهــم  المعتقــد www.forb-learning.org حيــث  أو  الديــن 
نــت. إضافيــة ومــواد تعليميــة ودورات عــ�ب اإلن�ت

ي منشورات أخرى؟
ف تمارين محّددة من هذا الدليل �ف هل نحتاج إىل طلب اإلذن لتضم�ي

ي 
جمــة مــن تماريــن هــذا الدليــل �ن ن نــص التماريــن أو النســخ المعّدلــة أو الم�ت . يمكنكــم تضمــ�ي

ّ
كل

ي حالة استخدام 
منشورات أخرى. غ�ي أنه ال يجوز استخدام الرسوم التوضيحية دون إذن. �ن

المعتقــد  أو  الديــن  المتعلــق بحريــة  التعليــ�ي  نامــج  ال�ب المصــدر وهــو  ُيــر�ب ذكــر  النصــوص، 
. ووضــع رابــط المــوارد األصلّيــة كمــا يــىي

نامــج التعليــ�ي المتعلــق بحريــة الديــن أو المعتقــد  ، ال�ب ن يــ�ي
ّ
المصــدر: دورة صّنــاع التغيــ�ي المحل

www.forb-learning.org/changemakers-arabic.html

نوّد أن نّطلع عى منشوراتكم! الرجاء استخدام نموذج التغذية الراجعة لتبادل المعلومات. 

ها؟ ي ترجمة دليل الميّ�ين والموارد ذات الصلة، إىل لغتنا ون�ش
هل يمكن�ف

نحــن نؤمــن بأهمّيــة جعــل مــوارد التعلــم الخاّصــة بحّرّيــة الديــن أو المعتقــد متاحــة لألشــخاص 
ية. وبالتاىلي يمكنك ترجمة أجزاء من المحتويات واستخدامها  ن الذين ال يتحدثون اللغة اإلنجل�ي
ي ترجمــة الدليــل الكامــل للــدورة ودليــل الميسيــن، 

بحرّيــة. ويــر�ب االتصــال بنــا إذا كنــت ترغــب �ن
info@forb-learning.org . ي التاىلي

و�ن يد اإللك�ت ع�ب عنوان ال�ب
حقوق الن�ش

 .CC-BY-SA : هذا المنشــور مح�ي بموجب رخصة المشــاع اإلبداعي لحقوق التأليف والنسش
ي تكييــف المــوارد واســتخدامها بــأي شــكل مــن األشــكال مــا 

ي أن لــك كامــل الحريــة �ن هــذا يعــ�ن
نامــج التعليــ�ي المتعلــق بحريــة الديــن أو المعتقــد  دمــت تنســبها بوضــوح إىل مصدرهــا وهــو ال�ب

. وط ذاتهــا المتعلقــة بحقــوق النــسش وترســل لنــا نســخة مــن النصــوص المعّدلــة بموجــب الــسش

ورســومها  والطبــل"  المزمــار  "أغنيــة  قصــة  ونــص  الميسيــن  ودليــل  التوضيحيــة  الرســوم 
إذن. دون  تكييفهــا  أو  هــا  نسش يجــوز  وال  النــسش  حقــوق  بموجــب  محميــة  التوضيحيــة 

 SMC Faith in لمؤسســة  محفوظــة  النــسش  حقــوق  جميــع  معنــا.  التواصــل  الرجــاء   
وراء  تقــف  ي  الــ�ت الشــبكة  وهي   ،NORFORB شــبكة  عــن  نيابــة   ،٢٠٢١  ،Development

المعتقــد. أو  الديــن  بحريــة  المتعلــق  التعليــ�ي  نامــج  ال�ب

 شاركوا
  قصصكم وآراءكم

 هنا.

https://www.forb-learning.org/changemakers-your-experiences-arabic.html
https://www.forb-learning.org/changemakers-your-experiences-arabic.html
https://www.forb-learning.org/arabic-home.html
http://www.forb-learning.org/changemakers-arabic.html
http://www.forb-learning.org/changemakers-arabic.html
http://www.forb-learning.org/changemakers-your-experiences-arabic.html
mailto:info%40forb-learning.org?subject=
https://www.forb-learning.org/changemakers-your-experiences-arabic.html
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الجزء األّول: توضيب حقائبنا
ي مجــال 

ن ليصبحــوا صّنــاع تغيــ�ي �ن ن إىل إعــداد المشــارك�ي تهــدف دورة صّنــاع التغيــ�ي المحليــ�ي
ّيــة. إّن عملّيــة التغيــ�ي مــن أجــل حّريــة الديــن أو 

ّ
ي مجتمعاتهــم المحل

حّريــة الديــن أو المعتقــد �ن
ي بعــض األحيــان. لذلــك، مــن المفيــد أن نكــون مســتعّدين 

المعتقــد هي رحلــة طويلــة وصعبــة �ن
لهــا!

ــز الجــزء األّول مــن الــدورة عــىل "توضيــب حقائبنــا" – أي عــىل تطويــر المعــارف والمواقــف 
ّ
يرك

ن فرصــة التعــّرف  . ويتيــح للمشــارك�ي حــ�ت تصبــح عقولنــا وقلوبنــا جاهــزة للرحلــة نحــو التغيــ�ي
عــىل مواقفهــم تجــاه حقــوق اإلنســان ال ســّيما حّريــة الديــن أو المعتقــد واستكشــافها، والتفكــ�ي 
ي تحليــل الســياق.

ــر كذلــك مهــارات �ن
ّ
ن بهوياتهــم. ويوف ي مواقفهــم تجــاه األشــخاص المختلفــ�ي

�ن

، حيث تعتمد كّل جلسة عىل المعارف واألفكار 
ً

ل الجلسات من 1 إىل 5 مساًرا متكامل
ّ
تشك

المكتسبة من الجلسة السابقة.

تتناول الجلسة األوىل حقوق اإلنسان بشكل عام.	 

تعّرف الجلسة الثانية بحرّية الدين أو المعتقد بشكل خاص.	 

ز الجلسة الثالثة عىل استكشاف هوياتنا وما يّتصل بها من امتيازات وسلبيات.	 
ّ
ترك

ن من 	  ن المشارك�ي
ّ
تستكشف الجلسة الرابعة انتهاكات حرّية الدين أو المعتقد وتمك

التدّرب عىل تحديد االنتهاكات.

ن تحليل سياق حرّية الدين أو المعتقد الخاّص بهم، 	  تتيح الجلسة الخامسة للمشارك�ي
ي مجتمعاتهم.

وتحديد المشكالت المتعلقة بحرّية الدين أو المعتقد �ن

ي مــن الــدورة 
وتمّهــد األفــكار والتأّمــالت الناتجــة عــن هــذه الجلســات الطريــق أمــام الجــزء الثــا�ن

ي  ي مجتمعاتنــا المحلّيــة – أي عــىل التكتيــكات الــ�ت
ــز عــىل التخطيــط لرحلــة التغيــ�ي �ن

ّ
الــذي يرك

تحليــل  ُيســتخَدم  وســوف  للعمــل.  والتخطيــط  اإلنســان  حقــوق  لتعزيــز  اســتخدامها  يمكننــا 
. ي

ي جميع جلسات الجزء الثا�ن
ي الجلسة الخامسة كماّدة مرجعية �ن

السياق الذي تّم تطويره �ن

الجلسات األوىل إىل الخامسة
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احتياجات اإلنسان - حقوق اإلنسان - 
مسؤوليات اإلنسان

لمحة عامة عن الجلسة
عــن حياتهــم  البعــد  بعيــدة كل  اإلنســان  أّن حقــوق  النــاس  يعتــ�ب  الســياقات،  مــن  العديــد  ي 

�ن
ونهــا جــزًءا مــن أجنــدة اســتعمارية غربيــة  اليوميــة، وال عالقــة لهــا بثقافاتهــم المحلّيــة أو يعت�ب
إىل  اإلنســان  حقــوق  عــن  ســلبّية كهــذه  انطباعــات  تــؤّدي  أن  يمكــن  الحــّظ،  لســوء  جديــدة. 
ّيــة. إذا 

ّ
ي مجتمعاتهــم المحل

ن الحيــاة �ن فقــدان النــاس ألداة مفيــدة يمكنهــم اســتخدامها لتحســ�ي
ي يجــب أن يتمّتعــوا بهــا هــم واآلخــرون وفًقــا للقانــون  كان النــاس ال يعرفــون عــن الحقــوق الــ�ت
ن الوطنّيــة، فســيصبح مــن الســهل أن تســتمّر انتهــاكات حقــوق اإلنســان دون  الــدوىلي والقوانــ�ي

اض. اعــ�ت أّي 

تنقسم هذه الجلسة إىل جزأين:

الجزء األّول: المقّدمة
ي التعــّرف 

ن بالبــدء �ن يتضّمــن هــذا الجــزء مقّدمــة لهيكلّيــة الــدورة وأهدافهــا، ويســمح للمشــارك�ي
عــىل بعضهــم البعــض. ويتضّمــن كذلــك مناقشــة القواعــد األساســية للنقــاش. وهــذا مهــّم بشــكل 

ي قــد تكــون فيهــا مشــاكل ثقــة أو عندمــا يكــون الموضــوع حّساًســا. ي المجموعــات الــ�ت
خــاّص �ن

: احتياجات اإلنسان – حقوق اإلنسان – مسؤوليات اإلنسان ي
الجزء الثا�ن

ن وتقديرهــم لحقــوق اإلنســان، وربــط الحقــوق  يهــدف هــذا الجــزء إىل تعزيــز معــارف المشــارك�ي
ــا لجميــع  ل ذلــك أساًســا مهمًّ

ّ
ي حياتهــم ومجتمعاتهــم. ويشــك

ونهــا �ن ي يخت�ب الــ�ت باالحتياجــات 
الجلســات التاليــة.

مّية
ّ
األهداف التعل

اإليجابيــة  والمواقــف  اإلنســان  بحقــوق  ن  المشــارك�ي معرفــة  تطويــر  عــىل  الجلســة  هــذه  ــز 
ّ
ترك

تجاههــا.

ن المشاركون من:
ّ
ي نهاية الجلسة، سيتمك

�ن
تعداد ما ال يقّل عن سّتة من حقوق اإلنسان المهّمة لحياتهم اليومية/مجتمعهم 	 

ي مجتمعهم.
وتحديد حّق واحد عىل األقّل يتّم انتهاكه �ن

فهم أّن حقوق اإلنسان مهّمة وذات صلة بحياتهم اليومّية وأّن بإمكان كّل شخص أن 	 
م حقوق اإلنسان ويحميها. ي بناء مجتمع يح�ت

يلعب دوًرا �ن

مالحظة

مّية هو مساعدة الميرّسين عىل تقييم مدى حسن س�ي عملية التدريب، 
ّ
الغرض من األهداف التعل

ي يمكنكم البحث فيها عن التقّدم الذي يكون المشاركون قد أحرزوه  مع اإلشارة إىل المجاالت ال�ت
عىط  ق بمعرفتهم ومواقفهم ومهاراتهم. ال ُيقصد من هذه األهداف أن تكون معلومات تُ

ّ
فيما يتعل

ع منهم "تحقيقها".
َّ
ي ُيتوق ن – بل هي قائمة باألشياء ال�ت للمشارك�ي

ي انطلق منها  مّية الخاّصة بأّي جلسة بالنقطة ال�ت
ّ
تعتمد إمكانّية تحقيق األهداف التعل

المشاركون – عىل سبيل المثال مواقفهم الحالية تجاه حقوق اإلنسان. وقد يحدث التقّدم نحو 
ورة خالل جلسة واحدة.  خالل الدورة، وليس بالرصن

ً
تحقيق األهداف تدريجيا

ي اللمحة العامة عن 
نصيحة! �ن

الجلسة، يمكنكم االّطالع عىل 
مّية من الجلسة، 

ّ
األهداف التعل

وعىل محتوياتها وتوقيتها 
باإلضافة إىل قائمة بالموارد 

واالستعدادات الالزمة.

نصيحة! تجدون إرشادات 
ي الرّد عىل األسئلة 

لمساعدتكم �ن
الشائكة حول حقوق اإلنسان 

ي الصفحات 21 إىل 28.
�ن

الجلسة األوىل
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محتويات الجلسة ومّدتها

٣٠ دقيقة
حيب والمقّدمة ال�ت

، التعّرف إىل بعضهم البعض، عرض تقديمي للدورة، تمرين  ن حيب بالمشارك�ي ال�ت
القواعد األساسية.

٣5 دقيقة : حساء الحياة تمرين جماعي
ي الحساء.

يستكشف احتياجات اإلنسان باستخدام مثال المكّونات الموجودة �ن

25 دقيقة
ي والكالم: معرض حقوق اإلنسان

تمرين الم�ش
ن احتياجات اإلنسان وحقوق اإلنسان. ن عىل الربط ب�ي يساعد المشارك�ي

15 دقيقة

: احتياجات اإلنسان - حقوق اإلنسان - مسؤوليات اإلنسان عرض تقديمي
ط الضوء عىل االتفاقيات الرئيسية وواجبات الدول 

ّ
مقّدمة لحقوق اإلنسان تسل

ي تحويل الحقوق إىل حقيقة 
والدور الذي يمكن أن يلعبه األشخاص العاديون �ن

واقعة.

15 دقيقة
نقاش ختامي

ي المعلومات المقّدمة وتختتم الجلسة.
ن فرصة التفك�ي �ن تمنح المشارك�ي

ساعتان الوقت اإلجمالي

التحض�ي
ي الصفحــة ۱٥ "كيفيــة التحضــ�ي لــكل 

 للتوجيهــات الــواردة �ن
ً
يجــري التحضــ�ي للجلســة وفقــا

تعديــات  أي  إجــراء  بالتــاىلي  يمكنكــم  بمجموعتكــم!  ن  العارفــ�ي أفضــل  كــم 
ّ
أن ــروا 

ّ
تذك جلســة". 

المجموعــة. مــع حاجــات  لتتناســب  الجلســة  وتكييــف عنــارص 

موارد هذه الجلسة

 ،١٦ الصفحــة  ي 
�ن المذكــورة  جلســة  بــكّل  الخاّصــة  األساســّية  المــوارد  إىل  باإلضافــة 

الجلســة: لهــذه  التاليــة  المــوارد  إىل  ســتحتاجون 
ة	  ة صغ�ي

ّ
سل

ة	  قطع أوراق صغ�ي
ّية( ُيسّم "حساء الحياة"	 

ّ
ي ثقافتكم المحل

إناء حساء )أّي إناء متعارف عليه �ن
نسخة واحدة من بطاقات "احتياجات اإلنسان" تم قّصها مسبًقا.	 
نسخة واحدة من "ملصقات معرض حقوق اإلنسان"	 
، فستحتاجون إىل ١٠ أحجار أو 	  ي

ر؟" اإلضا�ن
ّ
إذا كنتم تطّبقون تمرين "بماذا تفك

عمات معدنية أو قصاصات ورقية لكّل مشارك)ة(.

إضافة اختيارّية: بناء الثقة!
حقــوق  عــن  المزيــد  مــوا 

ّ
لتتعل ة  القصــ�ي األفــام  هــذه  مشــاهدة  يمكنكــم   ، التحضــ�ي إطــار  ي 

�ن
ي بنــاء ثقتكــم وتطويــر قدرتكــم عــىل اإلجابــة عــن األســئلة. ولكــن ال 

اإلنســان. سيســاعدكم هــذا �ن
اء بــل أن تكونــوا الشــخص  ي بــأن تكونــوا خــ�ب

ــا! دوركــم كميّسيــن ال يقــ�ن وريًّ تقلقــوا، هــذا ليــس رصن
ــم المتبــادل. 

ّ
الــذي يقــود عملّيــة التعل

ز القاعة تجه�ي
 . ي هــذه الجلســة أن ترّتبــوا الكــراسي عــىل شــكل نصــف دائــرة تواجــه الجــزء األمــامي

مــن الجّيــد �ن
ة  ــن مــن التحــّرك بحّريــة. مــن المفيــد أن تكــون هنــا القاعــة كبــ�ي

ّ
ســتحتاج المجموعــة إىل أن تتمك

 يكــون فيهــا طــاوالت!
ّ

وأل

يمكن العثور عىل 
 الموارد المرافقة

لهذه الجلسة هنا.

األفام

http://www.forb-learning.org/changemakers-course-materials-arabic.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6B102A77EB72CEDC
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6B102A77EB72CEDC
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"كان تمرينا "حساء الحياة" و"معرض حقوق اإلنسان" فاتحان 
ن ألول مرة أّن حقوق اإلنسان  ة. أدرك بعٌض من المشارك�ي للبص�ي

ي لم  ي حياتهم اليومية. لقد اكتشفوا حقوق اإلنسان ال�ت
 �ن

ً
ي شيئا تع�ن

يعرفوها من قبل." 
يا أوكوها نغوبيا، ميرّس، نيج�ي

حساء الحياة
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تمرين جماعي

عرض موجز

تصميم مفّصل للجلسة

ّول: المقّدمة  ٣٠ دقيقة
ّ
الجزء األ

بما أّن هذه الجلسة هي الجلسة األوىل، من المهّم تخصيص بعض الوقت لمساعدة المجموعة 
ن أفرادها، ولوضع القواعد األساسية وتقديم أهداف الدورة وهيكلّيتها. عىل تعزيز الروابط ب�ي

مالحظة

إذا كان أفراد المجموعة يعرفون بعضهم البعض جيًدا، يمكنكم اختصار هذا الجزء قلياًل. أّما إذا كان 
ي مجموعتكم، فقد تحتاجون إىل تخصيص المزيد 

ة �ن من المحتمل أن تكون هناك مشكالت ثقة كب�ي
ي تمديد الوقت المخصص للجلسة األوىل لبدء 

روا �ن
ّ
من الوقت لبناء العالقات. إذا كان األمر كذلك، فك

ي تحتاج إىل تخصيص المزيد من الوقت لهذا األمر. ح للمجموعات ال�ت َ ي ُمق�ت
الدورة.  هناك نشاط إضا�ن

حيب ٣ دقائق ۱. ال�ت
التقديــر  كلمــات  بضــع  قــول  عــ�ب  مثــاًل:  لمجموعتكــم.  مناســبة  بطريقــة  بالجميــع  رّحبــوا 

صــالة. تــالوة  أو  مــا  أغنيــة  إنشــاد  أو  لحضورهــم، 

: أكمل الجملة  ۱2 دقيقة  ٢. التمرين االفتتاحي
الغرض

ن فرصــة للتعريــف بأنفســهم ويســاعدكم عــىل فهــم الدافــع وراء  يمنــح هــذا التمريــن المشــارك�ي
مشــاركتهم.

كيفّية إجراء التمرين
ي الدائــرة إكمــال الجملــة التاليــة. )جملــة واحــدة لــكّل مشــارك)ة( – 

اطلبــوا مــن كّل شــخص �ن
الــدورة ألّن..." أتيــت إىل هــذه  ... وقــد   تكــون اإلجابــات طويلــة!( "اســمي

ّ
يجــب أل

كيفّية اختتام التمرين
إجابــات  ي 

�ن تــرّددت  ي  الــ�ت كة  المشــ�ت الموضوعــات  بإيجــاز  اذكــروا  الجميــع،  يتحــّدث  بعدمــا 
كــم تأملــون أن تتحّقــق عــىل األقــّل 

ّ
، واشــكروهم عــىل مســاهماتهم، وقولــوا لهــم إن ن المشــارك�ي

الــدورة وهيكلّيتهــا. أهــداف  كــم ســتقّدمون اآلن 
ّ
الــدورة وإن ي هــذه 

بعــض آمالهــم �ن

٣. تقديم الدورة 5 دقائق
الغرض

ن لمحــة عاّمــة عــن أهــداف الــدورة ومنهجيتهــا  يهــدف هــذا العــرض الموجــز إىل إعطــاء المشــارك�ي
وموضوعاتهــا وجوانبهــا العمليــة.

ي قوله
ما ينب�ن

ائح الـ PowerPoint من ٣ إىل ٦، أو نفس النّص المكتوب عىل أوراق  استعرضوا محتويات �ش
ي عــرض الـــ PowerPoint يمكنكــم 

ن �ن ب. هنــاك مالحظــات خاّصــة بالمتحّدثــ�ي
ّ

ي القــل
اللــوح الــور�ت

ب(.
ّ

ي القل
استخدامها )ح�تّ إذا كنتم تستخدمون أوراق اللوح الور�ت

مالحظة

ي 
ي تكييف صياغة الدورة �ن

ي مجموعتكم، قد ترغبون �ن
ا للجدل �ن ً إذا كان موضوع حقوق اإلنسان مث�ي

ا. يحة رقم 5 بحيث تستخدمون مفاهيم ذات صلة مقبولة محليًّ الرسش

نصيحة! تنّبهوا إىل أهمية 
ام الوقت خالل الجزء  اح�ت

األول: المقّدمة.  أنتم بحاجة 
! ي

إىل توف�ي الوقت للجزء الثا�ن
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٤. تمرين القواعد األساسية: مّرر السلة 1٠ دقائق
الغرض

كة  عــات المشــ�ت
ّ
القواعــد األساســية مهّمــة للمســاعدة عــىل إنشــاء مســاحة آمنــة مــع تحديــد التوق

ن حــول كيفيــة التحــّدث واالســتماع إىل بعضنــا البعــض. ن المشــارك�ي بــ�ي

الموارد

ة	 
ّ
سل

ة من الورق 	  قصاصات صغ�ي
أقالم	 

كيفية تقديم التمرين
: حوا ما يىلي ا�ش

لــكّل شــخص  تتــاح  ام – أي أن  الــدورة، نريــد أن يشــعر الجميــع باألمــان واالحــ�ت خــالل هــذه 
ي إنشــاء 

اتــه عــىل قــدم المســاواة. وللمســاعدة �ن فرصــة التحــّدث ومشــاركة أفــكاره وآرائــه وخ�ب
ي نتّفــق عليهــا جميًعــا  تلــك البيئــة، مــن المفيــد أن يكــون لدينــا بعــض القواعــد األساســّية الــ�ت
ي الوقــت 

م بهــا. يمكــن أن تكــون هــذه القواعــد األساســية عملّيــة )مثــل الحضــور �ن ن ويمكــن أن نلــ�ت
المحــّدد أو وضــع الهاتــف عــىل الصامــت(، أو مرتبطــة بعالقتنــا ببعضنــا البعــض )مثــل االســتماع 

ام إىل اآلخريــن أو منــح الجميــع فرصــة للتحــّدث(. باحــ�ت

كيفية إجراء التمرين:
ة من الورق وقلًما واطلبوا منه كتابة  ي وسط الدائرة. أعطوا كّل شخص قطعة صغ�ي

ة �ن
ّ
ضعوا سل

ي الســلة. اقرأوا 
امهما، ومن ثّم وضع أوراقهم �ن ن يعتقد أّن عىل المجموعة اح�ت ن أساســيت�ي قاعدت�ي

 . ي
ة واكتبوها عىل ورقة من أوراق اللوح الور�ت

ّ
كّل األفكار المكتوبة عىل األوراق داخل السل

ي األوراق، احرصوا عىل إضافتها:
إذا كانت أّي من المبادئ التالية غ�ي مذكورة �ن

ام اآلخرين عندما يتحدثون.	  اإلصغاء النشط – اح�ت
ا من تجربتكم الخاصة بداًل من التعميم )قول "أنا" بداًل من "هم" 	 

ً
التحّدث انطالق

و"نحن" و"أنتم"(.
ام من خالل طرح األسئلة، ولكن االمتناع 	  ي عن تحّدي بعضكم البعض باح�ت

عدم التوا�ن
ن عىل األفكار. ك�ي عن التهّجم الشخصي – ال�ت

ن إذا كانوا يوافقون عىل القواعد األساسية. اسألوا جميع المشارك�ي

ر؟  15 دقيقة
ّ
ي اختياري: بماذا تفك

٥. تمرين إضا�ن
إذا كان أفــراد مجموعتكــم بحاجــة إىل مزيــد مــن الوقــت للتعــّرف عــىل بعضهــم البعــض، يمكنكــم 

. إضافــة 15 دقيقــة إىل الجلســة وتطبيــق التمريــن التــاىلي

الغرض
كة بيننا. ن عىل التواصل وتسليط الضوء عىل العديد من القواسم المش�ت مساعدة المشارك�ي

كيفية إجراء التمرين
ن إىل مجموعات من 4 إىل ٦ أشخاص. 	  قّسموا المشارك�ي
ة، إلخ.	  أعطوا الجميع 10 عمالت نقدّية/ أحجار / قصاصات ورقية صغ�ي
ء يحّبه )مثل القراءة(، فيقوم كّل شخص يحّب 	  ي

ي الدائرة، يبدأ الشخص األّول بذكر �ش
�ن

ي وسط الدائرة.
ء نفسه بوضع عملة نقدية/حجر/قصاصة ورق واحدة �ن ي

السش
ء نفسه بوضع 	  ي

يذكر بعدها الشخص التاىلي شيًئا يحّبه فيقوم كّل شخص يحّب السش
ي وسط الدائرة.

عملة نقدية/حجر/قصاصة ورق أخرى �ن
كّرروا األمر عينه ح�ت ينفد أحد األشخاص من العمالت النقدّية/ األحجار/القصاصات 	 

ي تكون بحوزته. ة ال�ت الورقية الصغ�ي

تمرين جماعي

تمرين ضمن 
مجموعات
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: التعريف بحقوق اإلنسان ي
الجزء الثا�ن

: حساء الحياة ٣5 دقيقة ۱. تمرين جماعي
الوصف

ن عــىل  ي وعــاء الحســاء لمســاعدة المشــارك�ي
هــذا التمريــن يســتخدم مثــال المكّونــات الموجــودة �ن

(. يختار المشاركون، باستخدام البطاقات الُمعّدة  استكشاف احتياجاتنا )واحتياجات جميع البرسش
ي تحضــ�ي "الحســاء" لــكي يعيشــوا حيــاة كريمــة.

ي تدخــل �ن مســبًقا وأفكارهــم الخاصــة، المكّونــات الــ�ت

الغرض
ي جرى التعّرف  ن االحتياجات ال�ت يتبع هذا التمرين تمرين "معرض حقوق اإلنسان" الذي يربط ب�ي
ي اإلعــالن العالــمي لحقــوق اإلنســان. يكّمــل 

ن الحقــوق المنصــوص عليهــا �ن ي هــذا التمريــن وبــ�ي
إليهــا �ن

ن عىل  هذان التمرينان بعضهما البعض ويجب تطبيقهما مًعا. وهما يهدفان إىل مساعدة المشارك�ي
ي يحّددونها  ي االحتياجات ال�ت

اكتشاف كيفّية ارتباط حقوق اإلنسان بحياتهم اليومية والتفك�ي �ن
بأنفسهم – بداًل من أن يكونوا "غرباء" عن الموضوع أو "بعيدين" عنه.

الموارد والتحض�ي المسبق

ستحتاجون إىل:
، مع ملصق عىل جانبه مكتوب عليه 	  إناء تقليدي لطهي الحساء أو قدر كب�ي

"حساء الحياة".
بطاقات "احتياجات اإلنسان"، مطبوعة ومقطوعة. وإذا لزم األمر، عّدلوا 	 

ن قبل طباعتها. البطاقات ع�ب ترجمة النص إىل لغة المشارك�ي
عدد من األقالم.	 

كيفية تقديم التمرين 4 دقائق
مــن  اإلنســان" وعــددًا  بطاقــات "احتياجــات  القاعــة ووّزعــوا  ي وســط 

الحســاء �ن ضعــوا وعــاء 
األقــالم عــىل األرض حــول الوعــاء. اطلبــوا مــن الجميــع الوقــوف وتكويــن دائــرة حــول البطاقــات.

: حوا التاىلي ا�ش
الحياة تشبه إىل حّد ما وعاء الحساء الذي يحتوي عىل الكث�ي من المكّونات – تماًما 	 

مثل الحساء، تحتاج الحياة إىل الكث�ي من المكّونات المختلفة لتصبح نكهتها رائعة.

ي الحياة – مثل )اذكروا غرًضا من األغراض الكمالّية ذات الصلة بالثقافة 	 
بعض المكّونات �ن

ل أو الطعام  ن ّية( – تجعل طعم الحياة أفضل. ولكن هناك مكّونات أخرى )مثل الم�ن
ّ
المحل

رة، تكون الحياة سّيئة 
ّ
أو الرعاية الصحية( نحتاجها حًقا. إذا لم تكن هذه المكّونات متوف

وتسّبب لنا معاناة جسدية أو نفسية أو اجتماعية أو روحية، وتجعلنا نفقد كرامتنا.

ي حياتنا. وسنقوم بطهي حساء 	 
ي ماهية المكّونات األساسية �ن

ر �ن
ّ
ي هذا التمرين، سنفك

�ن
الحياة – وبشكل أك�ث تحديًدا الحياة الكريمة!

ا لحياة كريمة. 	  تمّثل كّل بطاقة عىل األرض حول وعاء الحساء شيًئا قد يكون مهمًّ
وهناك أيًضا بعض البطاقات الفارغة لنكتب أو نرسم عليها أفكارنا الخاصة حول ما 

نحتاجه لحياة كريمة.

كيفّية إجراء التمرين ٣0 دقيقة
ي أي منها أك�ث 	 

وا المجموعة أّن أمامهم دقيقتان للنظر إىل البطاقات والتفك�ي �ن أخ�ب
أهمية بالنسبة لهم.

ي الدائرة أن يختار بطاقة واحدة تمّثل شيًئا يعتقد أنه مهّم 	 
اطلبوا بعدها من كّل شخص �ن

ي اإلناء.
لحياة كريمة، ويقول جملة واحدة )فقط( حول سبب أهميته قبل أن يضع البطاقة �ن

تمرين جماعي

نصيحة! تجدر اإلشارة إىل 
أن مواد الدورة متوفرة بلغات 

متعددة عىل هذا الرابط

ي 
ن �ن نصيحة! كونوا صارم�ي

ضبط الوقت هنا – فأنتم 
بحاجة إىل تخصيص الوقت 

! للنقاش الذي يىلي
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تمرين جماعي

ي الدائرة أن يختار بطاقة ح�ت يشعر المشاركون 	 
ي الطلب من كّل شخص �ن

استمّروا �ن
ن أيًضا اختيار بطاقة  جميًعا أنه لم يتبّق أّي بطاقة مهّمة بالنسبة لهم. يمكن للمشارك�ي

ق المشاركون 
ّ
 يعل

ّ
ي أل

فارغة – وقول ما تمّثل بالنسبة إليهم وإضافتها إىل اإلناء. ينبىن
ي هذه المرحلة.

عىل اختيارات بعضهم البعض �ن

وا 	  ي اإلناء، أخ�ب
ي يريد األشخاص وضعها �ن عند االنتهاء من إضافة جميع البطاقات ال�ت

نا "حساء الحياة". واطلبوا منهم مناقشة األسئلة  المجموعة أننا نكون بذلك قد حرصنّ
التالية:

وري لحياة كريمة؟ 	 ي أضفناها غ�ي رصن َ أّي من المكّونات ال�ت هل ُيعت�ب
هل تركنا أًيا من المكونات )البطاقات( عىل األرض – لماذا؟ 	
ما هو تأث�ي فقدان "المكونات األساسية" عىل حياتنا؟ شاركونا أفكاركم. 	
ي جزء آخر من العالم هذا التمرين، هل تعتقدون أّن  	

إذا طّبقت مجموعة ما �ن
احتياجاتها ستكون مختلفة جًدا أم أّن بعض االحتياجات اإلنسانية عالمية – أي 

؟ ك فيها جميع البرسش أساسّية لدرجة يش�ت

كيفّية اختتام التمرين دقيقة واحدة
كة  ي جميــع أنحــاء العالــم لديهــم الكثــ�ي مــن القواســم المشــ�ت

اختتمــوا النقــاش بالقــول إّن البــرسش �ن
– لمجــّرد أننــا جميًعــا بــرسش ولدينــا نفــس االحتياجــات.

ي والكالم: معرض حقوق اإلنسان 25 دقيقة 
٢. تمرين الم�ش

وصف التمرين
ي القاعــة ويطابقــون بطاقــات احتياجــات اإلنســان مــن التمريــن الســابق مــع 

يتجــّول المشــاركون �ن
ي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

ي توضح حقوق اإلنسان الواردة �ن ملصقات حقوق اإلنسان ال�ت

الغرض
ن عــىل اكتشــاف كيفّيــة ارتبــاط  يهــدف هــذا التمريــن والتمريــن الســابق إىل مســاعدة المشــارك�ي
ي يحّددونهــا بأنفســهم – بــداًل  ي االحتياجــات الــ�ت

حقــوق اإلنســان بحياتهــم اليوميــة والتفكــ�ي �ن
مــن أن يكونــوا "غربــاء" عــن الموضــوع أو "بعيديــن" عنــه.

الموارد والتحض�ي المسبق

طباعة ٣0 ملصقة من ملصقات "معرض حقوق اإلنسان" وإذا لزم األمر تعديل 	 
ن قبل طباعتها. البطاقات أواًل ع�ب ترجمة النص إىل لغة المشارك�ي

قراءة الملصقات والتفك�ي فيما إذا كان يتّم انتهاك أي من هذه الحقوق المذكورة 	 
ي هذا الموضوع مسبًقا عىل قيادة النقاش.

ي سياقكم. وسيساعدكم التفك�ي �ن
�ن

كيفية تقديم التمرين دقيقة واحدة
. ن خذوا جميع "بطاقات احتياجات اإلنسان" من التمرين السابق ووّزعوها عىل المشارك�ي

وهــم أّن الملصقــات  ن عّمــا إذا كانــوا قــد ســمعوا عــن حقــوق اإلنســان. أخ�ب اســألوا المشــارك�ي
ي يتمّتــع بهــا كّل رجــل وامــرأة وطفــل عــىل وجــه األرض  عــىل الجــدران تعــّرف بحقــوق اإلنســان الــ�ت

عــت عليهــا جميــع حكومــات العالــم تقريًبــا.
ّ
ي وق وفًقــا التفاقيــات حقــوق اإلنســان الدوليــة الــ�ت
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كيفية إجراء التمرين 2٣ دقيقة

زيارة المعرض )15 دقيقة(	 
أمــام كّل  تقفــون  بينمــا  القاعــة وبزيــارة كّل ملصــق.  المعــرض" حــول  ي 

بـــ "جولــة �ن قومــوا 
بطاقــة  يحمــل  أي شــخص  إذا كان  عّمــا  واســألوا  عليــه،  المكتــوب  النــّص  اقــرأوا  ملصــق، 
ي بالتحديــد واطلبــوا مــن 

ــق بهــذا الحــّق اإلنســا�ن
ّ
مــن "بطاقــات احتياجــات اإلنســان" تتعل

الحاجــة. )ســيكون هنــاك عــىل  مــا هي هــذه  يقــول  أن  تكــون إجابتــه "نعــم"  أّي شــخص 
أن  بالتــاىلي  ض  المفــ�ت الرمــز، ومــن  نفــس  المتطابقــة،  االحتياجــات  الملصقــات وبطاقــات 
ي أن تطابقــوا 

ًة إىل الملصــق التــاىلي دون مناقشــتها – ينبــىن يكــون هــذا ســهاًل!( انتقلــوا مبــا�ش
الواحــدة! الدقيقــة  ي 

ن �ن اثنــ�ي ن  ملصَقــ�ي
ي الجولــة 

. اســتمّروا �ن ن ح أّي مشــارك)ة( أّيــة بطاقــة لملصــق معــ�يّ ال تقلقــوا إذا لــم يقــ�ت
البطاقــات  بمطابقــة  قومــوا   ، األخــ�ي الملصــق  إىل  تصلــون  وعندمــا  الملصقــات،  حــول 

الرمــوز كدليــل(. )باســتخدام  المشــاركون  يذكرهــا  لــم  ي  الــ�ت المتبقيــة 

أسئلة النقاش  )٨ دقائق(	 
: بعد قراءة جميع الملصقات ومطابقتها ببطاقات االحتياجات، ناقشوا التاىلي

هل تعكس هذه الحقوق احتياجاتكم من أجل أن تعيشوا حياة كريمة – بعبارات  	
أخرى، هل هي ذات صلة بحياتنا؟

ي وأيها  	
ّ

ي بلدنا / مجتمعنا المحىل
ام والحماية �ن ي تحىطن باالح�ت ما هي الحقوق ال�ت

 عىل المجموعة، اذكروا أّي حقوق إنسان 
ً
ليست كذلك؟ إذا كان ذلك صعبا

ي الممارسة.
ي القانون أو �ن

تعرفونها وتكون غ�ي ُمصانة �ن

كيفّية اختتام التمرين دقيقة واحدة
استكشــاف  عــىل  ســاعدتنا  اآلن  حــ�ت  أجريناهــا  ي  الــ�ت التماريــن  إّن  بالقــول  النقــاش  اختتمــوا 
يمكننــا  اإلنســان.  بحقــوق  احتياجاتنــا  ترتبــط  وكيــف  اإلنســان،  حقــوق  ومــا هي  احتياجاتنــا، 
تلخيص الرسالة من هذه التمارين بالقول إّن حقوق اإلنسان ترتبط ارتباًطا وثيًقا باحتياجاتنا 
م اآلن المزيــد عــن حقــوق اإلنســان 

ّ
يــة وبنــوع المجتمــع الــذي نريــد أن نعيــش فيــه. ســنتعل البرسش

. مــن خــالل عــرض تقديــمي
اإلنــاء  إىل  ســتحتاجون  الحســاء.  إنــاء  إىل  بطاقتهــم  إعــادة  ن  المشــارك�ي مــن جميــع  اطلبــوا 

القادمــة! الجلســة  ي 
�ن والبطاقــات 

: احتياجات اإلنسان – حقوق اإلنسان  ٣. عرض تقديمي
 – مسؤوليات اإلنسان 15 دقيقة

الوصف والغرض 
منظــور  مــن  اإلنســان  حقــوق  أساســيات  عــىل  ن  المشــارك�ي التقديــمي  العــرض  هــذا  يعــّرف 
الدوليــة  باالتفاقيــات  ويعــّرف  اإلنســان.  اإلنســان ومســؤوليات  اإلنســان وحقــوق  احتياجــات 
ــر هــذا العــرض 

ّ
الرئيســية، ومســؤوليات الــدول، والواجبــات األخالقيــة ألفــراد المجتمــع. ويوف

التدريبّيــة. الــدورة  لبقيــة  مهًمــا  أساًســا  التقديــمي 

الموارد

ي الصفحة 41 من هذا الدليل.	 
تجدون نّص العرض التقديمي �ن

ائح 7 إىل 28 من عرض الـ PowerPoint وقد تّم تضمينه 	  يتوافق النّص مع الرسش
ائح. ن داخل هذه الرسش ي المالحظات الخاّصة بالمتحدث�ي

�ن
ي الموارد الخاّصة بالجلسة.	 

ر أيًضا بنسخة Word قابلة للتعديل �ن
ّ
هذا النّص متوف

نصيحة! إذا كان بإمكانكم 
تمديد وقت هذه الجلسة، 

ي 
يمكنكم إضافة وقت للنقاش �ن

هذا التمرين.

عرض تقديمي
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نصيحة! ال تتّخلصوا من 
بطاقات حقوق اإلنسان – 
ي 

فأنتم ستحتاجون إليها �ن
الجلسة التالية!

نقاش جماعي

نصيحة! يمكن الحصول عىل 
المساعدة للرد عىل األسئلة 
ي الصفحات 21 

الشائكة �ن
إىل 28.

نصيحة! اطلبوا من األشخاص 
االحتفاظ باألسئلة / التعليقات 

. ح�تّ نهاية العرض التقديمي

التحض�ي المسبق
ي الصفحة 15 "كيفّية التحض�ي لكّل جلسة".

 لإلرشادات الواردة �ن
ً
يكون التحض�ي وفقا

ائــح  ائــح الـــ PowerPoint وتكييفهــا )أو دّونــوا النقــاط الرئيســية مــن الرسش ي قــراءة النــّص و�ش
ينبــىن

ب(. 
ّ

ي القــل
عــىل ورقــة مــن أوراق اللــوح الــور�ت

ي الصفحات 21 إىل 28والتفك�ي فيما إذا كانت هناك 
ي قراءة قســم األســئلة الشــائكة �ن

ينبىن
ن المتوقعــة.  اضــات المشــارك�ي حاجــة إىل إضافــة أيــة نقــاط إضافيــة، بنــاًء عــىل تحفظــات أو اع�ت

ائــح / أوراق اللــوح الّقــالب. ي التمــّرن عــىل تقديــم العــرض التقديــمي باســتخدام الرسش
ينبــىن

 15 دقيقة ٤. نقاش ختامي
الغرض

، ومــن ثــم يتــم  ي العــرض التقديــمي
ن فرصــة التفكــ�ي فيمــا ســمعوه �ن يتيــح هــذا النقــاش للمشــارك�ي

اختتــام الجلســة.

كيفّية إدارة النقاش
ن إبــداء تعليقاتهــم وطــرح أســئلتهم حــول العــرض التقديــمي ثــّم اطرحــوا  اطلبــوا مــن المشــارك�ي

األســئلة التاليــة:
تنطلق حقوق اإلنسان من مبادئ المساواة، والكرامة، والمسؤولية تجاه بعضنا البعض. ما 	 

ي تعكس هذه األفكار؟ هي المفاهيم، أو القصص، أو األمثال من ثقافاتنا وتقاليدنا ولغاتنا ال�ت

ي مجتمعاتنا؟ هل يمكننا، مثل "زليحة" 	 
هل نريد أن تكون حقوق اإلنسان حقيقة �ن
ي إحداث ذلك؟

و"ماغدالينا"، المساهمة �ن

ي حرّيــة الفكــر أو 
ز عــىل حــق اإلنســان �ن

ّ
ك ي الجلســة التاليــة، ســ�ن

نــا �ن
ّ
اختتمــوا النقــاش بالقــول إن

ي 
ي التفكــ�ي فيمــا إذا كان يمكننــا إحــداث فــرق �ن

الوجــدان أو الديــن أو المعتقــد. ســوف نســتمّر �ن
مجتمعنــا طــوال الــدورة التدريبيــة، وكيــف يمكننــا ذلــك.

 المصادر
 . ي تيس�ي المقدمات ضمن المجموعة، نادي الليونز الدوىلي

ر: مقتبس بترصف من تمرين "أنا أيًضا" الوارد �ن
ّ
بماذا تفك

https://temp.lionsclubs.org/EN/pdfs/icebreakers.pdf
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 نص العرض التقديمي 
 

 مسؤوليات اإلنسان  -حقوق اإلنسان   -احتياجات اإلنسان 
 

ائح  ة  ال ح العرض التقد للجلسة األو ترد رسومه التوض من عرض ال   ٢٨-٧هذا النص الخاص 
PowerPoint 

 
 

سان   اجات اإل  مقّدمة: احت
 

 

 
غّض النظر عن   نا أو نوعنا االجتما أو عمرنا، و ي نا أو إث نا أو دي غّض النظر عن ه

ه، هناك  ش ف ان الذي نع ل  الم ُ د أن  عا. فال أحد ي شاركها جم ة ن اجات أساس احت
موت   د أن  ، وال أحد ي ب أو التمي ب، أو أن يتعّرض للتعذ دون س ه  ض عل الق
اء.  ة من هذه األش الحما ش  مجتمعات نتمّتع فيها  د أن نع لنا ن  أبناؤه جوعا. 

 

 

 
اجات  اجات،  يتمّتع ال بنفس االحت ة هذه االحت ة. إذا لم يتّم تلب ة والعالم األساس

ة.  ة والروح ة والعاطف نا الجسد ر رفاهي
ّ
تأث  س

 
سان  حقوق   اإل
 

 

 
قع   ه 

ّ
اجات وأن ه هذه االحت ان لد ّل م ّل شخص   لقد أدركت حكومات العالم أّن 

ة   ل واجب  -ع عاتقها مسؤول ام هذه  -ال  ذل قصارى جهدها  اح اجات و االحت
تها.   لضمان تلب

 
 

 

 
سان  ة لإل ّ فقت حكومات العالم ع حقوق عالم

ّ
جمة ذلك ع أرض الواقع، ات أي   –ل

ام   اح ما يتعلق  ّل حكومة ف ات  ل شخص، وع واج ع الحقوق ال يتمّتع بها 
زها.   هذه الحقوق وحمايتها وتع

 
 

 

 
سان  أهّم ثالث  ات لحقوق اإل  اتفاق

استخدام الملصقات، ● ه  سان، الذي اّطلعنا عل  اإلعالن العال لحقوق اإل
عمق أ وهما:  حان حقوقنا   ً  اإلضافة إ اتفاقيت أ تفص

ة ( ● اس ة والس الحقوق المدن  ) ICCPRالعهد الدو الخاص 
الحقوق  ● ة (العهد الدو الخاص  ة والثقاف ة واالجتماع  ) ICESCRاالقتصاد

 هذان العهدان ملزمان قانونا للدول ال توافق عليهما. 
   

 

 

 
ات  ة العظ من الدول بهذه االتفاق مت الغالب ّل الدول ال ترونها    –لقد ال و 

اللون األخ ع هذه الخرائط لقد فهمت حكومات جميع هذه الدول أّن عليها  
ام   الق ق  موجب القانون الدو  ا  ا قانون  أمور:  بثالثةواج
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سان   ● ام حقوق اإل سّنها و اإلجراءات ال يّتخذها  اح القوان ال 
ة وال ي   تكون هناك قوان تمي

ّ
جب أ ل المثال،  المسؤولون فيها. ع س

ب.  ض أّي شخص للتعذ  تع
سان، والحرص ع أن يتمكن الجميع من التماس العدالة عندما   ● ة حقوق اإل حما

ل الدولة أو أي ش تَهك حقوقهم من ق
ُ
 خص آخر. ت

سان  ● ز حقوق اإل ّل شخص   -تع مكن ل ه 
ّ
د من أن ذل قصارى جهدها للتأ

ذل قصارى جهدها لضمان حصول الجميع   ل المثال،  حقوقه. ع س التمّتع 
الطبع، ال تمتلك جميع الحكومات نفس الموارد،   م.  ة والتعل ة الصح ع الرعا

ل هذه الحقوق االجتماع ، فإّن تح التا قة واقعة هو و ة إ حق ة واالقتصاد
ة.  ة تدرج  عمل

 
 

 

 
سان بهذه الحقوق ع قدم المساواة. وتنّص   ّل إ فقت الحكومات ع أن يتمّتع 

ّ
ات

 " : سان ع ما  يولد جميع الناس أحرارا  الماّدة األو من اإلعالن العال لحقوق اإل
رامة والحقوق ن  ال ساو  ."وم

 
 

 

 
امات  ث من الحكومات بهذه االل ث من  –لألسف، ال ت ال تَهك حقوق ال

ُ
إذ ت

ل خاّص  ش ات والمعّوقون والمهاجرون معّرضون  ات واألقل ساء والفت الناس. وال
لدان العالم.  ّل   شائع  

ً
ع االجتما مث ات الحقوق. فالعنف القائم ع الن  النتها

 
سان انتقاد حقوق    اإل
 

 

 
س   ات الحقوق، ل ة الناس من انتها تهك الحكومات الحقوق أو تفشل  حما عندما ت

ار  ة إلج ّ طة دول ، إذا لم تكن هناك  التا ة تأ وتعاقب الحكومة. و ّ طة دول هناك 
سان  ام حقوق اإل سان من دون جدوى   –الحكومات ع اح َ حقوق اإل عت

ُ
أّي   –أال ت

؟  ً من أن تكون أداة فعالة للتغي د  مجّرد  ح ع ورق، 
 

 

 

 
ن  كث    -هذا صحيح نوعا ما  عض الحكومات. ول ة التأث ع  فمن الصعب للغا

سان إ حصول تغي   ات حقوق اإل لدان، أّدى االنتقاد الدو والمح النتها من ال
د من الطرق  . وهناك العد جا ة. إ ّ طة دول سان دون وجود  ز حقوق اإل  لتع

 
 

 

 
ضا؟  ار أ م هذه األف ما قد راودت سان. ر اب أخرى النتقاد الناس لحقوق اإل  هناك أس

م  ● ة ل س ال ة  سان تقن دو حقوق اإل أي موضوعا مخّصصا للمحام   –قد ت
ه.  شاركوا ف مكن أن  س أمرا  اسي ول  والس

ة أو قد  ● ّ م اليوم ات عد عن ح ّل ال دة  ع سان  ها   –تعتقدون أّن حقوق اإل
ّ
أّي أن

شأنه.  مكن للنخب  العواصم أن تقلق  ع   موض
ة. أي أّن الحكومات   ● ة دول اس ة س سان كسالح  لع دو حقوق اإل أو قد ت

تهك  هذه الحقوق.  نما ت تقد أعداءها ب  ستخدمه بنفاق لت
قة، تتعل  مكن   الحق ، و سّنون القوان اسّيون  القانون، والس سان  ق حقوق اإل

م. ونعم، يتّم استخدام   سان أمام المحا للمحام أن يناضلوا من أجل حقوق اإل
سان  أ من   ن حقوق اإل ة. ول اس ساءة استخدامه ألغراض س انا و المصطلح أح

كث   ذلك 
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سان نحن وحقوق    اإل
 

 

 
حدث    ما  ة. ف تتعلق  ّ اجاتنا اليوم احت سان  الواقع  ما رأينا، تتعلق حقوق اإل

عضنا   ة تعاملنا مع  ف ك ائنا. وتتعلق  ن عملنا، ومنازلنا وأح مدارسنا، ومزارعنا، وأما
ل أولئك الذين يتمّتعون  نا من التعّرض لإلساءة من ق حماي عض، و سلطة ع ال

اتنا  تنا،   – ح ، أو ح أفراد أ أي أصحاب العقارات، أو أراب العمل، أو المعلم
ش، والحكومة.  م، والج طة، والمحا ل السلطات مثل ال الطبع من ق  و

ش   د أن نع ع المجتمع الذي ن سان تتعلق بن اختصار إّن حقوق اإل مكننا القول 
ه ونعمل ع بنائه.    ف

ه. إذا أر  عا دور نلع سان واقعا  مجتمعاتنا، فلدينا جم دنا أن تصبح حقوق اإل
مون حقوق   ح سان ألّن الناس العادي ال  ات حقوق اإل ث من انتها تحدث ال

ن  ستمّر  - اآلخ ن. و ساو انوا غ م ما لو  عض األشخاص   مع 
ً
عندما نتعامل مث

ات، واألفراد  ار  سان ألّن الناس ال  للحكومات، وال ات حقوق اإل اب انتها ت
 . ا ما ن صامت نا غال

ّ
اء، وألن حاولون تغي األش عض وال  عضهم ال  دافعون عن 

 
 

 

 
س لدينا واجب   –نحن لسنا حكومات   سان، ول ة لحقوق اإل ات دول ع اتفاق

ّ
أي لم نوق

ّننا   سان. ول واجب  قانو للحرص ع صون حقوق اإل العقل والوجدان، و نتمّتع 
سان.  ما جاء  اإلعالن العال لحقوق اإل عض،  عضنا ال  أخال تجاه 

 
رامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل  ن  ال ساو "يولد جميع الناس أحرارا وم

عضا بروح اإلخاء".  عضهم  عاملوا   والوجدان وعليهم أن 
 

ّل فرد وهيئة  المجتمع  س  ام هذه الحقوق  […]"...  د اح إ توط
ة." م وال ق التعل ات عن ط ّ  والح

 
كون لدينا واجب أخال   ن،  اة اآلخ كون لدينا القّوة لفعل الخ أو ال  ح عندما 

ء  ّل  مكننا فعل  سان. ال  صعب التف -دعم حقوق اإل عض المواقف  ك   و 
ه   ام  مكننا الق ئا  -أّي أمر  اننا أن نفعل ش م كون ب ن عندما نرى الظلم، و ول

كون من واجبنا األخال المحاولة.  ما  ّ  للمساعدة، ف
انا لطفاء.  ط، مثل أن نكون ج س ء  ارة عن فعل  كون ذلك ع مكن أن   و

 
اع التغي  

ّ
 قصص صن

 

 

 
ة، ارتفعت  شفق حسن، امرأة  ة مسلمة من جنوب لندن.  السنوات األخ طان ب

ا ما يتّم استهداف   . وغال ل كب ش ة المتحدة  ة  الممل راه معّدالت جرائم ال
ساء المسلمات اللوا يرتدين الحجاب، مثل شفق، سواء ع   ، وخاصة ال المسلم

مكن لألعما اق،  نت أو  الشوارع.  هذا الس ة أن تع  اإلن ة اليوم ة والسخ ل الود
ة.  ث لألشخاص من مختلف الجماعات الدي  ال

ة عندما قّدم لها جارها غ المسلم والبنها   سان اإل ها استعادت ثقتها 
ّ
تقول شفق إن

الغ من العمر  ان" ال د ١٤"أ ة الع مناس ا  ع هدا
ّ
ل غ متوق ش  عاما و
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ا ع ت قائلة:    ت شفق صورة من الهدا
 

الغ من العمر  ة وسّجادة صالة الب ال   ١٤"جارنا غ المسلم فاجأنا بتمور جزائ
له. هو جارنا منذ أ من   ّنه فاجأنا تماما   ٢٠عاما الذي صام الشهر  عاما، ول

ا".   بهذه الهدا
 

صوم. شع ان  ان  ه الحظ أّن أ
ّ
ان ودودون  "لم أدرك أن . هم ج ّ ه مم

ّ
أن ر اب 

قا منه. مجتمعنا  ، لذلك نحن نرسل لهم دائما ط ّ ه أ ّ ا الذي تح حّبون ال و
ان ومعتقداته  فا لهذه الدرجة ومشّجعا أل ان لط أّن جارنا  رت  ّع وقد  متن

ة".   الدي
 

 

 

 
حة   اق مختلف تماما. زل ضا ع إحداث فرق  س " أ حة وماغدال ّل من زل تعمل 
ة.   ّ ة محل ّ ث تدّرس  مدرسة قرآن ار، ح ا  زنج م رة   جّدة مسلمة متدّينة، من ج

 

 

 

 
حة:   تقول زل

 
قادتنا  ابنا ال يثقون  ات  مجتمعاتنا. ش اسي وال  "أنا قلقة من االضطرا الس

أّي فرص."  يتمّتعون 
 

 

 

 
 :
ً
 واستطردت قائلة

 
احة هم   تقلون إ هنا للعمل  مجال الس ّ الرئ الذين ي ان ال د من س "العد

حي ع   لومون المس . وعدد كب من المسلم الذين أعرفهم  حي من المس
دة من  الء ع وظائفهم. لقد عشت سنوات عد ة االس اس ات الس االضطرا

ة   ات كراه شورات تتضّمن خطا حرق، وم
ُ
س ت ت كنا ة. وقد رأ والتوترات الدي

ابنا   سة. أنا أرى ش ن قهم إ ال قة وهم  ط حّي يتعّرضون للمضا َوزَّع، ومس
ُ
ت

كة ب   ة المش سائ . لذلك، انضممت إ اللجنة ال قلق يزدادون تطّرفا وهذا 
ان."   األد

 
 

 

 
ة، أعلم   ّ رتنا.  المدرسة القرآن "أرد المساعدة  منع العنف الدي  ج

نا. أطفالنا هم   ا من دي ا أساس ن عن
ّ

ش ة  ّ سامح والمح األطفال أّن ال
ق الصحيح".  نا أن ندلهم ع الط لنا ومن مسؤولي  مستق

 
 

 

 
 ّ ة من ال ح ضا   "ماغدالينا" امرأة مس شارك أ ار، و  ش  زنج الرئ انتقلت للع

ّنها مصّممة   سها ودينها، ول قة ل ب ط س ان. تعّرضت للتمي  ك ب األد العمل المش
ا   سا لمنطقة أونغ . انضّمت إ المجلس ال حي والمسلم ع ردم الهّوة ب المس

ة للتحّدث عن ا ّ ان وعن حقوق  الذي يزور المجتمعات المحل كة ب األد ات المش لتحد
 المرأة. 
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ش المسلمون. نحن   ع ف  "انضممت إ اللجنة للتعّرف أ إ اإلسالم وفهم ك
ب ذلك   س عا التمي  ساء، ونواجه جم عا  عضنا   –جم علينا أن نّتحد وندعم 

عض."  ال
 

 

 

 
حة  حاولون  هناك أناس ك مثل جار شفق ومثل زل وماغدالينا. أشخاص عاديون مثلنا، 

قة واقعة  مجتمعاتهم   سان حق قتهم الخاّصة و نطاق ضّيق، جعل حقوق اإل ط
ة   ّ  هؤالء هم صناع التغي المحلّيون  –المحل

 
قة   سان إ حق ل حقوق اإل ئا لتح فعل ش ّل من موقعه، أن  ّل واحد مّنا،  مكن ل

 واقعة 
 
 

 المصادر 
Faith Matters 

matters.org-www.faith  
 eid/-celebrate-to-neighbour-muslim-non-from-presents-by-surprised-matters.org/family-https://www.faith 

Zanzibar Inter-faith Centre (ZANZIC 
https://www.facebook.com/ZanzicMeansPeace/ 

dialogue/-interfaith-through-peacebuilding-.dk/project/zanzibarhttps://english.danmission 
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التعريف بحرّية الفكر والوجدان 
والدين والمعتقد  

لمحة عامة عن الجلسة
)FORB( حّرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد

ألســباب عملّيــة، غالًبــا مــا ُيشــار إىل حّريــة الفكــر والوجــدان والديــن والمعتقــد باســمها المختــرص 
ي الدليــل – 

"حريــة الديــن أو المعتقــد" أو FORB. سنســتخدم هــذا االســم واالختصــار غالًبــا �ن
ولكــن ال تنســوا أّن الفكــر والوجــدان محمّيــان أيًضــا!

أينمــا كان  للجــدل  مثــ�ي  المعتقــد  أو  الديــن  أو  الوجــدان  أو  الفكــر  ي حريــة 
اإلنســان �ن حــّق 

ــر بهــا 
ّ
ي يجــب أن يفك تقريًبــا. إذ يعتــ�ب معظــم النــاس أّن معتقداتهــم وأفكارهــم حــول الطريقــة الــ�ت

النــاس ويترصفــوا بهــا، هي طبيعيــة وصحيحــة وحقيقيــة. ومــا لــم تكــن لدينــا عالقــات شــخصّية 
الّســهل  مــن  يكــون  فقــد  مختلفــة،  وأفــكار  معتقــدات  لديهــم  الذيــن  األشــخاص  مــع  إيجابيــة 
لون تهديــًدا لقيمنــا وثقافتنــا 

ّ
 بطريقــة مــا، أو يشــك

ً
هــم أقــّل شــأنا

ّ
اعتبــار هــؤالء "اآلخريــن" عــىل أن

المجتمعــات شــديدة  ي 
�ن ذلــك  يحــدث  وقــد  واألمــن.  الوطنيــة  للوحــدة  حــ�ت  أو  "الخاّصــة"، 

ة. التديــن أو المجتمعــات العلمانيــة بدرجــة كبــ�ي
ي 

"�ن همــا  والمعتقــد  الديــن  اإلنســانية،  الثقافــة  مــن جوانــب  آخــر  جانــب  أي  مثــل  تماًمــا 
ي بعــض األحيــان، تســّبب المعتقــدات والممارســات والقــادة والمنظمــات 

اء". فــ�ن ّ الــرّساء والــرصن
ي كثــ�ي مــن األحيــان، يتــّم التعبــ�ي عــن الديــن 

ي المجتمــع. ولكــن �ن
ة �ن المرتبطــة بهــا مشــاكل كبــ�ي

والمعتقــد بطــرق تقــّوي األشــخاص الذيــن يعتنقــون هــذه المعتقــدات وتفيــد المجتمــع األوســع.
إذن مــاذا تقــول حقــوق اإلنســان العالمّيــة عــن الفكــر والوجــدان والديــن والمعتقــد؟ مــا هي 

ي نتمّتــع بهــا ومــ�ت ُيســمح للدولــة بتقييــد ممارســة الديــن أو المعتقــدات؟ الحقــوق الــ�ت
ي حّرّيــة الديــن أو المعتقــد وإذا ومــ�ت وكيــف ُيســمح للســلطات 

تعــّرف هــذه الجلســة الحــّق �ن
ي كيفيــة ارتباطــه بقيمهــم 

ن التعــّرف عــىل هــذا الحــّق والتفكــ�ي �ن بتقييدهــا. وهي تتيــح للمشــارك�ي
وحياتهــم اليوميــة ومجتمعهــم.

مّية
ّ
األهداف التعل

ي حّريــة 
ن وتقديرهــم لقيمــة حــّق اإلنســان �ن ــز هــذه الجلســة عــىل تطويــر معــارف المشــارك�ي

ّ
ترك

الفكــر والوجــدان والديــن والمعتقــد.

ي نهاية الجلسة، سيصبح المشاركون قادرين عىل:
�ن

، وممارسة دينهم أو 	  ي اعتناق، واختيار/تغي�ي
ح جوهر حّرّية الدين أو المعتقد: الحّق �ن �ش

ن أو إكراه أو عنف. معتقداتهم دون تمي�ي
ح كيفّية ارتباط حّرّية الدين أو المعتقد بحياتهم اليومية.	  �ش
ح القيود المفروضة عىل هذا الحّق بطريقة أساسية: ال يمكن استخدام حّرّية الدين 	  �ش

أو المعتقد أبًدا كعذر إليذاء اآلخرين.

الجلسة الثانية 
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محتويات الجلسة ومّدتها

١٠ دقائق
: فلنخ�ب الجميع! التمرين االفتتاحي

ي الجلسة السابقة.
موه �ن

ّ
ن بما تعل ر المشارك�ي

ّ
يذك

٤٥ دقيقة
تمرين القصة والنقاش: كان يا ما كان

ي تحميها  ن عىل التفك�ي فيما إذا كانوا يقّدرون األشياء ال�ت تساعد القصة المشارك�ي
حّرّية الدين أو المعتقد.

١٥ دقيقة
: التعريف بحرية الدين أو المعتقد عرض تقديمي

ي تحميها حّرّية الدين أو المعتقد  عرض تقديمي رئيسي للدورة، يعّرف باألمور ال�ت
وم�ت يمكن تقييد هذا الحّق.

١٠ دقائق
ي جلسة عاّمة: حّرية الدين أو المعتقد

نقاش �ف
مناقشة مضمون المدخالت السابقة.

٣٥ دقيقة
ن عىل  ي يساعد المشارك�ي

ي حيا�ت
تمرين تأّمل ونقاش: حّرية الدين أو المعتقد �ف

ي الحياة اليومية. 
ي حّرية الدين أو المعتقد �ن

تحديد كيفّية استخدامهم لحّقهم �ن

٥ دقائق التعليقات الختامية وقصة صناع التغي�ي
 . ف ف القصص خالل الدورة إللهام المشارك�ي يتّم تضم�ي

ساعتان الوقت اإلجمالي

التحض�ي
ي الصفحــة ١٥ "كيفيــة التحضــ�ي لــكل 

 للتوجيهــات الــواردة �ن
ً
يجــري التحضــ�ي للجلســة وفقــا

تعديــالت  أي  إجــراء  بالتــالي  يمكنكــم  بمجموعتكــم!  ن  العارفــ�ي أفضــل  كــم 
ّ
أن ــروا 

ّ
تذك جلســة". 

المجموعــة. مــع حاجــات  لتتناســب  الجلســة  وتكييــف عنــارص 

موارد هذه الجلسة
 ،١٦ الصفحــة  ي 

�ن المذكــورة  جلســة  بــكّل  الخاّصــة  األساســّية  المــوارد  إل  باإلضافــة 
الجلســة: لهــذه  التاليــة  المــوارد  إل  ســتحتاجون 

كرة طرّية	 
ي الجلسة السابقة	 

إناء الحساء وبطاقات احتياجات اإلنسان المستخدمة �ن
ي كتبتم عليها أسئلة 	  ب ال�ت

ّ
ي القل

ة للتوزيــــع أو ورقة اللوح الور�ت المواد المعدَّ
النقاش الجماعي الخاّصة بتمرين "كان يا ما كان"

ب مع أسئلة النقاش الجماعي 	 
ّ

ي القل
ة للتوزيــــع أو ورقة اللوح الور�ت المواد المعدَّ

ي اليومية"
ي حيا�ت

الخاّصة بتمرين "حّرية الدين أو المعتقد �ن
 	: ي إعداد ما يىلي

إن كنتم لن تستخدموا PowerPoint، ينب�ن
"كان يا ما كان": طباعة الملصقات المتعلقة بالقصة. 	
ب. 	

ّ
ي القل

ائح الـ PowerPoint عىل أوراق اللوح الور�ت كتابة المحتويات الرئيسية من �ش
ائح ٤٧ إل 	 ي اليومية": طباعة ال�ش

ي حيا�ت
 تمرين "حّرية الدين أو المعتقد �ن

.PowerPoint ٥٩ من عرض   

إضافة اختيارّية: بناء الثقة!
مــوا المزيــد عــن حّريــة الديــن أو 

ّ
ة لتتعل ، يمكنكــم مشــاهدة هــذه األفــالم القصــ�ي ي إطــار التحضــ�ي

�ن
ي 

ي بنــاء ثقتكــم وتطويــر قدرتكــم عــىل اإلجابــة عــن األســئلة. تجــدون �ن
المعتقــد! سيســاعدكم هــذا �ن

ــزوا عــىل األفــالم رقــم 
ّ
٥ و١٠دقائــق. رك ن اوح مــّدة كّل منهــا بــ�ي قائمــة التشــغيل هــذه، ثمانيــة أفــالم تــ�ت

ي ممارسة دين أو معتقد( و٨ وهو فيلم 
ه(، و٣ )الحّق �ن ي اعتناق دين أو معتقد أو تغي�ي

٢ )الحق �ن
هــا.

ّ
 )القيــود عــىل حّريــة الديــن أو المعتقــد( إذا لــم يكــن لديكــم الوقــت لمشــاهدتها كل

ً
أطــول قليــل

ف القاعة تجه�ي
ي هــذه الجلســة أن ترّتبــوا الكــراسي عــىل شــكل نصــف دائــرة تواجــه الجــزء األمــامي 

مــن الجّيــد �ن
ي الوســط. ســتحتاج المجموعــة إل التحــّرك بحّريــة. مــن المفيــد 

ة فارغــة �ن ن مســاحة كبــ�ي تاركــ�ي
 يكــون فيهــا طــاوالت!

ّ
ة وأل أن تكــون هنــا القاعــة كبــ�ي

يمكن العثور عىل 
 الموارد المرافقة

لهذه الجلسة هنا.

األفالم

http://www.forb-learning.org/changemakers-course-materials-arabic.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLt8b22BDtfjqvUo8pgh2821QIn3aojDw9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLt8b22BDtfjqvUo8pgh2821QIn3aojDw9
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"أثار تمرين كان يا ما كان الكث�ي من النقاشات العميقة. فتح العديد 
ي مجتمعاتهم – 

ي التفك�ي �ن
ي أذهان الناس. لقد بدؤوا �ن

من النوافذ �ن
ي المعاي�ي الجنسانية وهل من المقبول الخروج من 

ء، �ن ي
ي كل �ش

�ن
الوضع الراهن."  

همام حداد، ميرّس، األردن

كان يا ما كان
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تمرين جماعي

تصميم مفّصل للجلسة

: فلنخ�ج الجميع! 1٠ دقائق ۱. التمرين االفتتاحي
الوصف 

رونــه مــن الجلســة الســابقة 
ّ
يقــوم المشــاركون بــرمي الكــرة لبعضهــم البعــض، ويقولــون شــيًئا يتذك

قبــل رمي الكــرة إىل األمــام إىل مشــارك آخــر.

الغرض 
ــر هــذا التمريــن بدايــة ممتعــة وتفاعليــة للجلســة. وهــو يهــدف إىل مســاعدة أفــراد المجموعــة 

ّ
يوف

ي الجلســة الســابقة، ومشــاركة مــا يتذكرونــه مــع 
ــروا فيــه �ن

ّ
مــوه وشــعروا بــه وفك

ّ
ــر مــا تعل

ّ
عــىل تذك

ي المجموعــة عــىل االّطــالع عــىل مــا فاتهــم.
بعضهــم البعــض. كمــا أنــه يســاعد أّي أفــراد جــدد �ن

الموارد

كرة طرّية	 
 إناء الحساء الذي يتضّمن "بطاقات احتياجات اإلنسان"	 

ي الجلسة السابقة(
ي اسُتخِدَمت �ن  )ال�ت

كيفّية تقديم التمرين
ي وســط الدائــرة. احرصــوا 

ضعــوا وعــاء الحســاء الــذي يتضّمــن "بطاقــات احتياجــات اإلنســان" �ن
ي أعــىل الكومــة حــ�ت 

قــة بحّريــة الديــن أو المعتقــد �ن
ّ
عــىل أن تكــون البطاقــات الثــالث المتعل

ي نهايــة اللعبــة.
نــوا مــن الوصــول إليهــا بســهولة �ن

ّ
تتمك

كــم ســتبدؤون بإلقــاء نظــرة �يعــة عــىل الجلســة 
ّ
حــوا لهــم أن ي الجلســة وا�ش

رّحبــوا بالجميــع �ن
ي دائــرة حــول إنــاء الحســاء، عــىل مســافة معقولــة 

الســابقة. اطلبــوا مــن المجموعــة الوقــوف �ن
مــن بعضهــم البعــض.

. وعــىل كّل شــخص  ي
البعــض بشــكل عشــوا�ئ الكــرة لبعضهــم  مون  هــم ســ�ي

ّ
أن حــوا لهــم  ا�ش

ة. قد تكون  ره من الجلسة األخ�ي
ّ
ء واحد يتذك ي

تصله الكرة أن يقول جملة واحدة تع�بّ عن �ش
مــوه، أو شــعوًرا أو فكــرة راودتهــم. بعــد مشــاركة الجملــة مــع المجموعــة، 

ّ
هــذه قصــة، أو شــيًئا تعل

ي لمشــارك)ة( آخر/أخــرى، مــع الحــرص عــىل حصــول 
يقــوم الشــخص بــرمي الكــرة بشــكل عشــوا�ئ

ي الجلســة الســابقة أن يــرصخ 
ا �ن ً الجميــع عــىل فرصــة للتحــّدث. عــىل أّي شــخص لــم يكــن حــارصن

"فلنخــ�ب الجميــع!" عندمــا يمســك الكــرة ثــم يرميهــا إىل مشــارك)ة( آخر/أخــرى.

كيفّية إجراء التمرين
بــرمي  قومــوا  ثــّم  الســابقة  الجلســة  مــن  تتذكرونــه  واحــد  ء  ي

�ش بقــول  التمريــن  أنتــم  ابتــدأوا 
. قولــوا كلمــات مشــّجعة مثــل "شــكًرا" و"ممتــاز" رًدا عــىل مســاهمات  ن الكــرة ألحــد المشــارك�ي

مــّرة واحــدة. الكــرة  التقــط  قــد  يكــون كّل شــخص  التمريــن حــ�ت  ي 
اســتمّروا �ن  ! ن المشــارك�ي

كيفّية اختتام التمرين
رونهــا وأضيفــوا بإيجــاز أّي نقــاط رئيســية تكــون 

ّ
ي يتذك هّنئــوا المجموعــة عــىل المعلومــات الــ�ت

قــة 
ّ
ي الوســط وتناولــوا البطاقــات الثــالث المتعل

قــد فاتتهــم. توّجهــوا بعدهــا نحــو إنــاء الحســاء �ن
ي هــذه 

نــا سنستكشــف �ن
ّ
وا الجميــع أن بحّريــة الديــن أو المعتقــد. ارفعــوا البطاقــات عالًيــا وأخــ�ب

ي حّريــة الفكــر والوجــدان والديــن والمعتقــد.
الجلســة الحــّق �ن
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٢. تمرين القّصة والنقاش: كان يا ما كان
٤٥ دقيقة

الوصف
ي المزمــار والطبــل" ويتكــّون مــن أربعــة أجــزاء: �د 

يتمحــور هــذا التمريــن حــول قّصــة "أغــا�ن
ي مجموعــات العمــل – تغذيــة راجعــة / خاتمــة.

ي جلســة عاّمــة – نقــاش �ن
القّصــة – نقــاش �ن

الغرض 
يهــدف هــذا التمريــن إىل مســاعدة أفــراد المجموعــة عــىل التفكــ�ي فيمــا إذا كانــوا يقــّدرون األشــياء 
ي تقاليدهم وثقافاتهم.

ي تحميها حّرّية الدين أو المعتقد، وإذا/كيف يتّم تقدير هذه األمور �ن ال�ت
: ط القصة الضوء عىل سبع كلمات رئيسية تتعلق بحرية الدين أو المعتقد هي

ّ
تسل

التفك�ي والمعتقد واالنتماء والممارسة والتشكيك والتغي�ي والرفض.

الموارد

سيناريو القصة )انظر الصفحة 5٦ أو هنا(.	 
ي تصّور 	  ائح ٣ إىل 2٣ من عرض الـ PowerPoint الخاّص بالجلسة وال�ت الرسش

ائح. )من الممكن إجراء التمرين بدونها  القصة أو نسخة مطبوعة من هذه الرسش
إذا لزم األمر.(

ة للتوزيــــع ذات الصلة بأسئلة عمل المجموعات الخاّصة بتمرين 	  الورقة الُمعدَّ
( أو ورقة من أوراق اللوح  ن "كان يا ما كان" )ورقة واحدة لكّل ٣ أو4 مشارك�ي
ب كتبتم عليها مسبًقا األسئلة المخّصصة لعمل المجموعات.

ّ
ي القل

الور�ت

التحض�ي المسبق
نــوا مــن �دهــا بأســلوب 

ّ
تدّربــوا عــىل قــراءة القصــة أو إعــادة �دهــا بكلماتكــم الخاّصــة حــ�تّ تتمك

ي أّي وقــت 
ي تريــدون عرضهــا و�ن ائــح الـــ PowerPoint أو الملصقــات الــ�ت ــدوا مــن �ش

ّ
اب وتأك

ّ
جــذ

يحــة. بالتحديــد تريــدون عــرض أّي �ش
تيــب عــىل الجــدار مســبًقا. سيســّهل  ي تعليقهــا بال�ت

ــروا �ن
ّ
إذا كنتــم تســتخدمون الملصقــات، فك

ي اللحظــة المناســبة.
ذلــك عليكــم اإلشــارة إىل الملصــق المناســب �ن

كيفّية إجراء التمرين ٣5 دقيقة
رسد القّص  )15 دقيقة(	 

ي وقــت الحــق خــالل جلســة 
ن أنكــم ســتقرأون عليهــم قّصــة يناقشــونها �ن فــرّسوا للمشــارك�ي

ة. ي مجموعــات صغــ�ي
عاّمــة و�ن

ائــح الـــ PowerPoint / الملصقــات. حاولــوا أن تقــرأوا القّصــة  ا�دوا القّصــة واعرضــوا �ش
. بشــكل معــ�بّ

نقاش جماعي رسيــــع )5 دقائق(	 
ن اإلجابة عن األسئلة التالية برفع يدهم – استمعوا إىل إجابة واحدة  اطلبوا من المشارك�ي

ن عىل كل سؤال. فقط أو إجابت�ي
ما هي برأيكم الرسائل أو المغزى من القّصة؟ 	
ي القّصة؟ 	

ي طريقة ترّصف الشخصيات �ن
هل هناك أمر محّدد أعجبكم �ن

روهــم أنهــا تمثــّل 
ّ
ي فهــم معــ�ن الطبــول والمزامــ�ي وأهميتهــا، ذك

)إذا وجــد المشــاركون صعوبــة �ن
ن وممارســاتهم الدينيــة.( معتقــدات القرويــ�ي

ة )15 دقيقة(	  ي مجموعات صغ�ي
نقاش �ن

ن إىل مجموعــات مــن ٣ أو4 أشــخاص، ووّزعــوا عــل كّل مجموعــة نســخة  قّســموا المشــارك�ي
. مــن أســئلة العمــل الجمــاعي

المفتاحّيــة  الكلمــات  تتضّمــن  ي  الــ�ت  PowerPoint الـــ  عــرض  مــن   24 يحــة  الرسش اعرضــوا 
حوا  ي كتبتم عليها الكلمات السبع. وا�ش ب ال�ت

ّ
ي القل

السبع، أو ورقة من أوراق اللوح الور�ت
ــق بالقّصــة بطريقــة مــا.

ّ
أّن كّل كلمــة مــن هــذه الكلمــات تتعل

)الكلمات المفتاحية: التفك�ي واإليمان واالنتماء والممارسة والتشكيك والتغي�ي والرفض.(

قصة

نصيحة! احرصوا عىل حسن 
إدارة الوقت لضمان تخصيص 

ي 
وقت كاٍف للنقاش �ن

ة. المجموعات الصغ�ي

تجدون
القصة والملصقات 

واألوراق المعدة للتوزيــــع 
هنا.

https://www.forb-learning.org/changemakers-fluteanddrum-arabic.html
https://www.forb-learning.org/changemakers-fluteanddrum-arabic.html


ن  | الجلسة 2 دورة صّناع التغي�ي المحلّي�ي

5 1

عرض تقديمي

اطلبوا من المجموعات مناقشة األسئلة التالية:	 
ي أعجبتكم أم لم  	 ي القّصة وباألشياء ال�ت

كيف ترتبط هذه الكلمات بما حدث �ن
ي الشخصيات؟

تعجبكم �ن
ي تذكر أشياء إيجابية عن  	 ي قصص من ثقافتكم أو تقليدكم الدي�ن

هل يمكنكم التفك�ي �ن
الشخص الذي يفكر ويؤمن وينتمي ويمارس ويشكك ويغ�يّ ويرفض؟

ل تهديًدا  	
ّ
ها تشك

ّ
هل يستفيد المجتمع عندما ُيسمح للناس بالقيام بهذه األمور أم أن

للمجتمع؟ أو كالهما؟
ي ممكن من دون األشخاص الذين يقومون بهذه األمور؟ 	 هل التغي�ي اإليجا�ب

كيفية اختتام التمرين  1٠ دقائق
ي نقاشاتها.

ا أو صعًبا �ن اطلبوا من كّل مجموعة أن تشارك شيًئا واحًدا وجدته ملهًما أو مهمًّ

ء من هذا القبيل: ي
اختتموا بقول �ش

ي هذه القصة كطريقة لبدء استكشاف القيم والحقوق المرتبطة بحّق اإلنسان 	 
تأّملنا �ن

ي حّرية الدين أو المعتقد.
�ن

ة للجدل. وقد تجعلنا نشعر ببعض القلق. 	  هذه القيم والحقوق ليست بسيطة وهي مث�ي
قد تتساءلون عىل سبيل المثال:

ي يعيشون بها حياتهم، ألن  	 هم واختيار الطريقة ال�ت ي تفك�ي
إذا كان الناس أحراًرا �ن

تتعّرض ثقافتنا وتقاليدنا ومعتقداتنا للتهديد؟
؟ فبعض  	 ما الذي يضمن لنا أن يستخدم الناس هذه الحّريات من أجل الخ�ي

ي أرادت  األشخاص لديهم أفكار سّيئة أو نوايا سّيئة. ال يشبه كّل الناس "زيانا" ال�ت
ير الترصف بطرق  ا معتقداتهم لت�ب

ً
حياة أفضل ألصدقائها. يستخدم الناس أحيان

ل عصابة 
ّ
تؤذي اآلخرين – مثل صاحب كشك الشاي الذي ضايق "أونو" وشك

 بالجميع".
ً
تَب عليها "مرحبا

ُ
ي ك لتمزيق الالفتات ال�ت

هذه أسئلة مهّمة سنواصل استكشافها! من ناحية أخرى، ال يمكن أن يحدث التغي�ي 	 
ي يعتقدون  ي األمور ال�ت

ي ما لم ُيسمح للناس بالتفك�ي واعتناق معتقد والتشكيك �ن اإليجا�ب
ي السوق.

ن �ن أنها سيئة – مثل التمي�ي

ي يجب أن يتمّتع بها األشخاص وم�ت يمكن للحكومة أن تقّيد 	  إذن، ما هي الحقوق ال�ت
هذه الحقوق؟ سوف نكتشف اآلن ما الذي يقوله القانون الدوىلي لحقوق اإلنسان 

حول هذا الموضوع. 

: التعريف بحّرية الدين أو المعتقد  15 دقيقة ٣. عرض تقديمي
الوصف والغرض

ي حّريــة الديــن أو المعتقــد ومــ�ت يمكــن تقييــده، وهــو 
يعــّرف هــذا العــرض التقديــمي بالحــّق �ن

ا للــدورة التدريبيــة.  معرفًيــا رئيســيًّ
ً

ل مدخــل
ّ
يشــك

الموارد

ي الصفحة ٦0 من هذا الدليل.	 
تجدون نّص العرض التقديمي �ن

ائح 25 إىل 4٦ من عرض الـ PowerPoint وقد تّم 	  يتوافق النّص مع الرسش
ائح. ن داخل هذه الرسش ي المالحظات الخاّصة بالمتحدث�ي

تضمينه �ن
ي الموارد الخاّصة بالجلسة.	 

ر أيًضا بنسخة Word قابلة للتعديل �ن
ّ
هذا النّص متوف
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نقاش جماعي

تمرين جماعي

التحض�ي المسبق
ي الصفحــة 15 "كيفّيــة التحضــ�ي لــكّل جلســة". 

 لإلرشــادات الــواردة �ن
ً
يكــون التحضــ�ي وفقــا

ائــح  ائــح الـــ PowerPoint وتكييفهــا )أو دّونــوا النقــاط الرئيســية مــن الرسش ي قــراءة النــّص و�ش
ينبــىن

التقديــمي  العــرض  تقديــم  عــىل  التمــّرن  ي 
ب( وينبــىن

ّ
القــل ي 

الــور�ت اللــوح  أوراق  مــن  عــىل ورقــة 
ائــح / أوراق اللــوح الّقــالب. باســتخدام الرسش

مالحظة

ن  ي تخصيص دقائق إضافّية لهذا العرض التقديمي – إلضافة معلومات حول أهم القوان�ي
قد ترغبون �ن

ي بلدكم وكيفية ارتباطها بالمعاي�ي الدولية. تجدون نصائح وروابط 
المتعلقة بحّرية الدين أو المعتقد �ن

ي الصفحات 15٣ و154 من دليل الميرّسين.
ي العثور عىل هذه المعلومات �ن

لمساعدتكم �ن
ة طويلة! استخدموا أحد التمارين  ن لف�ت ك�ي ال تتحّدثوا لوقت طويل ألّن الناس ال يستطيعون ال�ت

نوا من 
ّ
التنشيطّية بعد العرض إذا لزم األمر. اخترصوا الوقت المخّصص لألنشطة األخرى لتتمك

القيام بذلك )مثل اختصار التمرين االفتتا�ي أو عدم إجراءه( أو خّصصوا وقًتا أطول للجلسة.

ي جلسة عاّمة: حّرية الدين أو المعتقد 1٠ دقائق
٤. نقاش �ن

الوصف والغرض
ن من معالجة المعارف المكتسبة من العرض. ن المشارك�ي مناقشة العرض التقديمي السابق لتمك�ي

كيفّية إدارة النقاش
ن إذا كان لديهم تعليقات عاّمة أو أسئلة حول المدخالت ثم اطرحوا أسئلة مثل: اسألوا المشارك�ي

ي تّم عرضها مهّمة بالنسبة إليكم؟	  أّي من الحقوق ال�ت

ا لكم؟	 
ً
ل إرباك

ّ
ء َصُعب عليكم تقّبله أو شك ي

هل كان هناك أي �ش

هــا ســتواصل اآلن مناقشــة 
ّ
حــوا للمجموعــة أن بعــد 10 دقائــق، اختتمــوا النقــاش العــام، وا�ش

القضايــا واستكشــافها مــن خــالل تمريــن.

ن أســئلة تعرفون كيفية الرد عليها  اء! إذا كان لدى المشــارك�ي روا: أنتم ميرّسون ولســتم خ�ب
ّ
تذك

ــدوا أّن هــذا المســار هــو عملّيــة 
ّ
أجيبوهــم، ولكــن ال تشــعروا بــأّن عليكــم امتــالك كّل اإلجابــات! أك

اء. استكشــاف متبــادل وأّن دوركــم هــو تيســ�ي النقــاش وليــس أن تكونــوا خــ�ب

ي اليومية ٣5 دقيقة
ي حيا�ت

: حّرّية الدين أو المعتقد �ن ٥. تمرين جماعي
الوصف

ي كيفيــة التفكــ�ي واإليمــان واالنتمــاء 
ن التأّمــل �ن ان والتبــادل يتيــح للمشــارك�ي تمريــن التفكــ�ي واالقــ�ت

ي حياتهم اليومّية.
والممارســة والتشــكيك والتغي�ي والرفض �ن

الغرض
ي حّريــة الفكــر 

نــا نســتخدم حّقنــا �ن
ّ
ن عــىل إدراك أن يهــدف هــذا التمريــن إىل مســاعدة المشــارك�ي

ــا  ن أّن هــذا الحــّق مهــّم بالنســبة لنــا فعليًّ ي حياتنــا اليوميــة. ممــا يبــ�يّ
والوجــدان والديــن والمعتقــد �ن

عــىل أرض الواقــع، وليــس فقــط مــن الناحيــة النظريــة.

الموارد والتحض�ي المسبق 

سخ 	 
ُ
ائح 48 إىل ٦0 من عرض الـ PowerPoint الخاّص بالجلسة أو تعليق ن الرسش

ائح عىل الحائط قبل الجلسة. مطبوعة من هذه الرسش
ن أو كتابة أسئلة 	  نسخة واحدة من أسئلة عمل المجموعات لكل٣ أو4 مشارك�ي

ب.
ّ

ي القل
العمل الجماعي مسبًقا عىل ورقة )أوراق( من اللوح الور�ت

نصيحة!  تجدون إرشادات 
ي الرّد عىل األسئلة 

لمساعدتكم �ن
الشائكة حول حّرية الدين أو 

ي الصفحات 21 إىل 28.
المعتقد �ن

نصيحة! اطلبوا من األشخاص 
االحتفاظ باألسئلة / التعليقات 

. ح�تّ نهاية العرض التقديمي



ن  | الجلسة ٢ دورة صّناع التغي�ي المحلّي�ي

5 3

كيفّية تقديم التمرين  ٤ دقائق
: حوا ما يلي ن وا�ش ن االنقسام إىل مجموعات من شخص�ي اطلبوا من المشارك�ي

ــر 
ّ
، ســوف يفك

ً
ي حياتنــا اليوميــة. أّول

ر اآلن فيمــا تعنيــه حّريــة الديــن أو المعتقــد لنــا �ن
ّ
ســنفك

ي مجموعــات مــن 
كّل شــخص وحــده بصمــت بهــذا األمــر. بعدهــا سنتشــارك بعــض األفــكار �ن

، قبــل العــودة إىل الجلســة العامــة لمناقشــة أفكارنــا. ن شــخص�ي
ائــح عــرض الـــ PowerPoint ٤٧ إىل  بــوا �ش

ّ
اقــرأوا النــّص التــاىلي )أو قولــوا شــيًئا مشــابًها(. قل

ائــح أثنــاء قراءتهــا. وا إىل النســخ المطبوعــة مــن هــذه ال�ش ٥٩ أو أشــ�ي

ون عــن أفكاركــم ومعتقداتكــم وشــكوككم  ي حياتكــم. مــىت وكيــف تعــ�بّ
ي يــوم عــادي �ن

ــروا �ن
ّ
"فك

)ة(؟ قــد يكــون ذلــك: ي )ة( أو غــ�ي الديــىن ي وشــعوركم باالنتمــاء أو الهويــة الديــىن
فيما تأكلونه أو ال تأكلونه، 	
فيما ترتدونه أو ال ترتدونه، 	
ي الحياة، 	

ي الصلوات أو الطقوس أو االحتفال باألوقات المهّمة �ن
�ن

فيما تقرأون، 	
ي تجرونها مع عائلتكم أو أصدقائكم أو زمالئكم وكيفية تربيتكم  	 ي المحادثات الىت

�ن
ألطفالكم

ي المجتمع." 	
ي تهّمكم �ن ي القضايا الىت

ي أو االنخراط �ن
ّ

ي كيفّية خدمة المجتمع المحل
�ن

كيفّية إجراء التمرين ٣٠ دقيقة
! )٥ دقائق( التفك�ي

ي يــوم عــادي مــن حياتهــم. مــىت 
ن التفكــ�ي بصمــت لمــّدة ٥ دقائــق �ن اطلبــوا مــن جميــع المشــارك�ي

)ة( أو  ي ون عــن أفكارهــم ومعتقداتهــم وشــكوكهم وشــعورهم باالنتماء/الهويــة الديــىن وكيــف يعــ�بّ
)ة( خــالل يــوم عــادي مــن حياتهــم؟ ي غــ�ي الديــىن

ان )١٠ دقائق( االق�ت
ن ومناقشــة أّي مــن األســئلة  ي مجموعــات مــن شــخص�ي

ن تبــادل أفكارهــم �ن اطلبــوا مــن المشــارك�ي
ي يرتاحــون للتحــّدث عنهــا: التاليــة الــىت

ء ما. ماذا حدث 	  ي
ي �ش

كتم فيها �ن
ّ
تحّدثوا عن تجربة مررتم بها شاركتم فيها أفكاركم أو شك

وكيف شعرتم؟

ء 	  ي
ي �ش

نوا فيها من مشاركة أفكاركم، أو التشكيك �ن
ّ
تحّدثوا عن تجربة مررتم بها لم تتمك

نوا من التحّدث فيها بانفتاح عن هوّيتكم. كيف شعرتم؟
ّ
شعرتم أنه خطأ، أو لم تتمك

ي 	 
هل من المهّم بالنسبة لكم أن تكونوا قادرين عل التعب�ي عن أفكاركم وهويّتكم �ن

ي أفكار أو ممارسات 
حياتكم اليومّية؟ هل من المهّم أن تكونوا قادرين عل التشكيك �ن

ها خاطئة؟
ّ
تعتقدون أن

تم عل العيش عل أساس ما يعتقده اآلخرون ويؤمنون 	  ج�ب
ُ
كيف سيكون شعوركم لو أ

به بداًل من العيش وفًقا لمعتقداتكم الخاّصة؟

التبادل )١٥ دقيقة(
ي مجموعاتنا 

ي كّنا نفكر فيها �ن ن العودة إىل الجلسة العامة. كّل األسئلة الىت اطلبوا من المشارك�ي
ق باألسئلة التالية:

ّ
ة تتعل الصغ�ي

ي تحميها حّرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد مهّمة بالنسبة لنا؟	  هل الحقوق الىت

ما هو شعورنا عندما ال نمتلك هذه الحقوق؟	 

قــة بهــذا األمــر، 
ّ
ات متعل ي مشــاركة  أفــكار أو مشــاعر أو خــ�ب

اســألوا مــا إذا كان أي شــخص يرغــب �ن
ة، عل أن تكون هذه المشاركة طوعّية!  ي المجموعات الصغ�ي

ي جرت �ن بناًء عل النقاشات الىت
نــا نمتلــك جميًعــا 

ّ
ي أن كة تعــىن يــة المشــ�ت ة، اســألوا المجموعــة عّمــا إذا كانــت طبيعتنــا الب�ش بعــد فــ�ت

احتياجات إنسانية مماثلة فيما يتعلق بحقوق التفك�ي واإليمان واالنتماء والممارسة والتشكيك 
والتغيــ�ي والرفــض؟ هــل هــذه الحقــوق مهمــة لألشــخاص مــن كّل األديــان أو المعتقــدات؟

 
نصيحة! كونوا مستعّدين 

لطرح بعض األفكار حول حّرية 
ي حياتكم 

الدين أو المعتقد �ن
ي حال لم يتطّوع أّي 

الخاصة �ن
ن للكالم. من المشارك�ي
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عرض موجز

كيفّية اختتام التمرين دقيقة واحدة
ي النقاش.

اختتموا التمرين بشكر الجميع عىل أفكارهم ومشاركتهم �ن

 5 دقائق ٦. التعليقات الختامية وقصة صناع التغي�ي
الوصف

ة الجلســة، وترتبــط بصناعــة التغيــ�ي مــن خــالل قّصــة شــخص  تختتــم هــذه المحادثــة القصــ�ي
ن لمواضيــع الجلســات  ي حّريــة الديــن أو المعتقــد، وتحــرصنّ المشــارك�ي

عــادي دافــع عــن حّقــه �ن
القادمــة.

ي قوله
ما ينب�ن

 PowerPoint ائح ٦1 إىل ٦٣ من عرض الـ ن إن أمكن الرسش أوضحوا النقاط التالية مستخدم�ي
." ي تصّور قّصة "بي�ت الخاص بالجلسة ال�ت

ي من 	  منا عن الحقوق ال�ت
ّ
ي حّرية الدين أو المعتقد وتعل

لقد استكشفنا اليوم الحّق �ن
. ض أن نتمّتع بها نحن وجميع الناس وفًقا للقانون الدوىلي المف�ت

هذا الحّق هو حّق معّقد من حقوق اإلنسان وقد يكون هناك أشياء ال نفهمها أو أمور ال 	 
د)ة( من أّن هناك أيًضا أشياء نفهمها ونتّفق عليها. هذه نقطة 

ّ
ي متأك نتّفق عليها. ولكّن�ن

جّيدة لكي ينطلق صّناع التغي�ي منها!

 	. ي
ّ

ي مجتمعنا المحىل
ي مواجهة المشاكل �ن

ن مثلنا إحداث فرق �ن يمكن ألشخاص عادي�ي

يل الخاّصة 	  ن ي الموارد القابلة للت�ن
رة أيًضا �ن

ّ
ي الصفحة ٦4 )وهي متوف

" �ن اقرأوا قّصة "بي�ت
بالجلسة(.

ي جلستنا القادمة، سنخّصص بعض الوقت الستكشاف المسائل المرتبطة بالهوية 	 
�ن

ي 
م المزيد عن انتهاكات الحّق �ن

ّ
ي الجلسات التالية، سنتعل

واالمتيازات والعوائق. و�ن
ي يمكننا من خاللها إحداث الفارق. حّرية الدين أو المعتقد والطرق ال�ت
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"أحّب المشاركون القصة - لقد كانت أفضل جزء من الجلسة. 
 ما 

ً
الشخصيات والرسوم التوضيحية والمواضيع - كلها عنت شيئا

بالنسبة لهم."  
انيا  ن هدايا دود، ميرّسة، ت�ن

ي المزمار والطبل 
أغا�ن
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ل   أغا المزمار والط
 

ف    Sidsel-Marie Winther Prag و Katherine Cashتأل
م    حة من تصم  Toby Newsomeالرسوم التوض

 
ائح  ة ترد  ال ح ام" ورسومها التوض ن  يوم من األ ل هذه القصة أساس "تم   PowerPointمن  ٢٣-٣ش

ة.   الجلسة الثان
 

 

ل   أغا المزمار والط

 

 

 
تان.  انت هناك ق ام،    يوم من األ

 
 

 

 

 
انوا  ع الطبول والرقص. ف ق ة  ة ال تقع  الغا قرعون الطبول عندما  اشتهر أهل الق

ة   ان هناك طبول صغ مة. و ة مستق ّ صبح الطفل قادرا ع الجلوس ألّول مّرة  وضع
ة صوتها مدوٍّ تتطلب شخصان لحملها لشّدة   ه صوتها األمطار الهادئة، وطبول كب ش

اة القرو  ل ح ّل تفاص ع الطبول يرافق  ان ق  إ – ثقلها. و
ً
  من االحتفاالت وصو

ة.  -الحداد   اتهم  تناغم مع أرواح الغا ع الطبول ي ح عتقدون أّن ق ان الناس    و
 

 

 

 
ع الطبول   جدون أّن ق انوا  ة الواقعة  الوادي يوما قار الطبول. ف ان الق فهم س لم 

ان يولد ص  هذه  ط. وعندما  س ب" ال ضحكون ع هذا "ال ان  تطفّ و ة،  الق
ط حول عنقد ح   ه الص ع خ تد والده ينحت مزمارا من الخشب أو العظم ل

 هم  
ً
ان أ الرجال إجال دة، و ة سنوات عد د الممات. وقد استغرق إتقان ألحانهم التقل

ق   ُ سحر إله السماء فُيهطل األمطار و ة لدرجة  عذو انوا يتقنون عزف المزمار  الذين 
 لشمس ع الحقول. أشّعة ا

 

 

 
ة   ذهبون إ السوق األسبو  ق انوا  ة "الطبول"  وع الرغم من أّن القرو من ق
ع الطبول   ان ق عتادوا ع االختالط.  ت لم  ان الق  أّن س

ّ
ضاعتهم، إ "المزمار" لبيع 

ة  شاك من ق د من أصحاب األ ان العد "المزمار" يرفضون بيع  ممنوعا  السوق. و
ّ "المزمار".  ستاؤون من قرو انوا   ضائعهم لقار الطبول الذين 

 
 

 

  
ة "المزمار". و   ش  ق انا"، تع دة اسمها "ز ة، و طفلة وح ان هناك فتاة صغ و

ة من عمرها، مرض   انت  العا ة من الجميع لفضولها ولطفها. عندما  انت محب
. خذي المزمار الذي   ً ش ط زة، أنا لن أع والدها، فدعاها ذات يوم وقال لها: "ابن الع
كن من المعتاد أن   ج، إذ لم  الح انا"  ه أنت ح ن دائما معا." شعرت "ز ه وارتد أرتد
ل العزف؟" ل سمح   ُ عان ما قالت  نفسها، "لماذا ال  ن  ات المزمار. ول ة  ترتدي الفت

انا" المزمار وعلقته حول رقبتها.   وفاة والدها، أخذت "ز
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عها    جّد لمساعدة والدتها ع زراعة الخضار لب حت تعمل  انا"، أص ت "ز عندما ك

تها   ان الناس  ق ا ما  فة، غال انت مثابرة ولط ها 
ّ
كشكهم  السوق. وع الّرغم من أن

انت  انت  يهزؤون منها ألنّها  ّنها  خلعه، ل انا إقناعها  حاولون أح انوا  ترتدي المزمار. و
ة وتعزف ع مزمار   انا" تهرب إ الغا انت "ز لما سنحت لها الفرصة،  ترفض ذلك. و

  والدها. 
 

 

 

 
ل   ع الط عت صوت ق دافع الفضول، ت ل خافت.  ع ط انا" ق ام، سمعت "ز  أحد األّ

ة فوصلت  انت أخته  ع الغا نما  ، ب ّ غ ل و ع الط ق ان شاب  ث  إ حقل ح
انا" من السوق  هة من الشجرة. تذكرتهما "ز ان "أونو"   –تقطف الفا دع ُ ق  انا شق

س".   و"أي
العزف ع المزمار. وتناغم صوت المزمار مع   دأت  انا" خلف األشجار و أت "ز اخت

ة جم ّ ق ال قطعة موس ل فش قاع الط  لة. إ
س"   حذر من الحقل، فتفاجأ "أونو" و"أي انا"  ت "ز ة، اق عندما انتهت األغن

سمح لها   ُ كن  ها، تماما مثلهما، لم 
ّ
سما، مدرك أن ّنهما اب ة فتاة تحمل المزمار، ول برؤ

هة ع "زانا"، وراح   عض الفا س"  ة "المزمار". عرضت "أي العزف ع آلتها  ق
ّ حّل المساء. الثالثة يتحادث عزفون الموس ح   ون و

 
 

 

 
ان  دين أمام كشك الشاي. و قَيها الجد  اليوم التا  السوق، رأت "زانا" صد

دا "أونو"   " و ا قار الطبول القذرن خ  وجههما، "ابتعدا،  شك  صاحب ال
دا. وقد شعر ابن صاحب  ع س" جّرته  ّن "أي ا، ول صّب  غاض ان  شك الذي  ال

الخجل.    الشاي لـ"أونو"، 
 

 

 

ع دخول قار الطبول".   الالفتة ال كتب عليها "ممن ل  دا من ق لم تفكر "زانا" أ
شاك قار   ء من أ ا يوما أّي  ش ها ووالدتها لم 

ّ
ها أدركت أن

ّ
الحزن ألن وشعرت 

ال.   الط
انا" إ  لة، تحّدثت "ز شاك   تلك الل ب عدم ذهابهما إ أ والدتها وسألتها عن س

انا" لم   ّن "ز ما نعرفه"، ول ت والدتها: "من األفضل أن نتمّسك  قار الطبول. فأجا
ذ  

ّ
ان، والتلذ ّل م الجميع   ب  ح ب عدم ال ساؤل عن س تفهم ذلك واستمّرت  ال

س"  كشكهم عها "أونو" و"أي ذة ال ي ه اللذ ا  الفوا انا" أخ ا. وافقت والدة "ز
 . عانها  يوم السوق التا انا ي ه ال  عض الفوا   ع تذّوق 

 
 

 

 
ك ابن مالك   ل صاحب كشك الشاي، اندلع شجار عندما ش  هذه األثناء،  م

شك أحد أ عاز   ان صاحب ال شك، "برون"،  معاملة والده لعاز الطبول. و ال
ّن ابَنه   ن، ول قّي ماه ان والده وجّده موس  فخورا. و

ً
ة ورج اما  الق المزمار اح

ه. فمهما حاول واجتهد، لم يتمكن "برون" من   ة إل س ال ة  ة أمل كب ان مصدر خي
ة،  قات القاس اره ع العزف ومن التعل عد سنوات من إج سط األلحان. و إتقان ح أ

حلم  فقد "برون"  ان  د و ع قاع الطبول ال االنجذاب إ إ ّل تقدير للمزمار. وشعر 
اة أخرى.   ح
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انوا   ة للعزف معا. و س"  اللقاء  الغا مع مرور الوقت، استمّر "زانا" و"أونو" و"أي

حلمون  ضا  مكن عزف الطبول   - هم أ ث  ب، ح ه الجميع موضع ترح صبح ف بوقت 
لة معا  السوق.  قاهم الجم مكنهم عزف موس ث  ة، وح   والمزمار عالن

 
 

 

 
انت   انا" ووالدتها  كشك الخضار و س" يزوران "ز ان "أونو" و"أي ع،  ّل أسب  

ام، الحظ "أونو" أّن  ّ ات منهما.  أحد األ ّ هة والمك دورها الفا ي  ش انا"  والدة "ز
انا" تنظر  حملها ع حزامه. والدة "ز لة ال   فضول إ الط

جلب السعادة، واألطفال يرقصون   لة الضاحكة، فصوتها  فقال لها: "هذه  الط
ا.  انا" كث ضحكون عندما أعزف عليها". أثار ذلك اهتمام والدة "ز  و

ضا. و ذلك   الون آخرون  التجّمع، وسألت "زانا" ووالدتها عن طبولهم أ ّ دأ ط و
شاك المجاورة  ا ة. انزعج أصحاب األ عة كب واتها  انا" خ اعت والدة "ز ليوم، 

انا"   ّن والدة "ز ل عاز الطبول  الجزء الخاص بهم من السوق، ول ستق ها 
ّ
منها ألن

عا أفضل   انوا جم عض، ل عضهم ال اء من  ان الجميع ال م ان ب ه لو 
ّ
انت تعتقد أن

 .
ً
  حا
 

 

 

  
ه   ح عل كن مزدهرا. فاق ّن عمله لم  ل، ول يع التوا ان رجل عجوز ي جانب كشكهما، 

ة ورسمت الفتة   ط الحركة التجارّ ش الجميع" لت ا  "أونو" وضع الفتة كتب عليها "مرح
لة ومزمار.  لة للرجل العجوز عليها صورة ط  جم

ئا  ئا فش دأ ش عات الرجل العجوز و قتنعون زادت مب ن  شاك اآلخ أصحاب األ
الون   ّ ها الط مل ان  شاك ال  الجميع" تظهر ع األ ا  دأت الفتات "مرح الفكرة. و

  وعازفو المزمار ع حّد سواء. وازدهر العمل  السوق. 
 

 

 

  
ان والد "برون" ممتعضا من دخول عاز   ء ع ما يرام. فقد   ّل  كن  ن لم  ول
مة السائدة.   د القد دا للتقال هم تهد ه من السوق، واعت الطبول إ الجزء الخاص 

قة  شاركونه الشعور نفسه، وقاموا بتكس الالفتات ومضا انوا  فجمع األشخاص الذين 
ر  السوق وزاد قلق مجلس السوق. 

ّ
  عاز الطبول. وتصاعد التوت

 
 

 

 
ل  رفض "برون" المشاركة  مخّطط  ائع التوا التحّدث هو و ً من ذلك  د والده. فقام 

استضافة حفل موس للجميع    العجوز إ مجلس السوق وأقنعا أعضاء المجلس 
عد االستماع إ   السوق، لعّل والد "برون" واآلخرون يتعلمون قبول عاز الطبول 

  قصصهم وسماع أغانيهم. 
 

 

 

 
أمر الحفلة  اع أصحاب  علم الجميع  د. و ع دأ الناس يتهافتون من  ة و ق الموس

شاك أ من المعتاد  ذلك اليوم.   األ
 ع  

ً
ل العجوز لحنا جم ائع التوا ة. عزف  ق ا، جاء وقت الحفلة الموس أخ

ح   د. و ّ د امتنان إلله السماء لموسم الحصاد الج ش ته  ، وغّنت اب المزمار الخش
ان والد "برون" لماذا تع األغ ه. و ا عد سنوات من المشّقة  ش ة له  س ال ث  ة ال ن

ماءاتهم.  شدين و عض عاز الطبول المح سامات  ة اب  يتأّمل ب
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د قصص عن الطبول وعزفا   ح، فقاما  س" إ الم دعا الرجل العجوز "أونو" و"أي
ما للروح الراقصة  ة لشكر روح العاصفة ع ألحانا مرحة تك ّ ة، وأغا مدو لجدول الغا

ه   فهمون ما تعن و المزمار  ّ دأ قرو هة. وألّول مّرة،  الحفاظ ع سالمة أشجار الفا
  الطبول لعاز الطبول. تجّهم وجه والد "برون". 

 
 

 

 
ح. فكرت   س" ع الم انا" إ "أونو" و"أي ا، انضّمت "ز بوالدها، ووضعت  أخ

دت ع   عزفون معا. سكت الجميع و دأ الثالثة  المزمار ال ورثتها عنه ع شفتيها، و
ل أن سمعوا صوت المزمار والطبول   سبق لهم من ق وجوههم عالمات الصدمة. فلم 

 معا أو شاهدوا فتاة تعزف ع المزمار. 
ج لحن االمتنان للشمس والمطر المتصاعد من مزمار  قاع  ام ناغم مع إ انا"  ب "ز

لة "أونو".  ار الراقص من ط  الت
عض   تقل من واحد إ آخر. صّفق ال دأت عيون أعضاء الجمهور ت ة و انتهت األغن

خ   انا" و ه ع "ز دا. فّجر والد "برون" غض ع عض اآلخر  نما نظر ال ّدد ب ب
غادر.  ل أن  " ق  "خائن

حزن إ والده. هزّ  ع المزمار من عنقه، ووضعه ع كشك  نظر "برون"    رأسه، ون
د.  ة إ األ   والده، وغادر الق

 
 

 

 
ال الجميع   جب استق ة. هل  ق عد الحفلة الموس ت  لتا الق ة   دارت نقاشات كث

مكن   العزف ع المزمار؟ وهل  ات  شاك السوق؟ هل ي السماح للفت ة أ
ّ
اف  

ون غ قادرن ع التوّصل إ  عزف المزمار  ّ عد عّدة أشهر،  القرو ل معا؟  والط
 اتفاق. 

ّل الناس، قّرر مجلس السوق  ات عاز الطبول، ولمس صدق  عد االستماع إ خ
 :  التا
 
   " دة ّ  ج

ً
عامل جميع األشخاص  السوق معاملة ُ  "س

 
ع الطبول  ا الالفتات ال كتب عليها "ال  وتّم رفع الحظر المفروض ع ق زالة  و

از إ   العزف ع اآلالت، فقد رفض المجلس االنح ما يتعلق  لقار الطبول". أّما ف
ّل   ام المعتقد الصادق الخاّص  ً من ذلك أن يتّم اح د هذا الطرف أم ذاك. وتقّرر 

اع معتقده.  ة ات ّ ح ّل  فرد    شخص وأن يتمّتع 
 

 

 

  
شاك   ل أ ب بهم   ه ُمرحَّ

ّ
أن شعر عازفو الطبول  ل أن  دة ق استغرق األمر سنوات عد

ل،   ع أغا المزمار والط ّل أسب العزف معا  س"  السوق. واستمّر "زانا" و"أونو" و"أي
عهم وشاب شعرهم.  ت أصا ّ تصل  ح
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  نّص العرض التقد 

 
ة الفكر والوجدان والدين والمعتقد ّ ح ف    التع

 
ة وترد رسومه  العرض التقد للجلسة الثان ائح هذا النص المتعلق  ة  ال ح  .PowerPoint عرض ال من   ٤٦- ٢٥ التوض

 
ل". إذا كنتم ال تنوون استخدام هذه القصة مع   ش هذا العرض التقد إ قصة "أغا المزمار والط مالحظة :

ل النّص. تجدون هذه القّصة  الصفحة  جب تعد م،  ة.  ٥٥مجموعت ن و الموارد المصاح ّ ل الم   من دل
 
 المقّدمة  
 

 

 
ة  ّ ه ح   الدين أو المعتقد؟إذن، من أو ما الذي تحم

ن  الواقع، ال تح   ان والمعتقدات. ول ة  األد ّ ة المنطق قد تعتقدون أّن اإلجا
ها من المعتقدات  حّد ذاتها، و ال   ة أو غ ة الدين أو المعتقد المعتقدات الدي ّ ح

سان  ل  تماما مثل أّي حق من حقوق اإل األخرى، ف  تح هللا أو المقّدسات. 
سان.    تح اإل

ة الفكر أو الوجدان أو الدين أو   ّ امل، هو الحّق  ح ش اسمه ال ما  هذا الحّق، و
سان  ّل إ ح حقوق  ته، أو معتقده، أو عن الدين  -المعتقد، وهو  غّض النظر عن ه

ه.  ت إل   الذي ي
 

 

 
 
  

 
ة الدين أو المعتقد إ فكرة  ّ ند ح : س ة و اجات أساس    أّن لدى جميع ال احت

●  . د وحق ّ شأن ما هو ج أنفسهم  التفك واتخاذ القرار  سَمح لهم  ُ    أن 
كة.  ● ات مش    االنتماء إ مجموعات ذات معتقدات وممارسات وه
ه ورفض  ● شأن ما يؤمنون  ار والممارسات، وتغي رأيهم  ك  األف شك ام  القدرة ع ال الق

هم.  خالف ضم  أّي أمر 
ك، وتغي رأيهم والرفض.   شك مان، واالنتماء، والممارسة، وال ، واإل    التفك

 
ع بها؟

ّ
   ما  الحقوق ال نتمت

 

 

 
ه المعهادات:     إذن، ما  الحقوق ال نتمّتع بها؟ دعونا نل نظرة ع ما تنّص عل

موجب المادة  ة  ّ ة الدين أو المعتقد محم ّ الحقوق   ١٨ح من العهد الدو الخاص 
ة.  اس ة والس ام بهذه القوان   ١٧٣هذا عهد ملزم قانونا وقد تعّهدت  المدن االل دولة 

ة   الحقوق المدن م ع العهد الدو الخاص  لد ة. [اسألوا المشارك هل صادق  الدول
ة.] اس   والس

 

 
حسب الجملة األو من المادة    :١٨و

ة الفكر والوجدان والدين." سان حّق  ح ّل إ     "ل
 

 

 

 
ّل شخص الحّق  أن جب أن  -بنفسه   فكر  ل ت أنه  انا"  القصة، ال اعت مثل "ز

انت فتاة.  ّ لو  ارتداء المزمار ح سَمح لها  ُ   
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ه اعت    رفضمثل "برون" الذي  - ولدينا الحّق  االستماع إ وجداننا 
ّ
مساعدة والده ألن

  أّن أفعاله خاطئة. 
 

 

 

 
ة أو  ة ولدينا الحّق  اعتناق معتقدات دي ة أو معتقد ة دي ة، وأن نتمّتع به   -غ دي

ل، كث مّنا   َ المزمار والط ة  ق ان الق . تماما مثل س ت أن نعتنق معتقدا وأن ن
شارك معهم هذه   ه معتقدات صادقة. وقد تع معتقداتنا ومجتمع األشخاص الذين ن لد

ة إلينا.  س ال ث    المعتقدات، ال
 

 

 
ة معتقداتنا  ّ ه أو مدى صحة وصواب ش ف غّض النظر عن المجتمع الذي نع ن    –ول

ب أو آلخر، الثقة  معتقداتهم أو  مجتمعهم  عض األشخاص، لس فقد  مثل   - س
  "برون" الذي خلع المزمار وترك مجتمعه. 

 

 

 
سان الحّق  ترك الدين أو  ه، إ جانب  ح القانون الدو لحقوق اإل المعتقد وتغي

  الحّق  التدّين أو االعتقاد. 
 

 

 

 
ات   ّ الح ك وتغي معتقداتنا  شك ّ هذه الحقوق  التفك واالعتقاد وال س

ُ
ا ما  غال

نا  دور  أذهاننا وأرواحنا، وهو أمر يتعلق به ة. ف تتمحور حول ما    - الداخل
ه.  من نحن عل    إحساسنا 

سمح ألّي   ُ ، ال  موجب القانون الدو ب، هذه الحقوق  حقوق مطلقة.  لهذا الس
د هذه الحقوق ع اإلطالق.    شخص أو حكومة بتقي

دور  عقولنا وأرواحنا فحسب   قت الدين والمعتقد ع ما  الطبع، ال  ن  ول
ه  ما نقوم  ضا  األقو   -فاألمر يتعلق أ ّ عن معتقداتنا  ف نع  ال واألفعال. ك

 
 

 

 
ّ عن معتقداتهم وانتمائهم من   الممارسات ال تع ّ مليئة  اة القرو انت ح نا،   قص

ة.  اة اليوم ع الطبول  الح    ارتداء المزمار إ ق
ضا. دعونا نل نظرة ع العهد مّرة   ة الدين أو المعتقد هذه الحقوق أ ّ تح ح

   أخرى: 
 

 

 

 
:  ١٨تنّص المادة     ع ما 

قامة الشعائر  د و ّ التع ته  إظهار دينه أو معتقده  شمل... ح "هذا الحّق 
مفرده أو مع جماعة، وأمام المأل أو ع حدة." م،    والممارسة والتعل

نا أو معتقدنا كجزء من مجتمع ما،   لدينا الحّق  الصالة ع انفراد والتعب عن دي
ضا  حقوق أ تمّتع هذا المجتمع  د. و ة والتقال ادة الجماع اع الع

ّ
م    -ات س حّق التح ل

ّ ع الدولة أن تضمن   ل المثال، يتع الدولة. ع س ط  ن حقوق ترت  أعضائه، ول
ة إذا أرادت ذلك، ح   ة قانون ة الحصول ع ه ّ ان ة إم ة والعقائد للمجتمعات الدي

. تتمكن من  ا ف األشخاص وامتالك الم ة، وتوظ ّ ف ات م   فتح حسا
د من الطرق المختلفة  مكن من خاللها لألفراد والجماعات ممارسة   أل هناك العد

شطة ال تتمّتع   ث من األمثلة ع األ اء األمم المتحدة ال دين أو معتقد ما، وقد قّدم خ
الح ل المثال، نحن نتمّتع  ة. ع س ة: حما   قوق التال
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ام عطلة.  ● ّ اد، والحصول ع أ األع ادة، واالحتفال     االلتقاء للع
ة خاصة.  ● اع أنظمة غذائ ة وات س الدي   ارتداء المال
ة.  ● ظهار الرموز الدي ادة ومقابر، و   إقامة دور ع
ة.  ● ات الخ ل الجمع شك  

ً
دور  المجتمع، من خالل مث ام    الق

نهم. التحّدث عن  ● مهما، وتدرب القادة أو تعي    الدين أو المعتقد وتعل
د هذه  الحقوق ال أردها لمجتم أو   ّ م، ج قد تقولون  هذه المرحلة  نفس

القلق  ما تكونون قد شعرتم     ر
 

ّع والمساواة    ن   – التط اآلخ    ال تلحق األذى 
 

 

 
ة أو  ماذا عن األشخاص أو الجماعات ال  راه ــــج لل و ستخدم الدين أو المعتقد لل

م   ن داخل مجموعتها وتتح ن أو تقمع اآلخ ّ ضد اآلخ ن، أو ال تم العنف تجاه اآلخ
ذلك   فيهم؟ ام  مكنها الق ه 

ّ
ة الدين أو المعتقد أن ّ غّض النظر عن تأث    -هل تع ح

ن؟ ، لحسن الحظ  ذلك ع اآلخ
ّ

   
 

 

 

 
ارة   ع سان ما  حقوقنا وما  حدود هذه الحقوق. أو  ات حقوق اإل تحّدد لنا اتفاق

اتنا عندما نمارس حقوقنا.  -أخرى     ما  مسؤول
ستخدم حقوقه  ه ال ي ألحد أن 

ّ
القول إن ات  ص هذه المسؤول مكننا تلخ

ّل شخص وفق  ن. هذا هو الواجب األخال ل طرق تؤذي اآلخ اته  ات وح ا التفاق
سان.  ة   حقوق اإل ام حقوق الجميع وحما ل  اح

ّ
قع ع الحكومة واجب قانو يتمث و

ة من   الحما ف ي أن نتمّتع  د نظرة حول ك التحد الجميع من األذى. دعونا نل 
  األذى. 

 
 

 

 
راه  : ال إ ً    أو

راه  أمور الدين أو المعتقد.  جوز اإل كونان إال طوعا. ال     فاالعتقاد واالنتماء ال 
ب أو   ه د أو ال استخدام التهد ة أو العائالت  سمح للسلطات أو المجتمعات الدي ُ ال 
ه أو ممارسته أو عدم  دين ما أو عدم االعتقاد  ار أّي شخص ع االعتقاد  العنف إلج

ه.  ه أو عدم االنتماء إل   ممارسته أو االنتماء إل

 

 

 
ا: ال تمي     ثان
ّل أنواعه   ٢تحظر المادة  ان ع أساس الدين أو العرق أو  - من العهد التمي ع  سواء 

سان ع  عت معاهدات حقوق اإل
ّ
ع االجتما أو اللغة. فقد وافقت الدول ال وق الن

شاط إلنهاء التمي  المجتمع  ما فعل    -معاملة الجميع ع قدم المساواة، والعمل ب
نا.     مجلس السوق  قّص

 
 

 

 
   ثالثا: ال إهدار للحقوق 

ل أحد حقوق   ٥تنّص المادة  جوز ألي حكومة أو جماعة أو شخص تأو ه ال 
ّ
ع أن

سان األخرى.  منحه(ا) الحق  إهدار حقوق اإل سان ع نحو    ٢٠وتحظر المادة   اإل
ض ع التمي أو العداوة أو العنف.  ة من خالل التح ة الدي راه    الدعوة إ ال

مكن ألحد أن غّض النظر عّما تظّن حكومة أو شخص ما أن الد ين يتطلب منه، ال 
كن   ، لم  التا ن. و ة الدين أو المعتقد تمنحه الحّق  انتهاك حقوق اآلخ ّ ّد أّن ح

ء   عتقد أن هذا هو ال ان  قة عاز الطبول، ح لو  من حّق والد "برون" مضا
   الصحيح الذي ي فعله. 
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م   مكن ه 
ّ
د(ة) من أن ر  أنا متأ ث من األمثلة حول استخدام الدين لت التفك  ال

ضا أمثلة   ة تؤذي الناس. قد تتذكرون أ ه، أو حول ممارسات دي ض عل العنف أو التح
 . ل سل ش    حول حاالت ُمنَع فيها الناس ظلما من ممارسة دينهم أو معتقدهم 

 
ة الدين أو المعتقد     القيود ع ح
 

 

 
ة الدين أو المعتقد؟إذن،  ّ سمح للحكومات الحّد من ح ُ   ما  القواعد؟ م 

عة ع هذه القواعد.     دعونا نل نظرة 
ة).  ة الداخل ّ د الحق  التفك واالعتقاد (الح دا تقي مكن أ ، ال  ً   أو

مكن فرض قيود ع ممارسة الدين أو المعتقد  ا،  ن فقط عند  -ثان اع القواعد  ول ات
ة.  ــع التال   األر

 
 

 

 
حلو   .١ طة أن تفعل ما  مكن لل ه ال 

ّ
حّدد القيود. أي أن كون هناك قانون  جب أن 

   لها. 
ان  .٢ ل المثال، إذا  حاول حلها. ع س لة ال  ا مع المش د متناس كون الق جب أن 

ة معّينة  ّ جماعة دي ّ الصوت الخاّص  طلب من هذه  صوت مك ُ مرتفعا جدا، قد 
، فإّن منع   التا ذلك. و م  ة إذا لم تل ّ أو دفع غرامة مال الجماعة خفض صوت المك

ا.  كون متناس ا من االجتماع لن  ل    هذه الجماعة 
ة  .٣ جب أن تنطبق ع الجميع.  –جب أن تكون جميع القيود غ تمي    أي 
ا ل  .٤ ور د  كون الق ة: السالمة العامة، أو النظام  جب أن  ة أحد األمور التال حما

اتهم.   العام، أو الصحة العامة، أو اآلداب ن وح    العامة، أو حقوق اآلخ
جب   ه 

ّ
ان أن ة الس ك أن تعتقد الحكومة أو غالب وري" مهّمة جدا هنا. إذ ال  لمة " و

د   كون الق جب أن  مع آخر، ال ي  فرض القيود لتحقيق هذه األهداف.  ورا. 
د الحقوق.  لة ال خلقتها الممارسات دون تقي قة أخرى لحّل المش أن تكون هناك ط

وري     أّن ذلك 
ّ
، إ كون  هذه الحالة هو المالذ األخ أّي أّن الحّد من الحقوق 

ان.     عض األح
 

 

 

 
شد  ح كون من الخطر أن  ل المثال، قد  ادة.  ع س ن الع عدد كب من الناس  أما

ح   وري أن تلجأ السلطات إ الحّد من عدد األشخاص المسم كون من ال لذلك، قد 
ادة  آن، لدوا السالمة العامة.    لهم الدخول إ دور الع

ة شائعة جدا لدوا الصحة العامة   ّ انت القيود المفروضة ع التجمعات الدي
ة وغ    -ونا  خالل جائحة كور  ورة ومتناس انت هذه القيود  ان،  عض األح  

ة.  دة التمي وغ متناس انت شد ان أخرى،  ن  أح ة، ول   تمي
ن   ة لإلناث هو مثال ع القيود ال تح حقوق اآلخ ه األعضاء التناسل ش حظر 

اتهم  ّ ا - وح غّض النظر عّما إذا  ات.  ها   هذه الحالة الفت
ّ
ن ُينظر إ هذه العادة ع أن

ناد إ   االس رها  مكن ت ات للخطر وال  ة فإنها تعّرض صحة الفت ة أو دي ممارسة ثقاف
ة الدين أو المعتقد.  ّ    ح

 
 

 

 
مكن للحكومات أن تفرض قيودا ع أّي مجموعة أو   دونها،  هذه القواعد مهّمة جدا. 

ّل مجموعات  ض أن تكون القيود  ممارسة أو  وممارسات ال تصادف أنها تحبها. من المف
العمق   حث  ة، س طرة الدولة.  الجلسة التال ست أداة لفرض س ، ول  المالذ األخ

ة الدين أو المعتقد  جميع أنحاء العالم.  ّ ات ح     األنواع المختلفة النتها
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قصص صناع التغي�ي
ي إطار التعليقات الختامية للجلسة الثانية.

تقرأ القّصة التالية �ن
 .PowerPoint ائح ٦1 إىل ٦٣ من عرض الـ ي الرسش

ترد رسومها التوضيحية �ن

"، باكستان قصة "بي�ت
ي "كــوت الخبــات" 

ي حيــاة جماعــة مســيحّية تعيــش �ن
ي إحــداث فــرق �ن

" شــاب ســاهم �ن "بيــ�ت
يومــه   " "بيــ�ت يبــدأ  صبــاح،  الباكســتانية. كّل  "الهــور"  مدينــة  ي 

�ن المســلمة  األغلبيــة  ذات 
": "ليــس  ســها قــّس عــىل محطــة تلفزيونيــة مســيحية محلّيــة. يقــول "بيــ�ت

ّ
أ بمشــاهدة خدمــة ي�ت

ي مجموعــات لدراســتها، ولكــّن 
لــدي الكثــ�ي مــن الوقــت لقــراءة الكتــب المقّدســة أو المشــاركة �ن

." مشــاهدة هــذه الخدمــة هي طريقــة رائعــة أبــدأ بهــا يــومي

" أّن  ض "بيــ�ت ي البدايــة، افــ�ت
فــت القنــاة التلفزيونيــة المســيحية عــن البــث. �ن

ّ
ذات صبــاح، توق

" مــع مجموعــة  ــا. ولكــن بعدمــا بقيــت القنــاة مغلقــة لمــدة أســبوع، ذهــب "بيــ�ت  تقنيًّ
ً

هنــاك عطــل
ي كانــت ُتّبــث عــىل  أّس الخدمــة الــ�ت ي المنطقــة إىل القــّس الــذي كان يــ�ت

مــن مشــاهدي المحّطــة �ن
ي مناطــق أخــرى.

هــم أّن بــّث القنــاة جّيــد �ن الشاشــة، فأخ�ب

ــب األمــر  ي المنطقــة قــد رتّ
وبعــد التقــّصي عــن الموضــوع، اكتشــفوا أّن إمــام أحــد المســاجد �ن

ي المنطقــة ألّن أحــد علمــاء الديــن 
مــع الشــخص المســؤول عــن الكابيــل لقطــع بــّث المحّطــة �ن

. ّ بالديــن المســيحي هــا تبــرسش ن )مولــوي( اعت�ب المحلّيــ�ي

اننــا  ": "يمكنكــم أن تتخّيلــوا مــدى دهشــتنا. نحــن نعيــش جنًبــا إىل جنــب مــع ج�ي يقــول "بيــ�ت
ن وليــس لدينــا مشــاكل معهــم." المســلم�ي

أيقنــت المجموعــة حساســية الموضــوع، فاتصلــت بمنّظمــة مســكونية وطنّيــة طلًبــا للمشــورة 
والمعلومــات. بنــاًء عــىل نصيحتهــا، التــ�ت أفــراد المجموعــة أواًل بمــوّزع الكابيــل الــذي لــم يكــن 
ي وجــه اإلمــام. 

ــه ال يمكنــه أن يقــف �ن
ّ
اض عــىل إعــادة بــّث المحّطــة ولكّنــه قــال إن لديــه أّي اعــ�ت

ــه ال بــّد مــن الحــوار مــع المولــوي.
ّ
فــرأوا حينهــا أن

 إقناعــه بالســماح بإعــادة بــّث 
ً

قــصن ممّثــل عــن المجموعــة أكــ�ث مــن ثــالث ســاعات معــه محــاول
ه عــن حقــوق  ، حــاول التحــّدث إليــه مــّرة أخــرى وأخــ�ب ي اليــوم التــاىلي

القنــاة، لكــن دون جــدوى. �ن
ي يمنحها دســتور باكســتان لكّل مواطن. وبعد  اإلنســان، وحرّية الدين والمعتقد، والحقوق ال�ت
ط عــىل  يــوم طويــل مــن النقــاش، وافــق المولــوي عــىل الســماح بإعــادة بــّث القنــاة، ولكّنــه اشــ�ت
انهــم  ن خفــض صــوت التلفــاز أثنــاء وقــت الصــالة حــ�تّ ال يزعجــوا ج�ي المشــاهدين المســيحي�ي

ــون.
ّ
الذيــن يصل

بــّث  مجــّرد  ونــه  يعت�ب قــد  النــاس  بعــض  أّن  ة! صحيــح  بســعادة كبــ�ي "شــعرنا   :" "بيــ�ت يقــول 
." ن حياتنــا كمســيحي�ي مــن  جــًدا  مهــّم  جــزء  ــه 

ّ
أن إال   ، ي

تلفزيــو�ن

المصدر
" ألسباب أمنّية. ية )ECHD(، باكستان. تّم تغي�ي اسم "بي�ت اللجنة المسكونية للتنمية البرسش

قصة
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هوياتنا المتعّددة  
لمحة عامة عن الجلسة

ل هوّياتنا وكيف ترتبط هذه المكّونات 
ّ
ي تشــك تستكشــف هذه الجلســة المكّونات العديدة ال�ت

ي يواجههــا  ط الضــوء عــىل العوائــق المتعــّددة الــ�ت
ّ
ي المجتمــع. وهي تســل

باالمتيــازات والعوائــق �ن
قــة بجوانــب مختلفــة مــن هويتهــم - مثــل الديــن أو وضعهــم بصفتهــم 

ّ
بعــض األشــخاص والمتعل

ّيــة أو النــوع االجتمــاعي أو العمــر أو الطبقــة االجتماعّيــة.
ّ
أقل

نــا نتشــارك العديــد 
ّ
 أن

ّ
ي العديــد مــن المجتمعــات، إل

ا �ن تعتــ�ب الهوّيــة الدينيــة "حاجــًزا" رئيســيًّ
ي هذه الجلســة الضوء 

ط التمارين الموجودة �ن
ّ
من الهويات والتجارب الحياتّية األخرى. وتســل

عــىل هــذا الموضــوع. 
هــذه جلســة تفاعلّيــة للغايــة بعيــًدا عــن الجلســات القائمــة عــىل نقــل المعــارف مــن خــالل 
مــن  متنّوعــة  مجموعــة  باســتخدام   ، ي التجريــ�ب التعلــم  عــىل  ــز 

ّ
ترك فــهي  التقديمّيــة.  العــروض 

ــم مــن بعضهــم البعــض.
ّ
ن عــىل التفكــ�ي والتعل التماريــن لمســاعدة المشــارك�ي

األهداف التعلمّية
ــز هــذه الجلســة عــىل تطويــر المواقــف اإليجابيــة تجــاه "اآلخــر" والقــدرة عــىل التعــّرف عــىل 

ّ
ترك

االمتيــازات والعوائــق.

ي نهاية الجلسة، يكون المشاركون قادرين عىل:
�ن

هم يتمّتعون بهويات 	 
ّ
إدراك أّن الهوّية الدينية ليست سوى جزء واحد من هوّيتهم وأن

كة ع�ب مختلف األديان. وتجارب حياتّية مش�ت
إدراك أّن الجوانب المختلفة لهويتنا يمكن أن تؤّدي إىل امتيازات أو عوائق، وأّن بعض 	 

األشخاص يواجهون عوائق متعّددة أو امتيازات متعّددة نتيجة لذلك.
ن من 	  التعب�ي عن التضامن مع األشخاص الذين يعانون من اإلجحاف بسبب جانب مع�يّ

. جوانب هويتهم، والحاجة إىل أن يجتمع الناس مًعا عىل اختالفهم إلحداث التغي�ي

مالحظة

ي ينطلق منها المشاركون - إذا  روا أّن مدى إمكانّية تحقيق هذه األهداف سيعتمد عىل النقطة ال�ت
ّ
تذك

كان لديهم عىل سبيل المثال مواقف سلبّية قوّية تجاه المجموعات األخرى. الغرض من األهداف 
ي يمكن فيها للميرّسين البحث عن التقّدم المحرز لجهة معارف  مّية هو اإلشارة إىل المجاالت ال�ت

ّ
التعل

ن ومواقفهم ومهاراتهم للعمل. وقد يحصل هذا التقّدم تدريجًيا خالل الدورة التدريبّية،  المشارك�ي
ورة خالل جلسة واحدة. وليس بالرصن

الجلسة الثالثة
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محتويات الجلسة ومّدتها

دقيقتان حيب ال�ت

١٥ دقيقة
 

ّ
: وعاء الحظ التمرين االفتتاحي

ي مسائل عدم المساواة والتضامن.
ن عىل التفك�ي �ن يساعد المشارك�ي

٤٥ دقيقة
: خطوة إىل األمام  تمرين جماعي

ن وانتهاكات  رون بالتمي�ي
ّ
ي األشخاص الذين يتأث

ن عىل التفك�ي �ن يساعد المشارك�ي
ي سياقهم.

الحقوق األخرى �ن

۱٠ دقائق
: تبديل المقاعد  تمرين تنشيطي

تمرين يقوم فيه األشخاص الذين يوافقون عىل العبارات بتبديل مقاعدهم.

٤٠ دقيقة
: هوياتنا االجتماعّية  تمرين جماعي

ي الجوانب المتعّددة لهويتهم وكيف يتشاركون 
ن عىل التفك�ي �ن يساعد المشارك�ي

العديد من الهويات مع أتباع الديانات األخرى.

٨ دقائق
التعليقات الختامّية : الهويات والصور النمطّية  

هذه التعليقات تربط رسائل التمارين السابقة بعضها ببعض.

ساعتان الوقت اإلجماىلي

التحض�ي
ي الصفحــة ۱٥ "كيفيــة التحضــ�ي لــكل 

 للتوجيهــات الــواردة �ن
ً
يجــري التحضــ�ي للجلســة وفقــا

تعديــات  أي  إجــراء  بالتــالي  يمكنكــم  بمجموعتكــم!  ن  العارفــ�ي أفضــل  كــم 
ّ
أن ــروا 

ّ
تذك جلســة". 

المجموعــة. مــع حاجــات  لتتناســب  الجلســة  وتكييــف عنــارص 

موارد هذه الجلسة

 ،۱٦ الصفحــة  ي 
�ن المذكــورة  جلســة  بــكّل  الخاّصــة  األساســّية  المــوارد  إل  باإلضافــة 

الجلســة: لهــذه  التاليــة  المــوارد  إل  ســتحتاجون 
ي ليقف المشاركون فيها جنًبا إل جنب 	 

ة بما يك�ن مساحة خارجية أو قاعة كب�ي
ي خّط واحد وعىل جانب واحد مع إمكانّية التقّدم 10 خطوات لألمام نحو 

�ن
الجانب اآلخر من الغرفة.

األوراق الُمعّدة للتوزيــــع من تمرين "وعاء الحظ".	 
ا(.	 

ً
 لمجموعات من 17-24 مشارك

ً
ن )أّي ٣ مقّصات مثل مقّص واحد لكّل 8 مشارك�ي

بطاقات الشخصّيات مطبوعة ومقّطعة )تمرين "خطوة إل األمام"(.	 
ي قراءتها )تمرين "خطوة إل األمام"(.	 

ي ينب�ن قائمة العبارات ال�ت
ي قراءتها )تمرين "تبديل المقاعد"(.	 

ي ينب�ن قائمة العبارات ال�ت

ز القاعة تجه�ي
ة وكــراسي يســهل تحريكهــا - لدفعهــا نحــو  ــب مســاحة كبــ�ي

ّ
هــذه جلســة نشــطة للغايــة تتطل

الجــدران عــىل ســبيل المثــال، علًمــا أن الطــاوالت ســوف تعيــق الحركــة خــال هــذا التمريــن. 
ي أن تكــون الكــراسي بعيــدة عــن وســط القاعــة بشــكل ال تعــّوق حركــة 

ي بدايــة الجلســة، ينبــ�ن
�ن

ي جميــع أنحــاء القاعــة. 
نــوا مــن االنتقــال بحّريــة �ن

ّ
ن ليتمك المشــارك�ي

يمكن العثور عىل 
 الموارد المرافقة

لهذه الجلسة هنا.

http://www.forb-learning.org/changemakers-course-materials-arabic.html
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! لقد أظهر حًقا كيف يتم  "تمرين خطوة إىل األمام تمرين مثاىلي
ي حياة الناس. كنا 

تجاهل الناس وكيف يؤثر الوسم والوصم �ن
بحاجة إىل الكث�ي من الوقت للنقاش بعد ذلك." 

همام حداد، ميرّس، األردن

ن عىل فهم سبب تجاهل  "تمرين خطوة إىل األمام يساعد المشارك�ي
بعض األشخاص - عىل الرغم من أنهم يتمتعون بنفس القدر من 

الذكاء والقدرة والعمل الدؤوب. الفجوة المتنامية هي دليل ملموس 
، رغم  ن لكيفية هيكلة المجتمع بما يخدم مصالح فئات وجنس مع�يّ

أن الجميع يولدون متساوين."
، ميرّس، الهند عرفان إنجين�ي

خطوة إىل األمام
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تصميم مفّصل للجلسة

حيب  دقيقتان ۱. ال�ت
ي قوله

ما ينب�ن
: حوا ما يىلي ي الجلسة وا�ش

رّحبوا بالجميع �ن
موضوع جلسة اليوم هو "هوياتنا المتعّددة".

ي مختلــف أنحــاء 
ن ليــس فقــط عــىل االنقســامات الموجــودة �ن كــ�ي وتهــدف هــذه الجلســة إىل ال�ت

كة بيننــا. وســتكون هــذه الجلســة تفاعلّيــة للغايــة  مجتمعاتنــا ولكــن أيًضــا عــىل القواســم المشــ�ت
لها الكثــ�ي مــن النقاشــات والمشــاركات.

ّ
وســيتخل

 15 دقيقة
ّ

: وعاء الحظ ٢. التمرين االفتتاحي
الوصف

ن  ا مــن المشــارك�ي  جــدًّ
ً

ن دقيقــة واحــدة لقــّص صــورة أو تمزيقهــا ولكــّن عــدًدا قليــل لــدى المشــارك�ي
معهــم مقّصــات.

الغرض
ي مختلف 

ن عىل التفك�ي �ن ر هذا التمرين بداية ممتعة وتفاعلية للجلســة تســاعد المشــارك�ي
ّ
يوف

ي الحيــاة وفوائــد التضامــن. )كتذكــ�ي بالجلســة األوىل، 
ي يتمّتــع بهــا النــاس �ن نقــاط االنطــالق الــ�ت

ُتســتخّدم صــورة إنــاء الحســاء لتمثيــل حقــوق اإلنســان(.

الموارد

ة للتوزيــــع الخاّصة بإناء الحساء لكّل مشارك)ة(.	  نسخة واحدة من الورقة الُمعدَّ
 	. ن مقص واحد لكّل ثمانية مشارك�ي

كيفّية إجراء التمرين  ٣ دقائق
ة للتوزيــــــع الخاّصــة بإنــاء الحســاء  وّزعــوا عــىل كّل مشــارك)ة( الورقــة التدريبّيــة المطبوعــة الُمعــدَّ
 جــًدا مــن 

ً
)أو رســًما عنــه إذا لــم يكــن لديكــم إمكانيــة الوصــول إىل آلــة تصويــر(. وّزعــوا عــدًدا قليــل

ن مــا  حــوا للمشــارك�ي (. ا�ش ن  لــكل ثمانيــة مشــارك�ي
ً

ن )مقــّص واحــد مثــل المقّصــات عــىل المشــارك�ي
: عليهــم فعلــه دون توضيــح الغــرض مــن التمريــن، فقولــوا لهــم عــىل ســبيل المثــال التــاىلي

"عندمــا أقــول كلمــة "انطلقــوا!"، يكــون عليكــم قّص/قطــع صــورة إنــاء الحســاء عــن الورقــة 
ن  ي غضــون دقيقــة واحــدة بأّيــة طريقــة ممكنــة. اســتخدموا مخّيلتكــم وكونــوا مبدعــ�ي

�ن
ن ويحصلــون عــىل مقــّص". ــة قليلــة منكــم ســيكونون محظوظــ�ي

ّ
إليجــاد طريقــة مناســبة. قل

كيفّية إجراء التمرين  11 دقيقة
وا دقيقــة واحــدة عــىل ســاعة التوقيــت. عندمــا تــرّن ســاعة التوقيــت،  قولــوا "انطلقــوا" وعــ�يّ
ــن الجميــع مــن رؤيــة 

ّ
ــف ورفــع إنــاء الحســاء الخــاّص بهــم حــ�ت يتمك

ّ
اطلبــوا مــن الجميــع التوق

كيــف تدّبــروا أمرهــم. 

ن عىل مجهودهم واسألوهم: حّيوا جميع المشارك�ي
كيف حللتم المهّمة؟	 
ا؟	  ما كان شعوركم تجاه عدم امتالككم مقصًّ
ا؟	  ما كان شعوركم كونكم من األشخاص الذين يمتلكون مقصًّ
ي استعارة المقص أو إقراضه؟ لماذا/لم ال؟	 

هل فكّر أحدكم �ن

تمرين جماعي

عرض موجز
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تمرين جماعي

: حوا ما يىلي ا�ش
ي مجتمعنا ينطلقون من نقاط 	 

ي جميع أنحاء العالم و�ن
يوضح التمرين أّن الناس �ن

ي الحياة. تحّدد العديد من العوامل كيف ستكون حياتنا – ليس 
ا �ن انطالق مختلفة جدًّ

هم 
ّ
ها الوضع االجتماعي واالقتصادي لوالدينا. بعض األشخاص محظوظون ألن

ّ
أقل

يتمّتعون منذ الوالدة بأنواع مختلفة من االمتيازات، تماًما مثل "المقّصات"، عىل 
خالف الكث�ي من األشخاص اآلخرين.

ي بعض األحيان، يعتقد األشخاص الذين يفتقرون إىل االمتيازات أّن عليهم قبول 	 
�ن

ر 
ّ
ن لهم، دون محاولة استعارة مقّص أو تغي�ي األمور. وال يفك الدور والمكان الممنوَح�ي
ي السماح لآلخرين باستعارة "المقّص".

األشخاص الذين يتمّتعون بامتيازات دائًما �ن

حقوق اإلنسان هي عبارة عن عيش حياة كريمة. ومن شأن إدراكنا بحقوق اإلنسان أن 	 
هَزم لمجّرد أننا "ال 

ُ
يساعدنا عىل التفك�ي بشكل مختلف. ليس علينا أن نقبل الظلم ون

ا". يمكننا أن "نطلب" المقص! يمكن لحقوق اإلنسان أيًضا أن تساعد  نملك مقصًّ
األشخاص الذين يتمّتعون بامتيازات عىل أن يستلهموا منها للدفاع عن حقوق أولئك 

الذين ال يتمّتعون بامتيازات.

كيفّية اختتام التمرين دقيقة واحدة
ي األشــخاص الذيــن يتمّتعــون بامتيــازات 

ي بقّيــة هــذه الجلســة، ســنفكر �ن
ــه �ن

ّ
اختتمــوا بالقــول إن

ي التفكــ�ي فيمــا يمكننــا 
ي مجتمعنــا. نأمــل أن يســاعدنا ذلــك �ن

وأولئــك الذيــن يواجهــون الظلــم �ن
ــه يمكــن لــكّل شــخص أن يعيــش حيــاة كريمــة وأن يتمّتــع بالقــدرة عــىل 

ّ
القيــام بــه للتأكــد مــن أن

الوصــول إىل "إنــاء الحســاء" – حقــوق اإلنســان الخاّصــة بنــا.

مالحظة

هناك نسخة أطول بقليل من هذا التمرين يمكنكم إجراؤها إذا كنتم ستخّصصون وقًتا أطول 
للجلسة. قبل اختتام الجلسة، أعطوا المجموعة فرصة ثانية لمحاولة إجراء التمرين من جديد. 

ي كيفّية التعاون قبل أن يطّبقوا التمرين 
ي هذه المّرة، يمكنهم خالل دقيقة واحدة أن يتناقشوا �ن

�ن
ه ع�ب 

ّ
من جديد خالل دقيقة واحدة. اسألوهم بعدها عن شعورهم بهذا التعاون. أوضحوا لهم أن

روا أن تطبعوا ضعف 
ّ
االنفتاح عىل العمل مًعا، يمكننا أن نخلق فرًصا ثانية لمجتمعنا ولنفسنا. تذك

عدد األوراق التدريبّية الُمعّدة للتوزيــــع إذا كنتم ستقومون بذلك!

: خطوة إىل األمام ٤5 دقيقة ٣. تمرين جماعي
الوصف

ي هــذا التمريــن البســيط مــن تمثيــل األدوار، يضــع المشــاركون أنفســهم مــكان الشــخصيات 
�ن

ي  ي أعطيــت لهــم، ويتقّدمــون خطــوة إىل األمــام إذا كانــت شــخصّيتهم توافــق عــىل العبــارة الــ�ت الــ�ت
، تصبــح  ن ن المشــارك�ي ي تفصــل بــ�ي يقرأها/تقرأهــا المّيــرس)ة(. وبينمــا تّتســع المســافة الفعلّيــة الــ�ت

ي المجتمــع واضحــة.
ي تواجــه مختلــف المجموعــات �ن االمتيــازات والعوائــق الــ�ت

الغرض 
ن عىل تقدير أهمّية حقوق اإلنسان/حّرية الدين أو المعتقد 	  مساعدة المشارك�ي

ي 
لألشخاص من جميع األديان أو الذين ليس لديهم أّي دين، من خالل وضع أنفسهم �ن

مكان أشخاص من خلفيات أخرى.

ي حياتهم اليومية.	 
ي يواجهها أتباع الديانات أو المعتقدات األخرى �ن زيادة الوعي بالتحديات ال�ت

توضيح كيفية تقاطع الدين/المعتقد والهويات األخرى مثل النوع االجتماعي والطبقة 	 
االجتماعّية، بحيث يواجه بعض األشخاص عوائق متعّددة.
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الموارد

ي خط عىل طول 	 
ي ليقف المشاركون جنًبا إىل جنب �ن

ة بما يك�ن مساحة/قاعة كب�ي
ة لألمام نحو الجانب اآلخر من القاعة حائط ويتقّدموا حواىل 15 خطوة صغ�ي

طباعة بطاقات الشخصيات لتوزيعها	 
ي قراءتها	 

ي ينبىن قائمة العبارات ال�ت

التحض�ي  المسبق
: ي تحض�ي بطاقات الشخصيات والعبارات عىل النحو التاىلي

ينبىن
ر رزمات من الشخصيات والعبارات الموّحدة الخاّصة بعدد من السياقات اإلقليمية 	 

ّ
تتوف

. ي
ي والثقا�ن

ي تناسب سياقكم الجغرا�ن ضمن المواد المرفقة بالجلسة. اختاروا المجموعة ال�ت

بعد ذلك:
ي 	 

ي اختيار الشخصيات المراد استخدامها. هناك ٣0 بطاقة خاّصة بالشخصيات �ن
ينبىن

كل رزمة موّحدة يمكنكم تعديلها وطباعتها. ستحتاجون إىل بطاقة شخصّية واحدة لكّل 
ي ستستخدمونها بناًء عىل مدى صلة الشخصيات بسياقكم  مشارك)ة(. اختاروا البطاقات ال�ت

ي المستندات.
وتنّوعها. تجدون إرشادات كاملة حول كيفّية اختيار الشخصيات وتعديلها �ن

12 و15 عبارة لقراءتها. 	  ن ي ستستخدمونها: ستحتاجون إىل ما ب�ي اختاروا العبارات ال�ت
اختاروا العبارات من القائمة الموّحدة بناًء عىل صلتها بسياق بلدكم.

كيفّية تقديم التمرين ٨ دقائق
ي األشخاص الذين يتمتعون بمزايا وأولئك الذين يعانون من 	 

ر اآلن �ن
ّ
نا سنفك

ّ
حوا أن ا�ش

ر ذلك عىل حياتهم.
ّ
ي مجتمعاتنا وكيف يؤث

اإلجحاف �ن

ي جلسة عامة. سيحصل كّل 	 
حوا أّن المجموعة ستقوم بتمرين لعب أدوار بسيط �ن ا�ش

ن جنًبا إىل جنب وهم يديرون  شخص عىل شخصّية معّينة. سيصطّف جميع المشارك�ي
ظهرهم لجانب واحد من القاعة. ما عليهم فعله هو التقّدم خطوة واحدة لألمام إذا 

ي ستقرؤونها. كانوا يعتقدون أّن شخصّيتهم توافق عىل العبارة ال�ت

ن عدم اإلفصاح عن 	  ي واطلبوا من المشارك�ي
وّزعوا بطاقات الشخصيات بشكل عشوا�ئ

شخصياتهم. ال يهّم إذا حصل رجل عىل بطاقة شخصّية امرأة أو العكس.

ي الشخصية من خالل 	 
ن عىل الدخول �ن خًصصوا بضع دقائق لمساعدة المشارك�ي

ي األسئلة التالية.
 التفك�ي بإيجاز �ن

تخّيلوا أنكم الشخصية الموجودة عىل بطاقتكم:
كيف كانت طفولتكم؟ 	
كيف تبدو حياتكم اليومية – ماذا تفعلون عادًة خالل يوم عادي، مع من  	

تتواصلون، وما هو دخلكم وأسلوب حياتكم؟
ما الذي تخافون منه وما الذي تتمّنونه؟ 	

كيفّية إجراء التمرين  ٣5 دقيقة
 لعبة أدوار )15 دقيقة(	 

ي خط مستقيم عىل جانٍب واحد 
ن الوقوف بجانب بعضهم البعض �ن اطلبوا من المشارك�ي

كم ستقرأون عددًا من العبارات. إذا كانوا يعتقدون أّن دورهم\ 
ّ
وهم أن من القاعة. أخ�ب

شخصيتهم يوافق\توافق عىل عبارة ما، فيكون عليهم القيام بخطوة إىل األمام. أما إذا 
ي أماكنهم.

ن �ن كانت شخصيتهم ال توافق عىل عبارة ما، فعليهم أن يبقوا واقف�ي

تجدون الشخصيات 
والعبارات الخاصة 

بمنطقتكم هنا.

https://www.forb-learning.org/changemakers-onestepforwards-arabic.html
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ن قــدر اإلمــكان  ــدوا أّن الهــدف مــن اللعبــة ليــس اتخــاذ خطــوات لألمــام بــل أن يكونــوا صادقــ�ي
ّ
أك

ن بالتحدث أثناء التمرين. ي أعطيت لهم. ال ُيسمح للمشارك�ي مع واقع حياة الشخصّية ال�ت
 بعــد كّل عبــارة للســماح 

ً
فــوا قليــل

ّ
اقــرأوا العبــارات بصــوت عــاٍل، واحــدة تلــو األخــرى. توق

ن بالتفك�ي فيما إذا كان بإمكان شخصيتهم التقّدم خطوة أم ال. بعد قراءة جميع  للمشارك�ي
 باألشــخاص اآلخرين 

ً
ي القاعة مقارنة

ن مالحظة مواقعهم �ن العبارات، أطلبوا من المشــارك�ي
دون تحديــد هويــة شــخصّيتهم.

 )2٠ دقيقة(	   نقاش جماعي
ن أسئلة مفتوحة مثل األسئلة التالية. )استمعوا إىل إجابة واحدة  اطرحوا عىل المشارك�ي

ين.( ن األخ�ي ن عىل كّل سؤال لكي يتب�تّ لكم وقًتا كافًيا لمناقشة السؤال�ي أو إجابت�ي
ماذا حدث أثناء التمرين؟ 	
كيف شعرتم وأنتم تتقّدمون لألمام أو لعدم قدرتكم عىل التقّدم؟ 	
ن الناس؟ 	 ايدة ب�ي ن ما هو شعوركم لرؤية الفجوات الم�ت
هل كان من السهل أو الصعب عليكم أداء دوركم – وضع نفسكم مكان ذلك الشخص؟ 	
ه تّم تجاهل حقوق اإلنسان األساسية لشخصيتكم،  	

ّ
ي بعض األحيان بأن

هل شعرتم �ن
؟ ي ذلك حّرية الدين أو المعتقد؟ م�ت

بما �ن

ن كشف شخصّيتكم. اطلبوا من المشارك�ي
ي مجتمعنا بأّي شكل من  	

ي القاعة واقع عدم المساواة �ن
هل تعكس مواقفكم �ن

ًفا عن الركب – النساء، األقليات، الفقراء؟
ّ
ي الخلف متخل

ي �ن
األشكال؟ من ب�ت

ما هي عواقب ذلك عىل حياة الناس؟ 	

كيفّية اختتام التمرين دقيقتان
ي الحقوق 

نا ولدنا جميًعا متساوين �ن
ّ
اختتموا بالقول إّن اتفاقيات حقوق اإلنسان تنّص عىل أن

 أّن إنــكار هــذه المســاواة عــىل 
ّ

والكرامــة – أي أننــا ننطلــق جميًعــا مــن نفــس نقطــة االنطــالق. إل
 أو 

ً
ســبيل المثــال عــىل أســاس هويتنــا الدينيــة أو العقائدّيــة أو وضعنــا االجتمــاعي أو إذا كّنــا رجــال
فــون عــن الركــب.

ّ
نســاء، لــه تأثــ�ي كبــ�ي عــىل حياتنــا منــذ لحظــة والدتنــا. فكثــ�ي مــن النــاس يتخل

: تبديل المقاعد  1٠ دقائق ٤. تمرين تنشيطي
الوصف

ي يقرأها/تقرأها الميرّس)ة( تبديل مقاعدهم. ن الذين يوافقون عىل العبارات ال�ت عىل المشارك�ي

الغرض
كة عىل الرغم من االختالفات. رفع مستويات الطاقة ومساعدتنا عىل لمس القواسم المش�ت

التحض�ي المسبق
ي قراءتها، مع تكييف القائمة أدناه لتناسب مجموعتكم.

ي ينبىن إعداد قائمة بالعبارات ال�ت

كيفّية تقديم التمرين
ــه قبــل االنتقــال إىل نقــاش أكــ�ث جدّيــة، 

ّ
ي حلقــة. قولــوا لهــم إن

اطلبــوا مــن الجميــع الجلــوس �ن
كــم ســتقرأون عبــارات وإّن عــىل جميــع األشــخاص 

ّ
حــوا لهــم إن ســنبدأ بتمريــن �يــــــع وممتــع. وا�ش

الذيــن يوافقــون عــىل عبــارة مــا أن يبّدلــوا مقاعدهــم.

تمرين جماعي
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كيفّية إجراء التمرين

اقرأوا العبارات التالية:
ّية( يبّدل مقعده.	 

ّ
ي مشهور لدى جميع المجتمعات المحل

ّ
كّل من يحّب تناول )طبق محىل

ّية( يبّدل مقعده.	 
ّ
ي مشهور لدى جميع المجتمعات المحل

كّل من يحّب )موسي�ت

ّية( يبّدل مقعده.	 
ّ
ي جميع المجتمعات المحل

ي مشهور �ن
ّ

ي محىل
كّل من يحّب )فريق رياصن

ّية( يبّدل مقعده.	 
ّ
ي مشهور لدى جميع المجتمعات المحل

كّل من يشاهد )برنامج تلفزيو�ن

وق الشمس يبّدل مقعده.	  كّل من يستمتع بمشاهدة �ش

كّل من يستمتع بالمطر يبّدل مقعده.	 

ي مجتمع مسالم حيث نتقّبل جميًعا بعضنا البعض يبّدل مقعده.	 
كّل من يريد أن يعيش �ن

كيفّية اختتام التمرين
كة  ــه يبــدو أّن لدينــا الكثــ�ي مــن القواســم المشــ�ت

ّ
اشــكروا الجميــع عــىل المشــاركة وقولــوا لهــم إن
كة. ي ذلــك بعــض األحــالم المشــ�ت

بيننــا – بمــا �ن

: هوّياتنا االجتماعّية  ٤٠ دقيقة ي
٥. تمرين نقا�ش

الغرض 
كة مــع األشــخاص الذيــن لديهــم هويــات دينيــة  ن عــىل رؤيــة القواســم المشــ�ت مســاعدة المشــارك�ي

ي مــدى ارتبــاط الهويــات بمالمــح الهشاشــة. 
/ عقائديــة مختلفــة والتفكــ�ي �ن

الموارد

ب تش�ي إىل 10 هويات.	 
ّ

ي قل
ورقة لوح ور�ت

ب.	 
ّ

ي قل
 عىل ورقة لوح ور�ت

ً
يحة ٣ من عرض الـ PowerPoint أو محتواها مكتوبا الرسش

التحض�ي المسبق

ي القالب	 
 اختاروا ١٠ هويات ودّونوها عل ورقة من أوراق اللوح الور�ت

تتضّمن القائمة التالية 15 "هوّية" قد نتمّتع بها. اختاروا 10 من هذه الهويات 
، بناًء عىل ما هو أك�ث صلة وأهمّية بالنسبة لمجموعتكم.  ن لمناقشتها مع المشارك�ي
ن بعض الهويات "الممتعة" مثل الهويات الرياضّية والموسيقّية  دوا من تضم�ي

ّ
تأك

ي حال 
إلضفاء بعض المرح عىل النقاش وتوف�ي بدائل "آمنة" لألشخاص لمناقشتها �ن

ن أية هويات من شأنها  وجدوا أن أسئلة النقاش حّساسة للغاية. ال تقوموا بتضم�ي
"إخراج" العملية عن مسارها وتحويلها إىل نقاشات محتدمة – فالهدف من هذا 

التمرين ليس مناقشة القضايا.

نقاش جماعي

الهويات
الدين أو المعتقد 	
النوع االجتماعي 	
ي آخر نشّجعه 	

كرة القدم أو أي ناد رياصن
العرق و/أو اإلثنّية 	
الجنسية 	
ي 	

الذوق الموسي�ت
الوضع العائىلي 	
المستوى التعليمي 	

الهوايات 	
الطبقة / الوضع االقتصادي 	
الطبقة االجتماعّية 	
العمر 	
اللغة األّم 	
الميل الجنسي 	
القدرة / اإلعاقة 	
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ن المعينات البرصّية	   تجه�ي
. ي

تموها عىل ورقة من أوراق اللوح الور�ت ي اخ�ت  اكتبوا الهويات العرسش ال�ت
وا ورقة أخرى تكتبون عليها  إذا كنتم ال تستخدمون عرض الـ PowerPoint، حرصنّ

.PowerPoint يحة ٣ من عرض الـ أسئلة النقاش من الرسش

كيفّية تقديم التمرين ٤ دقائق
ن واطلبوا من كّل مجموعة 	  ة من شخص�ي ن تشكيل مجموعات صغ�ي اطلبوا من المشارك�ي

ن المجموعات من 
ّ
االبتعاد قلياًل عن المجموعات المجاورة. من الجّيد أن تتمك

ورًيا. الجلوس علًما أّن ذلك ليس رصن

 	: ح ما يىلي  قّدموا التمرين من خالل �ش
ي موضوع الدين، 

ر عىل سبيل المثال �ن
ّ
ي تفّرقنا. فعندما نفك ز عىل األمور ال�ت

ّ
غالًبا ما نرك

ي �دّية الـ "هم" – أي األشخاص من الديانات األخرى، والـ 
نميل فوًرا إىل التفك�ي �ن

"نحن" – أي األشخاص الذين يشاركوننا معتقداتنا وتقاليدنا. يمكن أن تكون الهويات 
ل هويتنا – 

ّ
ي تشك الدينية قوّية للغاية، ولكن يتمّتع كّل واحد مّنا بالعديد من الهويات ال�ت

 )لغة محلّية ما(، أو كوننا من )مقاطعة ما(، أو من عّشاق )نادي كرة 
ً

كوننا نتحّدث مثل
ي هوياتنا المختلفة وكيفية 

(! سنجري اآلن تمريًنا لمساعدتنا عىل التفك�ي �ن ي
ّ

قدم محىل
ارتباطها بهويات اآلخرين.

يحــة ٣ مــن عــرض الـــ  ي / الرسش
اقــرأوا الهويــات العــرسش ثــم أســئلة النقــاش مــن اللــوح الــور�ت

.PowerPoint

أسئلة النقاش: 
أّي جوانب من هويتكم لديها التأث�ي األك�ب عىل نظرتكم لنفسكم؟ 	
أّي جوانب من هويتكم لديها التأث�ي األك�ب عىل نظرة اآلخرين إليكم؟ 	
ة لكم؟ 	 ن  أو م�ي

ً
 ما يكون عائقا

ً
أّي جانب من جوانب هويتكم تشعرون أنه غالبا

كيفّية إجراء التمرين ٣5 دقيقة
 التفك�ي  )5 دقائق(	 

ي هوياتهم وإجاباتهم عىل 
اطلبوا من الجميع خالل 5 دقائق التفك�ي بشكل فردي �ن

ي تظهر عىل الشاشة. األسئلة ال�ت

 )1٠ دقائق(	  ي
 العمل الثنا�ئ

 . ن ي مجموعات من شخص�ي
ن مناقشة األسئلة لمدة 10 دقائق �ن اطلبوا من المشارك�ي

ا – يجب أن  ها خاّصة جدًّ ه ما من أحد ُمج�بَ عىل مشاركة أية معلومة يعت�ب
ّ
دوا أن

ّ
وأك

يشاركوا فقط ما يرتاحون لمشاركته.

 التبادل )2٠ دقيقة(	 
ى،  اطلبوا من الجميع العودة إىل الجلسة العامة ومشاركة أفكارهم مع المجموعة الك�ب
ي المشاركون إىل 

ي أن تكون طوعّية! احرصوا عىل أن يصىن
علًما أّن كّل المشاركات ينبىن

ن التفاعل مع قّصة  ا. يمكن للمشارك�ي ي إطار هذا النقاش الشخصي جدًّ
بعضهم البعض �ن

ن آخرين ومشاركة مشاعرهم أو تجاربــهم الخاصة، ولكن ال تسمحوا لهم بأن  مشارك�ي
ينتقدوا تجارب اآلخرين.

كيفّية اختتام التمرين دقيقة واحدة
مفيــدًا  التمريــن  وجــدوا  قــد  يكونــوا  بــأن  أملكــم  عــن  وا  وعــ�بّ المشــاركة  عــىل  الجميــع  اشــكروا 

لهويتهــم! المختلفــة  الجوانــب  مــن  العديــد  ي 
�ن التفكــ�ي  عــىل  ومســاعدًا  
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٦. التعليقات الختامّية : الهويات والصور النمطّية  ٨ دقائق
الوصف

ُتعــى التعليقــات الختامّيــة لهــذه الجلســة عــى شــكل عــرض تقديــ�ي مقتضــب يتضّمــن شــق 
ــم مــن تماريــن 

ّ
ن مختلــف مخرجــات التعل ، يجمــع بــ�ي نظــري وقّصــة مــن قصــص صّنــاع التغيــ�ي

الجلســة.

الغرض
التأكيد عى النقاط الرئيسية للجلسة: كّل شخص يتمّتع بهويات متعّددة ويمكنه أن يحصل 
عــى امتيــازات ويواجــه اإلجحــاف عــى أســاس هــذه الهويــات، ومــن المهــّم عــدم رؤيــة "اآلخــر" 

ء بشــأنه. ي
ــه يمتلــك هويــة واحــدة تحــّدد كل �ش

ّ
عــى أن

الموارد

ي الصفحة ٧٥ من هذا الدليل.	 
تجدون نّص التعليقات الختامّية �ن

 	 PowerPoint ي تليها من عرض الـ ائح ال�ت يحة ٤ وال�ش يتوافق هذا النّص مع ال�ش
ن داخل  ي المالحظات الخاّصة بالمتحدث�ي

الخاّص بالجلسة وقد تّم تضمينه �ن
ائح. هذه ال�ش

ي الموارد المرفقة بالجلسة.	 
ر أيًضا بنسخة Word قابلة للتعديل �ن

ّ
هذا النّص متوف

التحض�ي المسبق
ي ذلــك )أو دّونــوا النقــاط 

ائــح الـــ PowerPoint وقومــوا بتعديلهــا إذا رغبتــم �ن اقــرأوا النــص و�ش
ب(. تدّربــوا عــى تقديــم العــرض باســتخدام 

ّ
ي القــا

ائــح عــى أوراق اللــوح الــور�ت الرئيســية مــن ال�ش
ب.

ّ
ي القــا

ائــح / أوراق اللــوح الــور�ت ال�ش

المصادر
وعاء الحظ: مقتبس من Star exercise: George Lakey, Facilitating Group Learning,، ص. ١٠٩(

ي  األورو�ب االتحــاد  عــن مفوضيــة  الصــادرة  التدريبيــة  والمــواد   Compass دليــل مــن  األمــام: مقتبــس  إىل  خطــوة 
.Education For Peace الســالم أجــل  مــن  التعليــم  عــى موقــع  المتوفــرة 

www.educationforpeace.com/english/forb.php

 The Social Identity Wheel, University of Michigan inclusive teaching هوياتنــا المتعــّددة: مقتبــس مــن
.programme

https://sites.lsa.umich.edu/inclusive-teaching/social-identity-wheel/

عرض تقدي�ي

http://www.educationforpeace.com/english/forb.php
http://www.educationforpeace.com/english/forb.php
https://sites.lsa.umich.edu/inclusive-teaching/social-identity-wheel/
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 نّص العرض التقد 
 

ة ّ ات والصور النمط  اله
 

ائح   ة  ال ح ة للجلسة الثالثة ترد رسومه التوض قات الختام التعل  الجلسة.   PowerPointمن    ١٣- ٤هذا النص المتعلق 
 
 

 

 
ن، وع   اتنا المختلفة ع نظرتنا ألنفسنا واآلخ ر ه

ّ
ف تؤث شفنا  هذه الجلسة ك ا

ات  ضا  اله عض. وقد فكرنا أ عضنا ال ف تكون  تعاملنا مع  ّل منا وك ها  متل دة ال  العد
ات   ساء الهندوس ان. فال ان ب مختلف األد كة  كث من األح ات مش هذه اله

كة  المجتمع،   ات المش د من اإلجحاف والتحد والمسلمات وغ المتدينات يواجهن العد
ّ ا حيون واليهود من ذوي اإلعاقات، أو ح ألشخاص من أي معتقد  وكذلك البوذيون والمس

كة وكذلك اختالفات.  م. لدينا قواسم مش ث من التعل  الذين لم يتلّقوا ال
 

 

  

 
مكن أن يؤّدي هذا إ النظر إ   ننا. و ة لخلق االنقسامات ب ات الدي ستخدم اله

ُ
ا ما  غال

ة  ّ ان لديهم ه ما لو  تمون إ مجتمعات أخرى  ة،    -واحدة  األشخاص الذين ي يهود
ف بنفس   ّ ت شعر و فكر و ة  ّل شخص يتمّتع بهذه اله ما لو أّن  ة، إلخ، و مسلمة، بوذ

ة.  عض وفق الصور النمط عضهم ال صّنف الناس  قة. من الشائع أن   الط
ة   ة دي ّ ون ه متل ا أّن األشخاص الذين  ا أو ال شعور ض شعور ان، نف  كث من األح

قة  أو عقا ع االجتما أو الط غّض النظر عن العمر أو الن شابهون،  عا م ة معّينة هم جم ئد
م  معتقداتهم   انوا مل غّض النظر عّما إذا  ة، و اس ة أو النظرة الس س ة أو الج ّ االجتماع

 وممارساتهم. 
 

 

 

 
ن من خالل  ف األشخاص اآلخ ضا أن نرى أن يتّم تص ل   - دينهم من الشائع أ اض أّن  واف

. ولذلك، إذا قام شخص من   حّدده هذا االنتماء الدي ء آخر متعلق بهؤالء األشخاص 
ّئة أو  دعو إ هذه األفعال الس ب ذلك أّن دينه  كون س اب خطأ ما، ف ارت هذه المجموعة 

 . ه غ أخال
ّ
 أن
 

 

 

 
كون ب األشخاص من مجتمعات  ضا  عندما ال  كة، فمن السهل أ مختلفة عالقات مش

اض أّن "اآلخر" مختلف تماما "عّنا"  م   -اف اجات وق ن" لديهم اهتمامات واحت وأّن "اآلخ
مة   ار أو ح أّي أف هم ال يتمّتعون 

ّ
ومشاعر مختلفة "عّنا". وع هذا األساس، قد نعتقد أن

ة. مكن أن نتعلم منها، أو قد نراهم أد مستوى من  ة أو األخالق ة الثقاف   الناح
 

 

 

 
تمون إ مجموعات أخرى  المجتمع   ً من ذلك إ األشخاص الذين ي د لو نظرنا 

ننا)  –  امل أشخاص   ك ب ث منها مش ة متعّددة (وال ات ات وتجارب ح   -أي لديهم ه
طرق   عضنا  عض ونتعّرف ع  عضنا ال عض، ونتعاطف مع  عضنا ال مكننا أن نقّدر  ما  ّ ف

ناء العالقات.  ننا و ّ الحواجز ب دة ونجد طرقا لتخ  جد
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ات تؤدي إ اإلجحاف    مكن أن عض اله ازات.  عض اآلخر امت منحنا ال نما  المجتمع، ب
ب إجحافا   ّ س لة  ازات  معرفة م نكون جزءا من مش اف بهذه االمت ساعدنا االع

شاف االحتماالت   اتنا المتعّددة ع ا اف به ساعدنا االع مكن كذلك أن  ن. و لآلخ
ساعدنا ع الوقوف  وجه اإلجح اف والتمي اللذين نواجههما، ومساندة  والفرص ال 

 . ن الذين يواجهون التمي  اآلخ
  

 قصة من قصص صنع التغي 
 

 

 
. هما   محافظة قنا  م ة الحجازة  ة مسلمة من ق "سامح" شاب مس و"هناء" شا

ة.  ة  الق ح  عمالن معا ل الحواجز ب المجتمعات المسلمة والمس
 

 "هناء": تقول 
 

انات   تمون إ د هم ي
ّ
 يرفضون الجلوس أو التفاعل معا لمجّرد أن

ً
ت أطفا "رأ

 مختلفة". 
 

قول "سامح":    و
 

ع معا ونحاول تغي وجهات   ه من األسهل أن نتعامل مع هذا الموض
ّ
"شعرت أن

 ." ذورأ للتغي كون أطفال هذه المنطقة   نظرهم معا. أردنا أن 
 

 

  

 
رة  هما 

ّ
دة المتوف ة الوح ّن المساحة المناس دون لعب كرة القدم، ول أدرا أّن األطفال ي

س،   س ة األب فر ّ اهن الرع لما مع  ة. فت ك اثول سة ال ن احة ال للعب كرة القدم تقع  
شطة.  م األ ة وساعدهما  تنظ ان داعما لهما للغا  الذي 

 
قول:   هو 

 
فعل  ة ونأمل أن ين هذا المثال  "نحتاج حقا إ ما  ه "سامح" و"هناء"  هذه الق

  جميع القرى". 
 

 

 

 
عا.   عوها جم ة ت ّنهم  النها ة الذهاب إ الساحة، ول دا لم يرد األطفال المسلمون  ال

 و تقول: 
 

ان رّد فعلهم األّول هو  ات أن أجمع األطفال معا.  ن ب الرفض،  "حاولت بتأنٍّ ول
دة." ل مجموعات مختلطة جد شك دأوا هم ب ئا،  ئا فش ن ش  ول

 
شطة المجموعة.  اء أمور األطفال للحضور ومشاهدة أ ّل من "هناء" و"سامح" أول دعا 

قة ال يتفاعل بها األطفال معا.  ة الط أ لرؤ  أّول من يتجاوب و
ً
انت األّمهات عادة  و

 
 قول "سامح": 

 
حاجة إ فكرة ما." "نحن  مان  اإل دأ  ، والتغي ي   التغي
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 وتضيف "هناء": 
 

. نكّمل  نا من ديانتير  مختلفتير 
ّ
ّ عىل ذلك. فنحن نعمل مًعا رغم أن "نحن مثال ح 

 بعضنا البعض ونتشارك الهدف نفسه. هدفنا هو األطفال". 
 

 الخاتمة 

 

 

 
 !
ً
 ورائعا

ً
 أن يكون حساء الحياة غنّيا

ً
  النهاية، نريد جميعا

ية ف  نحن ننتم  إىل نفس العائلة البشر
ونتشارك نفس االحتياجات والحقوق األساسية. عندما نجتمع للعمل من أجل حقوق  

م المزيد عن انتهاكات حرية الدين 
ّ
، سنتعل   الجلستير  القادمتير 

الجميع، نكون أكتر فعالية. ف 
  مجتمعنا. ونأمل أن تساعدنا هذه  أو ا

لمعتقد وسنحاول تحديد شكل هذه االنتهاكات ف 
 .   اتخاذ الخطوات التالية لك  نصبح صناع تغيتر محلّيير 

 المعارف ف 
 

 
 

  المصادر 
 عىل 

ً
ّية:   YouTubeتجدون هنا تقريرا  لـ"هناء" و"سامح" يتحدثان فيه عن قّصتهما باللغة العربية مع ترجمة إىل اللغة اإلنكلتر 

 https://www.youtube.com/watch?v=Y8iaA7tqPvM 
  حادث مروري أليم عام 

 . 2019توفيت "هناء" ف 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8iaA7tqPvM
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انتهاكات حّرية الدين أو المعتقد
لمحة عاّمة عن الجلسة

ن عــىل مختلــف أنــواع انتهــاكات حّريــة الديــن أو المعتقــد وكيــف  تعــّرف هــذه الجلســة المشــارك�ي
أنحــاء مختلفــة مــن  ي 

لهــم �ن الذيــن ال ديــن  بهــا األشــخاص مــن جميــع األديــان وأولئــك  ــر 
ّ
يتأث

ن عــىل تحديــد انتهــاكات حّريــة الديــن أو المعتقــد المعهــودة  العالــم. وهي تعــّزز قــدرة المشــارك�ي
ي قــد يواجهونهــا. الــ�ت

هــذا  أجــزاء  بعــض  تكــون  قــد  االنتهــاكات.  حــول  دقيقــة  مّدتــه 20  بعــرض  الجلســة  تبــدأ 
ي ســياقكم، وســتحتاجون بالتــاىلي إىل تكييــف العــرض التقديــمي عــىل 

ة للجــدل �ن العــرض مثــ�ي
. ن المشــارك�ي مــع  بّنــاء  بشــكل  يمكــن مناقشــته  والــذي  اآلمــن  للمحتــوى  تقييمكــم  أســاس 

، تصبــح الجلســة تفاعليــة للغايــة، مــع تمريــن تمثيــىلي مّدتــه 75 دقيقــة  بعــد العــرض التقديــمي
يــا. ي نيج�ي

ن مــن صانــىي التغيــ�ي �ن . وُتختَتــم بقّصــة حــول اثنــ�ي ن يشــارك فيــه جميــع المشــارك�ي

األهداف التعلمّية
ــق بمختلــف أنــواع انتهــاكات حّريــة الديــن أو 

ّ
ــز هــذه الجلســة عــىل بنــاء المعرفــة فيمــا يتعل

ّ
ترك

، وعــىل تعزيــز مهــارات التعــّرف  المعتقــد ووضــع حّريــة الديــن أو المعتقــد عــىل الصعيــد الــدوىلي
عــىل االنتهــاكات.

بحلول نهاية الجلسة، سيصبح المشاركون قادرين عىل:
وصف األنواع المختلفة النتهاكات حّرية الدين أو المعتقد.	 
ي حاالت ملموسة.	 

تحديد انتهاكات حّرية الدين أو المعتقد المعهودة �ن
اف بأّن الناس من جميع األديان وأولئك الذين ليس لديهم أّي دين يتأثرون 	  االع�ت

بانتهاكات حّرية الدين أو المعتقد وإظهار التعاطف مع معاناتهم.

محتويات الجلسة ومّدتها

5 دقائق حيب والمقّدمة ال�ت
تذك�ي بماهية حّرية الدين أو المعتقد والتعريف بالجلسة.

2٠ دقيقة
: فهم انتهاكات حّرّية الدين أو المعتقد  عرض تقديمي

ر معلومات حول مختلف أنواع االنتهاكات مع أمثلة من جميع أنحاء العالم.
ّ
عرض يوف

1٠ دقائق نقاش جماعي
ي المدخالت ومناقشتها.

فرصة للتفك�ي �ن

٨٠ دقيقة
ة مدتها دقيقتان حول حّرية الدين أو المعتقد : عروض تمثيلية قص�ي تمرين تمثيلي

ن فرصة التدّرب عىل تحديد انتهاكات حّرية الدين او المعتقد  يمنح المشارك�ي
بطريقة ممتعة وتفاعلية.

5 دقيقة التعليقات الختامية وقصة صناع التغي�ي
ن أقسام الجلسة. الربط ب�ي

ساعتان الوقت اإلجماىلي

الجلسة الرابعة
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التحض�ي
ي الصفحــة ١٥ "كيفيــة التحضــ�ي لــكل 

 للتوجيهــات الــواردة �ن
ً
يجــري التحضــ�ي للجلســة وفقــا

تعديــات  أي  إجــراء  بالتــالي  يمكنكــم  بمجموعتكــم!  ن  العارفــ�ي أفضــل  كــم 
ّ
أن ــروا 

ّ
تذك جلســة". 

المجموعــة. مــع حاجــات  لتتناســب  الجلســة  وتكييــف عنــارص 

موارد هذه الجلسة

 ،١٦ الصفحــة  ي 
�ن المذكــورة  جلســة  بــكّل  الخاّصــة  األساســّية  المــوارد  إل  باإلضافــة 

الجلســة: لهــذه  التاليــة  المــوارد  إل  ســتحتاجون 
ة، بشكل تحصل فيه 	  نسخ كافية من السيناريوهات للعروض التمثيلية القص�ي

ن من السيناريو الخاّص بها. ن تقريًبا عىل نسخت�ي كّل مجموعة من ستة مشارك�ي

إضافة اختيارّية: بناء الثقة!
ــم المزيــد عــن انتهــاكات حّريــة 

ّ
، يمكنكــم مشــاهدة هــذا الفيلــم القصــ�ي لتعل ي إطــار التحضــ�ي

�ن
الديــن أو المعتقــد!

ز القاعة تجه�ي
بــوا الكــراسي عــىل شــكل نصــف دائــرة تواجــه الجــزء األمــامي  ي هــذه الجلســة أن ترتّ

مــن الجّيــد �ن
ــن المجموعــات مــن التــدّرب عــىل 

ّ
وأن تختــاروا قاعــة واســعة )أو قاعــات إضافّيــة( لــ�ي تتمك

ســيناريوهاتها التمثيلّيــة بعيــًدا عــن بعضهــا البعــض.

عرض تقديمي

يمكن العثور عىل 
 الموارد المرافقة

لهذه الجلسة هنا.

األفام

https://www.youtube.com/watch?v=cQvDUTOOkiI&t=28s
http://www.forb-learning.org/changemakers-course-materials-arabic.html
https://www.youtube.com/watch?v=cQvDUTOOkiI
https://www.youtube.com/watch?v=cQvDUTOOkiI
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Detailed session plan 

1. Welcome and introduction 5 min

DESCRIPTION AND PURPOSE
This brief introduction helps participants to orient themselves in the course 
process. It reminds them of what they learned about FORB in Session 2 and 
introduces the focus of sessions 4 and 5 – violations of the right. 

RESOURCES

• Ground rules flip chart sheet from session 1. 
• Session 4 PowerPoint, slide 3 or a flip chart sheet with the words 

‘THINK – BELIEVE – BELONG – PRACTICE – QUESTION – CHANGE – REFUSE’ 
written on it. 

WHAT TO SAY 
Welcome everyone to the session and make the following points, adapting them 
to suit your group.
• In session 2, we looked at what freedom of religion or belief means. Do 

you remember the key words we used to describe FORB?  )See if the group 
can come up with the key words: THINK – BELIEVE – BELONG – PRACTICE – 
QUESTION – CHANGE – REFUSE and then show slide 3 and read out the words 
on it.( 

• We also learned about when FORB can be limited. We learnt that the inner 
freedoms – to think, believe and change your mind about beliefs can’t 
be limited but that what we DO – our religious and belief practices, may 
be limited IF they harm other people in specific ways. We also learnt that 
discrimination, coercion and incitement to violence are not allowed. 

• The next two sessions are going to focus on violations of freedom of religion 
or belief. In this session, we are going to look at types of violations, and 
examples from around the world. This can help us understand how people of 
all religions and beliefs are affected in all kinds of places. In the next session, 
we will try to map violations in our community. 

• These sessions could be difficult – both because the stories we hear may 
remind us of difficult personal experiences and because some of the issues 
raised might challenge our ideas about what should and should not be 
allowed in society. There may be things we don’t agree on in the group. So, in 
this session let’s look after and listen to each other, remembering our ground 
rules! (Use the ground rules flip chart sheet to remind participants of what 
these are.) 

• Listening to stories of violations can make us feel frustrated or even hopeless. 
But we need to be able to identify and understand the problems in order to 
do something about them, and make change happen.

تصميم مفّصل للجلسة

حيب والمقّدمة 5 دقائق ۱. ال�ت
الوصف والغرض

رهــم 
ّ
ي ســياق الــدورة. وتذك

ن عــىل توجيــه أنفســهم �ن تســاعد هــذه المقدمــة الموجــزة المشــارك�ي
ن 4  ي الجلســة الثانيــة وتقــّدم لهــم محــور الجلســت�ي

بمــا تعلمــوه عــن حريــة الديــن أو المعتقــد �ن
و5 – أي انتهــاكات الحــق.

الموارد

تبت عليها القواعد األساسّية من الجلسة األوىل.	 
ُ
ي ك ب ال�ت

ّ
ي القل

ورقة اللوح الور�ت
ي 	 

يحة ٣ أو ورقة لوح ور�ت عرض الـPowerPoint  الخاّص بالجلسة الرابعة، الرسش
ب مكتوب عليها "التفك�ي – اإليمان – االنتماء – الممارسة – التشكيك – 

ّ
قل

التغي�ي – الرفض".

ي قوله
ما ينب�ن

رّحبوا بالجميع واذكروا النقاط التالية وكّيفوها لتتناسب مع مجموعتكم.

رون الكلمات 	 
ّ
خالل الجلسة الثانية، استكشفنا مع�ن حّرية الدين أو المعتقد. هل تتذك

وا ما إذا كان  ي استخدمناها لوصف حّرية الدين أو المعتقد؟ )انتظروا ل�ت الرئيسية ال�ت
، واإليمان، واالنتماء، والممارسة،  ر الكلمات األساسية: التفك�ي

ّ
بإمكان المجموعة تذك

يحة ٣ واقرؤوا الكلمات المكتوبة عليها(. والتشكيك، والتغي�ي والرفض، ثم اعرضوا الرسش

منا أّن 	 
ّ
ي يمكن فيها تقييد حّرية الدين والمعتقد. لقد تعل تعّرفنا أيًضا إىل الحاالت ال�ت

الحّريات الداخلية – أي التفك�ي واالعتقاد وتغي�ي رأينا بشأن المعتقدات، ال يمكن 
تقييدها، ولكن ما نقوم به – أي ممارساتنا الدينية والمعتقدية، يمكن تقييدها إذا كانت 
ن واإلكراه والتحريض  ه ال ُيسمح بالتمي�ي

ّ
ّ بأشخاص آخرين بطرق معّينة. رأينا أيًضا أن ترصن

عىل العنف.

ي هذه 	 
ي نظرة �ن

ز الجلستان التاليتان عىل انتهاكات حّرية الدين أو المعتقد. سنل�ت
ّ
ك س�ت

الجلسة عىل أنواع االنتهاكات وأمثلة من جميع أنحاء العالم. يمكن أن يساعدنا ذلك 
ي كافة 

عىل فهم أثر هذه االنتهاكات عىل األشخاص من جميع األديان والمعتقدات �ن
ي مجتمعنا.

ي الجلسة القادمة تحديد االنتهاكات �ن
األماكن. وسنحاول �ن

رنا بتجارب 	 
ّ
ي نسمعها قد تذك قد تكون هذه الجلسات صعبة – ألّن القصص ال�ت

ي وما ال 
شخصّية صعبة وألّن بعض القضايا المطروحة قد تتحدى أفكارنا حول ما ينبىن

ي المجموعة. لذا، 
ي المجتمع. وقد يكون هناك أمور ال نتّفق بشأنها �ن

ي السماح به �ن
ينبىن

ر قواعدنا 
ّ
ي لبعضنا البعض، ونتذك

ي بعضنا ببعض ونصىن ي هذه الجلسة نعت�ن
دعونا �ن

ي كتبتم عليها القواعد األساسية  ب ال�ت
ّ

ي القل
األساسية! )استخدموا ورقة اللوح الور�ت

ن بها(. لتذك�ي المشارك�ي

قد ُيشِعرنا االستماع إىل قصص االنتهاكات باإلحباط أو ح�ت باليأس. ولكّننا نحتاج 	 
ء حيالها  ي

ن من فعل �ش
ّ
إىل أن نكون قادرين عىل تحديد المشكالت وفهمها ح�ت نتمك

. وإحداث التغي�ي

عرض موجز
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: فهم انتهاكات حّرّية الدين أو المعتقد  2٠ دقيقة ٢. عرض تقديمي
الوصف والغرض

ن بمختلــف أنــواع انتهــاكات حّريــة  يهــدف هــذا العــرض التقديــمي إىل زيــادة معرفــة المشــارك�ي
هــذه  ل 

ّ
العالــم. وتشــك أنحــاء  ي جميــع 

المعتقــد �ن أو  الديــن  المعتقــد وبوضــع حّريــة  أو  الديــن 
ي ســيطّور فيهــا المشــاركون مهاراتهــم  المعرفــة أساًســا لبقّيــة هــذه الجلســة وللجلســة التاليــة الــ�ت

ي تحليــل ســياق حّريــة الديــن أو المعتقــد.
�ن

الموارد

ي الصفحة 85 من هذا الدليل.	 
تجدون نّص العرض التقديمي �ن

ائح 4 إىل ٣9 من عرض الـPowerPoint  الخاّص 	  يتوافق هذا النّص مع الرسش
ائح. ن داخل هذه الرسش ي المالحظات الخاّصة بالمتحدث�ي

بالجلسة وقد تّم تضمينه �ن
ي الموارد الخاّصة بالجلسة.	 

ر أيًضا بنسخة Word قابلة للتعديل �ن
ّ
هذا النّص متوف

التحض�ي المسبق
ي الصفحة 15 "كيفّية التحض�ي لكّل جلسة".

ي اإلرشادات �ن
وا للجلسة كما هو وارد �ن حرصنّ

مــن  الرئيســية  النقــاط  دّونــوا  )أو  وبتكييفهــا    PowerPointالـــ ائــح  النــّص و�ش بقــراءة  قومــوا 
ب( وتمّرنــوا عــىل تقديــم العــرض التقديــمي 

ّ
ي القــل

ائــح عــىل ورقــة مــن أوراق اللــوح الــور�ت الرسش
القــالب. اللــوح  أوراق   / ائــح  الرسش باســتخدام 

مالحظة

ي تبدو أقل صلة  هذا العرض طويل ويتضمن العديد من األمثلة. يمكنكم االستغناء عن األمثلة ال�ت
بمجموعتكم. ويمكنكم أيًضا استبدال بعض األمثلة بقصص من سياقكم الخاص. ترد الرسائل 

ي حديثكم!
ن هذه النقاط �ن الرئيسية بالخط العريض. الرجاء تضم�ي

 1٠ دقائق ٣. نقاش جماعي
الوصف والغرض 

العــرض  ي 
مــوه �ن

ّ
تعل مــا  مــن معالجــة  ن  المشــارك�ي ن  لتمكــ�ي الســابق  التقديــمي  العــرض  مناقشــة 

. التقديــمي

كيفّية إدارة النقاش
ن عن تعليقاتهم وأسئلتهم العاّمة حول المدخالت ثّم اطرحوا األسئلة التالية: اسألوا المشارك�ي

ء لم تكونوا عىل علم به من قبل أو أدهشكم؟	  ي
هل هناك أي �ش

ها؟	  رت بكم أك�ث من غ�ي
ّ
ي العرض أث

ي سمعتموها �ن أّي من القصص ال�ت

ي سياقنا؟	 
ي تعتقدون أنها األك�ث إشكالية �ن ما أنواع االنتهاكات ال�ت

ي 
حــوا أّن المجموعــة ستســتمّر اآلن �ن ي الجلســة العامــة وا�ش

بعــد15 دقيقــة، اختتمــوا النقــاش �ن
مناقشــة المشــكالت واستكشــافها مــن خــالل تمريــن.

مالحظة

ي توت�ي الجو بطريقة غ�ي مفيدة. اشكروه عىل 
ة" أو يساهم �ن ي مقاطعة أّي شخص يبدأ بـ"إلقاء محارصن

ينبىن
دوا عىل ما يشعر به، ال سّيما عندما ينبع ذلك من تجارب ناجمة عن صدمة وحالة هشاشة. 

ّ
تعليقاته وأك

ن بالقواعد األساسية إذا لزم األمر، وحاولوا إعادة المحادثة إىل مكان يشعرون فيه باألمان –  روا المشارك�ي
ّ
ذك

ز عىل أمور مهمة يمكن أن يتفق عليها الجميع.
ّ
عىل سبيل المثال عن طريق طرح سؤال يرك

عرض تقديمي

نقاش جماعي

ن  نصيحة!  اطلبوا من المشارك�ي
االحتفاظ باألسئلة / التعليقات 

. ح�تّ نهاية العرض التقديمي
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ة مدتها دقيقتان حول حّرية  : عروض تمثيلية قص�ي ٤. تمرين تمثيلي
الدين أو المعتقد ٨٠ دقيقة

الوصف
ــا 

ً
ن وبالتــدّرب عليــه انطالق ي هــذا التمريــن، تقــوم المجموعــات بتأليــف عــرض تمثيــىلي مــن دقيقتــ�ي

�ن
ي تحــدث فيهــا  مــن ســيناريوهات بســيطة ُتعــىط لهــم. توضــح هــذه الســيناريوهات المواقــف الــ�ت
ي 

انتهاكات مختلفة لحّرية الدين أو المعتقد. ويتّم عرض األعمال التمثيلية ومناقشتها بعد ذلك �ن
ي كّل ســيناريو.

جلســة عامــة عــىل أن يقــوم المشــاركون بتحديــد انتهــاكات حّريــة الديــن أو المعتقــد �ن

الغرض
ي تحديد 

م النظري من العرض التقديمي إىل مهارات عملّية �ن
ّ
يهدف هذا التمرين إىل تحويل التعل

ي سياقهم.
ي االنتهاكات �ن

ن بالتفك�ي �ن انتهاكات حّرية الدين أو المعتقد وإىل السماح للمشارك�ي

الموارد والتحض�ي المسبق

ن 	  ي توّدون تشكيلها: من األمثل تشكيل مجموعت�ي حّددوا عدد المجموعات ال�ت
، بما أّن معظم  ن أو ثالث مجموعات تتكّون كّل منها من ٦ إىل 10 مشارك�ي

السيناريوهات تحتاج إىل ٦ شخصّيات عىل األقّل. تّم احتساب وقت التمرين 
لوا 

ّ
ا كحّد أقص(. ال تشك

ً
ليتناسب مع ٣ مجموعات كحّد أقص )٣0 مشارك

 إذا كنتم قادرين عىل تخصيص وقت أطول للجلسة!
ّ

مجموعات إضافية إل
ا من السيناريوهات التمثيلية الخمسة توّدون استخدامه، بناًء عىل 	  اختاروا أيًّ

لونها. يجب 
ّ
ي ستشك مدى مالءمة السيناريوهات وعىل عدد المجموعات ال�ت

ي 
أن يكون هناك سيناريو مختلف لكّل مجموعة. تجدون السيناريوهات �ن

الصفحات 92 إىل 94من هذا الدليل وعىل الرابط الخاّص بموارد الجلسة.
ن من كّل سيناريو تختارونه لتوزيعهما عىل المجموعة المعنّية.	  اطبعوا نسخت�ي
ن 	  ي مكتوب عليه التمي�ي

يحة 40 من عرض الPowerPoint أو لوح ور�ت الرسش
والقيود الحكومية وإخفاقات الحكومة والعنف.

كيفّية تقديم التمرين  5 دقائق
: حوا ما يىلي ا�ش

ي تحديد انتهاكات حّرية الدين أو 	 
سنجري تمريًنا قائًما عىل عرض تمثيىلي لمساعدتنا �ن

ي قد نواجهها. المعتقد ال�ت

سوف ننقسم إىل مجموعات. ستحصل كّل مجموعة عىل سيناريو مختلف – وهو 	 
ن عدد محدود من الشخصيات. عليكم أن  عبارة عن تسلسل بسيط ألحداث تجري ب�ي

! ن تقوموا بتمثيل هذا السيناريو خالل مّدة ال تزيد عن دقيقت�ي

سيكون لديكم 15 دقيقة لتأليف العمل التمثيىلي الخاّص بكم وللتدّرب عليه. وهذا 	 
الوقت ليس طوياًل، لذا قّسموا األدوار برسعة ثّم ارتجلوا!

ي 	 
ن �ن ة بتقديم عرضها التمثيىلي أمام الباق�ي بعد15 دقيقة، ستقوم كّل مجموعة صغ�ي

الجلسة العاّمة.

 يتخىّط 	 
ّ

ي ذلك – ولكن يجب أل
يمكنكم إضافة تفاصيل إىل القصة إذا كنتم ترغبون �ن

. ن عرضكم الدقيقت�ي

كم 	 
ّ
 تمثيلّية متقنة. فطالما أن

ً
ال تقلقوا! نحن نريد عروًضا تلقائية – وليس أعمال

تجّسدون القصة ع�ب أدائكم، تكونون قد حققتم الهدف بنجاح!

ن إىل مجموعات ووّزعوا عليهم السيناريوهات قّسموا المشارك�ي

تمرين ضمن 
مجموعات

تجدون ورقة السيناريو 
التمثيىلي هنا.

https://ihs.smc.global/wp-content/uploads/documents/LCC-Session-4-Drama-scenario-handout-AR-4.pdf
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كيفّية إجراء التمرين ٧5 دقيقة

 )15 دقيقة(	  التدّرب عل العمل التمثيلي
ن المجموعات لمساعدتهم عىل البدء. اطلبوا من المجموعات البدء بالتدّرب! تنقلوا ب�ي

مالحظة

ي هذا التمرين! ال تسمحوا بأن يتخىّط الوقت المخّصص للتدّرب عىل العرض مدة 
ام الوقت مهّم جًدا �ن اح�ت

/ النقاش. من المهّم أيًضا إدارة الوقت  15 دقيقة ألّن هذا يأخذ من الوقت المهّم المخّصص للعرض التمثيىلي
/النقاش، لكيال تستهلك المجموعات األوىل من وقت المجموعات الالحقة. أثناء أداء العرض التمثيىلي

 األداء والنقاش )5٠ دقيقة(	 
لوقت: 15 دقيقة لكّل مجموعة للعرض باإلضافة إل5 دقائق إضافّية إذا لزم األمر.

. تقّدم المجموعة عرضها  ن ن عرضها الذي يمتّد عىل دقيقت�ي تقّدم كّل مجموعة مّرت�ي
ن اآلخرين من  ي المّرة الثانية من تقديم العرض، عىل المشارك�ي

أّول مّرة دون مقاطعة. و�ن
ف 

ّ
ا لحّرية الدين أو المعتقد. تتوق

ً
فوا!" عندما يرون انتهاك

ّ
الجمهور أن يرصخوا "توق

ي مكانها(. اعرضوا 
عندها المجموعة مؤقًتا عن العرض )عىل أن تب�ت الشخصيات �ن

يحة الـPowerPoint  رقم 40 ثم اطلبوا من الشخص/األشخاص الذي/الذين  �ش
فوا!" اإلجابة بإيجاز عىل األسئلة التالية:

ّ
رصخ)وا( "توق

ي هذا المثال )عىل سبيل المثال، عداوات اجتماعية  	
أّي نوع من االنتهاكات ورد �ن

ي حماية 
ي األ�ة أو قيود حكومية أو إخفاق الحكومة �ن

ن أو عنف �ن عىل شكل تمي�ي
الناس( ومن يرتكبه؟

فون 
ّ
فوا!" فتتوق

ّ
تستكمل المجموعة تقديم عرضها ح�تّ يرصخ شخص آخر "توق

، يمكنكم االّطالع عليها  ي كّل عرض تمثيىلي
وتكّررون األسئلة أعاله. هناك ٣ انتهاكات �ن

ي الصفحات 92 إىل 94.
ي النسخة الخاّصة بالميرّسين من السيناريوهات التمثيلية �ن

�ن

، افتحــوا نقاًشــا أوســع  ن إذا كان هنــاك وقــت متبــقٍّ بعــد تقديــم المجموعــة عرضهــا مّرتــ�ي
التاليــة: ــا مــن األســئلة 

ً
انطالق

ي هذا السيناريو؟ ما هي المؤسسات أو من هم  	
ما الذي يجب أن يكون مختلًفا �ن

ن أو  /الذين يجب أن تترّصف/يترّصفوا بشكل مختلف أو ما هي القوان�ي ي األفراد ال�ت
ي يجب أن تكون مختلفة؟ القواعد ال�ت

من يمكنه التدخل بطريقة إيجابية لتغي�ي األمور؟ هل يمكن ألحد أعضاء المجتمع  	
ا؟

ً
أو لناشط أو منّظمة أو صانع قرار أن يحدث فرق

ي الحفــاظ 
ن �ن خّصصــوا 15 دقيقــة لــكّل مجموعــة ألداء العــرض/ المناقشــة وكونــوا صارمــ�ي

عــىل الوقــت! )إذا كان لديكــم مجموعتــان فقــط، يمكنكــم تخصيــص وقــت أطــول لذلــك(. 
ــه يجــب إعطــاء 

ّ
حــوا أن ي منتصــف الحديــث ولكــن ا�ش

اعتــذروا عنــد مقاطعــة المجموعــات �ن
ي نهاية الدقائق 

روا أن تصّفقوا لكّل مجموعة �ن
ّ
ي للجميع ألداء عروضهم. تذك

الوقت الكا�ن
ال15 المخّصصــة لهــا!

 مشاركات جماعية  )1٠ دقائق(	 
بعدما تقوم كّل المجموعات بتقديم عروضها ومناقشتها، هّنئوا الجميع عىل أدائهم مّرة 

ا من األسئلة التالية:
ً
أخرى، ثّم افتحوا نقاًشا أوسع انطالق

ي مجتمعنا؟ 	
ي األعمال التمثيلية �ن

ي رأيناها �ن ا انتهاكات شبيهة بتلك ال�ت
ً
هل تحدث أحيان

ما هو تأث�ي ذلك عىل الناس وعىل المجتمع ككّل؟ 	

ن للقيــام بذلــك.  ـهــم إذا كانــوا مرتاحــ�ي شــّجعوا األشــخاص عــىل مشــاركة قصصهــم أو تجاربـ
أثناء مشــاركة األشــخاص للقصص الشــخصية، حاولوا طرح أســئلة عامة – ما الذي تعنيه 
 ّ طوا الضــوء عــىل فكــرة أّن االنتهــاكات تــرصن

ّ
تجــارب كهــذه للمجتمــع ككّل؟ حاولــوا أن تســل

هــا تخلــق توّتــرات ومخاطــر للمجتمــع بــأ�ه.
ّ
ي النهايــة ألن

بالجميــع �ن
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 5 دقائق ٥. التعليقات الختامية وقصة صناع التغي�ي
الوصف والغرض

تهدف هذه القّصة الختامية إىل إلهام الناس لإليمان بأّن التغي�ي ممكن.

الموارد

طباعــة  أو   44 إىل   41 ائــح  الرسش الرابعــة،  بالجلســة  الخــاّص    PowerPointالـــ عــرض 
.41 يحــة  الرسش

ي قوله
ما ينب�ن

ي مجتمعنا، من السهل 	 
ي يواجهها األشخاص �ن عندما نشارك قصًصا حول المشكالت ال�ت

ي تسود فيها  ي المواقف ال�ت
أن نشعر بفقدان العزيمة. لكّن التغي�ي ممكن – ح�ت �ن

ة. الكراهية الشديدة والعنف! دعونا ننتهي بقّصة أمل أخ�ي

ي الموارد القابلة 	 
رة أيًضا �ن

ّ
ي الصفحة 95 )متوف

اقرأوا قّصة القس جايمس واإلمام أشافا �ن
يل الخاّصة بالجلسة(. ن للت�ن

إحداث التغي�ي هو عملّية بطيئة ولكن مهّمة للغاية. يبدأ ذلك عندما ندرك حالة حّرية 	 
ي بلدنا ومجتمعنا.

الدين أو المعتقد ليس فقط بالنسبة ألنفسنا، ولكن أيًضا لكّل شخص �ن

عرض موجز



 
 

 

اع دورة 
ّ
ر صن  ٤ا الجلسة  |  المحلّيي  ر التغيي 

 
 

8 5  

 نّص العرض التقديم  
 

 فهم انتهاكات حّرية الدين أو المعتقد 
 

ائح     الشر
 الجلسة.   PowerPointمن    ٣٩- ٤هذا النص المتعلق بالعرض التقديم  للجلسة الرابعة ترد رسومه التوضيحية ف 

  عدم إعطاء  ٢٠مالحظة :هذا العرض التقديم  طويل )أقّل بقليل من 
دقيقة( ويتضّمن العديد من األمثلة. قد ترغبون ف 

  قسم  
  استبدال بعض األمثلة بقصص من سياقكم. الرسائل الرئيسية ف 

األمثلة الّت  تبدو أقّل صلة بمجموعتكم أو حّتّ ف 
  حديثكم! استخدموا عرض الـ 

أو  PowerPoint"قصص عن..."  مكتوبة بالخّط العريض. الرجاء تضمي   هذه النقاط ف 
ائح الـ  ب لمساعدة  PowerPointنسخ مطبوعة من أهم شر

ّ
ائح عىل أوراق اللوح الورّف  القّل

أو اكتبوا مضمون الشر
 المشاركي   عىل معالجة المحتويات. 

 
 

 
مة 
ّ
 المقد

 

 

 
  جميع أنواع البلدان مشاكل بسبب غياب حّرية الدين أو 

يواجه جميع األشخاص ف 
رين وخطورة االنتهاكات ومن يرتكبها. المعتقد. وما   يختلف هو المتض 

 

 

 

  
، سوف نستمع إىل قصص واقعية عن التميي   والقيود المفروضة     هذا العرض التقديم 

ف 
 عىل الحقوق والعنف. 

 

 

 

 
ه  
ّ
ب هذه االنتهاكات من قبل الدولة وأفراد المجتمع. ٍوغالًبا ما نشي  إىل ذلك عىل أن

َ
رتك

ُ
وت

ا داخل  
ً
انتهاكات حكومية وعداوات اجتماعية. ولكن يمكن أن تحدث االنتهاكات أيض

 األشة وداخل المجتمعات الدينية. 
 

 

 

 
ا نوع رابع من االنتهاكات 

ً
  حماية الناس من االنتهاكات   –هناك أيض

وهو فشل الحكومة ف 
  المجتمع. يقع عىل عاتق الدولة واجب حماية كّل إنسان عىل 

أراضيها من التميي    ف 
  القيام بذلك. 

رة عىل حقوقهم ومن العنف. وتفشل العديد من الدول ف  ّ  والقيود غي  المير
 

 

  
 

 
 ما يكون التميي   والقيود المفروضة عىل الحقوق والعنف مّيابطة ومتداخلة.  

ً
عادة

  العنف عىل سبيل المثال. 
ّية وتساهم ف  ي  ويمكن أن تكون القيود تميي  

ّ
وغالًبا ما تغذ

االنتهاكات الحكومية والعداوات االجتماعية بعضها البعض، مّما يخلق حلقة مفرغة. 
  المجتمع، 

 عىل التعّصب ف 
ً
عّية ّ  ضد األقليات شر يعات الحكومّية الّت  تمي    التشر

تضف 
 .  
ّ

  المجتمع المحىل
ي إىل تميي   ومضايقات وعنف ف 

ّ
 مما يؤد

  المجتمع، يعتقد الناس أنه بإمكانهم إذا غضت السلطات الطرف عن 
االنتهاكات ف 

 اإلفالت من العقاب ويزداد التميي   والمضايقات والعنف سوًءا. 
  أجزاء مختلفة  

دعونا نلّف  نظرة عىل األشكال المختلفة من التميي   والقيود والعنف ف 
ا من بعض القصص الواقعية! وقد يرتبط بعضها بتجارب مررتم 

ً
 بها. من العالم انطالق
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 قصص عن التميي   
 

 

 
ر عىل كّل مجال من مجاالت الحياة. 

ّ
ا ويؤث

ً
 التميي   شائع جد

  
  أرياف شيالنكا. واجهت أشته التميي   من األغلبية البوذية ف 

ا ف  القّس كومار يعمل قسًّ
الكهرباء  قريته، وقام المدّرسون وزمالء الدراسة بالتنّمر عىل أطفاله، وتّم قطع إمدادات 

 .  
لهم هو مكان عبادة غي  قانون   

 مي 
ّ
 1والمياه عن األشة بحّجة أن

 
 

 

 
ي تخصيص األموال العامة

 
عير االستثمار    – تمارس بعض الحكومات سياسة التميي   ف

  مناطق األقليات. يمكن أن يخلق 
  البنية التحتية أو الصحة أو التعليم ف 

 أقل بكثي  ف 
ً
مثّل

. ذلك مخاطر    وعدم االستقرار السياس 
ر الطائف 

ّ
 طويلة األجل تفاقم التوت

ي طريقة عمل المؤسسات. 
 
ا ف

ً
إذ يمكن أن يواجه أطفال   يحصل التميي   أيض

  أنشطة دينية طائفية، أو 
، والمشاركة القشية ف  المدارس عىل سبيل المثال التميي  

حرم بعض  
ُ
  حاالت نادرة، ت

الكتب المدرسية الّت  تتحدث عن مجتمعهم بالسوء. وف 
   -الجماعات من التعليم 

فال ُيسمح للبهائيي   عىل سبيل المثال بااللتحاق بالجامعة ف 
   2ران.. إي
 

 
 قصص عن القيود والتميي   

 

 

 
  . ي بشكل مباشر أو غي  مباشر إىل التميي  

ّ
ا تؤد

ً
 تخلق العديد من أنواع القواني   قيود

 ما يمنع األقليات من إشادة و 
ً
 غالبا

ً
عتير لوائح التخطيط، الّت  قد تبدو محايدة، عائقا

ُ
ت

 دور عبادة خاصة بها.  
  روسيا صعوبات  
 عدم منحها األذونات، أو إنهاء عقود اإليجار   –ف 

ً
من خالل مثّل
 3البلدية بعد بدء البناء، أو أعمال الهدم. 

 
 

 

 
ا. يمكن أن تكون القواني   

ً
ية أيض ة وتميي  

ّ
ي تحكم تسجيل الطوائف الدينية تقييدي

 الت 
تطلب الحكومة الجزائرية من جميع الجماعات، الدينية أو غي  الدينية، التسجيل 

  .
ً
ة إذن التسجيل مثّل عَط الجماعة األحمدّية الصغي 

ُ
كجمعّية قبل البدء بأنشطتها. ولم ت

  نهاية عام 
قضّية قانونية ضد أفراد من المجتمع تّم  220، كانت هناك  2020وف 

هامهم بجرائم مثل إقامة ال
ّ
صة. ات

ّ
  أماكن غي  مرخ

 4صالة ف 
 

 

 

 
ا. 
ً
  عام  تقّيد بعض الحكومات الممارسات الدينية لمجتمعات األغلبية أيض

،  2020ف 
  الدولة مثل المدّرسي   

  تركمانستان موظف 
  منطقة "ليباب" ف 

أمر المسؤولون ف 
  المساجد  

دوهم بالطرد إذا شوهدوا ف 
ّ
 5والممّرضي   بعدم حضور صالة الجمعة وهد

 
 

 
 مصادر محلية  1
      iranian-expelled-student-https://www.theguardian.com/world/2013/feb/27/bahai The Guardian-صحيفة ذي غارديان   2

 university 
 https://www.forum18.org/archive.php?article_id=2508  ١٨منتدى   3
كية  4  freedom/algeria/-religious-international-on-report-https://www.state.gov/reports/2020 وزارة الخارجية األمي 

  ١٨https://www.forum18.org/archive.php?article_id=2555منتدى   5

https://www.theguardian.com/world/2013/feb/27/bahai-student-expelled-iranian-university
https://www.theguardian.com/world/2013/feb/27/bahai-student-expelled-iranian-university
https://www.forum18.org/archive.php?article_id=2508
https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/algeria/
https://www.forum18.org/archive.php?article_id=2555
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ا: قانون األشة وقواني    
ً
 الّت  يمكن أن تخلق قيود

  نوعي   آخرين من القواني  
ر ف 
ّ
لنفك

 التجديف أو الردة. 
 

 قانون األرسة 
اث وحضانة   ي تحكم الزواج والطالق والمي 

يمكن للقواني   العلمانية والدينية الت 
ة. 
ّ
ي ِيدة للحقوق وتميي  

ّ
 األطفال أن تكون مق

 
 

 

 
  عىل األزواج من مختلف األديان إخطار  

  الهند، يفرض قانون الزواج الخاص العلمان 
ف 

  قبل 
ل أشة  ٣٠القاض    الطلب ويرسل إشعاًرا إىل مي  

  ف 
ق القاض 

ّ
يوًما من الزفاف. فيحق

ف.  . وهذا يعّرض العديد من األزواج لخطر العنف المرتبط بالشر  6الزوجي  
 

 

 

 
، ولكن رّبتها جدتها الهندوسية   ّية ولدت ألبوين مسلمي     ماسوساي" شاّبة مالي  

"ريفان 
" إىل مركز إعادة تأهيل إسالم     

عىل الديانة الهندوسية. أرسلت محكمة دينية "ريفان 
ة 
ّ
  7أشهر لزواجها من رجل هندوس  ورفضها العودة إىل اإلسالم.  ٦لمد

 
 

 

 
ي بعض األحيان، تجعل قواني   األرسة الدينية وقواني   الردة األقليات عرضة 

 
ف

 لهجمات إجرامّية. 
  باكستان لالختطاف    

كّل عام، تتعّرض مئات الفتيات الهندوسيات والمسيحيات ف 
  
وتغيي  الدين باإلكراه والزواج القشي. هذا ما حصل لـ"مايرا شهباز" عندما كانت ف 

ة من عمرها. ذهب والداها إىل المحكمة السّيجاعها، ولكّن ترك اإلسالم  الرابعة عشر
  باكستان، وال يمكن ل

،  محظور ف  والدين مسيحيي   أن يكون لهم حضانة أطفال مسلمي  
، هربت "مايرا"،  لذلك، قضت المحكمة العليا بإعادتها إىل مختطفها. وبعد أسبوعي  
   
وه  اليوم تعيش مختبئة وتكافح من أجل إلغاء زواجها وإعادة تسوية وضعها القانون 

 8لتعود مسيحّية. 
 

 

 

 
ة  
ّ
 قواني   التجديف والرد

ه  
ّ
 أن
ّ
ة )ترك الدين( بالحفاظ عىل الوئام. إّل

ّ
ير قواني   التجديف والرد غالًبا ما يتّم تير

ساء استخدام 
ُ
ي بعض البلدان، ي

يمكن أن يكون لهذه القواني   تأثي  معاكس. فف 
  
ّ
 القواني   بحد

ّ
. لكن ، ويجري سوق اتهامات كاذبة ألغراض الثأر الشخصي القواني  

ا عىل الخطابات والسلوكيات بطرق تقّوض حّرية الدين أو ذ
ً
اتها غالًبا ما تفرض قيود

ال سّيما بالنسبة لألشخاص الذين ال تحّبذ الدولة أو مجتمع األغلبية  –المعتقد 
 معتقداتهم. 

غالًبا ما يكون األحمديون الذين يؤمنون برسول بعد محّمد، والملحدون واألشخاص  
ينتقدون الدولة أو أصحاب السلطة الدينية، عرضة للخطر، ولكن يمكن ألّي  الذين 

 شخص أن يصبح ضحية. 

 
6conversion-religious-and-marriage-interfaith-on-laws-auloverh-to-needs-https://www.theleaflet.in/india  
  The Leafletليفليت ذي صحيفة 
  asia.org/?p=7086-https://www.forumمنتدى آسيا7
8   

يطان  لمان الير  conversion-forced-abduction-child-and-shahbaz-motion/57474/maira-day-https://edm.parliament.uk/early-الير

 pakistan-ni-marriage-and 

https://www.theleaflet.in/india-needs-to-overhaul-laws-on-interfaith-marriage-and-religious-conversion/
https://www.theleaflet.in/india-needs-to-overhaul-laws-on-interfaith-marriage-and-religious-conversion/
https://www.theleaflet.in/india-needs-to-overhaul-laws-on-interfaith-marriage-and-religious-conversion/
https://www.theleaflet.in/india-needs-to-overhaul-laws-on-interfaith-marriage-and-religious-conversion/
https://www.theleaflet.in/india-needs-to-overhaul-laws-on-interfaith-marriage-and-religious-conversion/
https://www.theleaflet.in/india-needs-to-overhaul-laws-on-interfaith-marriage-and-religious-conversion/
https://www.theleaflet.in/india-needs-to-overhaul-laws-on-interfaith-marriage-and-religious-conversion/
https://www.theleaflet.in/india-needs-to-overhaul-laws-on-interfaith-marriage-and-religious-conversion/
https://www.theleaflet.in/india-needs-to-overhaul-laws-on-interfaith-marriage-and-religious-conversion/
https://www.forum-asia.org/?p=7086
https://edm.parliament.uk/early-day-motion/57474/maira-shahbaz-and-child-abduction-forced-conversion-and-marriage-in-pakistan
https://edm.parliament.uk/early-day-motion/57474/maira-shahbaz-and-child-abduction-forced-conversion-and-marriage-in-pakistan
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  عام 
يا عىل فّت مسلم يبلغ من العمر ٢٠٢٠ف    شمال نيجي 

  ١٢، حكمت محكمة دينية ف 
. وقد ألغت محكمة استئناف علمانية  ١٠عاًما بالسجن  سنوات بعد اتهامه بسب النتر 

  عام 
ه ف 

ّ
، ولكّن خطر التعّرض لهجمات انتقامية يعّرض أمن ٢٠٢١الحكم الصادر بحق

  المنطقة للخطر. 
 9أشته الّت  تعيش ف 

 
 

 

 
، الخطاب الذي يجب حظره هو خطاب التحريض عىل   وبحسب القانون الدولي

 من وقف العنف، تميل قواني   التجديف والردة إل تشجيعه من خالل  العنف. 
ً
وبدال

ا عن معتقدات ال تحبها األغلبية يجب   ون سلميًّ ّ
 األشخاص الذين يعير

ّ
دعم فكرة أن
بوا. 

َ
 أن يعاق

 
 

 

 
 رقابة الدولة 

ا هي المراقبة والرصد 
ً
ي تخلق قيود

من بي   المجاالت األخرى ألنشطة الدولة الت 
ي تطّبقها الحكومة عىل أنشطة المجتمعات الدينية وتمويلها. 

م الت 
ّ
عىل سبيل   والتحك

  شيالنكا عن تّعرضها للرصد من قبل سلطات الدولة 
 10المثال، أبلغت بعض الكنائس ف 

 . ي
جاه أوسع لتقليص المساحة المتاحة المجتمع المدن 

ّ
ي إطار ات

 
 وهذا يندرج ف

ا هو غرب الصي   حيث تّم تطوير  ولعّل المكان الذي يسود فيه أكي  
ً
أشكال المراقبة تطرف

ات األمنية من التعّرف عىل أعضاء أقلية   تقنّية التعّرف عىل الوجه لتمكي   الكامي 
طة بموقعهم.   11األويغور ذات األغلبّية المسلمة وإخطار الشر

 
 

 

 
 القيود المجتمعّية

ا تقييد الحقوق داخل األش أو 
ً
الجماعات الدينية أو المجتمع األوسع. وغالًبا يمكن أيض

حرم النساء من الفرص، مثل  
ُ
ر ذلك عىل الرجال والنساء بشكل مختلف. فغالًبا ما ت

ّ
ما يؤث

دراسة الالهوت، وقد يكون سلوك المرأة وممارستها للشعائر الدينية عرضة لسيطرة  
 األشة أو المجتمع عىل أسس دينّية. 

  للنساء اللواّن  ينتمي   إىل األقليات  غالًبا ما تقّيد 
مجتمعات األغلبية التعبي  الديت 

 الضغط عىل النساء إلخفاء هويتهّن الدينية للحصول عىل وظيفة 
ُ
ا، من خالل مثّل

ً
أيض
 ما. 
 

 

 

 
ت عليها 

َ
  مض. عندما تخّرجت من الجامعة، ُعِرض

"ماريا" شاّبة مسيحية تعيش ف 
ها إذا قبلت بهذه الوظيفة، فسيكون عليها ارتداء 

ّ
  أحد البنوك، حيث قيل لها إن

وظيفة ف 
ه من غي  العادل أن تضّطر إىل التظاهر بانتمائها لهوّية دينية  

ّ
ت "ماريا" أن الحجاب. اعتير

 12ضت الوظيفة.  مختلفة، لذلك رف
 
 
 
 

 
  africa-https://www.bbc.com/news/world-55756834 أخبار ال نر  نر  س  9

 مصادر محلية  10
 racial-intelligence-artificial-surveillance-https://www.nytimes.com/2019/04/14/technology/china-صحيفة النيو يورك تايمز  11

 profiling.html 
 ، وهو اسٌم مستعار ألسباٍب أمنيةالمصدر: ماريا   12

https://www.bbc.com/news/world-africa-55756834
https://www.nytimes.com/2019/04/14/technology/china-surveillance-artificial-intelligence-racial-profiling.html
https://www.nytimes.com/2019/04/14/technology/china-surveillance-artificial-intelligence-racial-profiling.html
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 قصص عن العنف

 

 

 
  موضوع العنف. 

ر اآلن ف 
ّ
خطاب الكراهية وجرائم الكراهية هي من بي   أكير دعونا نفك

ا. وأماكن العبادة واألشخاص الذين يقصدونها معّرضة/معّرضون  
ً
أشكال العنف شيوع

 بشكل خاّص لجرائم الكراهية. 
ازيل، يتعّرض أتباع الديانات األفروبرازيلية التقليدّية لهجمات عنيفة من    الير

ف 
 دينهم 

ّ
ون أن انهم المسيحيي   الجدد من أتباع الحركة الخمسينّية الذين يعتير جي 

. وقد أبلغ األب مارسيو، وهو كاهن من ديانة كاندومبليه، عن أكي  من  ّ  
هجوًما  ٢٠شيطان 

 
ّ
. عىل معبده، بينما لم تت طة أي إجراء لمعاقبة الفاعلي     13خذ الشر

 
 

 

 
ر الرجال والنساء بشكل مختلف. 

ّ
 ما يتأث

ً
 مّرة أخرى، عادة

  السويد، ال سّيما اللواّن  يرتدين مالبس دينية مثل الحجاب، أكي  
النساء المسلمات ف 

 
ّ
  حي   أن

  األماكن العامة، ف 
الرجال  عرضة  لجرائم الكراهية الّت  يرتكبها غرباء ف 

انهم أو زمالؤهم.   عرضة لجرائم الكراهية الّت  يرتكبها جي 
  14المسلمي   أكي 

 

 

 

 
ي العديد من األماكن، فاقمت جائحة كورونا األنماط الحالية من التميي   والكراهية. 

 
 وف

  أعقاب احتفال   
وس ف    الفي 

ّ   الهند بإطالق جهاد الكورونا بعد تفشر
هم مسلمون ف 

ُّ
ات

   
. "أحمد شيخ" هو بائع متجّول مسلم يكافح من أجل كسب لقمة عيشه. ف    إسالم 

ديت 
، طلبت منه عصابة من القوميي   الهندوس أن يقفل كشكه ويغادر ٢٠٢٠نيسان/أبريل 

 المسلمي   كانوا 
ّ
ه ألن

ّ
يتآمرون لنشر كورونا. حاول "أحمد" أن يدافع عن نفسه، ولكن

ة  طة، رفضت األخي  . وعندما حاول تقديم شكوى للشر ح بالعص  ب المير تعّرض للض 
 .  
  الشوارع غي  قانون 

 البيع ف 
ّ
  15تسجيل القضية بحّجة أن

 

 

   

 
ي المجتمع هو العنف 

 
 ف
ً
 أكير أشكال االنتهاك تطرفا

ّ
ي والهجمات اإلرهابية. إن

 الطائف 
   
ع بتقليد من التسامح الديت 

ّ
القّس صموئيل هو من شمال بوركينا فاسو، وهو بلد يتمت
  عام 

، أصبحت الهجمات عىل  ٢٠١٩الذي تعمل الجماعات اإلرهابية عىل تقويضه. ف 
  مخّيم  

الكنائس جزًءا من اسّياتيجية هذه الجماعات. ويعيش القّس صموئيل اآلن ف 
 ازحي   داخلًيا. ويقول: للن
 

 "لقد حّطمت هذه الهجمات حياة شعبنا. نحن نشعر بألم عميق".  
 

ة الهجمات اإلرهابية منذ عام 
ّ
رت عىل الجميع، حيث نزح ٢٠١٩وقد تصاعدت حد

ّ
، وأث

 16أكي  من مليون شخص 
 

 
  

 
  https://rioonwatch.org/?p=40117 منظمة ريو اون واتش13
  السويدي لمنع الجرائمالمجلس الو  14

 islamofobiska-31-03-bra/arkiv/press/2021-fran-bra/nytt-https://www.bra.se/om-طت 

htmlformer.-olika-manga-i-sig-yttrar-hatbrott 
hawkers-and-vendors-attacking-and-against-discriminating-targeting-https://sabrangindia.in/article/stop-سابرانغ الهند  15

 hawker-national 
  faso-list/burkina-watch-https://www.opendoorsuk.org/persecution/world   منظمة األوبن دورز، المملكة المتحدة 16

https://rioonwatch.org/?p=40117
https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2021-03-31-islamofobiska-hatbrott-yttrar-sig-i-manga-olika-former.html
https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2021-03-31-islamofobiska-hatbrott-yttrar-sig-i-manga-olika-former.html
https://sabrangindia.in/article/stop-targeting-discriminating-against-and-attacking-vendors-and-hawkers-national-hawker
https://sabrangindia.in/article/stop-targeting-discriminating-against-and-attacking-vendors-and-hawkers-national-hawker
https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-list/burkina-faso
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ي لها صالت باإلسالم عىل 
اإلحصاءات  عىل الّرغم من سيطرة الجماعات اإلرهابية الت 

ل فيها جماعات أخرى 
ّ
ي تشك

 هناك العديد من السياقات الوطنية الت 
ّ
 أن

ّ
العالمية، إّل
 . ا أكير

ً
 تهديد

لون أكير تهديد 
ّ
 المتطّرفي   اليمينيي   يشك

ّ
  بعض الدول الغربية أن

تعتير األجهزة األمنّية ف 
 .  
ّ

إرهانر  محىل
  عام  17

تل ٢٠١٨وتستهدف هذه الجماعات األقليات الدينية. فف 
ُ
  ١١، ق

تل 
ُ
غ" بالواليات المتحدة األمريكية، وق   مسجد "بيتسير

 ف 
ً
  مسجد   ٥١شخصا

 ف 
ً
شخصا

  عام 
ش" بنيوزيلندا ف    مدينة "كرايستشي 

 .٢٠١٩ف 
 

 

 

 
طة أو األجهزة األمنية أو  الجيش أو يمكن أن يستهدف العنف الذي تمارسه الشر

ا أو مجتمعات بأكملها. 
ً
فها الدولة أفراد

ّ
ي توظ

   العصابات الت 
يظهر وضع األويغور ف 

. واجهت نساء   درجة التطّرف الّت  يمكن أن يصل إليها العنف الحكوم 
غرب الصي  

الت  
ّ
  معد

األويغور عمليات التعقيم ومنع الحمل القشّية، مّما أدى إىل انخفاض هائل ف 
مليون من األويغور إىل معسكرات إعادة التثقيف   ١.٨رسال حواىل الوالدات. وتّم إ

ألسباب مثل ارتداء الحجاب أو إطالة اللحية. ويتّم اإلبالغ عن حاالت تعذيب واغتصاب  
الء من التعبي  بلغتهم وممارسة دينهم، ويتّم تلقينهم    

داخل المعسكرات، حيث ُيحرم الي 
 هذه المعسكرات ه  مراكز تعليمية  أيديولوجية الدولة. وتزعم الحكومة الصي

ّ
نية أن

 18تطوعية. 
 

 المسؤوليات واإلخفاقات الحكومية  
 

 

 
  حماية الناس. 

ة عىل فشل الحكومة ف  تتحّمل الحكومات دعونا نلّف  نظرة أخي 
 ما يزداد التميي   

ً
ي القيام بذلك، عادة

 
مسؤولية حماية حقوق اإلنسان. وعندما تفشل ف

 
ّ
ي  والعنف. ولكن

 
ي مواجهة حاالت فردية يمكن أن تساعد ف

 
لة ف

ّ
طة الفعا إجراءات الشر

 وقف االنتهاكات. 
 

 

 

 
  عام  
  جنوب  ٢٠١٧ف 

، توفيت امرأة عجوز تحّولت من اإلسالم إىل المسيحية ف 
ة البلدية، احتّجت مجموعة يرأسها إمام     مقير

 
ستان. وعندما حاولت ابنتها دفنها ف غي   قي 

ة بعنف عىل 
ّ
الموضوع. وقد تّم نبش الجثة أكي  مّرة إىل أن أثار اهتمام الجمهور المحل

 فعل السلطات. وقد تّم محاسبة الجناة  وتراجعت األصوات الراديكالية  
ّ
بالقضّية رد

  19المناهضة لالشخاص المتحّولي   إىل دين آخر. 
 

 

 

 
ل لدى حصول االنتهاكات داخل 

ّ
ي التدخ

 
األرسة أو غالبا ما تفشل السلطات ف

  ٢٢وقعت "نادية"، وه  طالبة جامعية مسيحية تبلغ من العمر   المجتمعات الدينية. 
  حّب زميل لها 

  األردن، ف 
وهو مسلم. وعندما علمت أشتها باألمر،  –عاًما تعيش ف 

نت "نادية" من الفرار، ولكن 
ّ
ل وقامت بتعذيبها. وتمك رفضت السماح لها بمغادرة المي  

  هذه   بعد شهرين، وجدها 
ا تخفيفّية ف 

ً
 هناك ظروف

ّ
ت المحكمة أن والدها وقتلها. واعتير

ف" فلم ترسله إىل السجن.   الوالد ارتكب الجريمة بداع  "الشر
ّ
  20الحالة ألن

 
ك  17   116s894is.xml-https://www.congress.gov/116/bills/s894/BILLS الكونغرس األمي 
of-tells-50-teacher-minority-https://www.theguardian.com/world/2020/sep/04/muslim The Guardian-صحيفة ذي غارديان  18

china-xinjiang-in-sterilisation-forced 
  https://www.forum18.org/archive.php?article_id=2248  ١٨منتدى 19
 مصادر محلية  20

https://www.congress.gov/116/bills/s894/BILLS-116s894is.xml
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/04/muslim-minority-teacher-50-tells-of-forced-sterilisation-in-xinjiang-china
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/04/muslim-minority-teacher-50-tells-of-forced-sterilisation-in-xinjiang-china
https://www.forum18.org/archive.php?article_id=2248
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 الخاتمة 

 

 

 
  هذا العرض التقديم  مواضيع التميي   والقيود والعنف الذي ترتكبه الحكومات 

تناولنا ف 
  
  حماية األفراد. واألفراد ف 

ا إىل فشل الدولة ف 
ً
 المجتمع. وتطّرقنا أيض

 يمكننا استخالص عدة استنتاجات من القصص الّت  تعّرضنا إليها: 
 

 

 

 

  جميع أنواع البلدان وتطال الناس من جميع األديان  ●
تحدث االنتهاكات ف 

ر، ومدى 
ّ
انتشار والمعتقدات. وما يختلف من سياق إىل آخر هو الطرف المتأث

  ارتكابها. 
تها وخطورتها ومدى مشاركة الحكومة ف   االنتهاكات ووتي 

 

 

 

●   
يمكن للعديد من أنواع القواني   والسياسات الحكومية المختلفة أن تساهم ف 

 االنتهاكات. 
 

 

 

 

رون بشكل  ●
ّ
ًرا، باإلضافة إىل أولئك الذين يفك ّ  ما تكون األقليات ه  األكي  تض 

ً
عادة

ا باالنتهاكات مختلف داخل 
ً
ر أيض

ّ
 -األغلبية. لكّن مجتمعات األغلبية يمكن أن تتأث

ها اإلرهاب. 
ّ
 ليس أقل

 
 

 

 
 ما تنطوي   ●

ً
توضح القصص الّت  رأيناها كيف أن انتهاكات حرية الدين أو المعتقد عادة

ا 
ً
  الحياة   - عىل انتهاكات لحقوق أخرى أيض

  التعليم أو الزواج أو الحق ف 
مثل الحق ف 

ر الرجال والنساء . 
ُّ
من جرائم الكراهية  -توضح العديد من القصص مدى اختالف تأث

ف إىل التعقيم القشي.   والزواج القشي وجرائم الشر
 

 

 

 
  المجتمع، وإخفاقات  ●

 
ي االنتهاكات ف

ّ
تظهر العديد من القصص الّت  سمعناها كيف تغذ

  يخلق حلقة مفرغة. الحكومة، واالنتهاكات الحكومّية بعضها البعض، مّما 

 

 

 
، كما    معاناة شخصية هائلة للناس العاديي  

تتسّبب انتهاكات حّرية الدين أو المعتقد ف 
  الجميع من انعدام األمن ومن التداعيات  

  النهاية، يعان 
ها تزعزع استقرار المجتمع. وف 

ّ
أن

 االقتصادّية واالجتماعّية. 
الجماعة الدينّية الّت  ننتم  إليها، لدينا الكثي  لنكسبه بغّض النظر عن هوّيتنا أو عن 

  بلدنا. ولدينا جميًعا مؤمنون من 
من احّيام حّرية الدين أو المعتقد لجميع األشخاص ف 

ة أن يكون لهم حقوق 
ّ
  بلدان أخرى ويريدون بشد

نفس ديننا يعيشون كأقلّيات ف 
  كّل مكا

  متساوية فيها. الحقوق المتساوية للجميع، ف 
ً
 أكي  سعادة وأمانا

ً
ن، تخلق عالما

 .
ً
 لنا جميعا
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سيناريوهات العروض التمثيلية 
ة مدتها دقيقتان القص�ي

نسخة مفّصلة للميرسين
الرابعــة  الجلســة  لتمريــن  حــة  المق�ت الســيناريوهات  عــىل  العثــور  يمكنكــم  الصفحــات  هــذه  ي 

�ن
ة تتعلق بحرية الدين أو المعتقد مدتها دقيقتان". ويتضمن كل سيناريو  "عروض تمثيلية قص�ي

ثالثــة انتهــاكات لحريــة الديــن أو المعتقــد وهنــاك خمســة ســيناريوهات لالختيــار مــن بينهــا.

ي العمل
ي الشارع و�ن

السيناريو: �ن
ي طريقهــا إىل العمــل ترتــدي مالبــس تعكــس انتماءهــا إىل هوّيــة دينيــة مــن األقلّيــات. 

هنــاك امــرأة �ن
ا وتطلب منه المساعدة  طيًّ يبدأ أحد الماّرة بمضايقتها بسبب لباسها. ال أحد يساعدها. ترى �ش
طي ال يســاعدها بــأّي شــكل مــن األشــكال. هي  – يهــرب الشــخص الــذي كان يضايقهــا، ولكــّن الــرسش
قية. قيته. مّرة جديدة، لم تحصل هي عىل ال�ت ي بزميل مبتدئ يحتفل ب�ت

تصل إىل مكتبها وتلت�ت

الشخصيات
، شخص من الماّرة، الزميل. طي الشخصيات األساسية: المرأة، الشخص المضايق، الرسش

الشخصيات اإلضافية: زمالء وماّرة آخرون.

ي هذا السيناريو
االنتهاكات �ن

ن عــىل أســاس الهويــة الدينيــة للشــخص وفشــل  ــز هــذه الحالــة عــىل المضايقــة والتميــ�ي
ّ
ترك

ي اتخــاذ أي خطــوات لمواجهــة ذلــك.
الســلطات �ن

العداوات االجتماعية: المضايقة / جريمة الكراهية	 
طي لم يساعدها.	  ي الحماية: الرسش

فشل الحكومة �ن
ي العمل.	 

ي لألقليات �ن
ن – حاجز غ�ي مر�ئ العداوات االجتماعية: التمي�ي

السيناريو: دور العبادة
الســلطات  مــن  إذن  عــىل  وحصلــت  أرض  قطعــة  دينّيــة  أقلّيــة  إىل  تنتــمي  مجموعــة  ت  اشــ�ت
ي الموقــع، وبــدأ يتعــّرض الموقــع للتخريــب بشــكل 

لبنــاء مــكان عبــادة لهــا. بــدأت أعمــال البنــاء �ن
ي اّدعــت أنهــا ال تســتطيع  طــة والســلطات المحليــة الــ�ت منتظــم. اتصــل أعضــاء المجموعــة بالرسش
ي كّل مــرة يقصــد 

ا، ولكــن �ن ً ي اســتكمال أعمــال البنــاء أخــ�ي
ء حيــال ذلــك. نجحــوا �ن ي

فعــل أي �ش
فيهــا المؤمنــون دار العبــادة، يتعّرضــون لمضايقــات ومقاطعــة مــن أفــراد مجتمــع األغلبيــة.

الشخصيات
عــن  ممّثــل  طــة،  رجــل �ش األقلّيــة،  المجموعــة  إىل  ينتميــان  فــردان  األساســية:  الشــخصيات 

األغلبيــة. المجموعــة  إىل  ينتميــان  فــردان  المحليــة،  الســلطة 
ي األقلية واألغلبية.

الشخصيات اإلضافية: أعضاء إضافيون ينتمون إىل مجموع�تَ

ي هذا السيناريو
االنتهاكات �ن

فشــل  وعــىل  الديــن  عــىل  القائمــة  االجتماعيــة  العــداوات  عــىل  القضيــة  هــذه  ــز 
ّ
ترك

ذلــك. حيــال  ء  ي
�ش بــأّي  القيــام  ي 

�ن الســلطات 
العداوات االجتماعية: تخريب موقع البناء.	 
ي الحماية: السلطات ال تتخذ أي إجراء.	 

فشل الحكومة �ن
العداوات االجتماعية: المضايقات خارج مكان العبادة.	 
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ي المدرسة
السيناريو: حّرية الدين أو المعتقد �ن

 ابتدائيــة رســمّية، 
ً
ي يبلــغ مــن العمــر 12 عاًمــا وينتــمي إىل مجتمــع األقليــة، مدرســة يرتــاد صــ�ب

ي ديانــة األغلبيــة وُيطلــب منــه المشــاركة 
واليــوم هــو يــوم درا�ي عــادي. يبــدأ اليــوم بالصــالة �ن

 مــن كتــاب مــدر�ي يتحــّدث عــن 
ً

فيهــا. بعــد الصــالة، خــالل حّصــة التاريــــــخ، يقــرأ المــدّرس فصــل
احة بعــد الحّصــة، يتنّمــر  ي ينتــمي إليهــا الفــ�ت بعبــارات مهينــة. وخــالل االســ�ت األقلّيــة الدينيــة الــ�ت

ي ألعابهــم.
كونــه �ن عليــه زمــالؤه بســبب هويتــه الدينيــة وال يرسش

الشخصيات
، مــدّرس لتــالوة الصلوات/لحّصــة التاريــــــخ، زميــالن اثنــان للفــ�ت  الشــخصيات األساســية: الفــ�ت

ي الفصــل.
�ن

الشخصيات اإلضافية: مدّرسون وزمالء إضافيون.

ي هذا السيناريو
االنتهاكات �ن

قبــل  مــن  المعتقــد  أو  الديــن  لحّريــة  المؤسســية  االنتهــاكات  عــىل  الحالــة  هــذه  ــز 
ّ
ترك

ي توافــق عــىل الكتــب المدرســية، والمدرســة،  الجهــات الحكوميــة )الهيئــة التعليميــة الــ�ت
العــداوات االجتماعيــة. ي 

والمــدّرس)ة(( وكيــف يســاهم ذلــك �ن
ي ديانة األغلبية.	 

ي الصالة �ن
انتهاكات الحكومة: المشاركة القرسية �ن

ي الكتب المدرسية.	 
ية �ن ن انتهاكات الحكومة: نصوص تمي�ي

العداوات االجتماعية: التنّمر من قبل زمالء الدراسة. 	 

ي األرسة
السيناريو: حّرية الدين أو المعتقد �ن

ي مهنــة التدريــس. والداهــا 
تريــد فتــاة تبلــغ مــن العمــر 17 عاًمــا االلتحــاق بالجامعــة لتتخّصــص �ن

ف العائلــة. همــا  ّوج لحمايــة �ش ن تــ�ت يرفضــان الســماح لهــا بذلــك، ويريــدان لهــا بــدل ذلــك أن 
ل.  ن يجــادالن بــأّن دينهــم ال يشــّجع تعليــم الفتيــات، حيــث أن دور الزوجــة هــو أن تكــون رّبــة مــ�ن
ــا مــن تزويجهــا 

ً
الفتــاة ال توافــق عــىل هــذه المعتقــدات وتريــد أن تّتخــذ قراراتهــا بنفســها. خوف

ي مدينــة أخــرى. 
لهــا لتقيــم مــع صديقــة أكــ�ب ســًنا منهــا تعيــش �ن ن بشــكل قــرسي، هي تهــرب مــن م�ن

 عنهــا. 
ً
طــة الفتــاة، تعيدهــا إىل والديهــا رغمــا طــة عــن فقدانهــا. وعندمــا تجــد الرسش بلــغ أ�تهــا الرسش تُ

لهــا. ن ّوج مــن رجــل لــم تقابلــه مــن قبــل وال ُيســَمح لهــا بمغــادرة م�ن ن ، تــ�ت ي اليــوم التــاىلي
�ن

الشخصيات
طة، وزوج الفتاة. الشخصيات األساسية: الفتاة، والدتها ووالدها، صديقتها، رجل �ش

ون حفــل الزفــاف، رجــال  الشــخصيات اإلضافيــة: أفــراد آخــرون مــن العائلــة، أشــخاص يحــرصن
طــة إضافيــون. �ش

ي هذا السيناريو
االنتهاكات �ن

ن حقوق المرأة وحّرية الدين أو المعتقد. ط هذه الحالة الضوء عىل التقاطعات ب�ي
ّ
تسل
ي األ�ة: رفض السماح بتعليم االبنة.	 

 العداوات االجتماعية – االنتهاكات �ن
ي أن تقّرر بنفسها ما تؤمن به )فيما 

ي التعليم ولحّقها �ن
هذا انتهاك لحق االبنة �ن

ق عىل سبيل المثال بما يقوله هللا عن تعليم الفتيات( والترصف وفًقا 
ّ
يتعل

ي حّرية الدين أو المعتقد.
ي التعليم و�ن

ا لحّقها �ن
ً
لذلك. وُيعت�بَ ذلك بالتاىلي انتهاك
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ي هذا السيناريو
االنتهاكات �ن

 عنها 	 
ً
ل والديها رغما ن طة الفتاة إىل م�ن ي توف�ي الحماية: تعيد الرسش

فشل الحكومة �ن
وعىل الرغم من إمكانّية إجبارها عىل الزواج.

ي األ�ة: الزواج القرسي وتقييد حرّية الحركة.	 
العداوات االجتماعية – االنتهاكات �ن

مالحظة 

ام   اح�ت
ً
 لمعتقداتهم ولكن عليهم أيضا

ً
، يحق للوالدين تربية أبنائهم وفقا بموجب القانون الدوىلي

ق بالدين أو المعتقد )أو أمور 
ّ
ي ما يتعل

خاذ قراراتهم بنفسهم �ن القدرة المتنامية لدى األبناء عىل اتّ
حياتية أخرى(.

السيناريو: رفع الصوت – الفساد والعنف
بّيــة عــن تعّرضهــا 

ّ
ي إحــدى الجامعــات الحكوميــة بإبــالغ الجريــدة الطل

تقــوم طالبــة جامعيــة �ن
ب مقابلــة مــع 

ّ
ن الطــل ن مــن بــ�ي . فُيجــري أحــد الصحفيــ�ي ن لتحــّرش جنــسي مــن قبــل أحــد المدّرســ�ي

مدير الجامعة حول القضية. تســى الجامعة إىل التســ�تّ عىل هذه القصة، فتنرسش إشــاعة عىل 
ي انتقــد المعتقــدات الدينيــة والزعمــاء 

مواقــع التواصــل االجتمــاعي مفادهــا أّن الطالــب الصحــ�ن
والجريــدة  ي 

الصحــ�ن ُمّتهمــة  الجامعــة  أمــام  للتظاهــر  عنيفــة  عصابــة  فتجّمعــت   . ن الدينيــ�ي
طــة  الرسش بيــة وتعتقــل 

ّ
الطل الجريــدة  هــذا كذريعــة إلغــالق  الجامعــة  بالتجديــف. فتســتخدم 

ي بشــبهة التجديــف.
الصحــ�ن

الشخصيات
طة ، مدير الجامعة، عضوان من العصابة، رجل �ش ي

الشخصيات األساسية: طالبة، صح�ن
الشخصيات اإلضافية: أعضاء إضافيون من العصابة

ي هذا السيناريو
االنتهاكات �ن

الجمعيــات  التعبــ�ي وتكويــن  ن حريــة  بــ�ي التقاطعــات  الضــوء عــىل  المثــال  هــذا  ط 
ّ
يســل

والفســاد. اإلنســان  انتهــاكات حقــوق  ن  بــ�ي والصــالت  المعتقــد  أو  الديــن  وحّريــة 
انتهاكات الحكومة: استخدام االتهامات الدينية من قبل الجامعة )المملوكة 	 

للدولة( للتغطية عىل الجريمة.
العداوات االجتماعية: العصابة العنيفة	 
ي	 

طة تعتقل الطالب الصح�ن انتهاكات الحكومة: الرسش
تكويــن  حّريــة  ي 

�ن للحــق  انتهــاك  هــو  الطالبّيــة  الجريــدة  إغــالق  ذلــك:  إىل  باإلضافــة 
. التعبــ�ي ي 

�ن والحــّق  الجمعيــات 



ن  | الجلسة 4 دورة صّناع التغي�ي المحلّي�ي

9 5

قصة

قصص صناع التغي�ي
ي إطار التعليقات الختامية للجلسة الرابعة.

ُتقرأ القّصة التالية �ن
.PowerPoint ائح 41 إىل 44 من عرض الـ ي الرسش

 ترد رسومها التوضيحية �ن

قّصة القّس جايمس واإلمام أشافا
ي عــام 1992، كان القــّس جايمــس واإلمــام أشــافا 

هــذه قّصــة القــّس جايمــس واإلمــام أشــافا. �ن
، وقــد احتــدم االقتتــال العنيــف بينهمــا  ن ن متنازعتــ�ي ن ميليشــياوّيت�ي أّســان مجموعتــ�ي ن ي�ت شــاّب�ي
ي هــذه المواجهــات العنيفــة 

يــا. فقــد القــّس جايمــس يــده �ن ي شــمال نيج�ي
ي �ن ي إطــار رصاع ديــ�ن

�ن
ن مــن أقاربــه. فأصبــح االثنــان عدّويــن لدوَديــن  بينمــا خــرس اإلمــام أشــافا مرشــده الــرو�ي واثنــ�ي

وأقســما عــىل االنتقــام. 

المجتمــع  لقــادة  اجتمــاع  فخــالل  ء.  ي
بالصدفــة كّل �ش لقــاء حصــل   ّ غــ�ي أعــوام،  بضعــة  بعــد 

ن األطفــال ضــّد شــلل األطفــال، اجتمــع الزعيمــان الدينيــان بفضــل صديــق  ي حــول تحصــ�ي
ّ

المحــىل
ك. شــبك الصديــق يديهمــا مًعــا وقــال لهمــا، "أعلــم أّن لديكمــا القــدرة عــىل الحفــاظ عــىل  مشــ�ت

ي بلدنــا. أريدكمــا أن تتحّدثــا".
الســالم �ن

كة   أنهمــا وجــدا أرضيــة مشــ�ت
ّ

عــىل الرغــم مــن أن أًيــا منهمــا لــم يكــن ينــوي التحــدث إىل اآلخــر، إل
يــا وتفانيهمــا لتعزيــز تقــّدم البــالد. بينهمــا وهي حّبهمــا لنيج�ي

"، يقــول القــس جيمــس. ويتابــع:  ن ي ذلــك الوقــت لكــرهي للمســلم�ي
"لــم يكــن هنــاك حــدود �ن

ي  منــا اإلصغــاء لبعضنــا البعــض وخلــق مســاحة آمنــة للحــوار، والــ�ت
ّ
"نحــن ممتّنــون هلل ألننــا تعل

منــا درًســا مريــًرا."
ّ
اض األمــور مــن بعيــد. لقــد تعل ي افــ�ت

بدونهــا ســوف نســتمّر �ن

ي "كادونــا" عــام 1992، خّطــط هــو والمجموعــة 
ــه بعــد أعمــال العنــف �ن

ّ
يذكــر اإلمــام أشــافا أن

ي مســجده، أدرك أّن 
ي كان ينتــمي لهــا لالنتقــام. ولكــن ذات يــوم، أثنــاء الصــالة �ن المليشــياوية الــ�ت

. لــذا، إذا كنــت مســلًما وترفــض أن  ّ منــا أنــه مــن األفضــل اســتخدام الخــ�ي لتغيــ�ي الــرسش
ّ
"القــرآن يعل

ي محّمــد؟"  ء إليــك، فكيــف يمكنــك أن تســ�ي بحــق عــىل خــىط النــ�ب تغفــر لمــن يــسي

يكونــا  أن  يمكــن  ــه ال 
ّ
أن أيًضــا  أدركا  االنتقــام. ولكّنهمــا  ي 

�ن الدينيــان رغبتهمــا  الزعيمــان  حــارب 
قلبهمــا. تمــأل  الكراهيــة  إذا كانــت  ن  حقيقيــ�ي قائديــن 

ن اإلمــام أشــافا والقــس جايمــس. وتطــّورت عالقتهمــا وتحّولــت  نمــت شــيًئا فشــيًئا ثقــة ثابتــة بــ�ي
. -المســيحي إىل صداقــة أّدت إىل إنشــاء مركــز الوســاطة اإلسالمي

ي  ويدعــو المركــز إىل التعايــش الســلمي ويــهــدف إىل منــع االنــزالق مــن جديــد نحــو الــرصاع الديــ�ن
ي 

ي أعقــاب أعمــال العنــف �ن
ي التوصــل إىل اتفاقــات ســالم �ن

ي المنطقــة. وقــد ســاعد �ن
العنيــف �ن

ي دعوتهــا إىل التعايــش 
ــه يدعــم عمــل المنظمــات الدينيــة المحليــة �ن

ّ
يــا وخارجهــا، كمــا أن نيج�ي

ن النــاس مــن جميــع األديــان. الســلمي بــ�ي

المصدر
Tanenbaum. https://tanenbaum.org/peacemakers-in-action-network/meet-the-

peacemakers/imam-muhammad-ashafa-pastor-james-wuye/
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ي مجتمعنا 
حرّية الدين أو المعتقد �ن

ي 
ّ

المحىل
لمحة عاّمة عن الجلسة

أو  الديــن  حّريــة  ي 
�ن اإلنســان  حــّق  عــىل  للتعــّرف  الســابقة  الثــالث  الجلســات  خّصصنــا  لقــد 

الحــّق، واستكشــاف قضايــا  ي مواقفنــا تجــاه هــذا 
الحــّق، والتأّمــل �ن المعتقــد وانتهــاكات هــذا 

ــا مــن المعــارف األساســّية المكتســبة مــن تلــك الجلســات، 
ً
الهوّيــة واالمتيــازات والعوائــق. انطالق

ن عــىل تحليــل  تنطــوي الجلســة الخامســة عــىل عمليــة تفاعليــة تهــدف إىل مســاعدة المشــارك�ي
ي منطقتهــم أو بلدهــم.

ســياق حّريــة الديــن أو المعتقــد �ن
ة من القسم األّول من الدورة التدريبّية. وسوف يتّم استخدام تحليل  هذه هي الجلسة األخ�ي

ي من الدورة التدريبية.
السياق الذي تّم تطويره كنقطة مرجعية خالل القسم الثا�ن

األهداف التعلمّية
ي مجال تحليل السياق.

ز هذه الجلسة عىل بناء المهارات �ن
ّ
ترك

بحلول نهاية الجلسة، سيصبح المشاركون قادرين عىل:
ي يواجهها مختلف 	  وصف المشاكل / االنتهاكات المتعلقة بحّرية الدين أو المعتقد ال�ت

. ن ي مجتمع مع�يّ
األشخاص والمجموعات �ن

ي المجتمع بشكل 	 
تحديد تأث�ي انتهاكات حّرية الدين أو المعتقد عىل النساء والفتيات �ن

مختلف عن الرجال والفتيان.
رين بانتهاكات حّرية الدين أو المعتقد.	 

ّ
التعاطف مع أفراد المجتمعات األخرى المتأث

حتويات الجلسة ومّدتها

٣ دقائق حيب ال�ت

12 دقيقة
: شبكة الخ�ي   التمرين االفتتاحي

عرض: كيف تسوء األمور )أوكيف يمكن أن تتحّسن ( يقّدم أداة لتحليل السياق 
اسمها مراحل االضطهاد الثالث

1٠ دقائق
عرض: كيف تسوء األمور )أوكيف يمكن أن تتحّسن (

يقّدم أداة لتحليل السياق اسمها مراحل االضطهاد الثالث

٦٠ دقيقة 
ي بلدتنا، الجزء األّول 

تمرين رسم خرائط: رسم خارطة حّرية الدين أو المعتقد �ن
يطّور المشاركون أساسّيات تحليل سياق حّرية الدين أو المعتقد من خالل تمرين 

. تفاعىلي

5 دقائق
ف

ّ
ي والتوق

: الم�ش تمرين تنشيطي
ن فيه القيام بعكس ما ُيطلب منهم. ن عىل المشارك�ي ي ممتع يتع�يّ

تمرين بد�ن

25 دقيقة ي 
ي بلدتنا، الجزء الثا�ن

: خارطة حّرية الدين أو المعتقد �ن نقاش جماعي
ي الجزء األّول من التمرين.

ل المشاركون ما طّوروه �ن
ّ
يحل

5 دقائق التعليقات الختامية وقصة صناع التغي�ي
ز عىل المشاكل بقّصٍة تبعث عىل التفاؤل.

ّ
 ترك

ٌ
تنتهي جلسة

ساعتان الوقت اإلجماىلي

الجلسة الخامسة
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إذا كنتم تنوون اختتام الدورة بعد الجلسة الخامسة
ن إىل  ، أو إذا لــن ينضــّم بعــض المشــارك�ي : رحلــة التغيــ�ي ي

إذا كنتــم ال تنــوون اســتكمال القســم الثــا�ن
ي مــن التدريــب، فقــد تحتاجــون إىل إضافــة األنشــطة التاليــة الختتــام هــذه الجلســة. 

القســم الثــا�ن
" وتقصــ�ي تمريــن رســم الخرائــط  خّصصــوا وقًتــا لذلــك عــن طريــق اقتطــاع تمريــن "شــبكة الخــ�ي

10 دقائــق أو تخصيــص وقــت أطــول للجلســة.

15 دقيقة
: الرأس والقلب واليدان  تمرين تقييمي

ي الدروس المستفادة من هذه الدورة التدريبّية.
ن عىل التفك�ي �ن يساعد المشارك�ي

5 دقائق
الشكر والتوديع  
ال تنسوا االحتفال!

التحض�ي
ي الصفحــة 15 "كيفيــة التحضــ�ي لــكل 

 للتوجيهــات الــواردة �ن
ً
يجــري التحضــ�ي للجلســة وفقــا

تعديــالت  أي  إجــراء  بالتــاىلي  يمكنكــم  بمجموعتكــم!  ن  العارفــ�ي أفضــل  كــم 
ّ
أن ــروا 

ّ
تذك جلســة". 

المجموعــة. مــع حاجــات  لتتناســب  الجلســة  وتكييــف عنــارص 

قراءة إضافّية
باإلضافــة إىل قــراءة مــواّد الجلســة، مــن المفيــد للغايــة أن تجهــزوا أنفســكم مــن خــالل القــراءة 
عــن وضــع حّريــة الديــن أو المعتقــد )لألشــخاص مــن جميــع األديــان ولألشــخاص الذيــن ال ديــن 
ي تواجههــا مجموعتنــا أو أكــ�ب  ي بلدكــم. غالًبــا مــا نكــون عــىل اّطــالع فقــط بالمشــاكل الــ�ت

لهــم( �ن
نكم مــن مســاعدة 

ّ
ة ســتمك ، فــإّن بعــض القــراءات القصــ�ي ي المجتمــع. وبالتــاىلي

المجموعــات �ن
ا! ً مجموعتكــم كثــ�ي

ي الصفحات 15٣ و154.
تجدون نصائح حول مكان العثور عىل هذه المعلومات �ن

موارد هذه الجلسة

 ،1٦ الصفحــة  ي 
�ن المذكــورة  جلســة  بــكّل  الخاّصــة  األساســّية  المــوارد  إىل  باإلضافــة 

الجلســة: لهــذه  التاليــة  المــوارد  إىل  ســتحتاجون 
 	." كرة طرّية من الصوف أو الخيط لتمرين "شبكة الخ�ي
ة مسبًقا عليها "خارطة" تمرين "خارطة 	  ب ُمعدَّ

ّ
ي القل

ورقة من اللوح الور�ت
ي بلدتنا".

حّرية الدين أو المعتقد �ن
، فأنتم بحاجة إىل 	  إذا كنتم ستجرون تمرين "الرأس والقلب واليدان" التقييمي

ة للتوزيــــع لكّل مشارك)ة(. نسخة واحدة من ورقة التدريب الُمعدَّ

ن القاعة تجه�ي
ي هــذه الجلســة أن ترّتبــوا الكــرا�ي عــىل شــكل نصــف دائــرة تواجــه الجــزء األمــامي 

مــن الجّيــد �ن
التحــّرك  مــن  ــن 

ّ
تتمك أن  إىل  المجموعــة  الوســط. ســتحتاج  ي 

فارغــة �ن ة  كــوا مســاحة كبــ�ي وت�ت
 يكــون فيهــا طــاوالت!

ّ
ة وأل بحّريــة. مــن المفيــد أن تكــون هنــا القاعــة كبــ�ي

يمكن العثور عىل 
 الموارد المرافقة

لهذه الجلسة هنا.

http://www.forb-learning.org/changemakers-course-materials-arabic.html
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ي بلدتنا – كان 
"استمتع المشاركون بتمرين حرية الدين أو المعتقد �ن

ي االنتهاكات 
. لقد منحهم فرصة للتفك�ي �ن

ً
 تماما

ً
هذا التمرين ناجحا

ي الحياة اليومية وأثار محادثات عميقة. إنه 
ي يواجهونها �ن ال�ت

رائع لتطوير مهارات العمل الجماعي والتفك�ي اإلبداعي والتحليىلي 
والنقدي." 

همام حداد، ميّس، األردن

ي بلدتنا
رسم خارطة حّرية الدين أو المعتقد �ن
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تصميم مفّصل للجلسة

حيب   ٣ دقائق ۱. ال�ت
ي قوله

ما ينب�ن
: ح ما يىلي ي الجلسة، وقّدموا الجلسة من خالل �ش

رّحبوا بالجميع �ن
ي حّرية الدين أو المعتقد. فقد 	 

ة، اّطلعنا عىل حّق اإلنسان �ن ي الجلسات الثالث األخ�ي
�ن

ي يمكن أن تحدث.  ي نمتلكها وعىل مختلف أنواع االنتهاكات ال�ت تعّرفنا عىل الحقوق ال�ت
ي ما يعنيه هذا الحّق من حقوق اإلنسان بالنسبة لنا واستكشفنا قضايا 

وقد تأّملنا أيًضا �ن
الهوية واالمتيازات والعوائق.

ي قد 	  ز عىل تحليل السياق الخاص بنا لتحديد المشكالت ال�ت
ّ
ك ي هذه الجلسة، س�ن

�ن
 عىل 

ً
يواجهها مختلف األشخاص أو المجموعات. وسنقوم بذلك من خالل العمل معا

ي 
ي النظر �ن

ي بلدتنا. ولكن قبل أن نبدأ �ن
رسم "خارطة" مرئّية لحّرية الدين أو المعتقد �ن

ي األمور الجّيدة!
ر �ن

ّ
المشاكل، دعونا نفك

: شبكة الخ�ي  12 دقيقة ٢. التمرين االفتتاحي
مالحظة

ورًيا لس�ي الجلسة. قد تفّضلون بالتاىلي اقتطاع هذا التمرين  نه ليس رصن
ّ
هذا التمرين ممتع ومفيد، ولك

ي بلدتنا" خالل جلسة 
إلتاحة مزيد من الوقت لنقاش تمرين "رسم خارطة حّرية الدين أو المعتقد �ن

ص له وقت ضّيق. عاّمة، والذي ُخصِّ

الوصف والغرض
ي مجتمعنــا 

ي نقّدرهــا �ن هــذا التمريــن هــو طريقــة ممتعــة لرســم صــورة مرئّيــة لألمــور الجّيــدة الــ�ت
قبــل االنتقــال للتطــّرق إىل المشــكالت.

الموارد

كرة من الصوف )أو الخيط(	 

كيفية تقديم التمرين
ن  ي دائرة. )يجب ضبط حجم الدائرة بحيث يمكن للمشارك�ي

اطلبوا من المجموعة الوقوف �ن
رمي كرة الصوف لبعضهم البعض بسهولة(.

: حوا ما يىلي ا�ش
سنقوم برمي كرة من الصوف لبعضنا البعض داخل الدائرة.	 

ي 	 
ي بلد�ت

قبل رمي الكرة، عىل كّل شخص إكمال الجملة التالية: "األمر الجّيد بشأن العيش �ن
ي أن أكون  ه يمكن�ن

ّ
ي هو أن

ي بلد�ت
هو...". عىل سبيل المثال، "األمر الجّيد بشأن العيش �ن

، أو هو فريق كرة القدم أو المدرسة المحلّية". ال ُيمكن ألّي مشارك)ة(  ي قريًبا من عائل�ت
داد األمر صعوبة مع تقّدم التمرين! ن تكرار ما سبق وقاله أّي شخص آخر، لذلك، س�ي

عند رمي الكرة، تمّسكوا بطرف خيط الصوف بيد واحدة وارموا بقّية الكرة لألمام باليد 	 
األخرى. سيؤّدي ذلك إىل تشكيل حبل يربط كّل شخص بالمشارك الذي هو قبله 

والمشارك بعده. تمّسكوا بالخيط طوال مّدة التمرين.

تمرين ضمن 
مجموعات

عرض موجز
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كيفّية إجراء التمرين
ابــدأوا التمريــن بنفســكم، عــ�ب إكمــال الجملــة ورمي كــرة الصــوف لشــخص مــا يقــف عــىل الجانــب 
ــا  تدريجيًّ ل 

ّ
ستتشــك وهكــذا،  الخيــط!  طــرف  دائًمــا  تمســكوا  أن  ــروا 

ّ
تذك الدائــرة.  مــن  اآلخــر 

. ن المشــارك�ي ن  بــ�ي "شــبكة" 

كيفّية اختتام التمرين
ن  بعدمــا يلتقــط الجميــع كــرة الصــوف مــّرة واحــدة، أوقفــوا التمريــن ولكــن اطلبــوا مــن المشــارك�ي

االســتمرار بمســك الخيــط.

 اختتموا التمرين بالتأّمالت التالية:
كيف تبدو المسافة بيننا اآلن؟ مثل بيت عنكبوت أم شبكة رّبما؟	 

ي بلدنا أو مجتمعنا، إال أّن هناك أشخاص 	 
ز عىل المشاكل �ن

ّ
صحيح أن هذه الجلسة ترك

طيبون وأمور جّيدة تحدث أيًضا. وهناك أمور ناجحة!

ر هذه األشياء عندما نعمل عىل تغي�ي المشاكل، ألّن ذلك يبعث فينا 	 
ّ
من المهم أن نتذك

ن واألمور الجّيدة يمكن أن تكون مورًدا  القّوة واألمل وألّن شبكات األشخاص الطيب�ي
ي معالجة المشكالت.

لمساعدتنا �ن

: كيف تسوء األمور )وكيف يمكن أن تتحّسن( 1٠ دقائق ٣. عرض تقديمي
الوصف والغرض

ي 
�ن ســوًءا  االنتهــاكات  تزيــد  ي  الــ�ت باإلجــراءات  ن  المشــارك�ي معرفــة  القصــ�ي  العــرض  هــذا  يعــّزز 

ي تمريــن "خارطــة حّريــة الديــن أو المعتقــد 
ــر أداة لتحليــل الســياق ُتســتخَدم �ن

ّ
المجتمــع، كمــا يوف

ي بلدتنــا" الــذي يــىلي العــرض.
�ن

الموارد

ي الصفحة 107 من هذا الدليل.	 
تجدون نّص العرض التقديمي �ن

ائح ٣ إىل 1٣ من عرض الـPowerPoint  الخاّص 	  يتوافق هذا النّص مع الرسش
ن داخل هذه  ي المالحظات الخاّصة بالمتحدث�ي

بالجلسة وقد تّم تضمينه �ن
ائح. الرسش

ي الموارد الخاّصة بالجلسة.	 
ر أيًضا بنسخة Word قابلة للتعديل �ن

ّ
هذا النّص متوف

التحض�ي المسبق
ي الصفحة 15 "كيفّية التحض�ي لكّل جلسة".

ي اإلرشادات �ن
وا للجلسة كما هو وارد �ن حرصنّ

مــن  الرئيســية  النقــاط  دّونــوا  )أو  وتكييفهــا   PowerPoint الـــ  ائــح  و�ش النــّص  بقــراءة  قومــوا 
ب( وتمّرنــوا عــىل تقديــم العــرض باســتخدام 

ّ
ي القــل

ائــح عــىل ورقــة مــن أوراق اللــوح الــور�ت الرسش
ب.

ّ
القــل اللــوح  ائــح / أوراق  الرسش

عرض تقديمي

نصيحة!  اطلبوا من األشخاص 
االحتفاظ باألسئلة / التعليقات 

. ح�تّ نهاية العرض التقديمي
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ي بلدتنا، 
٤. تمرين رسم خرائط: رسم خارطة حّرية الدين أو المعتقد �ن

الجزء األّول ٦٠ دقيقة
الوصف

ب للبلــدة 
ّ

ي القــل
يســتخدم هــذا التمريــن "خارطــة" مرســومة عــىل ورقــة مــن أوراق اللــوح الــور�ت

ن عــىل تحديــد االنتهــاكات المتعلقــة بحّريــة  ومجموعــة مــن الشــخصّيات لمســاعدة المشــارك�ي
والمعــارف  الشــخصّية  ات  الخــ�ب هنــا  وُتســتخَدم  وتحليلهــا.  ســياقهم  ي 

�ن المعتقــد  أو  الديــن 
يتكــّون  تقّدمونهــا كميرّسيــن.  إضافيــة  معــارف  أّي  مــع  جنــب  إىل  جنًبــا  ن  بالمشــارك�ي الخاصــة 

. ي
ن الجــزء األّول والثــا�ن التمريــن مــن جزأيــن مــع تمريــن تنشــيىطي يفصــل بــ�ي

الغرض
ي تطويــر المعــارف وعملّيــة الفهــم المرتبطــة بكيفّيــة تأثــ�ي قضايــا حّريــة الديــن 

يســاعد التمريــن �ن
ي اكتســاب مهــارات لرســم خرائــط انتهــاكات 

ي ســياقهم و�ن
أو المعتقــد عــىل مختلــف األشــخاص �ن

ي بســيط.
حقــوق اإلنســان باســتخدام نمــوذج مــر�ئ

الموارد

ب )أنظر 	 
ّ

ي القل
ة مسبًقا عىل ورقة من أوراق اللوح الور�ت "خارطة" ُمحرصنَّ

التوجيهات أدناه(
ي 	 

أقالم خاّصة باللوح الور�ت

التحض�ي المسبق
ي هــذا التمريــن بشــكل أفضــل إذا قرأتــم عــن وضــع حّريــة 

ســتكونون قادريــن عــىل المســاهمة �ن
ي بلدكــم اســتعداًدا لهــذه الجلســة. تجــدون روابــط لمــوارد يمكنكــم قراءتهــا 

الديــن أو المعتقــد �ن
ي الصفحــات 15٣ و154.

�ن

ات العملّية التالية قبل بداية الجلسة: قوموا بإجراء التحض�ي
 رسم خارطة حّرية الدين أو المعتقد الخاّصة ببلدتنا	 

ب بعضها ببعض وارسموا عليها خارطة القرية/
ّ

ي القل
ألصقوا 4 أوراق من اللوح الور�ت

البلدة. وارسموا عىل الخارطة أيضا صوًرا أو اكتبوا أسماء 10 أماكن مختلفة قد يواجه فيها 
ي الصفحة 98(

ق بالدين أو المعتقد. )انظر الرسم التوضيحي �ن
ّ
األشخاص مشاكل تتعل

ي يمكــن تضمينهــا عــىل "خارطتكــم". ال تضعــوا  حــة الــ�ت فيمــا يــىلي قائمــة باألماكــن المق�ت
أيــة أماكــن ليــس لهــا صلــة بســياقكم بــل اســتبدلوها بأخــرى أكــ�ث صلــة بقريتكم/بلدتكــم. 
ن الخارطــة منــازل، ودور عبــادة، وأماكــن عامــة مثــل المتاجــر، ومراكــز  احرصــوا عــىل تضمــ�ي

طــة. "رســمية" مثــل مركــز الرسش
بتجميــع  قومــوا  ولكــن  وآخــر،  مــكان  ن  بــ�ي ة  اتركــوا مســاحة كبــ�ي الخارطــة،  عنــد رســم 
ي ترتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بعضهــا ببعــض، مثــل مختلــف المكاتــب الحكوميــة. ال  األماكــن الــ�ت
تحاولــوا حــرسش كّل األماكــن عــىل ورقــة واحــدة فقــط – ســتحتاجون بالفعــل إىل مســاحة 

التمريــن. أثنــاء  الرســومات  ن  بــ�ي للكتابــة 
، دور عبــادة،  : منــازل، مدرســة، مستشــ�ن حــة لتضمينهــا عــىل خارطتكــم هي األماكــن المق�ت
طة ومحكمة، المكتب الحكومي ألذونات التخطيط،  سوق، مصنع، مزرعة، حافلة، مركز �ش
المكتب الحكومي للشؤون الدينية، المكتب الحكومي لتسجيل المواليد والوفيات والزواج.

خريطتهــا  ترســم  أن  مجموعــة  مــن كل  والطلــب  مجموعــات  إىل  التقســيم  بديلــة:  )صيغــة 
دقيقــة.( إضافــة20  ي 

ينبــىن عامــة.  بمالحظــات  يكــون  االختتــام  الخاصــة. 

ب مع الشخصّيات	 
ّ

ي القل
 تحض�ي أوراق اللوح الور�ت

ب الشخصّيات التالية. استبدلوا 
ّ

ي القل
ن من أوراق اللوح الور�ت اكتبوا عىل ورقة أو ورقت�ي

ي تحتها سطر باسم األديان ذات الصلة بسياق بلدكم. مثاًل، بداًل من كتابة  الكلمات ال�ت
ة وواضحة  "امرأة من األقلّيات" يمكنكم كتابة امرأة بهائية. يجب أن تكون الكتابة كب�ي

ي ليقرأها الجميع من مسافة بعيدة.
بما يك�ن

تمرين ضمن 
مجموعات
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الشخصّيات
/رجل من األغلبية 	 ف�ت
فتاة/امرأة من األغلبية 	
ي من األغلبية 	 زعيم دي�ن
/رجل من أك�ج األقلّيات 	 ف�ت
فتاة/امرأة من أك�ج األقلّيات 	
ي من أك�ج األقلّيات 	 زعيم دي�ن
/رجل من األقلّيات األصغر حجًما 	 ف�ت
فتاة/امرأة من األقلّيات األصغر حجًما 	
ي من األقلّيات األصغر حجًما 	 زعيم دي�ن
امرأة تتحول من ديانة األغلبية إىل ديانة األقلية 	
رجل يتحّول من ديانة األقلّية إىل ديانة األغلبية 	
رجل ملحد ظهرت آراؤه بوضوح ع�ب أحد مواقع التواصل االجتماعي 	
ن )حّددوا ديانة كّل من الرجل والمرأة( 	 ن مختلفت�ي زوجان من ديانت�ي
ضة: امرأة من األغلبية يتعارض سلوكها / أفكارها مع المعاي�ي الثقافّية لألغلبية. 	 مع�ت
ناقد: شخص ينتقد األفكار أو الممارسات الدينية، أو سلوك شخص من الجهات  	

الفاعلة الدينّية، أو كيفية تعامل الدولة مع الدين.

عليهــا  دّونتــم  ي  الــ�ت )األوراق(  والورقــة  الخارطــة  عليهــا  رســمتم  ي  الــ�ت ة  الكبــ�ي الورقــة  قــوا 
ّ
عل

الجلســة. قبــل  الجــدار  عــىل  الشــخصّيات 

كيفّية تقديم التمرين 1٠ دقائق
ب 	 

ّ
ي القل

 اعرضوا "الخارطة" المرسومة عل ورق اللوح الور�ت
اطلبوا من المجموعة الوقوف عىل شكل نصف دائرة حول الخارطة المرسومة عىل 

: حوا ما يىلي ب. ا�ش
ّ

ي القل
أوراق اللوح الور�ت

ي مواقف وأماكن محّددة. فقد  	
ق بحّرية الدين أو المعتقد �ن

ّ
يواجه الناس مشاكل تتعل

ن  ، أو التمي�ي ي الحافلة أو عىل وسائل التواصل االجتماعي
يواجهون خطاب الكراهية �ن

، أو  ن ي العمل، أو مشاكل خالل المواجهة مع الدولة – مع السياسات والقوان�ي
�ن

طة. ، أو رجال الرسش ن ن المحلّي�ي المسؤول�ي
يمكن رؤية بعض هذه األماكن أو المواقف عىل هذه "الخارطة". )عّددوا األماكن  	

ي رسمتموها/كتبتموها عىل الخارطة(. ال�ت
ي بلدنا عىل نطاق  	

تمّثل هذه الخارطة بلدتنا أو منطقتنا، ولكن يمكننا أيًضا التفك�ي �ن
قة بحرّية الفكر أو 

ّ
أوسع. سنقوم بتحديد مواقع )رسم خرائط( المشاكل المتعل

الوجدان أو الدين أو المعتقد عىل الخارطة.

 عّرفوا بالشخصّيات	 
حوا أن تحديد مواقع )رسم خرائط( المشاكل لدينا سينطلق من عدد من الشخصيات  ا�ش
ي مكان واحد أو أك�ث عىل خارطتنا.

ق بحّرية الدين أو المعتقد �ن
ّ
ي قد تواجه مشاكل تتعل ال�ت

ب واســألوا إذا كانــت 
ّ

ي القــل
اقــرأوا قائمــة الشــخصيات المكتوبــة عــىل ورقــة اللــوح الــور�ت

ي القائمــة، وأضيفــوا هــذه 
هنــاك أيــة شــخصيات يمكــن أن تواجــه مشــاكل وهي غــ�ي مدرجــة �ن

الشــخصّيات حســب مــا تــراه المجموعــة مناســًبا.

كيفّية إجراء التمرين 5٠ دقيقة
 التفك�ي  )5 دقائق(	 

ها ستواجه 
ّ
اطلبوا من كّل مشارك)ة( أن يختار/تختار بصمت شخصّية يعتقد/تعتقد أن

ي بلده)ا(/مجتمعه)ا(
ق بحّرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد �ن

ّ
مشاكل تتعل

: ي السؤال التاىلي
اطلبوا منهم بعدها إلقاء نظرة عىل "الخارطة" والتفك�ي لمّدة ٣ دقائق �ن

ي أية أماكن عىل الخارطة قد تواجه شخصيتكم مشاكل بسبب أفكارها، أو هويتها 
�ن

ي ستواجهها؟ الدينية، أو ممارساتها، أو معتقداتها؟ ما هي المشاكل ال�ت
ي التعريــف بتجــارب ضحايــا االنتهــاكات بــداًل مــن 

ي الحــرص عــىل أن المهمــة تكمــن �ن
ينبــىن

ن عــىل المعتديــن.  كــ�ي ال�ت
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التبادل والتوثيق )٤5 دقيقة(	 
ي اختارها، ويعّدد بإيجاز شديد . 1 اطلبوا من شخص واحد أن يحّدد الشخصية ال�ت

ي يمكن أن تواجه فيها هذه الشخصية المشاكل ونوع هذه  األماكن عىل الخارطة ال�ت
المشاكل.

ي بإيجــاز الشــخصية ونــوع المشــكلة بجانــب كّل مــكان 
دّونــوا عــىل أوراق اللــوح الــور�ت

ن – مضايقــات" بجــوار الحافلــة. ن مختلفــ�ي تحــدث فيــه مشــكلة، مثــاًل، "زوجــان مــن دينــ�ي
، حــ�ت لــو كان قــد عــّدد فقــط بعــض  ن ــف بعــد دقيقتــ�ي

ّ
اطلبــوا مــن المتحــدث التوق

ن للمشــاركة! ــر فيهــا، وذلــك حرًصــا عــىل إتاحــة الوقــت للباقــ�ي
ّ
ي فك األماكن/المشــاكل الــ�ت

ن هل اختار أي شخص آخر الشخصية نفسها وهل لديه نقاط . 2 اسألوا المشارك�ي
ي 

إضافية بشأن شخصيته يود توضيحها. شّجعوا النقاش و�د بعض القصص �ن
هذه المرحلة.اسألوا ما إذا كانت إحدى الشخصيات األخرى ستواجه المشاكل 
ي األماكن نفسها. دّونوا هذه الشخّصيات بجانب المشاكل ذات الصلة.

نفسها �ن
ي اختارها.. ٣ كّرروا النقاط 1 إىل ٣ أعاله مع سؤال شخص آخر عن الشخصية ال�ت

المخّصصــة  دقيقــة  الـــ45  مــن  دقائــق   10 يتبــ�تّ  حــ�ت  الشــخصيات  اســتعراض  ي 
�ن اســتمّروا 

مــا غــ�ي موجــودة عــىل  ي مشــكلة 
ــر �ن

ّ
المرحلــة، اطلبــوا مــن كّل شــخص فك ي هــذه 

للجلســة. �ن
ي المــكان المناســب عــىل الخارطــة – مــع 

الخارطــة بعــد ولــم تتــّم مناقشــتها أن يكتــب المشــكلة �ن
ي  اإلشــارة إىل الشــخصية المعنّيــة. خّصصــوا الدقائــق القليلــة المتبّقيــة لقــراءة اإلضافــات الــ�ت

ذكرهــا كّل منكــم.
. ُيستكَمل هذا التمرين بنقاش عام بعد التمرين التنشيىطي

ف 5 دقائق
ّ
ي والتوق

: الم�ش ٥. تمرين تنشيطي
الوصف

يتبع المشاركون التعليمات ويقومون بعكس ما يقوله/تقوله الميرّس)ة(.

الغرض
ز عىل المشكالت.

ّ
ي ترك ي هذه الجلسة ال�ت

رفع مستويات الطاقة وترطيب األجواء �ن

كيفّية إجراء التمرين
طّبقوا الخطوات التالية:

ي جميع أنحاء القاعة.	 
اطلبوا من أفراد المجموعة االنتشار �ن

ي عندما 	 
ف عن المسش

ّ
" والتوق ي

ي عندما تقولون لهم كلمة "مسش
ن المسش اطلبوا من المشارك�ي

تيب الذي تريدونه، لمدة 20 إىل ٣0 ثانية. ف". كّرروا هذه الكلمات بال�ت
ّ
تقولون "توق

ف" 	 
ّ
ي "توق " تع�ن ي

، وباتت كلمة "مسش ن ن الكلمت�ي كم بّدلتم مع�ن هات�ي
ّ
قولوا لهم اآلن إن

". كّرروا من جديد هذه الكلمات لمّدة ٣0 ثانية. ي
ي "مسش ف"  تع�ن

ّ
و"توق

ن جديدين: عندما يسمعون 	  ان عن طلب�ي ن تع�بّ كم ستضيفون اآلن كلمت�ي
ّ
قولوا لهم إن

ن أن يقولوا اسمهم بصوت عاٍل؛ وعندما يسمعون  كلمة "االسم"، عىل جميع المشارك�ي
ي 

ن االستمرار �ن كلمة "تصفيق"، عىل الجميع التصفيق مّرة واحدة. وعىل المشارك�ي
" أثناء قيامهم بذلك. ي

ف" أو "المسش
ّ
"التوق

ف" )واللذين ال 	 
ّ
" و"التوق ي

ي "المسش
َ ن الجديدين مع طل�ب ابدؤوا بتطبيق هذين الطلب�ي

.) ن يزال معناهما معكوَس�ي

ين – فعندما تقولون كلمة "االسم"، 	  ن األخ�ي ه تّم تبديل مع�ن الطلب�ي
ّ
قولوا لهم اآلن أن

يجب عىل الجميع أن يصّفقوا وعندما تقولون "تصفيق" عليهم أن يذكروا اسمهم. 

ي اللعب لمّدة خمس دقائق.	 
استمّروا �ن

تمرين ضمن 
مجموعات

تجدون الفيديو التعليمي 
لهذا التمرين هنا.

https://www.playmeo.com/activities/energizer-warm-up-games/walk-stop/#
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 25 دقيقة ي
ي بلدتنا، الجزء الثا�ن

: خارطة حّرية الدين أو المعتقد �ن ٦. نقاش جماعي
الوصف

يقــوم  التمريــن،  مــن  الجــزء  ي هــذا 
. �ن التنشــيىطي التمريــن  الــذي ســبق  للتمريــن  اســتكمال  هــذا 

ي تمريــن تحديــد المواقــع )رســم الخرائــط(، 
ي قّدموهــا �ن المشــاركون بتحليــل المالحظــات الــ�ت

النقــاش. ُعــرَض خــالل  الــذي  الثــالث  باســتخدام نمــوذج المراحــل 
كيفّية تقديم التمرين 5 دقائق

. ي
اطلبوا من الجميع الجلوس عىل شكل نصف دائرة أمام الخارطة المرسومة عىل أوراق اللوح الور�ت

لون نتائج تحديد المواقع )رسم الخرائط( الذي 	 
ّ
هم سيحل

ّ
وا أفراد المجموعة بأن أخ�ب

موه خالل العرض.
ّ
أجروه باستخدام النموذج الذي تعل

ر المراحل الثالث. وبعدما يقّدمون إجاباتهم، اعرضوا 	 
ّ
اسألوا ما إذا كان هناك من يتذك

ي 
يحة 1٣ من عرض الـPowerPoint ، أو ورق من أوراق اللوح الور�ت من جديد الرسش

تكونون قد كتبتم عليها هذه الكلمات.
روهم 	 

ّ
لة( وذك

ّ
رون مع�ن كلمة التضليل )أو المعلومات المضل

ّ
اسألوهم عّما إذا كانوا يتذك

بذلك إذا لزم األمر.

كيفّية إجراء التمرين 2٠ دقيقة
اطرحــوا األســئلة التاليــة واكتبــوا النقــاط الرئيســية مــن النقــاش عــىل ورقــة بيضــاء مــن أوراق اللــوح 
ي سياق النقاش، أضيفوها أيًضا إىل الخارطة.

ب. وإذا برزت مشاكل أو شخصيات إضافية �ن
ّ

القل
ن والعنف عىل خريطتنا؟	  هل هناك أمثلة عىل التضليل والتمي�ي
ي حّددناها؟	  ر بالمشاكل ال�ت

ّ
من يتأث

ي مجتمعنا معّرض للخطر بشكل خاص؟ 	
من �ن

ي يواجهها  	 هل تواجه النساء والفتيات مشاكل ونقاط هشاشة مختلفة عن تلك ال�ت
الرجال والفتيان؟

ها؟	  تها ونطاقها وتأث�ي ما مدى خطورة المشاكل من حيث وت�ي
ن آلخر أم بشكل متكّرر؟ هل أّي  	 ي حّددناها من ح�ي ة: هل تحدث المشاكل ال�ت الوت�ي

ي تركيبة المجتمع؟
ي – أي يدخل �ن منها منهحب

ر  	
ّ
ي تؤث ر عدد قليل أو كب�ي من الناس بالمشاكل؟ ما هي المشاكل ال�ت

ّ
النطاق: هل يتأث

عىل معظم الناس؟
روا  	

ّ
رين؟ ذك ّ ي لها األثر األخطر عىل األشخاص المترصن : ما هي المشاكل ال�ت التأث�ي

ر عدد قليل فقط من األشخاص، إذا كان لهذا االنتهاك 
ّ
ه ح�ت لو تأث

ّ
المجموعة أن

ا. ة جدًّ تأث�ي مدّمر عىل هؤالء األشخاص، فتكون المشكلة خط�ي
ي المشاكل؟	 

من يساهم �ن
ي يخلقها اآلخرون،  	 ها ال تتصّدى للمشاكل ال�ت

ّ
هل ترتكب الدولة انتهاكات فعلّية، أو أن

ويــــج لحّرية الدين أو المعتقد؟ ي ال�ت
ها تنشط �ن

ّ
أو أن

؟ 	 ي أّي وقت من األوقات جزء من المشكلة، بوعي أو بغ�ي وعي
هل نحن �ن

هل هناك شخصيات – أفراد أو مجتمعات دينية ال نعرف مشاكلهم/مشاكلها أو نفهمها 	 
بشكل صحيح؟ هل يمكننا التعّرف عىل تجاربــهم/تجاربــها وإضافتها إىل خارطتنا وتحليلنا؟

كيف تشعرون حيال تحديد هذه المشاكل؟	 
ي أثارهــا المشــاركون ومــدى تبيانهــا أن  أثنــاء المناقشــة، حاولــوا تســليط الضــوء عــىل األمثلــة الــ�ت
انتهــاكات حريــة الديــن أو المعتقــد غالًبــا مــا تنطــوي عــىل انتهــاكات لحقــوق أخــرى أيًضــا، مثــاًل 
ابطــة  ي اإلشــارة إىل أن حقــوق اإلنســان م�ت

ينبــىن العمــل.  أو  التعليــم  المــرأة أو حقــوق  حقــوق 
ببعضهــا البعــض. ونحــن بحاجــة إليهــا كلهــا!

مالحظة

ي مناقشة كّل سؤال من 
قد تحتاجون إىل أك�ث من20 دقيقة لهذا التمرين. ال تقضوا وقًتا طوياًل �ن

أجل تغطية أك�ب عدد ممكن من األسئلة. يمكن تخصيص مزيدًا من الوقت لهذا النقاش، عن طريق 
." اقتطاع تمرين "شبكة الخ�ي

نقاش جماعي

ي  نصيحة! احتفظوا باألوراق ال�ت
رسمتم عليها خارطة حّرية الدين 

ي بلدتنا، واتركوها 
أو المعتقد �ن

قة عىل الجدار إن أمكن. 
ّ
معل

فأنتم ستحتاجونها لجميع 
الجلسات التالية.
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 5 دقائق ٧. التعليقات الختامية وقصة صناع التغي�ي
الوصف 

يختتــم هــذا النقــاش القصــ�ي الجلســة، ويرتبــط بصناعــة التغيــ�ي مــن خــالل قّصــة شــخص عــادي 
ي 

عــوه �ن
ّ
ن عــىل مــا يمكــن أن يتوق ي حّريــة الديــن أو المعتقــد، ويعــّرف المشــارك�ي

دافــع عــن حقــه �ن
الجلســات القادمــة.

ي قوله
ما ينب�ن

  PowerPointائــح 14 إىل 19 مــن عــرض الـــ ن إن أمكــن الرسش أوضحــوا النقــاط التاليــة مســتخدم�ي
ائــح لعرضهــا  ي تتضّمــن قّصــة "أمينــة" )أو نســخة مطبوعــة مــن هــذه الرسش الخــاص بالجلســة الــ�ت

.) ن عــىل المشــارك�ي
ل القسم األّول من الدورة التدريبّية 	 

ّ
ي تشك وصلنا اآلن إىل نهاية الجلسات الخمس ال�ت

. ن الخاّصة بصّناع التغي�ي المحلّي�ي

ي هذه الجلسات، تطّرقنا إىل حقوق اإلنسان، وحّرية الدين أو المعتقد، والهوّية، 	 
�ن

ي جلسة 
ي بلدنا ومجتمعنا. و�ن

واالمتيازات، والعوائق، وحالة حّرية الدين أو المعتقد �ن
ي يواجهها الناس. زنا عىل المشاكل ال�ت

ّ
اليوم بالتحديد، رك

ه، ولكن هناك أمور يمكننا 	  ربما لم نّتفق دائًما عىل ماهية المشاكل أو ما يجب تغي�ي
ات نريدها جميًعا أن تحصل. االتفاق عليها وتغي�ي

ي حّددناها، لدينا خياران: الشعور باالكتئاب والعجز أو 	  ي مواجهة كّل المشاكل ال�ت
�ن

ة، لمحاولة تغي�ي الواقع، لنصبح صّناع  تحديد خطوات ملموسة، مهما كانت صغ�ي
ي مجتمعاتنا.

تغي�ي �ن

ائح الـPowerPoint  14 إىل 19 )أو 	  ي الصفحة 109 واعرضوا �ش
اقرأوا قّصة "أمينة" �ن
نسخ مطبوعة عنها(.

فلنصّفق بحرارة لـ"أمينة" لما قامت به وألنفسنا إلكمالنا القسم األّول من هذه الدورة 	 
ز عىل كيفّية إحداث التغي�ي – أي 

ّ
ك ي من هذه الدورة، س�ن

ي القسم الثا�ن
التدريبّية! �ن

ي يمكننا وضعها مًعا. ي يمكننا استخدامها وخطط العمل ال�ت الطرق ال�ت

ي 
ي ستشارك فقط �ن محتويات إضافّية للمجموعات ال�ت

الجلسات األوىل إىل الخامسة من الدورة 
ن العنــارص التاليــة  إذا كنتــم ســتنّفذون فقــط القســم األّول مــن الــدورة التدريبيــة، الرجــاء تضمــ�ي
ي نهايــة الجلســة الخامســة، إّمــا عــن طريــق تخصيــص 20 دقيقــة إضافّيــة للجلســة أو عــ�ب 

�ن
" وتقليــل 5 دقائــق مــن الوقــت المخّصــص لتمريــن رســم  اقتطــاع التمريــن األّول "شــبكة الخــ�ي

الخرائــط.

: الرأس والقلب واليدان   15 دقيقة ٨. تمرين تقييمي
ي الدروس المســتفادة 

ن عىل التفك�ي �ن يســاعد تمرين التقييم الشــخصي البســيط هذا المشــارك�ي
مــن الــدورة التدريبّيــة.

الموارد 

نسخة واحدة من الورقة المعّدة للتوزيــــع "الرأس والقلب واليدان" لكّل مشارك)ة(	 
قلم واحد لكّل مشارك)ة(	 

عرض موجز

تمرين فردي
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كيفية تقديم التمرين دقيقتان
وّزعوا نسخة واحدة من األوراق المعّدة للتوزيــــع لكل مشارك)ة(.

هــم ســيقومون بتمريــن تقييــمي للتفكــ�ي فيمــا يأخذونــه معهــم شــخصًيا مــن هــذه 
ّ
حــوا لهــم أن ا�ش

ي نهايــة التمريــن لمســاعدتكم 
الــدورة، وقولــوا لهــم بوضــوح مــا إذا كنتــم ســتجمعون كّل األوراق �ن

ي تقييــم الــدورة التدريبيــة أو مــا إذا كان بإمكانهــم االحتفــاظ بورقتهــم لــكي تكــون بمثابــة تذكــ�ي 
�ن

لهــم. مــن المهــّم أن تتجّنبــوا أن يكتــب األشــخاص تأمــالت خاّصــة إذا كنتــم ســتجمعون األوراق 
ي نهايــة التمريــن!

�ن

كيفّية إجراء التمرين 1٣ دقيقة
: ن التفك�ي فيما يىلي اطلبوا من المشارك�ي

روا فيما اكتسبتموه من معرفة وأفكار، ودّونوها عىل الرأس.	 
ّ
فك

ي 	  ي اكتشفتموها عن نفسكم أو المواقف الجديدة ال�ت ي المشاعر واألمور ال�ت
روا �ن

ّ
فك

طّورتموها ودّونوها عىل القلب.

ي يمكن أن تقوموا بها بشكل 	  ي األمور ال�ت
ي يمكنكم تنفيذها أو �ن ي اإلجراءات ال�ت

روا �ن
ّ
فك

مختلف ودّونوها عىل اليدين.

دين قدر اإلمكان. خّصصوا 5 دقائق لهذا التمرين.	  حاولوا أن تكونوا محدَّ

ء واحــد دّونــه أو  ي
إّمــا اطلبــوا مــن كّل شــخص مشــاركة �ش اعتمــاًدا عــىل حجــم مجموعتكــم، 

ن لمناقشــة إجاباتهــم والتفكــ�ي بهــا. ن تشــكيل مجموعــات مــن شــخص�ي اطلبــوا مــن المشــارك�ي

مــن  اطلبــوا  ي منفصلــة. 
لــوح ور�ت أوراق  ثــالث  عــىل  ويــدًا   

ً
 وقلبــا

ً
ارســموا رأســا بديلــة:  )صيغــة 

ن الــرد عــىل األســئلة أعــاله عــىل أوراق المالحظــات الالصقــة وألصقوهــا عــىل أوراق  المشــارك�ي
. ناقشــوا النتائــج مــع الجميــع.( ي

الــور�ت اللــوح 

٩. الشكر والتوديع 5 دقائق
تعــّرف المشــاركون خــالل هــذه الــدورة التدريبّيــة عــىل بعضهــم البعــض بشــكل أفضــل وأعطــوا 
مــن وقتهــم وطاقتهــم لهــذه العملّيــة. حــان الوقــت لتوجيــه الشــكر لهــم واالحتفــال باألفــكار 

ي طّوروهــا خــالل الــدورة! الجديــدة، والــرؤى، والمهــارات، والعالقــات الــ�ت
ي أداء أغنيــة مــا، 

 �ن
ً

خّططــوا لتنظيــم حفــل قصــ�ي جــًدا لتهنئتهــم وشــكرهم. قــد ترغبــون مثــل
ــرة عــن شــهادة يمكنكــم 

ّ
أو قــول بضــع كلمــات، أو الصــالة، أو الرقــص، إلــخ. هنــاك نســخة متوف

ي ذلــك.
ن إذا كنتــم ترغبــون �ن طباعتهــا وتوزيعهــا عــىل المشــارك�ي

المصادر 
ف: مارك كوالرد، باليميو

ّ
ي والتوق

المسش
/www.playmeo.com/activities/energizer-warm-up-games/walk-stop 

http://www.playmeo.com/activities/energizer-warm-up-games/walk-stop/
http://www.playmeo.com/activities/energizer-warm-up-games/walk-stop/
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 نّص العرض التقد  
 

مكن أن تتحّسن ف  سوء األمور (وك ف   )ك
 

ائح  ة  ال ح الجلسة الخامسة ترد رسومه التوض  .الجلسة PowerPointمن  ١٣-٣  هذا النص المتعلق 
 

 المقّدمة 
 

 

ة:    الجلسة األخ
اة الناس.  ● ر ع ح

ّ
ف تؤث ة الدين أو المعتقد وك ّ ات ح ل انتها  ركّزنا ع ش

ات  ●  الدولة، من خالل القانون وأفعال  -فكرنا  االطراف ال ترتكب االنتها
 المسؤول أو تقاعسهم، أو الناس  المجتمع. 

ات  ● ل هذه االنتها دء  استكشاف ش أداة لل ل   استخدمنا التمث
 

 
 

 

 
ئة إ  ّ ات من كونها معتدلة إ س ة انتقال االنتها ّ ف من   - أسوأ سنفكر اآلن  ك

ر ع األفراد إ الهجمات الممنهجة والواسعة النطاق  
ّ
ة ال تؤث الحوادث العرض

ة تفاقم األمور من خالل   ف ل إحدى طرق التفك  ك
ّ
ة ع حقوق الناس. وتتمث والخط

ك ع ثالث مراحل    ل والتمي والعنف.  -ال  التضل
 

 مراحل االضطهاد الثالث 
 

 

 
ب   اذ ة واأل ات والصور النمط ّ ل.  هذه المرحلة، تن التح المرحلة األو  التضل

عّدة   - حول أفراد أو مجموعات من الناس  ات  ّ ة. وتن هذه التح ّ ات الدي مثل األقل
ة لألطفال، أو من خالل   –طرق  تب المدرس اء والمدّرسون وال علمه اآل من خالل ما 

اسي وعظات القادة  الراديو أو و  ات الس ، أو من خالل خطا سائل التواصل االجتما
 . ي  الدي

 
 

 

 
ة،   ات والصور النمط ن عندما ال يتّم التصّدي لهذه التح ، ول ّ خلو مجتمع من التح ال 

ل  ش ها تنمو ل
ّ
، فإن ي اسي والدي ل القادة الس ــــج لها من ق و ما عندما يتّم ال ّ وال س

 ثقافة تعّصب وتؤّدي إ التوترات ب المجموعات. 
دأ الناس العاديون  صبح من السهل أو ح من الطب أن ي حدث ذلك،  وعندما 
ّ ضد   طرق تم س فقط  التفك والتحّدث  والمسؤولون المحلّيون وح الحكومة ل

ة. وتجعل المعلومات الم ّ طرق تم ف  ّ ضا الت ن أ ن، ول دو  اآلخ ضللة التمي ي
ض الناس ع   اله تطرفا، يتّم استخدام المعلومات المضللة لتح . و أ أش ً مقبو

ن أمر مقبول أو ح صحيح.  ضا العنف تجاه اآلخ ن أ س فقط التمي ول ه ل
ّ
أن االعتقاد 

 
 

 

 
اة.   ّل مجال من مجاالت الح ر التمي ع الناس  

ّ
ؤث ة، تطّرقنا إ  و الجلسة األخ

قة  - أمثلة حول تمي الدولة  ي، والتمي  ط ة التمي ة الشخص ة واله مثل قانون األ
م. وقد   م خدمات مثل التعل م، والتمي  تقد طة والمحا ل ال ذ القانون من ق تنف

ضا أمثلة ع التمي  القطاع الخاص الذي يؤثر ع  وصول الناس إ  استعرضنا أ
 الوظائف. 
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ّ
ستمّر إ مكن أن  ّن التمي الواسع النطاق والممنهج ال  ، ول خلو مجتمع من التمي ال 

ة   له غالب ستمّر التمي إذا لم تق مكن ان  قوم ع ثقافة الجهل والتعّصب. وال  عندما 
 الناس. 

 

 

 
ة  ّ الن أساسا  ومثلما تخلق المعلومات المضللة أرض ش ل والتمي معا  ، فإّن التضل للتمي

دة   عد
ً
ا أخذ العنف  المجتمع أش مكن أن  ب المتعّمد، إ   - للعنف. و من التخ

شمل عنف الدولة السجن التعّس  مكن أن  العنف الجسدي. و د  التحّرش، إ التهد
 . ع االجتما ب والعنف القائم ع الن  والتعذ

 
 النطاق والتواتر وتأث 

 

 

 
الت الثالثة   ات، ونطاق،   -مكن أن تحدث أنواع المش مست ل والتمي والعنف  التضل

ل من األفراد أو ع   مكن أن يؤثر االنتهاك ع عدد قل ات مختلفة. و ة، وتأث ووت
ا   ا أو منتظما أو منهج كون عرض مكن أن  ة. و دخل   مّما    -مجموعات كب ع أنه 

كون له تأث محدود أو مدّمر ع األشخاص  مكن أن  له. و ا أنظمة المجتمع وه
رن.  ّ  المت

 
 

 

ات والمعلومات الخاطئة   ّ شار التح لما زاد ان ه 
ّ
لدان أن د من ال ة  العد ظِهر التج

ُ
ت

لما أصبح التمي أ  د،  ل شد ش حت  ع نطاق واسع و لما أص شارا وشّدة، و ان
شار  لما زاد احتمال ان شارا،   أ ان

ً
ات والمعلومات الخاطئة والتمي مجتمعة ّ التح

ف   ّن فهم ك طا، ول دو هذا مح قود آلخر. قد ي ء واحد  . ف د والخط العنف الشد
ة تحس الوضع.  ف ساعدنا  التفك  ك مكن أن   سوء األمور 

 الخاتمة  
 

 

ّل   مكن ل عض. وهذا أمر  عضنا ال قة ال نفكر بها ونتحّدث بها عن  الط دأ  ّل ذلك ي
اله  ئا ح فعل ش ضا أن نفعل   -واحد مّنا أن  ة. من الممكن أ اتنا الشخص  عائالتنا وش

ال ذلك ع مستوى المجتمع المح  ئا ح     -ش
ً
ما يتعلق مث ة ف جماعاتنا الدي

ن عملنا.   ومدارسنا وأما
ة   ّ ة التمي ضا إ تغي األنظمة الرسم الطبع. فنحن نحتاج أ أ  اف س  هذا وحده ل

ئة إ سلوك المسؤول مثل المدّرس أو رجال    -ال تؤذي الناس  من القوان الس
طة.   ال

 

 

ع من التغي  صبح هذا الّن ات تعرف حقوقها وتكون مجّهزة  ول  ّ ممكنا، نحتاج إ أقل
فهمون   ي  اسي ودي ات مستعّدة للوقوف معها، وقادة س ّ للدفاع عنها، وأغلب

قة واقعة   ل هذا إ حق زها. تح سان وحمايتها وتع ام حقوق اإل اتهم تجاه اح مسؤول
ة.  طيئة وصع ة  ّ  هو عمل

 

 
ل  دأ ذلك بتحل مكننا استخدام هذا النموذج المكّون من  و ه.  ل ف د المشا اقنا وتحد س

ل  ذلك.  -التمي  -ثالث مراحل  للتضل ام   العنف، لمساعدتنا ع الق

 شكر وتقدير
ل  اند  ."عتمد هذا النص ع نموذج "مراحل االضطهاد الثالث" الذي وضعه "يوهان 
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قصة

قصص صناع التغي�ي
ي إطار التعليقات الختامّية للجلسة الخامسة.

ُتقرأ القّصة التالية �ن
.PowerPoint ائح من 14 إىل 19 من عرض الـ ي الرسش

وترد رسومها التوضيحية �ن

قّصة "أمينة"، البوسنة والهرسك
جــذري.  بشــكل  للبوســنة  ي  الديــ�ن المشــهد   ّ تغــ�ي  ،1995 عــام  البوســنية  الحــرب  نهايــة  ي 

�ن
ي كانــت ذات أغلبيــة مســلمة ذات أغلبيــة مســيحية والعكــس  فأصبحــت بعــض المناطــق الــ�ت
صحيــح. وال تــزال التوّتــرات اإلثنّيــة والدينيــة قائمــة، واألشــخاص الذيــن يعــودون إىل مناطقهــم 

األصليــة هــم األكــ�ث عرضــة للخطــر.

ت دورة تدريبيــة  ، فحــرصن ي ي إحــداث تغيــ�ي إيجــا�ب
هــذه هي "أمينــة". "أمينــة" أرادت المســاهمة �ن

ة حــول حقــوق اإلنســان تديرهــا منظمــة غــ�ي حكوميــة بوســنّية تــدع "نهــال". قصــ�ي

مــت الكثــ�ي مــن هــذه الــدورة. فقــد فهمــت مــا تعنيــه حّريــة الديــن أو المعتقــد ورصت 
ّ
"لقــد تعل

عــن خطــاب  باإلبــالغ  وبــدأت   . ي �ب الخــاص  الســياق  ي 
�ن االنتهــاكات  عــىل  التعــّرف  عــىل  قــادرة 

." التواصــل االجتمــاعي الكراهيــة عــىل وســائل 

ن الذين يســتخدمون  بعد الدورة، عّرفت "نهال" "أمينة" إىل مجموعة من الشــباب المتطوع�ي
مــة لتوثيــق انتهــاكات حّريــة الديــن أو  يــة ووطنّيــة موثوقــة ومح�ت

ّ
تقاريــر مــن وســائل إعــالم محل

ي تقــع كّل عــام. ي البــالد، وتجميــع قائمــة مــن الحــوادث الــ�ت
المعتقــد �ن

ي نســتخدمها لتصنيــف الحــوادث – عــىل  الــ�ت تقــول "أمينــة": "لدينــا مجموعــة مــن األســئلة 
ــر ونــوع االنتهــاكات – التهديــدات أو الهجمــات عــىل الممتلــكات 

ّ
ســبيل المثــال، المجتمــع المتأث

أو الهجمــات عــىل األشــخاص ومــا إىل ذلــك."

ي البوســنة وإىل هيئــات دوليــة 
وترســل المجموعــة تقاريرهــا إىل الســلطات ووســائل اإلعــالم �ن

ي تقاريرهــا الســنوية معلومــات 
ــن �ن ضمِّ ي غالًبــا مــا تُ ي أوروبــا، والــ�ت

مثــل منّظمــة األمــن والتعــاون �ن
. ن واردة مــن المتطّوعــ�ي

ا. ويمكــن لتوثيــق  ً ــا، مهمــا بــدا صغــ�ي
ً
تقــول "أمينــة": "أعتقــد أن كّل مــا نقــوم بــه ُيحــِدث فرق

ي إقنــاع الســلطات بأخــذ هــذه القضايــا عــىل 
االنتهــاكات ولفــت االنتبــاه الــدوىلي إليهــا أن يســاهما �ن

محمل الجّد. ومن شــأن رفع مســتوى الوعي حول انتهاكات حقوق اإلنســان أن يســاعدنا أيًضا 
اتنــا الشــخصّية". ن عــىل فهــم تح�ي

المصدر
بية والبحوث Emina Frljak، PRVI ومركز نهال لل�ت
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: رحالت التغي�ي ي
الجزء الثا�ن

ن ليصبحــوا  ن إىل إعــداد المشــارك�ي تهــدف الــدورة التدريبّيــة الخاّصــة بصّنــاع التغيــ�ي المحليــ�ي
إحــداث  ّيــة. وعمليــة 

ّ
المحل ي مجتمعاتهــم 

المعتقــد �ن أو  الديــن  ي مجــال حّريــة 
تغيــ�ي �ن صّنــاع 

ي بعــض األحيــان. فمــن المفيــد بالتــاىلي أن يكــون لدينــا خارطــة 
التغيــ�ي هي رحلــة طويلــة وصعبــة �ن

ونعــرف كيــف ســتنتقل مــن النقطــة "أ" إىل النقطــة "ب".

 " التغيــ�ي "رحلــة  لـــ  التخطيــط  عــىل  ن  المشــارك�ي التدريبّيــة  الــدورة  مــن  ي 
الثــا�ن القســم  يســاعد 

ي يمكــن  الخاّصــة بهــم. يتعــّرف المشــاركون عــىل مجموعــة مــن التكتيــكات )أو األســاليب( الــ�ت
اســتخدامها لتعزيــز حّريــة الديــن أو المعتقــد وحقــوق أخــرى، ويتــم توجيههــم نحــو وضــع خّطــة 
ــز الجلســات 

ّ
ي يحّددونهــا. وترك عمــل لمواجهــة مشــكلة مــن مشــاكل حّريــة الديــن أو المعتقــد الــ�ت

ن ليقرنــوا األقــوال باألفعــال! عــىل المهــارات والعمــل – عــىل تحضــ�ي المشــارك�ي

ن  اللتــ�ي ن  الجلســت�ي مــن  تتمّتــع كّل  ــع جلســات مقّســمة إىل جزأيــن.  ـ أربـ ي 
الثــا�ن القســم  يتضّمــن 

كة  مشــ�ت ميــة 
ّ
تعل بأهــداف  ي 

الثــا�ن الجــزء  الن 
ّ
تشــك ن  اللتــ�ي ن  والجلســت�ي األّول  الجــزء  الن 

ّ
تشــك

. ن الجلســت�ي عــىل كلتــا  تمّتــد  واحــدة  مّيــة 
ّ
تعل وعمليــة 

ن إىل التكتيكات واستكشاف 	  ز الجلستان السادسة والسابعة عىل تعريف المشارك�ي
ّ
ترك

كيفّية استخدامها لتعزيز حقوق اإلنسان، وعىل االستلهام من قصص األشخاص الذين 
يستخدمون تلك التكتيكات إلحداث فرق.

ــز الجلســتان الثامنــة والتاســعة عــىل التخطيــط للعمــل – أي تطويــر أفــكار ملموســة 	 
ّ
وترك

ي المجتمــع. ويطــّور المشــاركون خاللهمــا مهــارات تخطيــط العمــل 
إلحــداث التغيــ�ي �ن

ويتدّربــون باســتخدام أدوات للتخطيــط للعمــل. واعتمــاًدا عــىل طبيعــة مجموعتكــم، 
يمكــن أن تكــون خطــط العمــل خطًطــا حقيقيــة يتــّم تنفيذهــا بعــد الــدورة التدريبيــة أو 

خطًطــا "تجريبّيــة".

الجلسات السادسة
إىل التاسعة
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الجلسة السادسة
 االستلهام من القصص

ن بفضل التكتيكات  – التمك�ي

لمحة عاّمة عن الجلسة
كة  ميــة مشــ�ت

ّ
ترتبــط الجلســتان السادســة والســابعة بعضهمــا ببعــض – ولديهمــا أهــداف تعل

وعملّيــة تعلمّيــة واحــدة.
ا.

ً
ي 15 تكتيك

هناك طرق عديدة للعمل عىل تعزيز حقوق اإلنسان يمكن تلخيصها �ن
أّن  صحيــح   . أســا�ي مســتوى  عــىل  التكتيــكات  هــذه  والســابعة  السادســة  الجلســتان  تقــّدم 
خــالل  مــن  ــم 

ّ
التعل عــىل  ينصــّب  ن  كــ�ي ال�ت أّن  إال  تقديمًيــا،  عرًضــا  تتضّمــن  السادســة  الجلســة 

النظريــة. مــن  بــداًل  منهــا،  االســتلهام  وعــىل  المتبــادل  والتفكــ�ي  القصــص 
، تفتــح هــذه الجلســات  ن وبــداًل مــن تقديــم معلومــات معّمقــة حــول تكتيــك واحــد أو تكتيكــ�ي
 . التغيــ�ي إحــداث  مــن خاللهــا  ي يمكنهــم  الــ�ت المختلفــة  الّطــرق  مــن  العديــد  النــاس عــىل  ن  أعــ�ي
ــر مزيــًدا مــن المعــارف 

ّ
ي الصفحــات 155 إىل 158  نصائــح حــول مــوارد أخــرى توف

تجــدون �ن
المعّمقــة حــول بعــض هــذه التكتيــكات.

لمحة عاّمة عن التكتيكات الـ ١٥ 
تكتيكات الطوارئ: المنع؛ الوقف واإلنقاذ؛ طلب المساعدة والتحذير

: تنظيم الحمالت؛ المنارصة؛ تقديم الحوافز؛ التحّدي تكتيكات التغي�ي
؛ بناء المشاركة؛ بناء المهارات؛ بناء العالقات والشبكات تكتيكات البناء: بناء الوعي

وإحيــاء  الضــوء  تســليط  التوثيــق؛  ؛  االجتمــاعي والنفــسي  المــادي  الدعــم   : ي
التعــا�ن تكتيــكات 

التعويــض وطلــب  للعدالــة  اللجــوء  الذكــرى؛ 

مالحظة

ي للتكتيكات  ن السادسة والسابعة نسخة معّدلة من اإلطار المنهحب تستخدم محتويات الجلست�ي
ي مجال حقوق اإلنسان الذي يديره مركز ضحايا التعذيب. 

وع التكتيكات الجديدة �ن الذي طّوره مرسش
 ! ي

و�ن www.newtactics.org يمكن أن تستلهموا الكث�ي من هذا الموقع اإللك�ت

مّية
ّ
األهداف التعل

ــق بتكتيــكات تعزيــز حقــوق 
ّ
ــز الجلســتان السادســة والســابعة عــىل تطويــر المعــارف فيمــا يتعل

ّ
ترك

اإلنسان.
، سيصبح المشاركون قادرين عىل: ن بحلول نهاية الجلست�ي

ي يمكن استخدامها لتعزيز 	  ح بسيط للفئات األربــع المختلفة من التكتيكات ال�ت إعطاء �ش
حقوق اإلنسان وإعطاء أمثلة عىل اإلجراءات ذات الصلة بكّل نوع منها.

 	. ي
ّ

ي مجتمعهم المحىل
ي تعزيز حقوق اإلنسان �ن

التعب�ي عن الرغبة �ن
ك 5 إجراءات عىل األقّل يمكن أن يقوموا بها كأفراد، و 5 إجراءات 	  تحديد بشكل مش�ت

ي يعملون فيها، لتعزيز حّرية الدين أو  يمكن أن تقوم بها المجموعات / المنّظمات ال�ت
ي مجتمعهم.

المعتقد �ن
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مالحظة

ي تنطلق منها  مّية هذه ستعتمد عىل النقطة ال�ت
ّ
روا أّن مدى واقعّية تحقيق األهداف التعل

ّ
تذك

ي يمكن للميرّسين فيها  مجموعتكم. الغرض من األهداف التعلمّية هو اإلشارة إىل المجاالت ال�ت
البحث عن التقدم الذي أحرزه المشاركون من حيث معارفهم ومواقفهم ومهاراتهم للعمل. قد 

يحدث التقّدم تدريجًيا خالل الدورة التدريبّية، وليس خالل جلسة واحدة.

محتويات الجلسة ومّدتها

2٠ دقيقة
: مجموعات قصص صّناع التغي�ي   التمرين االفتتاحي

تنطلق الجلسة باالستلهام من اآلخرين.

25 دقيقة
تمرين تفكري: المتفّرجون والمعالجون  

ا عندما نرى الظلم وتلك الكامنة وراء 
ً
ي األسباب الكامنة وراء ترّصفنا أحيان

يتيح التفك�ي �ن
ا أخرى.

ً
عدم ترّصفنا أحيان

15 دقيقة
تمرين فردي: من أنا؟

ي يمكننا من خاللها إحداث فرق. ي السياقات المختلفة ال�ت
تمرين رسم يتيح التفك�ي �ن

1٠ دقائق
: تكتيكات تعزيز حقوق اإلنسان   عرض تقديمي

عرض تقديمي رئيسي يستخدم مثال النار/الحريق للتعريف بـأربعة أنواع مختلفة 
..) ي

من التكتيكات لتعزيز الحقوق )تكتيكات الطوارئ والتغي�ي والبناء والتعا�ن

٤5 دقيقة
تمرين جماعي وتغذية راجعة جماعية: مناقشة تكتيكات الطوارئ

يناقش المشاركون تكتيكات "الطوارئ" ويتبادلون األفكار حول طرق استخدامها.

5 دقائق التعليقات الختامّية 
ن مختلف أجزاء الجلسة. الربط ب�ي

ساعتان الوقت اإلجماىلي

التحض�ي
ي الصفحــة 15 "كيفيــة التحضــ�ي لــكل 

 للتوجيهــات الــواردة �ن
ً
يجــري التحضــ�ي للجلســة وفقــا

تعديــالت  أي  إجــراء  بالتــاىلي  يمكنكــم  بمجموعتكــم!  ن  العارفــ�ي أفضــل  كــم 
ّ
أن ــروا 

ّ
تذك جلســة". 

المجموعــة. مــع حاجــات  لتتناســب  الجلســة  وتكييــف عنــارص 

موارد هذه الجلسة

 ،1٦ الصفحــة  ي 
�ن المذكــورة  جلســة  بــكّل  الخاّصــة  األساســّية  المــوارد  إىل  باإلضافــة 

الجلســة: لهــذه  التاليــة  المــوارد  إىل  ســتحتاجون 
ب وقلم تلوين لكّل مشارك)ة(.	 

ّ
ي القل

ورقة من أوراق اللوح الور�ت
ي سبق ورسمتم عليها "خارطة حّرية الدين أو 	  ي الّقالب ال�ت

أوراق اللوح الور�ت
ي الجلسة السابقة.

ي بلدتنا" �ن
المعتقد �ن

ب تحمل عنوان "األفكار العملّية: تكتيكات 	 
ّ

ي القل
ورقة من أوراق اللوح الور�ت

ة. الطوارئ" وعدد كب�ي من األوراق الملّونة الالصقة الصغ�ي
نسخة مطبوعة من ملصق ملّخص التكتيكات وجميع ملصقات تكتيكات / 	 

قصص الطوارئ.
ي طباعة 	 

)اختياري( إذا كنتم ال تستخدمون عرض الـPowerPoint، قد ترغبون �ن
ائح ٣ إىل 10 من عرض الـ ي الرسش

الصور الخاّصة بقّصة صّناع التغي�ي الموجودة �ن
.PowerPoint

يمكن العثور عىل 
 الموارد المرافقة

لهذه الجلسة هنا.

http://www.forb-learning.org/changemakers-course-materials-arabic.html
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"أثار تمرينا "المتفرج-المعالج" و"من أنا" مشاعر مختلطة. كان 
، بما  ن ي كنا فيها متفرج�ي هناك شعور باأل� عند إدراك المرات ال�ت
. لكن التعرف عىل جميع  ي ذلك عىل وسائل التواصل االجتماعي

�ن
ي يمكننا استخدامها منحنا الكث�ي من األمل  التكتيكات الملموسة ال�ت

. وكان  ن حول كيف يمكننا أن نتغ�ي ونصبح صناع تغي�ي استباقي�ي
ي المجموعة."  

ام باستخدام التكتيكات �ن ن هناك شعور قوي باالل�ت
يا  أوكوها نغوبيا، ميّس، نيج�ي

من أنا؟

ن القاعة تجه�ي
 . ي هــذه الجلســة أن ترّتبــوا الكــرا�ي عــىل شــكل نصــف دائــرة تواجــه الجــزء األمــامي

مــن الجّيــد �ن
قــوا كّل مــن ورقــة "خارطــة حّريــة الديــن أو المعتقــد" وورقــة "األفــكار العملّيــة: تكتيــكات 

ّ
عل

الطــوارئ" عــىل الجــدار قبــل بــدء الجلســة.
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تصميم مفّصل للجلسة

 2٠ دقيقة  : مجموعات قصص صّناع التغي�ي ۱. التمرين االفتتاحي
الوصف

ة. ي مجموعات صغ�ي
تتم قراءة ثالث قصص ثّم مناقشتها �ن

الغرض 
ي مــن الــدورة التدريبيــة وتوفــ�ي انطالقــة إيجابيــة للجلســة، 

ي الجــزء الثــا�ن
تقديــم مســار العمــل �ن

ي قــام بهــا اآلخــرون. واالســتلهام مــن إجــراءات صنــع التغيــ�ي الــ�ت

الموارد

ائح ٣ إىل 10. ائح عرض الـPowerPoint 1 إىل10 أو نسخ مطبوعة من الرسش �ش

كيفّية تقديم التمرين دقيقتان
: حوا ما يىلي ي الجلسة وا�ش

رّحبوا بالجميع �ن
ي حرية الدين أو المعتقد، وعىل 	 

ي الجلسات عىل حقوق اإلنسان، والحّق �ن
تعّرفنا ح�تّ اآلن �ن

ي مجتمعنا.
انتهاكات هذا الحّق. وقد حّددنا أيًضا شكل انتهاكات حّرية الدين أو المعتقد �ن

ي هذه الجلسة والجلسة التالية، 	 
ز عىل إجراءات العمل! �ن

ّ
ك من اآلن فصاعًدا س�ن

ي يمكن استخدامها لتعزيز  سنكتشف مجموعة من األساليب أو التكتيكات المختلفة ال�ت
 ، ن ت�ي ن األخ�ي ي الجلست�ي

ي كيفية استخدام هذه التكتيكات. و�ن
ر �ن

ّ
حقوق اإلنسان ونفك

ز عىل تطوير خطط العمل.
ّ
ك س�ن

ي مجال حّرية الدين أو 	 
سنبدأ باالستماع إىل ثالث قصص ألشخاص يصنعون التغي�ي �ن

ي مجتمعاتهم.
المعتقد �ن

كيفّية إجراء التمرين 1٦ دقيقة
ائح ٣ إىل 10 	  ي الصفحة ۱24-۱25، باستخدام الرسش

" الثالث �ن اقرأوا قصص "صّناع التغي�ي
من عرض الـPowerPoint الخاّص بالجلسة إن أمكن أو باستخدام نسخ مطبوعة من هذه 

ائح. الرسش

ن الذين يجلسون 	  ن تشكيل مجموعات من ٣ أشخاص مع المشارك�ي اطلبوا من المشارك�ي
: أّي قّصة عنت لكم أو ألهمتكم أك�ث ولماذا؟ بجانبهم واطلبوا من كّل مجموعة مناقشة التاىلي

كيفّية اختتام التمرين دقيقتان
ي القصــص مختلفــة تماًمــا عــن مواقفنــا، وحــ�ت لــو 

ــه حــ�ت لــو كانــت المواقــف �ن
ّ
اختتمــوا بالقــول إن

ي ســياقنا، نأمــل أن يلهمنــا 
ي القّصــة مناســبة لنــا �ن

ي اتخذهــا األشــخاص �ن لــم تكــن اإلجــراءات الــ�ت
صّنــاع التغيــ�ي المبدعــون والشــجعان هــؤالء لالعتقــاد بــأّن التغيــ�ي ممكــن ويســتحّق النضــال، 

ًا، إلحــداث فــرق. ء مــا، مهمــا كان صغــ�ي ي
االعتقــاد بــأّن كل شــخص يمكنــه فعــل �ش

٢. تمرين تفكري: المتفّرجون والمعالجون 25 دقيقة
الوصف

ا( واألوقات  ً ي تدّخلوا فيها لوقف الظلم )مهما كان ذلك صغ�ي ي األوقات ال�ت
ر المشاركون �ن

ّ
يفك

ي تحّثنا أك�ث عىل الترصف. ي لم يفعلوا فيها شيًئا، ويناقشون العوامل ال�ت ال�ت
تمرين جماعي

تمرين جماعي ارتجاىلي
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نقاش جماعي

الغرض
يهدف التمرين إىل:

ي مرحلة ما، قد ترّصف كـ"متفّرج" )أي 	 
ن عىل إدراك أّن كّل واحد منا، �ن مساعدة المشارك�ي

ي مواجهة الظلم( وكـ"معالج" )أي دافع عن حقوقه الشخصّية أو حقوق 
م الصمت �ن ن ال�ت

أي شخص آخّر(، مهما كان ذلك بسيًطا.

ي يمكنهم اتخاذها 	  ن عىل تحديد الخيارات والخطوات المدروسة ال�ت مساعدة المشارك�ي
ق بانتهاكات الحقوق.

ّ
ن أك�ث فيما يتعل " نشط�ي ن ليصبحوا "معالج�ي

الموارد

ورقة واحدة حجم A4 لكّل مشارك)ة(.	 
ن بشكل يحصل فيه كّل 	  ة المشارك�ي

ّ
عدد كاٍف من األقالم أو أقالم الرصاص لكاف

. ن مشارك)ة( عىل قلم واحد أو اثن�ي
ب مع أوراقه / لوح أبيض وأقالم.	 

ّ
ي قل

لوح ور�ت

كيفّية تقديم التمرين دقيقتان
ة للتوزيــــع "معالج)ة(- وّزعوا عىل كّل مشــارك)ة( نســخة من الورقة التدريبّية المطبوعة الُمعدَّ

متفّرج)ة(".  

: حوا ما يىلي ا�ش
 	 . ي إحداث التغي�ي

ي تجاربنا �ن
سنقوم بتمرين يساعدنا عىل التفك�ي �ن

م الصمت وال يفعل شيًئا عندما يرى ظلًما – مثاًل عند 	  ن المتفّرج هو الشخص الذي يل�ت
. ن حدوث حالة تنّمر أو تمي�ي

ر أو 	  ّ المعالج هو الشخص الذي يتحّدث أو يفعل شيًئا لدعم الشخص المترصن
رين من الظلم. األشخاص المترصن

ي أوقات مختلفة.	 
نا جميًعا لعبنا هذين الدورين �ن

ّ
دوا عىل أن

ّ
أك

كيفّية إجراء التمرين 2٠ دقيقة
 الكتابة والرسم 5 دقائق	 

َعت  ي ُوزِّ اطلبوا من كّل مشارك)ة( أن يكتب/تكتب أو يرسم/ترسم عىل الورقة المطبوعة ال�ت
عليهم مثااًل عن موقف لعبوا فيه هذه األدوار. قد يكون هذا موقًفا من الحياة اليومّية، مثل 

ي الفصل يتعّرض للتنمر، أو عندما رفعوا 
 لهم �ن

ً
حالة طلبوا فيه المساعدة عندما رأوا زميل

الصوت عندما تعّرض أحد أفراد األ�ة أو الزمالء لسوء المعاملة، أو ح�تّ موقًفا لعبوا فيه 
ن ولم يطلبوا فيه المساعدة أو يرفعوا الصوت ألي سبب من األسباب. دور المتفّرج�ي

 ۱5 دقيقة	   نقاش جماعي
ي وقت أو آخر، ثّم اطلبوا 

ابدأوا بالتشديد عىل أّن أي شخص قد يؤدي كال الدورين �ن
 عن موقف ترّصفوا فيه 

ً
ن أن يعطيا/يعطوا مثال ن أو ثالثة متطوع�يّ ن اثن�ي من متطّوع�ي

. ال تناقشوا هذه المواقف/الحوادث بحّد ذاتها ألّن هذا ليس  ن ن أو معالج�ي كمتفّرج�ي
. ن دوا فقط عىل تجارب المشارك�ي

ّ
 الهدف من التمرين. أك

 ثّم اطرحوا األسئلة التالية عىل المجموعة:
كيف جعلكم هذا التمرين تشعرون؟ 	
ا؟ 	

ً
ا ال؟ ما الذي أحدث فرق

ً
ا وأحيان

ً
لماذا كنتم تتخذون إجراءات أحيان

ن إىل أشخاص يدافعون  	 ما الذي قد يساعدكم عىل االنتقال من كونكم مجّرد متفّرج�ي
ق بهذه المشاكل؟

ّ
عن حقوقهم وحقوق اآلخرين فيما يتعل

ب/ اللوح األبيض.
ّ

ي القل
ن عىل اللوح الور�ت اكتبوا إجابات المشارك�ي
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تمرين فردي

، أو ن عىل السؤال األخ�ي حاولوا استخالص النقاط التالية من إجابات المشارك�ي
قة بهذه النقاط:

ّ
حّثهم عىل إعطاء هذه اإلجابات باستخدام األسئلة المتعل

نميل أك�ث للترّصف عندما تربطنا عالقة ما بالضحّية أو نشعر بالتعاطف معها. 	

ي اتخاذ اإلجراءات عندما ال نكون وحدنا، ال سّيما  	
نميل إىل أن نكون أك�ث ثقة �ن

عندما نكون جزًءا من مجموعة منّظمة.

نميل إىل الشعور بثقة أك�ب إذا كانت لدينا معرفة بالموضوع و"النظام" – ما هي  	
القواعد وإىل أّي جهة يمكننا تقديم شكوى أو مّمن نطلب المساعدة.

ي الموقف  	
نميل إىل أن نكون أك�ث ثقة إذا كّنا مستعّدين جّيًدا – إذا كّنا فكرنا مسبًقا �ن

ي هذا الحالة أن 
وخّططنا لكيفّية الترصف أو إذا سبق وقمنا بذلك من قبل. يمكن �ن

يكون لعب األدوار طريقة ممتازة للتدّرب!

كيفّية اختتام التمرين ٣ دقائق
:PowerPointيحة ۱۱ من عرض الـ ، وعرض الرسش اختتموا النقاش بتسليط الضوء عىل ما يىلي

 	 
ً

، من خالل مثل ن ن بداًل من أن نب�ت متفّرج�ي يمكننا اّتخاذ قرارات واعية لنصبح معالج�ي
ي مجموعات، 

رين بانتهاكات الحقوق، والتنظيم �ن
ّ
بناء عالقات مع األشخاص المتأث

ي نريد أن نترصف بها  ي نحتاجها، والتخطيط للّطريقة ال�ت والبحث عن المعلومات ال�ت
. بشكل جماعي

لن نكون قادرين دائًما عىل الترّصف – لن يكون القيام بذلك دائًما آمًنا أو بّناًء! ولكن 	 
من المرّجح أن نترّصف ونكون أك�ث فاعلية إذا بنينا عالقات وعملنا مًعا وما إىل ذلك.

ي بلدتنا" المرسومة عىل أوراق اللوح 	 
وا إىل "خارطة حّرية الدين أو المعتقد �ن أش�ي

ي  ي حّددوها وال�ت ي المشاكل ال�ت
روا بصمت �ن

ّ
ن أن يفك القالب. واطلبوا من المشارك�ي

ن بضع دقائق للتفك�ي ولكن ال  ن فيها. )اعطوا المشارك�ي يرغبون أن يلعبوا دور المعالج�ي
تطلبوا منهم إعطاء اإلجابات(.

ن 	  ن إىل معالج�ي ي كيفّية االنتقال من كوننا مجّرد متفّرج�ي
ر �ن

ّ
ي الجلسات المتبقّية، سنفك

�ن
ق بهذه المشاكل.

ّ
فيما يتعل

٣. تمرين رسم: من أنا؟ ۱5 دقيقة

مالحظة

ورًيا لس�ي الجلسة. قد تفّضلون بالتاىلي اقتطاع هذا  هذا التمرين ممتع وله مغزى، ولكّنه ليس رصن
التمرين وتخصيص مزيد من الوقت للتمارين األخرى.

الوصف والغرض
يحّدد المشاركون "أين" يمكنهم إحداث فرق من خالل رسم شبكاتهم الشخصية والمهنّية.

الموارد

ب وأقالم.
ّ

ي القل
أوراق اللوح الور�ت
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كيفّية تقديم التمرين  دقيقة واحدة
ب وقلم ح�ب خاّص به / قلم تلوين.

ّ
وّزعوا عىل كّل مشارك)ة( ورقة من أوراق اللوح القل

 : حوا ما يىلي ا�ش
نحــن جميًعــا جــزء مــن مجتمــع لدينــا فيــه الكثــ�ي مــن العالقــات ونــؤّدي فيــه أدواًرا مختلفــة – 
ي شــبكات أصدقائنــا ومعارفنــا.

ي أماكــن العمــل أو المجتمعــات الدينيــة و�ن
داخــل عائالتنــا أو �ن

كيفّية إجراء التمرين ۱٠ دقائق
: حوا ما يىلي ا�ش

ي وســط الورقة ثّم ارســموا شــبكاتكم 
ســنحاول اآلن رســم شــبكاتنا الشــخصّية. ارســموا نفســكم �ن

عــىل جوانــب مختلفــة مــن الورقــة. 

قد تكون هذه عبارة عن:
عائلتكم وأصدقائكم،	 

ي المدرسة،	 
مكان عملكم وزمالئكم / مدرستكم وزمالئكم �ن

ي وأية مجموعات مجتمعّية أخرى تنتمون إليها – رّبما من خالل هواية 	  مجتمعكم الدي�ن
ي أو مجموعة نسائية. يمكن أن تكون هذه المجموعات مجموعات 

مثل فريق رياصن
رسمية أو مجّرد شبكات غ�ي رسمية،

 	. شبكتكم عىل وسائل التواصل االجتماعي

ي نــوع الــدور الــذي يمكــن أن تــؤّدوه لتعزيــز حّريــة 
ــروا �ن

ّ
لــكّل مجموعــة أو شــبكة تحّددونهــا، فك

ي هــذه المســاحة أو مــن خاللهــا. لديكــم ۱0 دقائــق.
الديــن أو المعتقــد �ن

كيفّية اختتام التمرين ٤ دقائق
غــ�ن  مــدى  حــول  تعليقــات  أبــدوا  ورفــع رســوماتهم.  ي حلقــة 

�ن الوقــوف  الجميــع  مــن  اطلبــوا 
الحيــاة. ي 

�ن نلعبهــا  ي  الــ�ت المختلفــة  العديــدة  األدوار  توضــح  هــا 
ّ
أن وكيــف   – الصــور  وأهمّيــة 

أوضحوا النقاط التالية:
ي حّددناها، يمكننا أن نلعب دور المتفّرج أو 	  ي كّل سياق من السياقات المختلفة ال�ت
�ن

. يمكن أن نكون مصدًرا لتعزيز حّرية الدين أو المعتقد داخل هذه  ي
المعالج االستبا�ت

الشبكات والجماعات ومن خاللها.

ي األجزاء المتبقّية من هذ الدورة التدريبّية، ير�ب التفك�ي 	 
ي كّل ما تسمعونه وتفعلونه �ن

�ن
يحة ۱2 أو اكتبوا األسئلة الثالثة عىل ورقة من أوراق اللوح  ي ثالثة أسئلة. )اعرضوا الرسش

�ن
ب.(

ّ
ي القل

الور�ت
ي أن أفعل؟ 	  ماذا يمكن�ن

/طفلة، أو صديًقا/صديقة أو جاًرا/ ً
ي والد)ة(، أو طفل ي أن أترصف بصف�ت هل يمكن�ن

ي  ي العمل أو من خالل األدوار ال�ت
ي أن أفعل من خالل دوري �ن جارة. ماذا يمكن�ن

ي الدينّية عىل سبيل المثال؟ ي جماع�ت
ي الخاصة – �ن

ي حيا�ت
أؤّديها �ن

 ماذا يمكننا أن نفعل إذا تنّظمنا وعملنا مًعا؟ 	
ي الشبابّية أو مكان عمىلي اّتخاذ مبادرة عىل  ي الدينّية أو مجموع�ت هل يمكن لجماع�ت

سبيل المثال.
 عىل ماذا يمكننا تشجيع األشخاص اآلخرين / المنظمات األخرى؟ 	

هناك أمور ال يمكننا القيام بها بأنفسنا ويمكن لآلخرين القيام بها. رّبما يمكن 
لجماعة دينّية أخرى أو مدير المدرسة المحلّية أن يقوم بذلك. من يمكن أن نشّجع 

عىل الترّصف؟
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عرض تقديمي

تمرين ضمن 
مجموعات

نصيحة!  اطلبوا من األشخاص 
االحتفاظ باألسئلة / التعليقات 

. ح�تّ نهاية العرض التقديمي

: تكتيكات تعزيز حقوق اإلنسان  ۱٠ دقائق ٤. عرض تقديمي
الوصف والغرض

ن مــن خاللهــا تعزيــز  ي يمكــن للمشــارك�ي يهــدف هــذا العــرض إىل خلــق وعي بالطــرق العملّيــة الــ�ت
ي يمكــن للنــاس اســتخدامها لتعزيــز  حقــوق اإلنســان، وإىل تقديــم 4 أنــواع مــن التكتيــكات الــ�ت

حقــوق اإلنســان.

الموارد

ي الصفحة ۱2۱ من هذا الدليل.	 
تجدون نّص العرض التقديمي �ن

ائح ۱٣ إىل 24 من عرض الـPowerPoint الخاّص 	  يتوافق هذا النّص مع الرسش
ائح. ن داخل هذه الرسش ي المالحظات الخاّصة بالمتحدث�ي

بالجلسة وقد تّم تضمينه �ن
ي الموارد الخاّصة بالجلسة.	 

ر أيًضا بنسخة Word قابلة للتعديل �ن
ّ
هذا النّص متوف

التحض�ي المسبق
ي الصفحة ۱5 "كيفّية التحض�ي لكّل جلسة".

ي اإلرشادات �ن
وا للجلسة كما هو وارد �ن حرصنّ

مــن  الرئيســية  النقــاط  دّونــوا  )أو  وتكييفهــا   PowerPoint الـــ  ائــح  و�ش النــّص  بقــراءة  قومــوا 
ب( وتمّرنــوا عــىل تقديــم العــرض التقديــمي 

ّ
ي القــل

ائــح عــىل ورقــة مــن أوراق اللــوح الــور�ت الرسش
ب.

ّ
القــل اللــوح  أوراق   / ائــح  الرسش باســتخدام 

٥. تمرين نقاش: مناقشة تكتيكات الطوارئ  ٤5 دقيقة
الوصف والغرض

ي أمثلــة 
تمريــن نقــاش جمــاعي يتعــّرف فيــه المشــاركون إىل تكتيــكات الطــوارئ مــن خــالل النظــر �ن

عملّية حول كيفّية استخدام الناس لهذه التكتيكات لمعالجة المشكالت المتعلقة بحّرية الدين 
ويــــــج  ي التكتيــكات ويتبادلــون األفــكار حــول كيفّيــة اســتخدامها لل�ت

ــر المشــاركون �ن
ّ
او المعتقــد. يفك

ي مجتمعهــم، ويطــّورون معارفهــم ومهــارات العمــل أثنــاء قيامهــم بذلــك.
لحّريــة الديــن أو المعتقــد �ن

الموارد

نسخة مطبوعة من جميع ملصقات تكتيكات الطوارئ.	 
ة	  ونة صغ�ي

ّ
أوراق الصقة مل

ب تحمل عنوان "األفكار العملّية: تكتيكات 	 
ّ

ي القل
ورقة من أوراق اللوح الور�ت

الطوارئ".

كيفّية تقديم التمرين ٤ دقائق
أوضحوا النقاط التالية:

ر فيما إذا كان بإمكاننا 	 
ّ
ز عىل تكتيكات الطوارئ ونفك

ّ
ك ي بقّية هذه الجلسة، س�ن

�ن
ي مجتمعاتنا. 

استخدامها لمعالجة المشكالت المتعلقة بحّرية الدين أو المعتقد �ن
ي الجلسة القادمة.

وسنتعّرف عىل التكتيكات األخرى �ن

سنتعّرف من خالل هذا التمرين عىل تكتيكات الطوارئ كما سنتبادل أك�ب عدد ممكن 	 
ي أن  ي مجتمعنا. للتأّمل – ماذا يمكن�ن

خاذها �ن
ّ
ي يمكن ات من األفكار حول اإلجراءات ال�ت

أفعل، ماذا يمكننا أن نفعل، وماذا يمكننا أن نشّجع اآلخرين عىل فعله؟

ل "حالة طوارئ" لحّرية الدين أو المعتقد.  	 
ّ
ر ما الذي يشك

ّ
ولكن قبل أن نبدأ، دعونا نتذك

ُتستخَدم تكتيكات الطوارئ عندما يحصل انتهاك محّدد لحقوق اإلنسان أو يكون عىل 
ي مكان محّدد. ما هي إذًا أنواع انتهاكات حّرية الدين أو 

وشك الحصول لشخص محّدد �ن
ي نحاول معالجتها بواسطة هذه التكتيكات؟ المعتقد ال�ت
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عرض موجز

يحة 24 من عرض الـPowerPoint واقرأوا األمثلة التالية: اعرضوا الرسش
ن إىل األقلّيات 	 ي الشارع بنساء ينتم�ي

التحّرش – مثل التحّرش �ن
نت أو شخصًيا( 	 خطاب الكراهية )ع�ب اإلن�ت
جرائم الكراهية مثل التخريب أو االعتداء 	
االعتداءات عىل دور العبادة 	
ي 	

العنف الطائ�ن
االعتقاالت التعسفّية 	

كيفّية إجراء التمرين ٤٠ دقيقة
مجموعات النقاش  )2٠ دقيقة(	 

ن إىل ثالث مجموعات. 	 قّسموا المشارك�ي
هناك ثالثة تكتيكات للطوارئ: المنع؛ الوقف واإلنقاذ؛ وطلب المساعدة /  	

ز عىل أحد هذه التكتيكات.
ّ
ك ن أّن كّل مجموعة س�ت حوا للمشارك�ي التحذير. ا�ش

ة وأقالًما، وملصق التكتيكات  	 ا الصقة ملّونة صغ�ي
ً
وّزعوا عىل كّل مجموعة أوراق

ي  ذات الصلة، وملصقات القصص المصاحبة، والورقة التدريبية المطبوعة ال�ت
تتضّمن أسئلة المناقشة المرتبطة بالتكتيك الخاّص بالمجموعة.

أعطوا المجموعات التعليمات التالية: اقرأوا النّص الموجود عىل الملصقات، ثّم  	
َعت عليكم. سوف تقومون  ي ُوزِّ ناقشوا األسئلة المكتوبة عىل الورقة التدريبّية ال�ت
ي لتبادل األفكار حول استخدام هذا التكتيك – اكتبوا أفكاركم حول  بعصف ذه�ن

ة. لديكم 20 دقيقة للنقاش. اإلجراءات الممكنة عىل األوراق الالصقة الملّونة الصغ�ي

 تغذية راجعة جماعية )2٠ دقيقة(	 
امنحوا كّل مجموعة 5 دقائق كحّد أقص لعرض التكتيك الذي بحثته وأفكارها العملّية حول 

ي كتبوا عليها أفكارهم  ة ال�ت اإلجراءات الممكنة. قوموا بلصق األوراق الالصقة الملّونة الصغ�ي
ي تحمل عنوان "األفكار العملّية: تكتيكات الطوارئ" ب ال�ت

ّ
ي القل

 عىل ورقة اللوح الور�ت
بعد تقديم العروض، افتحوا المجال أمام نقاش األسئلة التالية:

بعد االستماع إىل المجموعات األخرى، هل لدى أّي منكم أّية أفكار إضافّية حول  	
طرق التعامل مع حاالت الطوارئ؟

ي هذه األفكار؟ 	
هل كان من الصعب التفك�ي �ن

ما هي األفكار المفّضلة لديكم؟ 	

كيفّية اختتام التمرين  دقيقة واحدة
ــه ليــس مــن 

ّ
فــوا لهــم أن شــّجعوا المجموعــة – نّوهــوا بــأّي أفــكار توّصــل إليهــا المشــاركون واع�ت

الّســهل اإلتيــان بمثــل هــذه األفــكار، خاّصــة فيمــا يتعلــق بتكتيــكات الطــوارئ، حيــث يمكــن أن 
ا. ً ــا بالمخاطــر أو حــ�ت خطــ�ي

ً
يكــون اتخــاذ اإلجــراءات محفوف

٦. التعليقات الختامّية 5 دقائق
ائح 2٦ إىل 28: اختتموا الجلسة بمشاركة التعليقات التالية مع عرض الرسش

 	 . ن ن إىل معالج�ي ي وقت سابق من الجلسة عن طرق االنتقال من كوننا متفّرج�ي
تحّدثنا �ن

وتحّدثنا عن بناء العالقات، والعمل مًعا، والبحث عن المعلومات، والتخطيط واالستعداد.

ي كّنا نناقشها منذ 	  ق بتكتيكات الطوارئ، يتضّمن ذلك طرح أنواع األسئلة ال�ت
ّ
فيما يتعل

قليل، مثاًل:
	 . ر بحاالت الطوارئ المرتبطة بحّرية الدين أو المعتقد، وأين وم�ت

ّ
تحديد من قد يتأث

ي كيفّية االستجابة لحاالت الطوارئ هذه قبل حدوثها. عىل سبيل المثال:  	
التفك�ي �ن

ي الترّصف عندما أرى خطاب كراهية عىل وسائل التواصل 
كيف أرغب شخصًيا �ن

 واستباقّية 
ً
ي الشارع؟ أم هل نريد تطوير استجابة أك�ث تنظيما

االجتماعي أو تحّرًشا �ن
كجزء من مجموعة تقوم بالتخطيط واالستعداد والعمل مًعا؟

ي نحتاجها ح�ت نتمكّن من االستجابة؟ 	 هل لدينا جميع المعلومات وتفاصيل االتصال ال�ت
نا لن نزيد األمور سوًءا. 	

ّ
نا بأمان وأن

ّ
وبالطبع، تقييم المخاطر للتأكد من أن
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ي نريد استخدامها. فقد يكون 	  بالطبع، قد ال تكون تكتيكات الطوارئ هي التكتيكات ال�ت
. ال أحد يستطيع أو   من األفضل لنا العمل عىل بناء الوعي أو تنظيم حمالت للتغي�ي

ً
مثل

ء! ي
يجب أن يحاول القيام بكّل �ش

 	 ، ي الجلسة التالية، سوف نتعّرف عىل أفكار عملّية ونطرح أفكارنا حول تكتيكات التغي�ي
�ن

. هدفنا هو جمع أك�ب عدد ممكن من األفكار العملّية! ي
وتكتيكات البناء وتكتيكات التعا�ن

ي عملنا 	 
دين أك�ث �ن ن من الدورة التدريبية، سنصبح محدَّ ت�ي ن األخ�ي ي الجلست�ي

بعد ذلك، �ن
ا معالجتها وأّي من اإلجراءات  ي نريد فعليًّ ي المشكالت المحّددة ال�ت

– سنبدأ بالتفك�ي �ن
ي حّددناها ستكون أك�ث فعالية وواقعية بالنسبة لنا لكي نستخدمها. ال�ت

اختتموا الجلسة بشكر الجميع عىل مشاركتهم الفّعالة.	 

المصادر
 Human Rights Education Handbook, Kristi Rudelius-Palmer, مــن  مقتبــس  المعالــج"   – المتفــّرج 

 .University of Minnesota Human Rights Resource Center
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hrhandbook/activities/17.htm

ن بنــاًء عــىل نمــوذج تكتيــكات معــّدل  تقديــم التكتيــكات / مناقشــة تكتيــكات الطــوارئ: العــرض والتمريــن األصليــ�ي
 .New Tactics in Human Rights Projectمــن

www.newtactics.org

http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hrhandbook/activities/17.htm
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 نّص العرض التقد  
 

سان  ز حقوق اإل ات تع  تكت
 

ائح   ة  ال ح الجلسة السادسة ترد رسومه التوض  .الجلسة PowerPointمن  ٢٤-١٣هذا النص المتعلق 
 

 مقّدمة  
 

 

 
قومون   قة، سمعنا قصصا عن أشخاص مختلف   هذه الجلسة و الجلسات السا

ة الدين أو المعتقد  مجتمعهم  ّ اء مختلفة لمحاولة تحس وضع ح . لقد  أش المح
ح   وا إ أوراق الل ة الدين أو المعتقد  مجتمعنا (أش ّ ح طة  ل المرت ضا المشا تذكرنا أ

لدتنا).  ة الدين أو المعتقد   ّ ب ال رسمتم عليها خارطة ح
ّ
 الور الق

ز حقوق   مكن استخدامها لتع ات المختلفة ال  سوف نتعّرف اآلن ع التكت
سان و  مكننا  اإل قة ال  . وسوف نفكّر  الط حمايتها ع مستوى المجتمع المح

الت ال حدّدناها  مجتمع نحن ات لمعالجة المش   نا من خاللها استخدام هذه التكت
 .  المح

 

 
ها "

ّ
ات ع أن عّرف التكت

ُ
ات؟ ت التكت مجموعة من التداب المخّطط  إذن، ما المقصود 

 ."أجل تحقيق هدف محّددلها من 

 

 

سان.   العمل  مجال حقوق اإل ات ذات الصلة  هناك أرعة أنواع مختلفة من التكت
مكننا استخدام صورة النار   ات،  ح هذه األنواع األرعة من التكت للمساعدة  

ست نارا هادئة نجلس  سان. وهذه النار ل ات حقوق اإل ل انتها
ّ
حولها  استعارة تمث

سان،  ات حقوق اإل طرة. وتماما مثل انتها ق خط خارج عن الس ل  ح أ، 
ّ
لنتدف

اإلفراد  ارا  ات   - تلحق الحرائق أ الصدمة والجروح وتقتلهم وتدّمر الممتل بهم  ف تص
 . أرعة أنواع من األمور:  واألرا ف نوقف هذه الحرائق؟ نقوم   فك

ات    الطوارئ أ: تكت
 

 

 
نقاذ الناس.  خماده و دأ و ل أن ي ق ق قاف الح ات الطوارئ إ إ  تهدف تكت

ت؟ تطفئون شعلة النار وتأخذون   دان ك ع لعب   ً ماذا تفعلون إذا رأيتم طف
شوب.  ق من ال ه ستحاولون منع الح د ت من   ال

ق  ان قد اندلع ح ن و ، قد تحاولون إخماده  إذا كنتم قد وصلتم متأّخ صغ
ة األشخاص  ق أو دلو من الماء. ستحاولون حما استخدام مطفأة ح م  أنفس

ق.  شار الح ات المعّرض للخطر من خالل وقف ان  والممتل
م، ستطلبون المساعدة  أنفس م عاجزون عن إخماده  ا جدا لدرجة أن ق كب ان الح ذا  و

رون الن
ّ

 اس أن عليهم الخروج. من رجال اإلطفاء وتحذ
ستخدم   ط كهذا المثال نحن  الض سان   حقوق اإل ات الطوارئ الخاّصة  تكت

سان ال  ع وشك الحدوث أو   ات حقوق اإل ات الطوارئ لمواجهة انتها تكت
ا لمنع   ع ذلك التدّخل الم ن محّددة. قد  تحدث اآلن ألشخاص محّددين،  أما

ع طلب المساعدة وتحذير األشخاص المعّرض  اإلساءة أو  وقفها وإلنقاذ الناس أو قد 
 للخطر. 
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ات   ستخَدم فيها تكت

ُ
ة الدين أو المعتقد ال قد  ّ ات ح ع انتها التا ن ما هو 

ات،   ب الممتل ة، واالعتداءات، وتخ راه "الطوارئ"؟ التحّرش، وخطاب ال
لها أمثلة ع  واالعتداءات ع دور  ة  ّ ، واالعتقاالت التعسف ادة، والعنف الطائ الع

ن   مكن أن تحدث ألشخاص محّددين أو مجموعات محّددة،  أما ات ال  االنتها
 محّددة، و أوقات محّددة. 

ها تتطلب  
ّ
ة كهذه، إال أن ب ألحداث فورّ ستج ات الطوارئ  وع الرغم من أّن تكت

ق  مّنا أن نكون مستع حفظ الناس رقم ف ما  ه. تماما  ام  جب الق ّدين، وأن نعرف ما 
مكننا التعّرف ع طرق لمنع   ق،  ة استخدام مطفأة الح ف اإلطفاء أو يتعلمون ك

سان ووقفها وطلب المساعدة عند حدوثها.'  ات حقوق اإل  انتها
  

ات التغي    ب: تكت
 

 

 
اب   شب الحرائق وتن ألس ات   -ت ة الخطرة. تتمحور تكت ائ ه مثل األسالك ال

ع الحرائق  د من وجود قوان   - التغي حول تغي المواقف ال تؤّدي إ وق مثل التأ
 بناء تضمن سالمة األسالك. 

ضا  اب أ سان ألس ات حقوق اإل متلك القواعد   - وتحدث انتها  ال 
ً
ألّن المجتمع مث

ة الناس أو  اع هذه القواعد ال   الالزمة لحما
ّ
ض بهم ضمان ات ف ُ ألّن األشخاص الذين 

 . ل خا ش  فعلون ذلك، ألّن "أسالك" المجتمع موّصلة 
 

 

 

 
سان من خالل إقناع الناس بتغي القواعد أو   ات حقوق اإل د من انتها مكن حّل العد

ــع طرق  أر مكننا فعل ذلك  قة ال تجري فيها األمور.   مختلفة: الط
 
لة.   ● م الحمالت واالحتجاج إلبراز المش  من خالل تنظ
ه ي عليهم فعل    ●

ّ
أن من خالل إقناع األشخاص الذين لديهم القدرة ع تغي األمور 

لة  ال المش ة.  -ء ح ّ هذه المنا س  دعونا 
ل مختلف.   ● ش ف  ّ م حوافز للناس للت  من خالل تقد
نا ال من خالل التحّدي السل ل   ●

ّ
ئة إلظهار أن ّ ة الس لقوان أو األعراف االجتماع

لها.   نق
 

لة المدى واأل   الت ط ك ع المش ل إ ال .  تم ات التغي هذه  تكت
ة  المجتمع   ن.  –منهج د من األما ر ع عدد كب من الناس  العد

ّ
 وال تؤث

 
ات البناء    ج: تكت
 

 

 
مكننا من خاللها العمل ع وقف الحرائق و بناء الو العام  هناك  قة أخرى  ط

ة. 
ّ
مخاطر إلقاء أعقاب السجائر ع أرض جاف  وتغي المواقف، مثل الو 

ضا بناء المشاركة العاّمة  مكننا أ د من األشخاص  العمل   –و اك الم أي إ
ناء المهارات  افحة الحرائق و ف  م - التطّو لم عرفون ك د من أّن األشخاص  ثل التأ

ق.   ستخدمون مطفأة الح
ل األمد ع بناء ثقافة   العمل ط ات البناء  سان، تتعلق تكت حقوق اإل ما يتعلق  ف

ه الجميع حقوقهم وحقوق   درك ف ع العمل من أجل مجتمع  سان. وهذا  حقوق اإل
سان أمرا  ام حقوق اإل عت اح ن، و م حقوقه  اآلخ ح ف  عرف ك حا، و ا وصح ع طب

فعل إذا تّم انتهاك الحقوق.  عرف ماذا  دافع عنها، و ن و  وحقوق اآلخ
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ب بناء هذا النوع من المجتمع القيام بأربعة أشياء 

ّ
 :ويتطل

ب عليها من   ●
ّ
ت   تحدث وما يي 

بناء الوع  بأهمية حقوق اإلنسان، وباالنتهاكات الت 

ار.   أضن

ام باتخاذ إجراءات لتعزيز حقوق  –المشاركة بناء  ● ن  المزيد من الناس عل االلي 
ّ
أي حث

 اإلنسان. 

 حت  يعرف الناس كيفّية تعزيز حقوق اإلنسان.  -بناء المهارات  ●

●   
  يقومون/تقوم بأشياء مختلفة فن

بناء شبكات من األشخاص والمنظمات الذين/الت 
ها 
ّ
هم/لكن

ّ
كة بطريقة أماكن مختلفة، ولكن يعملون/تعمل عل تحقيق أهداف مشي 

 منّسقة. 
 

  أساًسا لنا نقف  
. وه  تبتن وط المسبقة للتغيي  ئ الشر ّ هذه التكتيكات الطويلة المدى تهت 

 عليه عندما نستخدم جميع التكتيكات األخرى  
 

   
 
ا تكتيكات التعاف ً  د: هناك أخي 

 

 

 
اإلنسان األشخاص والممتلكات والمجتمعات. تماًما مثل الحرائق، تدّمر انتهاكات حقوق 

  بما نقوم به لالعتناء باألشخاص بعد حدوث انتهاكات لحقوق 
ق تكتيكات التعافن

ّ
وتتعل

 اإلنسان. 
 

 

 

 
ي  
ّ
  والماد

ّ د من حصول األشخاص عل الدعم الطتر
ّ
ويتمحور هذا جزئًيا حول التأك

ه 
ّ
. ولكن  

ا حول الكرامة والعدالة. والنفس  الذي يحتاجون إليه للتعافن
ً
 يتمحور أيض

  عنه.  ●
د من عدم التغاضن

ّ
 توثيق ما حدث للتأك

 منح الناس فرصة للتحدث عّما حدث وإحياء ذكراه.  ●

د من حصول الناس عل العدالة والتعويض.  ●
ّ
 التأك

 
 الخاتمة 
 

 

 
وتكّمل جميع طرق العمل المختلفة هذه مهّمة لتعزيز حقوق اإلنسان. فه  متداخلة 

 بعضها البعض ويمكن استخدامها بالتوازي مع بعضها البعض. 
مة واحدة استخدام جميع التكتيكات 

ّ
ا أدوار   –ال يمكن لشخص واحد أو منظ

ّ
فلكّل من
  يجب  

ر بشكل صحيح عل اختيارنا للتكتيكات الت 
ّ
ومهارات وفرص مختلفة تؤث

  
ه يمكن لكّل شخص فعل شر

ّ
ه من خالل عملنا مًعا، استخدامها. األمر األهّم هو أن

ّ
ء ما، وأن

  نفس االتجاه، يمكننا تغيي  الوضع. 
  تسي  فن

 عير شبكات األشخاص والمنظمات الت 
م   حي 

ُ
  وقف حرائق انتهاكات حقوق اإلنسان وبناء مجتمع ت

يمكننا جميًعا المساهمة فن

  منازلنا ومجتمعاتنا ومن قبل حكوماتنا. 
 فيه حقوق اإلنسان فن

 
 شكر وتقدير 

  مجال حقوق اإلنسان الذي يديره مركز ضحايا  
وع التكتيكات الجديدة فن هذا العرض مستوىح من اإلطار المنهجر  للتكتيكات الذي طّوره مشر

لة عنه. 
ّ
 www.newtactics.orgالتعذيب، وهو يستخدم نسخة معد

http://www.newtactics.org/
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قصص صّناع التغي�ي
 " ُتقرأ القصص التالية لدى تقديم "تمرين المجموعات االرتجاىلي حول قصص صّناع التغي�ي
ائح ٣ إىل ۱0 من عرض  ي الرسش

ي الجلســة السادســة. تع�بّ عن هذه القصص الرســوم الواردة �ن
�ن

الPowerPoint  الخاص بالجلسة.

قصة راوول، الهند
ان هــم هنــدوس و%۱8 

ّ
ق الهنــد حيــث 80% مــن الســك ي مدينــة باغالبــور �ش

يعيــش راوول �ن
تــل 

ُ
 مــن العنــف. عــام 1989، حصلــت أعمــال شــغب ق

ً
مســلمون. وقــد عرفــت المدينــة تاريخــا

عــىل أثرهــا أكــ�ث مــن ۱000 مســلم وُهّجــر 50000. 

ي المدينــة وهــو مركــز يعمــل عــىل 
ن األديــان �ن راوول شــاب هنــدو�ي ناشــٌط مــع مركــز الســالم بــ�ي

ن المجموعــات المتنازعــة مــن خــالل لجــان ســالم مثــاًل أو عــن  بنــاء العالقــات وبنــاء الثقــة بــ�ي
ل جهــود بنــاء الســالم بعيــدة المــدى 

ّ
ن رجــال الديــن. تشــك طريــق تنظيــم حفــٍل ســنوي والربــط بــ�ي

ًة يمكــن االنطــالق منهــا الّتخــاذ اجــراءاٍت طارئــة عندمــا تبــدأ األحــداث  ن ي يبذلهــا المركــز ركــ�ي الــ�ت
 . بالخــروج عــن الســيطرة. وهــذا مــا يحصــل غالبــاً

ن   مــا تحصــل أعمــال عنــف خــالل الحمــالت االنتخابيــة. عــام 2019، جــال أحــد المرّشــح�ي
ً
غالبــا

ي منطقــة مســلمة وراح يســتخدم خطــاب الكراهيــة الفتعــال الشــغب. 
وهــو قــومي هنــدو�ي �ن

ف 
ّ
، لجأ المرّشــح إىل العنف مما خل ن وعندما بدأ بعض الشــباب المســلمون بالرّد عليه غاضب�ي

ي بــأن ينتــرسش العنــف إىل مناطــق أخــرى 
ي المحــال والمنــازل. وكان هنــاك خطــر حقيــ�ت

اًر �ن أرصن
ويتصاعــد. عــرف راوول وزمــالؤه مــدى خطــورة األمــر. 

ي األحيــاء 
ي األيــام التاليــة، عقــد راوول وزمــالؤه اجتماعــات عــىل مســتوى المجتمــع المحــىلي �ن

�ن
المســلمة والهندوســية المعّرضــة لخطــر العنــف. خــالل االجتماعــات تــم تشــكيل مجموعــات 

ي ينتمــون إليهــا.   ي األحيــاء الــ�ت
 �ن

ً
 بيتــا

ً
مــن متطــوعي الســالم الذيــن توّجهــوا إىل كل البيــوت بيتــا

ــم بحريــة 
ّ
نــوا مــن التكل

ّ
قــال راوول "كان مــن المهــم أن يذهبــوا رجــااًل ونســاء مــع بعضهــم لــكي يتمك

مــع أي مــن يفتــح البــاب أكان رجــل أو امــرأة". 

ر الــذي  ــزوا عــىل الــرصن
ّ
انهــم وأصغــوا إليهــم كمــا رك وّزع المتطّوعــون مطوّيــات وتحّدثــوا إىل ج�ي

ســيلحق بالجميــع بغــض النظــر عــن الديانــة إذا مــا حصلــت أعمــال شــغب وعنــف. ولحســن 
ي 

ي تهدئــة األمــور �ن
ي قــام بهــا المتطّوعــون ســاعدت �ن الحــظ أن هــذه االجتماعــات والجهــود الــ�ت

المدينــة. 

المصدر
مركز دراسة المجتمع والعلمانية، الهند
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 ال تحكم عىل المكتوب من عنوانه
ية، الدانيمارك  – The Human Library، المكتبة البرسش

عــدد  ازداد  العنــف.  للمنــارصة ضــد  منظّمــة  أصدقــاء  أربعــة  أنشــأ  التســعينيات،  منتصــف  ي 
�ن

ي دانيمــاركي بعــرض فكــرة لحــدٍث 
أعضــاء هــذه المنظمــة وطلــب منهــم منّظمــو مهرجــان موســي�ت

يــة حيــث  حــوا فكــرة المكتبــة البرسش ن رّواد المهرجــان. فاق�ت أو نشــاط مــن شــأنه تعزيــز الحــوار بــ�ي
ي 

يــة" أي إيجــاد أشــخاص يرغبــون بالمشــاركة �ن يمكــن لمــن يرتــاد المهرجــان اســتعارة كتــب "برسش
مــة حــول هويتهــم وتجاربــهــم الحياتيــة.  أحاديــٍث مح�ت

يــة هــم أشــخاص مــن المجتمــع المحــىلي يتطّوعــون بمشــاركة "قصتهــم"  بالعــادة، الكتــب البرسش
ن بأحــكام  ميــة لآلخريــن. وعــادًة مــا يّتصــل جــزء مــن هويــة هــؤالء المتطّوعــ�ي

ّ
لتكــون تجربــة تعل

مســبقة أو وصــم – مثــاًل دينهــم أو معتقداتهــم أو عرقهــم أو توجههــم الجنــسي أو إعاقــة لديهــم 
يــة. تســاعد هــذه األحاديــث عــىل التخفيــف مــن  وس نقــص المناعــة البرسش أو تعايشــهم مــع فــ�ي
الصــور النمطيــة الناتجــة عــن عــدم المعرفــة. وقــد بــات لمنظمــة الHuman Library المكتبــة 

ي أكــ�ث مــن 85 بلــٍد اليــوم.  
يــة أنشــطة �ن البرسش

المصدر
 The Human Library ية منظمة المكتبة البرسش

 www.humanlibrary.org

ستان ن غ�ي القدرة عىل اإلقناع للترّصف، ق�ي
ن بنهــب أماكــن العبــادة التابعــة  ن المتعّصبــ�ي بعــد ثــورة العــام 2010، بــدأت عصابــة مــن المخّربــ�ي
وعــىل  أشــهر.  الســتة  حــواىلي  االعتــداءات  اســتمّرت  واألرثوذكســية.  وتســتانتية  ال�ب للطوائــف 
الرغــم مــن الشــكاوى لــم يحــّرك مكتــب المــدعي العــام أو لجنــة األوقــاف أو حــ�ت وزارة الداخليــة 

. حــ�ت أّن الســلطات أوعــزت للمجتمعــات المحليــة بمعالجــة الموضــوع بنفســها. 
ً
ســاكنا

خــاب أمــل رجــال الديــن فاجتمعــوا وتواصلــوا مــن إحــدى الصحــف الوطنيــة لتســليط الضــوء 
ي تابعــت  الــ�ت ي الســلطات حيالهــا. وصلــت األخبــار إىل الرئيســة 

تــرا�ن عــىل االعتــداءات وعــىل 
الموضــوع بنفســها فتــّم اعتقــال جميــع أعضــاء العصابــة بأقــل مــن أربعــة أيــام. 

المصدر 
ي بيشكك

وفا، قسيسة، الكنيسة الميثودية المتحدة �ن نيليا شاك�ي

http://www.humanlibrary.org/
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الجلسة السابعة
مناقشة التكتيكات

لمحة عاّمة عن الجلسة
ي الجلســة السادســة مــن استكشــاٍف للتكتيــكات اآليلــة 

ي الجلســة الســابعة مــا بــدأ �ن
يســتمّر �ن

مــن  ببعــض  بعضهمــا  والســابعة  السادســة  الجلســتان  تّتصــل  اإلنســان.   حقــوق  تعزيــز  إىل 
ــمي الواحــد. انظــر مســار الجلســة السادســة 

ّ
كة والمســار التعل ميــة المشــ�ت

ّ
حيــث األهــداف التعل

ميــة.  إذا كانــت مجموعتكــم قليلــة الحديــث، فــإن هــذه الجلســة 
ّ
لالّطــالع عــىل األهــداف التعل

ن المخطــط لهــا. قــد تســتغرق أقــل مــن الســاعت�ي

محتويات الجلسة ومّدتها

5 دقائق
حيب والمقّدمة   ال�ت

ي تم تقديمها خالل الجلسة السابقة.  ن بالتكتيكات األربعة ال�ت تذك�ي المشارك�ي

5٠ إىل ٦5 
دقيقة

نقاش ضمن مجموعات: مناقشة التكتيكات الجزء األول  
رون بطرٍق الستخدام هذه 

ّ
ي ويفك

"، البناء والتعا�ن يناقش المشاركون تكتيكات "التغي�ي
ي سياقهم. 

التكتيكات �ن

5 دقائق
ن : من الرأس ألخمص القدم�ي تمرين تنشيطي

ي مجموعات العمل.
ي تم التباحث بها �ن نقاش جماعي حول األفكار ال�ت

2٠ إىل ٤٠ 
دقيقة

ي
: مناقشة التكتيكات الجزء الثا�ن نقاش جماعي

ي مجموعات العمل 
ي تم التباحث بها �ن تنقاش جماعي حول األفكار ال�ت

5 دقائق
ية  : األيقونات التعب�ي تمرين ختامي

ية ن المجّسمات البرسش موه مستخدم�ي
ّ
ّ المشاركون عن مشاعرهم إزاء ما تعل يع�ب

ساعتان أو 
أقل الوقت اإلجماىلي

التحض�ي
ي الصفحــة ۱5 "كيفيــة التحضــ�ي لــكل 

 للتوجيهــات الــواردة �ن
ً
يجــري التحضــ�ي للجلســة وفقــا

تعديــالت  أي  إجــراء  بالتــاىلي  يمكنكــم  بمجموعتكــم!  ن  العارفــ�ي أفضــل  كــم 
ّ
أن ــروا 

ّ
تذك جلســة". 

المجموعــة. مــع حاجــات  لتتناســب  الجلســة  وتكييــف عنــارص 

موارد هذه الجلسة 

 ،۱٦ الصفحــة  ي 
�ن المذكــورة  جلســة  بــكل  الخاصــة  األساســية  المــوارد  إىل  إضافــة 

الجلســة: لتصميــم   
ً
وفقــا التاليــة  المــوارد  إىل  الجلســة  هــذه  ي 

�ن تحتاجــون 
	  " ي

"، "البناء" و"التعا�ن نسخ مطبوعة من ملصقات تكتيكات/قصص "التغي�ي
 وُمعنونة "أفكار عملية: نوع التكتيك" – فكرة  	

ً
بة معّدة مسبقا

ّ
ثالث أوراق بيضاء قل

 . ي
عملية لكل نوع من أنواع التكتيكات التالية: التغي�ي والبناء والتعا�ن

ورقة "األفكار العملية: تكتيكات الطوارئ" من الجلسة السادسة.  	
ي بلدتنا" من الجلسة الخامسة 	

األوراق المعنونة "خارطة حرية الدين أو المعتقد �ن
الكث�ي من األوراق الالصقة الملّونة 	

يمكن العثور عىل 
 الموارد المرافقة

لهذه الجلسة هنا.

http://www.forb-learning.org/changemakers-course-materials-arabic.html
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ن عىل اكتشاف  "كانت جلسة رائعة. األنشطة ساعدت المشارك�ي
مجموعة كاملة من الطرق للرد عىل انتهاكات حقوق اإلنسان. 

ي األدوار 
والملصقات ساعدت عىل فهم فكرة التكتيكات والتفك�ي �ن

ي المجتمع. 
ي مجال تعزيز حقوق اإلنسان �ن

ي يمكن أن يؤدوها �ن ال�ت
  ". ن تنّوعت التكتيكات عىل تنّوع المشارك�ي

همام حداد، ميّس، األردن 

مناقشة التكتيكات

ن القاعة تجه�ي
مــن  الجهــة األماميــة  باتجــاه  الكــرا�ي عــىل شــكل نصــف دائــرة  ي ترتيــب 

ينبــىن الجلســة،  قبــل 
القاعــة.

ي عــىل ثــالث طــاوالت منفصلــة بشــكٍل 
 وضــع ملصقــات التغيــ�ي والبنــاء والتعــا�ن

ً
ي أيضــا

ينبــىن
ن مــن الجلــوس حولهــا )فئــة واحــدة مــن الملصقــات لــكل طاولــة(. ووضــع أوراق  ــن المشــارك�ي

ّ
يمك

"األفــكار العمليــة" إىل جانــب الملصقــات المناســبة لهــا مــع أوراٍق الصقــة وأقــالم.
وملصقــات  الخامســة(  الجلســة  )مــن  المعتقــد"  أو  الديــن  حريــة  "خرائــط  لصــق  ي 

ينبــىن
الحائــط.  عــىل  السادســة(  الجلســة  )مــن  الطــوارئ  تكتيــكات 
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عرض موجز

تصميم مفّصل للجلسة

حيب والمقّدمة 5 دقائق ۱. ال�ت
الغرض

ي تــم  ي مجــال حقــوق اإلنســان والــ�ت
ن بالتكتيــكات األربعــة الخاصــة بالعمــل �ن تذكــ�ي المشــارك�ي

ي الجلســة الســابقة. 
عرضهــا �ن

الموارد

ي الصفحة 2 من وثيقة 
عرض الـPowerPoint  أو ملصق التكتيكات الموجز )موجود �ن

ملصق التكتيكات(

ي قوله
ما ينب�ن

يحــة رقــم ٣ مــن عــرض الـــPowerPoint  أو ملصــق  ي الجلســة أعيــدوا عــرض الرسش
رّحبــوا بالجميــع �ن

التكتيــكات الموجــز وابــدؤوا بالنقــاط التاليــة:  
ي يمكــن اســتخدامها للتصــدي النتهــاكات  خــالل الجلســة الســابقة تعّرفنــا إىل التكتيــكات الــ�ت
حقــوق اإلنســان. هــل تتذكــرون أننــا اســتخدمنا صــورة الحريــق للتعبــ�ي عــن هــذه االنتهــاكات 

ي نتصــّدى بهــا للحرائــق؟  وتحّدثنــا عــن مختلــف الطــرق الــ�ت
ان بوجود حريق. 	 

ّ
نمنع الحرائق من االمتداد ونخمدها، نطلب المساعدة وننذر السك

هذه تكتيكات الطوارئ. 

ن قواعد السالمة ضد الحرائق ومن أجل منع استخدام 	  نطلق حملة من أجل تحس�ي
. المواد الخطرة عن طريق الحمالت والمنارصة. هذه تكتيكات التغي�ي

نعمل عىل نرسش التوعية العامة وتعزيز حس المشاركة وبناء المهارات لكي يكتسب 	 
نهم من منع الحرائق وإخمادها. هذه تكتيكات البناء.

ّ
األفراد معرفة تمك

ي ذكرى القتىل ونسى لتحقيق 	  وا من الحريق، نح�ي
ّ
نقّدم المساعدة لألشخاص الذي تأذ

 . ي
العدالة والتعويض للضحايا وعائالتهم. هذه تكتيكات التعا�ن

ي يمكــن اســتخدامها لمعالجــة  ي هي التكتيــكات األربعــة الــ�ت
الطــوارئ والتغيــ�ي والبنــاء والتعــا�ن

اإلنســان.  انتهــاكات حقــوق 
خــالل الجلســة الســابقة، تحّدثنــا عــن تكتيــكات الطــوارئ وطرحنــا أفــكار عمليــة الســتخدام 
ي مجتمعاتنا المحلية. 

ي معالجة مشاكل مثل خطاب الكراهية أو المضايقة �ن
هذه التكتيكات �ن

ي الــذي بدأنــاه وســنتناول التكتيــكات الثالثــة  ي هــذه الجلســة ســوف نكمــل العصــف الذهــ�ن
�ن

 . ي
األخــرى: التغيــ�ي والبنــاء والتعــا�ن
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تمرين ضمن 
مجموعات

٢. نقاش ضمن مجموعات: مناقشة التكتيكات  5٠ إىل ٦5 دقيقة
الوصف 

تتنّقــل المجموعــات مــن طاولــة إىل أخــرى وتّطلــع عــىل التكتيــكات الواحــدة تلــو األخــرى. يقــرأ 
 بأفــكاٍر عمليــة. 

ً
ــرون معــا

ّ
المشــاركون قصــص أشــخاٍص اســتخدموا هــذه التكتيــكات ويفك

الغرض
تعميــق المعرفــة بالتكتيــكات اآليلــة إىل تعزيــز حقــوق اإلنســان بهــدف تطبيــق هــذه المعرفــة كٌل 

 بخطــواٍت عمليــة ملموســة.
ً
ي ســياقه، كمــا التفكــ�ي معــا

�ن
 

الموارد

يحة 4 من عرض الـPowerPoint  )أسئلة النقاش ضمن المجموعة( أو 	  الرسش
تبت عليها اإلرشادات. 

ُ
بة ك

ّ
ة قل ورقة كب�ي

" مطبوعة. 	  ي
"، "البناء" و"التعا�ن ملصقات تكتيكات/قصص "التغي�ي

 وُمعنونة "أفكار عملية: نوع التكتيك"، )فكرة 	 
ً
بة معّدة مسبقا

ّ
أوراق بيضاء قل

عملية لكل نوع من أنواع التكتيكات الثالثة(.
أوراق الصقة ملّونة وأقالم	 

التحض�ي المسبق
تبــت عليهــا األفــكار العمليــة عــىل ثــالث 

ُ
ي ك ضعــوا ملصقــات القصص/التكتيــكات واألوراق الــ�ت

ن القاعــة" أعــاله.  ي فقــرة "تجهــ�ي
طــاوالت )لــكل تكتيــك طاولــة( عــىل الشــكل الــوارد �ن

كيفية تقديم التمرين  5 دقائق
عليهــا  تبــت 

ُ
بــة ك

ّ
قل ة  ورقــة كبــ�ي أو    PowerPointالـــ عــرض  مــن   4 رقــم  يحــة  الرسش اعرضــوا 

التمريــن.  ة  فــ�ت طيلــة  اإلرشــادات 

 : ح التاىلي قّدموا الرسش
ي ضمن المجموعة. وسوف نناقش ثالثة تكتيكات 	  سوف نجري تمرين عصف ذه�ن

ي ضمن ثالث مجموعات. سوف تخصص كل مجموعة 20 
–  التغي�ي والبناء والتعا�ن

دقيقة لقراءة الملصقات وعرض أفكار حول كل فئة من التكتيكات. لدى انتهاء الوقت 
تنتقل كل مجموعة إىل الفئة التالية لالّطالع عليها ومناقشتنا مّدة 20 دقيقة أخرى، 

وهكذا دواليك. 

ر: لدى وقوفكم أمام الملصقات خصصوا بضعة دقائق لقراءتها والتفك�ي بها 	 
ّ
اقرأ وفك

ي وضعتها المجموعات السابقة عىل األوراق الالصقة الملّونة.  وباألفكار العملية ال�ت

ي قمنا بتحديدها عىل خارطة حرية الدين 	  : بعدها، عىل ضوء المشاكل ال�ت ي عصف ذه�ن
ي اإلشارة إىل الصفحات المعنونة "خرائط حرية الدين أو 

ي بلدتنا )ينبىن
أو المعتقد �ن

ننا من استخدام التكتيكات لمعالجة هذه المشاكل. 
ّ
ي تمك روا بالطرق ال�ت

ّ
المعتقد"( فك

ة الملّونة وألصقوها عىل صفحة "األفكار العملية" 	  دّونوا أفكاركم عىل األوراق الصغ�ي
ن اآلخرون من قراءة أفكاركم! ال 

ّ
بجانب الملصقات. رجاًء أن تكتبوا بخٍط واضح ليتمك

ن قدر المستطاع!  ن ومبدع�ي ق�ي
ّ

ي هذا المرحلة أن تكون األفكار واقعية – كونوا خل
يهم �ن

خاذها ضمن 	 
ّ
ي حياتنا اليومية وأخرى يمكننا ات

خاذها كأفراٍد �ن
ّ
روا بخطوات يمكننا ات

ّ
فك

ي أماكن العمل أو ضمن 
مجموعات أو منظمات – مثاًل ضمن الجماعات الدينية أو �ن

 عىل هذه 
ً
المجموعات الشبابية أو من خالل إنشاء مجموعة جديدة للعمل خصيصا

األفكار. 
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تمرين جماعي

نقاش جماعي

كيفّية إجراء التمرين ٤5 إىل ٦٠ دقيقة
ي يجــب أن  ن إىل ثــالث مجموعــات وتوجيــه كل مجموعــة نحــو الملصقــات الــ�ت تقســيم المشــارك�ي
تّطلــع عليهــا ليبــدأ العمــل. تذكــ�ي المجموعــات بالوقــت لالنتقــال إىل فئــة الملصقــات التاليــة كل 

ن المجموعــات لمتابعــة ســ�ي عملهــا.  20 دقيقــة.  خــالل عمــل المجموعــات، تنّقلــوا بــ�ي
)  بعد التمرين التنشيىطي

ً
)ُيستكمل هذا التمرين بنقاٍش جماعيا

ن  5 دقائق : من الرأس ألخمص القدم�ي ٣. تمرين تنشيطي
الوصف 

تمريــن جســدي يحــاكي خاللــه المشــاركون مــا يقولــه الميــرّس ومــا يفعلــه. يمكــن تكييــف التمريــن 
بطــرٍق عــدة. 

الغرض
رفع مستويات الطاقة والنشاط. 

كيفية تقديم التمرين
ــن مــن 

ّ
ن إّن الوقــت قــد حــان لرفــع مســتويات الطاقــة والنشــاط لدينــا لنتمك قولــوا للمشــارك�ي

البعــض.  بعضهــم  ن  بــ�ي مســافة  وتــرك  الوقــوف  الجميــع  مــن  اطلبــوا  إبداعنــا!  عــىل  الحفــاظ 
تفعلونــه.   ومــا  تقولونــه  مــا  تكــرار  أن عليهــم محــاكاة حركاتكــم وكالمكــم –  لهــم  حــوا  وا�ش

كيفّية إجراء التمرين
ن عىل أعضاء الجسد المذكورة:  ن يديكم االثنت�ي رددوا الكلمات التالية واضع�ي

رأس، فم، كتف، كوع، خرص، ركبة، قدم. 
تيــب نفســه، مــع زيــادة الرسعــة والحيويــة  ي البدايــة ثــم كّرروهــا بال�ت

رددوا الكلمــات ببــطء �ن
ي كل مــرة.  

ي الحــركات �ن
�ن

٤. تغذية راجعة جماعية: مناقشة التكتيكات  2٠ إىل ٤٠ دقيقة
جري ضمن المجموعات. 

ُ
ي هذه الجلسة استكمااًل لتمرين "مناقشة التكتيكات" الذي أ

تأ�ت

كيفية استكمال التمرين
جعوا صفحــات "األفــكار العمليــة" الثــالث عــن الطــاوالت كمــا صفحــة األفــكار العمليــة  اســ�ت
ي الجلســة الســابقة. ألصقــوا الصفحــات األربــــع عــىل الحائــط 

ي ُوضعــت �ن الخاصــة بالطــوارئ الــ�ت
ن الواحــدة واألخــرى.  مــع تــرك مســافة بــ�ي

ن التقــّدم نحــو الصفحــات لقــراءة األفــكار العمليــة.  بعــد بضــع دقائــق،  اطلبــوا مــن المشــارك�ي
ة  ن اختيــار فكــرة يرونهــا جيــدة ومواتيــة لســياقهم. وليأخــذوا الورقــة الصغــ�ي اطلبــوا مــن المشــارك�ي

ي ُدّونــت عليهــا هــذه الفكــرة ويعــودوا إىل الجلســة العامــة.   الــ�ت
هــذا  الســبب وراء  اختارهــا وإعطــاء  ي  الــ�ت الفكــرة  بــدوره مشــاركة  مــن كل شــخٍص  اطلبــوا 
هــا فكــرة جيــدة أن يرفعــوا أيديهــم. واطلبــوا مــن شــخٍص 

ّ
الخيــار. واطلبــوا مــن الذيــن يعتقــدون أن

ح أهميتهــا.  ن مــن الذيــن رفعــوا أيديهــم التعليــق عــىل الفكــرة و�ش أو شــخص�ي
ن عن أية  ي بعض الوقت بعد إتاحة الفرصة للجميع بالمشــاركة، اســألوا المشــارك�ي

إذا ما ب�ت
هــا أحــد.  أفــكار عمليــة أعجبتهــم ولــم يخ�ت

بيضــاء  صفحــة  عــىل  وألصقوهــا  المشــاركون  اختارهــا  ي  الــ�ت الملّونــة  األوراق  اجمعــوا كل 
المفّضلــة" العمليــة  "أفكارنــا  ُمعنونــة  جديــدة 

كيفّية اختتام التمرين
ي طرحوهــا واشــكروهم عــىل مشــاركتهم الفاعلــة. اختمــوا  ن عــىل كل األفــكار الــ�ت هّنئــوا المشــارك�ي
العمليــة معنــا إىل  أفكارنــا  التكتيــكات كمــا  منــاه عــن 

ّ
تعل مــا  أننــا ســوف نحمــل  ح  بــرسش الجلســة 

ن حيــث ســوف نعمــل عــىل وضــع خطــط عمــل.  تــ�ي ن األخ�ي الجلســت�ي
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تمرين جماعي

ية 5 دقائق : األيقونات التعب�ي ٥. تمرين ختامي
الوصف والغرض

ية/مجّســمات بوجوههــم وأجســادهم للتعبــ�ي عــن مشــاعرهم  يبتكــر المشــاركون أيقونــات تعب�ي
مــوه خــالل جلســة التكتيــكات. 

ّ
إزاء مــا تعل

يمكن إلغاء هذا التمرين إذا لم يتب�تّ وقٌت كاٍف له. 

كيفّية إجراء التمرين
مــوه خــالل 

ّ
ُيطلــب مــن الجميــع الوقــوف والتفكــ�ي بكلمــة واحــدة تعــ�بّ عــن شــعورهم إزاء مــا تعل

تعابــ�ي  مــن خــالل  الشــعور  هــذا  يجّســدوا  أن  منهــم  ُيطلــب  ثــم  التكتيــكات.   عــن  الجلســات 
وجههــم أو وضعيــة جســمهم. 

ي  يــة" ُيطلــب منهــم اإلفصــاح عــن الكلمــة الــ�ت بعــد أن ينتــهي الجميــع مــن "أيقونتــه التعب�ي
ــروا بهــا. 

ّ
فك

كيفّية اختتام التمرين والجلسة
ي الوقــوف عنــد كٍل مــن المشــاعر اإليجابيــة كمــا الســلبية 

بعــد انتهــاء الجميــع مــن المشــاركة، ينبــىن
مثــاًل الشــعور بأننــا مربكــون بالمعلومــات الجديــدة أو قلقــون بشــأن مهمــة تعزيــز حريــة الديــن 

أو المعتقــد. 
اإلقــرار بــأّن الجلســة كانــت حافلــة بالمعلومــات وبأننــا اّطلعنــا عــىل الكثــ�ي مــن التكتيــكات. 
ي وال الواقــىي أن يقــوم أي فــرٍد أو منظمــة بــكل المهــام، بــل  اتيحب ــه مــن غــ�ي االســ�ت

ّ
اإلشــارة إىل أن

ي إتمــام خطــواٍت متكاملــة. 
ن �ن المطلــوب هــو مســاهمة مختلــف الفاعلــ�ي

اتيجية  إّن الهدف من االّطالع عىل كل هذه التكتيكات هو تحديد األمور الممكنة واالس�ت
ن  ي علينــا القيــام بهــا عــىل أســاس "مــن نحــن" وعــىل ضــوء ســياقنا نحــن. خــالل الجلســت�ي الــ�ت
ي ســُندرجها لــدى وضــع خطــط العمــل.  ن ســوف نختــار المشــاكل واألفــكار العمليــة الــ�ت تــ�ي األخ�ي
ء – ولكــن كٌل مّنــا بمقــدوره تحقيــق أمــٍر مــا وهــذه األمــور  ي

ال أحــد يمكنــه القيــام بــكل �ش
 .  مــن شــأنها أن تحــدث فرقــاً

ً
ة معــا الصغــ�ي

المصادر
ي 

مناقشة التكتيكات: التمرين األصىلي بناًء عىل تعديل نموذج التكتيكات المطّور �ن
 .the New Tactics in Human Rights Project إطار

www.newtactics.org

http://www.newtactics.org


ن  | الجلسة 8  دورة صّناع التغي�ي المحلّي�ي

1 3 2

الجلسة الثامنة
رحلتنا إىل التغي�ي
لمحة عاّمة عن الجلسة

كة  ن الجلســتان الثامنــة والتاســعة بعضهمــا ببعــض مــن حيــث األهــداف التعليميــة المشــ�ت تقــ�ت
والمســار التعليــمي الواحــد.

ي وضعوهــا خــالل  ، يســتخدم المشــاركون المعرفــة واألفــكار العمليــة الــ�ت ن ن الجلســت�ي ي هاتــ�ي
�ن

.  يحدد المشاركون  الجلسات السابقة لتطوير خطة عمل عىل شكل رحلة برصية نحو التغي�ي
أكــ�ث  المشــكلة ملموســة  باإلرشــاد والتوجيــه لجعــل  العمــل عليهــا ويحظــون  يــوّدون  مشــاكل 
 إىل 

ً
ن ومعرفــة كيفيــة التشــبيك معهــم إضافــة ن آخريــن معنيــ�ي ووضــع األهــداف وتحديــد فاعلــ�ي

اختيــار التكتيــكات والخطــوات العمليــة وصياغــة الرســائل وتقييــم المخاطــر. 
ــم والتطبيــق 

ّ
نظــرًا إىل الوقــت المتــاح، ليــس الهــدف وضــع خطــة عمــل مكتملــة ولكــن التعل

باســتخدام المهــارات الخاصــة بوضــع خطــط العمــل.  يمكــن أن تكــون خطــط العمــل الناتجــة 
 حقيقيــة يختــار المشــاركون تنفيذهــا أو مجــّرد خطــط "تدريــب" تســاعد عــىل توفــ�ي 

ً
خططــا

كون بهــا.  ي أي عمليــة تغيــ�ي يشــ�ت
ي يحتاجــون إليهــا �ن المهــارات الــ�ت

األهداف التعلمّية
ز هذه الجلسة عىل تطوير مهارات تخطيط العمل. 

ّ
ترك

ن المشاركون من: 
ّ
ن الثامنة والتاسعة سيتمك ي نهاية الجلست�ي

�ن
ية	 

ّ
ي المجتمعات المحل

وضع خطط عمل بسيطة لتعزيز حرية الدين أو المعتقد �ن
خاذها لتعزيز حرية الدين أو المعتقد وحقوق 	   اتّ

ً
تحديد خطوات عملية يمكنهم شخصيا

أخرى
امهم بالعمل من أجل تعزيز حرية الدين أو المعتقد وحقوق أخرى 	  ن التعب�ي عن ال�ت

حسب االقتضاء، سيقوم المشاركون:
بوضع خطط عملهم حّيذ التنفيذ بعد التدريب. 	 

مالحظة

حقوقنا اإلنسانية مرتبطة ببعضها البعض. وعادًة ما تتضمن انتهاكات حرية الدين أو المعتقد انتهاكات 
 . ي التعليم أو العمل أو حرية التعب�ي

لحقوق أخرى أيًضا – عىل سبيل المثال، حقوق المرأة أو الحق �ن
ن عىل حق آخر )أيًضا(. ك�ي ي أنه من أجل تعزيز حرية الدين أو المعتقد، قد نحتاج إىل ال�ت وهذا يع�ن

ن يختار المشاركون المشاكل ويضعون خطط عمل  ي ح�ي
حاولوا تسليط الضوء عىل هذا األمر �ن

خالل هذه الجلسة والجلسة التالية.
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محتويات الجلسة ومّدتها

5 دقائق
: عّدد صفات التمرين االفتتاحي

ن  ر التمرين المشارك�ي
ّ
ي تم تقديمها يذك ن بالتكتيكات األربعة ال�ت ي تذك�ي المشارك�ي

 . ي إحداث التغي�ي
ي المجموعة و�ن

بأهمية المساهمات المتكاملة لكل فرد �ن

52 دقيقة
: ما المشكلة؟ تمرين جماعي

ًا  ي يحدد المشاركون عددًا صغ�ي
"، البناء والتعا�ن يناقش المشاركون تكتيكات "التغي�ي

من المشاكل ليضعوا خطط عمٍل لها. 

5 دقائق
: اصنع التغي�ي تمرين تنشيطي

" تارًة وهم  ي – يرّدد المشاركون عبارة "اصنع التغي�ي
تمرين �يــــع ومسلٍّ ورياصن

جاثون ويــهمسون وطورًا وهم يقفزون ويرصخون. 

۱٠ دقائق
: رحلتنا إىل التغي�ي  عرض تقديمي

ح مسار وضع  ي ترسش بعض المدخالت الرئيسية المصّورة عىل شكل رحلة وال�ت
خطة عمل 

٤5 دقيقة العمل ضمن مجموعات: رحلتنا إىل التغي�ي
موه. 

ّ
يعمل المشاركون عىل وضع خطة عمل عىل ضوء المسار الذي تعل

٣ دقائق التعليقات الختامّية

ساعتان الوقت اإلجماىلي

التحض�ي
ي الصفحــة 15 "كيفيــة التحضــ�ي لــكل 

 للتوجيهــات الــواردة �ن
ً
يجــري التحضــ�ي للجلســة وفقــا

تعديــالت  أي  إجــراء  بالتــاىلي  يمكنكــم  بمجموعتكــم!  ن  العارفــ�ي أفضــل  كــم 
ّ
أن ــروا 

ّ
تذك جلســة". 

المجموعــة. مــع حاجــات  لتتناســب  الجلســة  وتكييــف عنــارص 

موارد هذه الجلسة 

 ،1٦ الصفحــة  ي 
�ن المذكــورة  جلســة  بــكل  الخاصــة  األساســية  المــوارد  إىل  إضافــة 

التاليــة: المــوارد  إىل  الجلســة  هــذه  ي 
�ن تحتاجــون 

" لكل مشارك)ة(.	  ورقة واحدة معّدة للتوزيــــع من أوراق "رحلتنا إىل التغي�ي
ي ُوضعت خالل 	  ي بلدتنا" ال�ت

األوراق المعنونة "خريطة حرية الدين أو المعتقد �ن
الجلسة الخامسة.

ن السادسة والسابعة.	  األوراق الخمس المعنونة "أفكار عملية" الناتجة عن الجلست�ي
كافة الملصقات التكتيكية.	 

ن القاعة تجه�ي
ن وقت  ي بداية هذه الجلسة. عندما يح�ي

ة �ن من الجيد أن توضع الكرا�ي عىل شكل دائرة كب�ي
ة  ن طاولــة كبــ�ي " ضمــن مجموعــات العمــل، يكــون مــن األفضــل تجهــ�ي تمريــن "رحلتنــا إىل التغيــ�ي
 إىل األوراق 

ً
ة فارغــة وأقــالم إضافــة ن صفحــات بيضــاء كبــ�ي وكــرا�ي لــكل مجموعــة كمــا تجهــ�ي

 عــىل الطــاوالت. 
ً
" ووضعهــا مســبقا المعــّدة للتوزيــــــع المتعلقــة بتمريــن "رحلتنــا إىل التغيــ�ي

ُتلصق األوراق المعنونة "خريطة حّرية الدين أو المعتقد" و"أفكار عملية" كما الملصقات 
التكتيكية عىل الحائط كمواٍد مرجعية.

يمكن العثور عىل 
 الموارد المرافقة

لهذه الجلسة هنا.

http://www.forb-learning.org/changemakers-course-materials-arabic.html
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"جلسة ممتعة! استمتع المشاركون بتطوير خرائط رحلتنا إىل 
. كان لديهم جميًعا أفكاًرا ملموسة حول ما يريدون القيام به  التغي�ي

إلحداث التغي�ي بعد انتهاء الدورة."    
انيا  ن هدايا دود، ميّسة، ت�ن

ن  "األنشطة المتعلقة بجلسات تخطيط العمل تساعد المشارك�ي
عىل صقل مهاراتهم – ونتيجة لذلك سيكونون أك�ث فاعلية كصناع 

     ". تغي�ي
همام حداد، ميّس، األردن 

ي العمل مًعا لتعزيز 
"قرر المشاركون تشكيل مجموعة ستستمر �ن

ي المدينة من خالل المنارصة والتوعية 
حرية الدين أو المعتقد �ن

والتعبئة."   
يا  أوكوها نغوبيا، ميّس، نيج�ي

 

رحلتنا إىل التغي�ي
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تمرين جماعي

تمرين جماعي

۱. تصميم مفّصل للجلسة

ي  5 دقائق
: عّدد صفا�ت  التمرين االفتتاحي

الوصف 
يقوم المشاركون كٌل بدوره ضمن الدائرة بمدح الشخص الجالس إىل يسارهم 

الغرض
عــىل  شــخص  يضفيهــا كل  ي  الــ�ت والمهــارات  الفريــدة  الصفــات  عــىل  الضــوء  التمريــن  ط 

ّ
يســل

العمــل. خطــط  تطويــر  مســار  ي 
�ن فــرد  مســاهمات كل  بأهميــة  ــر 

ّ
ويذك المجموعــة 

كيفية تقديم التمرين
حيــب بالجميــع وإعالمهــم بأننــا ســنبدأ الجلســة بمجاملــة بعضنــا  الجلــوس عــىل شــكل دائــرة. ال�ت

البعض! 

كيفّية إجراء التمرين
ــر بأمــٍر رائــع يضيفــه هــذا الشــخص إىل 

ّ
ينظــر كل مشــارك إىل الشــخص الجالــس إىل يســاره ويفك

ة واســعة أو روح الفكاهــة.  المجموعــة – مثــاًل أفــكار جيــدة أو خــ�ب
يســ�ي الــدور حــول الدائــرة ويلتفــت المشــارك تلــو اآلخــر نحــو الشــخص الجالــس إىل يســاره 

ليعــ�بّ عمــا يضفيــه إىل المجموعــة. 

كيفّية اختتام التمرين
 : ! وشّددوا عىل ما يىلي ن ن أن يصفقوا بحرارة ألنفسهم ألنهم كانوا رائع�ي اطلبوا من المشارك�ي

لكلٍّ مّنا صفاته الفريدة – نحن نكّمل بعضنا البعض ومساهمة الجميع مهمة. 	 

م فيها حقوق اإلنسان – ولكّنها تزيد فاعلية 	  ح�ت ال تختلف عملية بناء مجتمعات تُ
 تخلق 

ً
ها معا

ّ
ة، تب�ت مهمة ألن . ومساهمات الجميع، مهما كانت صغ�ي

ً
عندما نعمل معا

 .  نحو التغي�ي
ً
زخما

د من 	 
ّ
خالل هذه الجلسة والجلسة التالية سوف نعمل عىل وضع خطط عمل – فلنتأك

أّن الجميع يحىطن بفرصة لتقديم مساهماته الفريدة!  

٢. تمرين نقاش: ما المشكلة؟  52 دقيقة
الوصف والغرض

ي هــذا التمريــن يختــار المشــاركون مشــاكل ملموســة يريــدون وضــع خطــط عمــٍل لهــا. تضمــن 
�ن

ي هــذه العمليــة. 
المنهجيــة المّتبعــة مشــاركة الجميــع �ن

الموارد

األوراق الخمس المعنونة "األفكار العملية" من الجلسة السابقة	 
ي بلدتنا	 

خرائط حرية الدين أو المعتقد �ن
بة وأقالم	 

ّ
أوراق بيضاء قل
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نصيحة!  كّيفوا هذه األمثلة 
لتوائم سياقكم!  

التحض�ي المسبق
" )انظــر الصفحــة  ي تمريــن "رحلتنــا إىل التغيــ�ي

حــّددوا عــدد مجموعــات العمــل الــذي تريدونــه �ن
. ونظــرًا إىل الوقــت المحــدود الــذي  ن ۱٣7(. عــىل أن تضــّم كل مجموعــة مــن 4 إىل 8 مشــارك�ي
 يتعــّدى العــدد ثــالث 

ّ
ي الجلســة التاليــة( مــن المستحســن أل

ســُيتاح لتقديــم تقاريــر العمــل )�ن
مجموعــات. 

كيفية تقديم التمرين  دقيقتان
ن إىل التجّمــع حــول خرائــط حريــة الديــن أو المعتقــد واألفــكار العمليــة وتقديــم  دعــوة المشــارك�ي

 : ح التــاىلي الــرسش
ي 

�ن ن  يــ�ي
ّ
محل تغيــ�ي  صّنــاع  لنصبــح  مســاعدتنا  التدريبيــة  الــدورة  هــذه  مــن  الهــدف  كان 

يمكــن  عمــل  خطــط  وضــع  عــىل  نعمــل  ســوف  ن  تــ�ي األخ�ي ن  الجلســت�ي خــالل  مجتمعاتنــا. 
. الســؤال المطــروح  ي

ّ
ي مجتمعنــا المحــىل

للمجموعــات اســتخدامها لمعالجــة مشــكلة معّينــة �ن
المشــكلة؟  هــذه  هي  مــا  هــو  اآلن 

ــق بحريــة الديــن أو المعتقــد خــالل تمريــن "خريطــة حريــة 
ّ
لقــد قمنــا بتحديــد مشــاكل تتعل

نــا المفّضلــة لدينــا  رنــا بأفــكار عمليــة واخ�ت
ّ
 مــن ذلــك فك

ً
ي بلدتنــا". وانطالقــا

الديــن أو المعتقــد �ن
ه مشــكلة.  مــن بينهــا. تّتصــل كل فكــرة مــن هــذه األفــكار بأمــٍر نعتــ�ب

ــق بحريــة الديــن أو المعتقــد ونضــع لهــا خطــط عمــل، 
ّ
ي هــذا التمريــن، ســنختار مشــكالت تتعل

�ن
ي حددناهــا. بالطبــع، هنــاك العديــد مــن مشــاكل حقــوق  ن المشــكالت الــ�ت وســيكون االختيــار مــن بــ�ي
ي يجب التصدي لها. لكننا نركز اليوم عىل حرية الدين أو المعتقد، والمهارات  اإلنسان األخرى ال�ت

ي المجتمع.  
ي تتعلمونها يمكن استخدامها لوضع خطة عمل ألي نوع من المشاكل �ن ال�ت

كيفّية إجراء التمرين 5٠ دقيقة

 )5 دقائق(	   التفك�ي
ن النظر إىل صفحة "األفكار العملية" وبخاصٍة إىل "األفكار العملية  اطلبوا من المشارك�ي

المفّضلة" والتفك�ي باألسئلة التالية بصمت: 
أية مشاكل تحاول هذه األفكار العملية معالجتها؟ 	
أّية مشاكل هي األهم للمعالجة؟  	
أية مشاكل يمكننا إحداث فرق بشأنها؟  	

ي ثنائيات )۱٠ دقائق(	 
 العمل �ن

حوا لهم المهمة التالية: ن وا�ش ي مجموعات من شخص�ي
ن الجلوس �ن  اطلبوا من المشارك�ي

ها تحتاج إىل خطة عمل 
ّ
ي اختيار مشكلة يعتقدون أن

ضمن الثنائيات المكّونة، ينبىن
 والتغي�ي الذي يمكنهم إحداثه. 

ً
 وذلك عىل أساس ما يرونه مهما

ي تحديد المشكلة. 
ي الدقة والواقعية قدر المستطاع �ن

 يجب تو�ن
 عن القول إّن المشكلة هي "انعدام التسامح" يمكنكم القول: 

ً
مثاًل، عوضا

ي المدرسة المحلية أو 	
يات يتعّرضون للتنّمر �ن

ّ
أطفال األقل

يون يلجؤون إىل خطاب الكراهية.   	
ّ
القادة الدينيون أو السياسيون المحل

يات )أو كّل النساء( مستضعفات يمكنكم القول:
ّ
 عن القول إّن نساء األقل

ً
عوضا

يات( مرتفعة.  	
ّ
ن فتيات )األقل نسب الترّسب المدر�ي ب�ي

يات 	
ّ
 ضد نساء األقل

ً
ي الشارع وخصوصا

حاالت مضايقة �ن
أو زواج مبكر أو قرسي 	

 : ن الحكومة يمكنكم استبداله بما يىلي  عن استخدام مصطلح تمي�ي
ً
عوضا

طة المحلية ال تحقق كما يجب بالجرائم ضد أفراد من األقليات أو 	 الرسش
ال يمكن للجماعة X أن تحصل عىل إذن لبناء دار عبادة.  	

التبادل  )۱٠ دقائق( 
ي جملة واحدة. 

ي اختارها �ن ي اطالعكم عىل المشكلة ال�ت
اطلبوا من كل ثنا�ئ

بــة أو مــن اللــوح األبيــض. اتركــوا 
ّ

دّونــوا الئحــة المشــاكل عــىل الجانــب األيــرس مــن ورقــة بيضــاء قل
ي  ــن المشــاركون مــن وضــع إشــارة مقابــل المشــكلة الــ�ت

ّ
ن الصفحــة ليتمك مســافة كافيــة عــىل يمــ�ي

يريــدون التصويــت لهــا. 
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عرض تقديمي

تمرين جماعي

ي القيادة 
نصيحة!  كونوا قدوة �ن

– شاركوا بالتمرين بنشاط وارفعوا 
 كلما تقّدمت 

ً
صوتكم تدريجيا
مراحل اللعبة! 

نصيحة!  اطلبوا من األشخاص 
االحتفاظ باألسئلة / التعليقات 

. ح�تّ نهاية العرض التقديمي

 التصويت واالختيار  )2٠ دقيقة(	 
 
ً
ن يعتقدون شخصيا ن اثنت�ي ن وضع إشارة عىل الصفحة إىل جانب مشكلت�ي اطلبوا من المشارك�ي

أّن خطط العمل يجب أن تتمحور حولهما. ناقشوا نتيجة التصويت ضمن المجموعة 
واختاروا ثالث مشاكل كحٍد أقص لتتمحور حولها خطط العمل )أقل من ثالث إذا كانت 

المجموعة تضم أقل من 12 مشارك إذ تحتاجون إىل 4 أشخاص عىل األقل لكل مشكلة(. 
ي صّوتــوا مــن أجلهــا،  الــ�ت يتــم اختيــار المشــكلة  لــم  ــه حــ�ت ولــو 

ّ
أن ن  وّضحــوا للمشــارك�ي

ي اكتســبوها اليــوم لمعالجــة المشــكلة  يمكنهــم االســتفادة مــن مهــارات تخطيــط العمــل الــ�ت
ي وقــٍت الحــق. 

ي اختاروهــا �ن الــ�ت

 التقسيم إىل مجموعات  )5 دقائق(	 
 من 1 إىل 

ً
ن أرقاما اطلبوا من المجموعة الوقوف عىل شكل دائرة. وّزعوا عىل المشارك�ي

إجماىلي عدد مجموعات العمل )مثاًل من 1 إىل ٣ إذا كانت لديكم ثالث مجموعات(.
عليهــم وضــع  أّن  ن  للمشــارك�ي حــوا  وا�ش معّينــة  مشــكلة  بمعالجــة  لــوا كل مجموعــة 

ّ
وك

الجلســة.  خــالل  المشــكلة  لهــذه  لالســتجابة  عمــل  خطــة 
ي ُعّينــت  ن يرغــب بشــّدة باالنتقــال إىل مجموعــة غــ�ي تلــك الــ�ت إذا مــا كان أحــد المشــارك�ي
ي إمكانيــة 

لــه )ربمــا لكــون موضــوع المجموعــة األخــرى مــن مجــال اختصاصــه(، انظــروا �ن
تبديــل األماكــن مــع مشــارك آخــر. 

: اصنع التغي�ي  5 دقائق ٣. تمرين تنشيطي
الوصف والغرض

تمرين جسدي يهدف إىل رفع مستويات الطاقة والنشاط. 

كيفّية إجراء التمرين
ن الوقوف عىل شــكل دائرة والجثوم قدر المســتطاع )مع مراعاة القدرات  اطلبوا من المشــارك�ي
: ا-ل-ت-غ- الجســدية لــكل مشــارك(. اطلبــوا منهــم بعدهــا أن يهمســوا عبــارة: "اصنــع التغيــ�ي

ي نفــس الوقــت. فليكــّرروا هــذه الكلمــات مــّرة بعــد مــّرة، وهــم يرفعــون صوتهــم 
هــم �ن

ّ
ي-ي-ر!" كل

ي كل مــّرة. ترتفــع األصــوات وتعــود المجموعــة إىل وضعيــة الوقــوف 
ســون قامتهــم قليــاًل �ن

ّ
ويجل

 :  وتختم التمرين بالقفز وترداد العبارة بصوٍت عاٍل أشــبه بالرصاخ: "اصنع التغي�ي
ً
 فشــيئا

ً
شــيئا

ا-ل-ت-غ-ي-ي-ر! 

 1٠ دقائق  ي : رحلتنا إىل التغ�ي ٤. عرض تقديمي
الوصف والغرض

ي تخطيــط العمــل وذلــك باســتخدام صــوٍر تقــّدم عمليــة 
يهــدف هــذا العــرض إىل بنــاء المهــارات �ن

ن إىل عمليــة تخطيــط  هــا رحلــة. والغايــة مــن العــرض هي تعريــف المشــارك�ي
ّ
التخطيــط عــىل أن

 . ي التمريــن الــذي يــىلي
ي سيســتخدمونها �ن العمــل واألدوات الــ�ت

الموارد

ي الصفحة ۱40 من هذا الدليل.	 
تجدون نّص العرض التقديمي �ن

ائح ٣ إىل 24 من عرض الـPowerPoint  الخاّص 	  يتوافق هذا النّص مع الرسش
ائح. ن داخل هذه الرسش ي المالحظات الخاّصة بالمتحدث�ي

بالجلسة وقد تّم تضمينه �ن
ي الموارد الخاّصة بالجلسة	 

ر أيًضا بنسخة Word قابلة للتعديل �ن
ّ
هذا النّص متوف

التحض�ي المسبق
ي الصفحة ۱5 "كيفّية التحض�ي لكّل جلسة".

ي اإلرشادات �ن
وا للجلسة كما هو وارد �ن حرصنّ

مــن  الرئيســية  النقــاط  دّونــوا  )أو  وتكييفهــا   PowerPoint الـــ  ائــح  و�ش النــّص  بقــراءة  قومــوا 
ب( وتمّرنــوا عــىل تقديــم العــرض التقديــمي 

ّ
ي القــل

ائــح عــىل ورقــة مــن أوراق اللــوح الــور�ت الرسش
ب.

ّ
القــل اللــوح  أوراق   / ائــح  الرسش باســتخدام 
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تمرين ضمن 
مجموعات

 ٤5 دقيقة ٥. العمل ضمن مجموعات: رحلتنا إىل التغي�ي
الوصف والغرض

وتقــوم  التاليــة  الجلســة  بدايــة  الجلســة وحــ�ت  مــن  المتبّقيــة  ة  الفــ�ت عــىل  التمريــن  هــذا  يمتــّد 
ي تعّرفــوا إليهــا   مــن أداة تخطيــط العمــل الــ�ت

ً
خاللــه المجموعــات بوضــع خطــط عمــل انطالقــا

خــالل الجلســة الســابقة. وحســب طبيعــة المجموعــات – يمكــن لخطــط العمــل هــذه أن تكــون 
إّمــا حقيقيــة تريــد المجموعــة متابعتهــا وتنفيذهــا أو نموذجيــة فقــط تعمــل عليهــا المجموعــة 

لمجــّرد التمــّرس بمهــارات تخطيــط العمــل. 
تقوم المجموعات برسم خطط عملها وكتابتها عىل شكل "رحلة" مصّورة عىل صفحات 

ب. 
ّ

اللوح القل

الموارد

" لكل مشارك)ة(.	  نسخة من "رحلتنا إىل التغي�ي
ب وأقالم خاصة به إضافة إىل أقالم عادية. 	 

ّ
لوح قل

التحض�ي المسبق
 لتحصلــوا عــىل ورقــة طويلــة. أِعــّدوا هكــذا ورقــة لــكل 

ً
ب معــا

ّ
ن مــن اللــوح القــل ألصقــوا صفحتــ�ي

مجموعــة. 

كيفية تقديم التمرين  5 دقائق
 : ح التاىلي يحة 24 مرة أخرى ثم �ش ي عرض الرسش

ينبىن
ي بدايــة الجلســة قمنــا باختيــار مشــكالت وتوّزعنــا ضمــن مجموعــات عمــل. ســوف تحــاول كل 

�ن
مجموعــة اآلن وضــع خطــة عمــل لمعالجــة المشــكلة الموكلــة إليهــا اســتنادًا إىل نمــوذج "رحلتنــا 

ي العــرض. 
" الــذي ســمعنا عنــه �ن إىل التغيــ�ي

يمكن لخطط العمل هذه أن تكون خططا حقيقية نريد تنفيذها بعد التدريب أو خططا فقط 
 . ي التخطيط للعمل قد نستخدمها الحقاً

لغرض التمرين ولمساعدتنا عىل اكتساب مهارات �ن
لرســم  اســتخدامها  يمكنكــم  طويلــة  ورقــة  العمــل  مجموعــات  طــاوالت  عــىل  ســتجدون 
 " ســخ مطبوعــة مــن نمــوذج "رحلتنــا إىل التغيــ�ي

ُ
 ن

ً
رحلتكــم إىل التغيــ�ي وكتابتهــا. ســتجدون أيضــا

يمكنكــم االســتعانة بهــا واالحتفــاظ بهــا. 
عليهــا  تعمــل  ي  الــ�ت المشــكلة  لمعالجــة  عمــل  بوضــع خطــة  إليكــم  الموكلــة  المهمــة  ي 

تقــصن
. سنخّصص المّدة  المجموعة وذلك عن طريق استخدام مختلف عنارص نموذج رحلة التغي�ي
المتبّقيــة مــن هــذه الجلســة وبدايــة الجلســة المقبلــة لهــذا التمريــن – أي أكــ�ث مــن ســاعة بقليــل. 

: ح التاىلي يحة 25 و�ش ي عرض الرسش
ينبىن

باعها عند وضع خطة العمل: 
ّ
ي يجب ات تجدون أدناه الخطوات ال�ت

: من هم األشخاص أو مجموعات األشخاص أو المنظمات 	  قّرروا من هم صّناع التغي�ي
ي سُتنّفذ الخطة؟  ال�ت

ي أوكلت إىل مجموعتكم	  دّونوا المشكلة الرئيسية ال�ت

ها. 	  ي تريدون تغي�ي حّددوا السلوكيات أو الترّصفات أو القواعد الملموسة ال�ت

تحديد غاية تعكس المشكلة 	 

ي تريدونها. 	  تحديد السلوكيات والترّصفات والقواعد ال�ت

رين بالمشكلة، األشخاص أو 	 
ّ
أضيفوا "األطراف" األخرى المعنية – األشخاص المتأث

 . ي لديها القدرة عىل إحداث تغي�ي ل جزءًا من المشكلة أو ال�ت
ّ
ي تشك المؤسسات أو السلطات ال�ت

ورية لتحقيق الغرض. 	  اختاروا وأضيفوا التكتيكات واألنشطة األساسية الرصن
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عرض موجز

ورية لتنفيذ هذه األنشطة.	  حّددوا بعض الخطوات العملية األساسية والرصن

ي 	  ي تريدون توجيهها إىل مختلف األطراف المعنية، وما هي الحجج ال�ت حّددوا الرسائل ال�ت
سوف تستخدمونها إلقناع هذه األطراف؟ 

ضكم عىل طول الطريق. 	  ي قد تع�ت ي المخاطر ال�ت
روا �ن

ّ
ًا فك وأخ�ي

ليس عليكم اّتباع التسلسل نفسه أعاله ولكّنه قد يكون مفيد لكم!

 : طوا الضوء عىل ما يىلي
ّ
سل

 أّن الهــدف مــن التمريــن هــو وضــع 
ّ

ي التفكــ�ي بــكل ســؤال – إل
يمكــن اســتهالك وقــت طويــل �ن

ي يمكــن التفكــ�ي بهــا وتطويرهــا فيمــا  "العامــود الفقــري" لخطــة العمــل أي الصــورة العامــة الــ�ت
بعــد إذا مــا قررنــا تنفيذهــا. 

ي  ــروا أّن مــا تقومــون بــه اآلن هــو عصــف ذهــ�ن
ّ
حاولــوا تخصيــص 8 دقائــق لــكل جــزء! وتذك

ي إىل ذهنكــم وال تطيلــوا التفكــ�ي بكيفيــة صياغــة 
تــأ�ت أّوليــة! دّونــوا األفــكار كمــا  لوضــع خطــة 

ي وضــع األفــكار عــىل شــكل نقــاط أو جمــل بســيطة. 
الجمــل بطريقــة صحيحــة – يكــ�ن

بــة! يمكــن أن تســتخدموا 
ّ

ي وضعناهــا عــىل الصفحــات القل ال تنســوا األفــكار العمليــة الــ�ت
ي خطــة العمــل. 

بعــض هــذه األفــكار �ن

كيفّية إجراء التمرين ٤٠ دقيقة
هــم 

ّ
ــد مــن أن

ّ
ن المجموعــات للتأك ن إىل مجموعاتهــم للبــدء بالعمــل. تنّقلــوا بــ�ي أرســلوا المشــارك�ي

فهمــوا مــا يجــب فعلــه. 
ن باالنتقال إىل السؤال التاىلي كل ۱0 دقائق.  روا المشارك�ي

ّ
تنّبهوا إىل الوقت! ذك

هــا تتبــع المســار الصحيــح وال تبتعــد عــن الموضــوع. شــّجعوا 
ّ
ــدوا أن

ّ
تنّبهــوا للمجموعــات وتأك

ي 
ن وقّدمــوا لهــم النصائــح قــدر المســتطاع. إذا مــا واجهــت مجموعــة معّينــة صعوبــة �ن المشــارك�ي

ن االنتقال إىل خطوة  حوا عىل المشــارك�ي رت عليكم المســاعدة، اق�ت
ّ

معالجة أحد األســئلة وتعذ
 . تاليــة مــن مســار تخطيــط العمــل والعــودة إىل هــذا الســؤال الحقــاً

٦. التعليقات الختامّية ٣ دقائق
وا  عندمــا ينتــهي الوقــت المخصــص للجلســة، هّنئــوا المجموعــات عــىل عملهــا الــدؤوب وأخــ�ب
ي الجلســة 

هــم ســوف يكملــون العمــل عــىل رحلتهــم إىل التغيــ�ي وخطــط عملهــم �ن
ّ
ن أن المشــارك�ي

ن وتدويــن األفــكار  ن الجلســت�ي التاليــة. شــّجعوهم عــىل االســتمرار بالتفكــ�ي بخطــط عملهــم بــ�ي
ي يريــدون طرحهــا خــالل الجلســة المقبلــة.  الــ�ت
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 نص العرض التقد  
 

ط العمل  –رحلتنا إ التغي  ة لتخط أداة   
 

ائح   ة  ال ح الجلسة الثامنة ترد رسومه التوض  الجلسة.  PowerPointمن   ٢٤-٣هذا النص المتعلق 

 
 

 ما  خطة العمل ولَم  مهمة؟
 

 

 
نتقل مما نحن   ف" س نا "ك

ُ
إذا، ما  خطة العمل ولَم  مهمة؟ خطة العمل  الخطة ال ت

د أن نصل.   ث ن ه إ ح  ف
طة تفّصل سفرنا.   حوزتنا خ كون  د أن  لة، من الج عندما نذهب  رحلة سفر ط

اص وركوب الحافلة ثم القطار ومن  ما علينا الم للوصول إ محطة ال عدها  ف
ة ومن دون الخارطة والخطة، قد ال نصل إ   ارة للوصول إ وجهتنا النهائ ئجار س اس

ستغرق الرحلة وقتا أطول.   ة أو رما   وجهتنا النهائ
 

 

 
 
  

 
خارطة السفر   ه  نا    – وخطة العمل  أش اعها للوصول إ غاي

ّ
د ات ف تحدد الخطوات ال ن

تنا.   ّبه  مس جي ومت ات ساعدنا ع أن نكون اس  وال 
سهل علينا   ة و ّ طة جدا وح فط س ان  عض األح لنا نضع خطط عمل تكون  

ن عندما يتعلق األمر  ل أو علينا  تذكرها. ول ها من ق أمور لم نخت دا أو  ل أ تعق مشا
ن خطط عملنا ل   حذر وتدو ط  ام بها ضمن مجموعة، نحتاج حينها إ التخط الق

 يتمكن الجميع من تذكرها.  
 

 

 
طة و "رحلتنا إ   س ة  ة استخدام أداة  ف من خالل هذا العرض سوف نتعلم ك

" لوضع خطة عملنا.    التغي

 المسافرون  
 

 

 
ح هو "من نحن؟" من هم   ط ، السؤال األول الذي ُ لة إ التغي عندما نضع خطة عمل لرحلة آ

ن إ الس ع   عض المساف ضطّر  ؟  وتماما مثلما ُ قهم نحو التغي المسافرون وهل هم  ط
ارة أو طائرة، هكذا هو حال األفراد أو المجموعات أ  ن ركوب س مكن آلخ نما  و المنظمات  األقدام ب

ث تختلف الفرص المتاحة أو نقاط القّوة أو الضعف أو المخاطر.   سؤال "من نحن؟"  ح دأ  وعندما ن
ل تلك األمور.    ساعدنا ذلك ع تذكر 

 

 

 
ل أننا أصدقاء من مختلف المجتمعات  ّ ال نحو التغي ولنتخ اب الخ  من 

ً
تكر رحلة فلن

لدتنا.   ة    الدي

 نقطة االنطالق  

 

ة رحلة، أول ما نحتاج لمعرفته هو نقطة االنطالق.  دأ رحلة التغي  لدى وضع خطة أل ت
لة.  د هذه المش لة وخطوتنا األو  تحد لة محددا   مش فنا للمش ان تع لما  و

 . ق نحو إحداث التغي  سهل علينا رسم الط
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مكن أن نكون  سامح"،  ها "عدم ال
ّ
لة ع أن ف المش ل المثال، عوضا عن تع ع س

س  دا ونقول إّن "األطفال ل ة أخرى". نحن  أ تحد لديهم أصدقاء من مجموعات دي
سامح.  ب الستمرار حالة انعدام ال ّ جة و الوقت نفسه مس  هنا أمام ن

 
 

 

 
مكن ذكر   ساهم  بروزها. من ب هذه العوامل  ل مثل هذه ع عوامل مختلفة  تنطوي مشا

  :  التا
عض األشخاص  ● ة لدى  ال ات إش  سلوك
عض األشخاص  ● ة لدى  ال فات إش ّ  ت
ة    ● ال اسات إش  أو قوان أو قواعد أو س
 

كة.   فات والقواعد مش ّ ات والت  لهذه السلوك
ً

جة لة ن لة ال  تأ المش ، ع ضوء المش التا
ها؟   د تغي فات والقواعد ال ن ّ ات والت دها، ما  السلوك  قمنا بتحد

 
 

 

 
ة تجاه   ات سلب ّ األهل عن سلوك مكننا أن نقول "يب العودة إ المثال السابق ذكره، 

ساهل إدارة  ة أخرى" أو "ت نيها أبناءهم مع أطفاٍل من مجتمعات دي ة صداقات ي أ
دعو رجل دين مح   ة مختلفة" أو " المدرسة إزاء التنّمر ب أطفال من مجتمعات دي

الص ات  إ عدم السماح  ة أخرى". تلك  السلوك داقات ب أطفال من مجموعات دي
لة ال حّددناها.  ساهم بوجود المش فات والقواعد ال  ّ  والت

 
 وجهتنا 
 

 

 
، من المهم أن نعرف إ أين نّتجه    عندما ننطلق  رحلة نحو التغي

د تحقيق السالم والعدالة وعدم التمي  لنا ن د الوجهة. ف س من السهل تحد  ول
قها  إطار زم   تمكن من تحق ث اإلنجازات ال س ن علينا أن نكون واقعي من ح ول

 محّدد. 

 

 

 
ن من   كون هدفنا أن "يب األطفال صداقات مع آخ مكن أن  ل المثال،  ع س

فات   ّ ات والت السلوك ة مختلفة". من أجل تحقيق هذا الهدف نفكر  مجموعات دي
دالها.   د اس ئة ال ن مة أو الس  والقواعد القد

ة مختلفة" أو   ن من مجموعات دي شّجع األهل األطفال ع بناء صداقات مع آخ " : ً مث
شّجع رجال الدين الصداقات ب المجموعات   ة" أو " جّد ع التنّمر  "تعالج إدارة المدرسة موض

ة المختلفة".    الدي
 

 

 

 
عض.   عضها ال مرآة تعكس  لة واألهداف ال حّددناها    ما ترون، إّن المش

دها   ورة التغي و أين ن دأ س . أين ت لة واألهداف إطار رحلتنا إ التغي وتحدد المش
تجه؟ 

ّ
 أن ت

 
ق   أشخاص نلتقيهم  الط

 

 
ث من األشخاص  ال لة، قد نلت  ة رحلة ط جاه    –خالل أ

ّ
ون  االت س مسافرون 

نا   شئون حواجز توقف س ر سفرنا أو أشخاص ي دون من تذا ر يتأ نفسه، أو مراقبو تذا
قنا؟  من سنلت  ط  أو تحّول اتجاهه. إذا، 
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كون هناك:    س
لة (أطفال  الحالة ال طرحناها)  ● المش رون 

ّ
 أشخاص متأث

لتنا (مجلس إدارة المدرسة   ● ال مش ف ح ّ أشخاص لديهم القدرة ع الت
( ً  وموظفوها، األهل ورجال الدين مث

 
 

 

 
ضا:   كون هناك أ  قد 

ق.    ● ساعدونا ع الط مكن أن  شاركوننا الهدف و مسافرون آخرون، أي أشخاص 
  . ً ان مث كة ب األد ة مش مكن أن نجد حلفاء لدى لجنة محل ناه   المثل الذي اخ

ن ع مواقع   ●
ّ
ً أحد المؤث تنا. مث حاولون عرقلة مس عارضون أهدافنا و أو أشخاص 

.  التواصل االجتما  مجتم  عنا المح
 

 

 

 
قائها    د التفك بهؤالء األشخاص والمنظمات والمؤسسات و لدى وضع خطة العمل، من الج

ات ونخطط للعمل.    ذهننا عندما نختار التكت
حاول عرقلة   ماذا؟ من س مكنه إحداث التغي معنا؟ من الذي نحتاج إقناعه و من 

؟   التغي
 

ق   ار الط  اخت
 

 

 
 ما تتعّدد الطرق لالنتقال من النقطة أ إ النقطة ب  

ً
تتعّدد الطرق ووسائل النقل. لذا، أي    – عادة

سلك؟   ق س  ط
ات ال نعتمدها. تذكروا أّن لدينا  قنا تحّددها التكت ك نختار منها  ١٥ط من   – تكت

ث من األ ات. وقد وضعنا ال ة إ توثيق االنتها ة   الو إ المنا ار العمل ف
ار   م اللجوء إ هذه األف مكن ات وهنا  استخدام هذه التكت  الخاصة 

 
 

 

 
ق كرة قدم   شاء ف ة األطفال من خالل إ ناه: هل سوف نركز ع تغي عقل ة للمثل الذي اخ س ال

ق حاالت التنّمر واستخدام هذا التوثيق  
ّ
ان أو سوف نوث ك ب األد ة أمام مجلس إدارة  مش للمنا

ز العالقات   ة أو رما سوف نعرض محّفزات للمدّرس لتع خاذ اإلجراءات المناس
ّ
المدرسة بهدف ات

ام داخل الصف. أو   ضمن االح ّع و ز التن ساهم  تع م جائزة للمدّرس الذي  ة مثل تقد جاب اإل
شجيع الصداقات  ورة  ان. أو سنعتمد مقارة تجمع ب    رما سنختار إقناع رجال الدين  ب األد

ار.   ل هذه األف
ء  نفس الوقت   ل  ام  مكننا الق ام بها. ال  مكننا الق ث من األمور ال  هناك ال

ن قد   ل المثال، قد ال   نحتاجول خاذ أ من خطوة إذا ما أردنا النجاح. ع س
ّ
إ ات

التا لم   يون الفكرة و ق كرة قدم إذا ما عارض القادة الدي شاء ف كون من المجدي إ
جرؤ ع المشاركة.   عد أحد 

املة.  ن المت ات المختلفة ول  عدد من التكت
ً
 تتضّمن خطط العمل الناجحة عادة

 
 خطوات  الرحلة  
 

 

 
ة استخدامها. ما  الخطوات الملموسة ال   ف ك ستخدمها نفكر  ات ال س عندما نختار التكت

ناه؟   ك اخ ل تكت اق  ة خطوة وم  س أ قوم  ب؟ من س خاذها ووفقا ألي ترت
ّ
 نحتاج إ ات

تحّدث إ   ان؟ من س ب ف سُنجري االس ق كرة القدم أو ك شاء ف ة إ نظم عمل ف س ك
  أي رجل دين؟ 
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 الرسالة  
 

 

 
ما سنقوله. ما  المعلومات أو الحجج ال من  ل دى التحّدث إ الناس، علينا أن نفكر 

اتهم أو   االنضمام إ جهودنا أو إقناع الناس بتغي سلوك شأنها إقناع الحلفاء المحتمل 
ورة التحّرك؟ وهل من   قنع النافذين أو أصحاب السلطة  فاتهم؟ ما الذي س ت

قة لتأط الر  نا المعارضة؟ ط جّن ٍل  ش  سالة 
ل المثال:    ع س

حتاج األهل إ سماع رسائل مشّجعة حول فوائد بناء العالقات مع مجتمعاٍت أخرى   قد 
ة تطمئنهم أّن  حتاجون إ معلومات عمل ل أبنائهم وقد  ة لمستق س ال ومنافع ذلك 

ق  ا  ف االهتمام ال حظون  خ وس كونون   كرة القدم.   أوالدهم س
الغ   اك ال تم إ ف س معرفة ك ان  ك ب األد وقد يهتّم المجلس المح المش

ق كرة القدم.   ادة ف ق ة   من مختلف المجموعات الدي
اسة  مكن استخدام س ف  شجعا لسماع ك كون مجلس إدارة المدرسة م وقد 

ز صورة المدرسة.  افحة التنمر لتع  م
 

 والمخاطر العوائق  
 

 

 
حتاجون إ  ف  ات ومخاطر وعواصف  ة، قد يواجه المسافرون عق لة والصع ي الرحالت الط

اٍت   ل مسارات التغي ع عق ة. كذلك تنطوي  تخّطيها ليتمكنوا من الوصول إ وجهتهم النهائ
 وأن نعّد خطط لمعالج 

ً
قا ونختار أ الطرقات سالمة د أن نفكر مس كون من المف ة  ومخاطر. وقد 

 مختلف المواقف ال قد تطرأ.  
خذنا الخطوات ال  

ّ
ات والمخاطر ال قد تواجهنا  حال ات إذا، ما  العق

ٍل   دة وهل من س حّددناها؟ هل تنطوي أي من هذه الخطوات ع خطورة شد
ف من هذه المخاطر؟   للتخف

ق كرة القدم المش  ــــج لف و اقات، قد يؤّدي ال عض الس   : ً ان ع  مث ك ب األد
كون   حركٍة معارضة. قد  إذاعة الراديو إ لفت أنظار المجموعات المتطّرفة ال قد ترّد 

ادرة وتعبئة الدعم المجتم لها من دون   من األفضل  هذه الحالة إطالق هكذا م
ة.  ــــج أو دعا  ترو

 
 الخاتمة  
 

 

 
د ما   ، قمنا بتحد مال رحلتنا إ التغي ها قد انتهينا من االطالع ع مسار وضع خطة العمل. والست

  : 
لة  –نقطة االنطالق  ●  المش
 الهدف  –الوجهة  ●
ق  ● د التأث   –األشخاص الذين سنلتقيهم  الط أصدقاء، معارضون أو أشخاص ن

 عليهم. 
ق  ● خاذها   – الط

ّ
ة ال نحتاج إ ات ستخدمها والخطوات العمل ات ال س التكت

س قدما.   ل
ق.   ● المخاطر ال قد تواجهنا  الط د توجيهها و الرسالة ال ن  ما فكرنا 

ك تختارونه.   طة أو متعمقة ألي تكت س  مكن استخدام هذا المسار لوضع خطة عمل 
م   م ولتضعوا خطة عمٍل لرحلة التغي الخاصة  أنفس وه  ّ وها قد آن األوان لتج

دون أنتم معالجتها  لة ت  والمتمحورة حول مش
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الجلسة التاسعة
رحلتنا إىل التغي�ي )تابع(

لمحة عاّمة عن الجلسة
ي الجلســة الثامنــة. هــذه 

ي بــدأت �ن ي الجلســة التاســعة عمليــة تطويــر خطــة العمــل الــ�ت
تســتمّر �ن

ي الــدورة وتنتــهي بتمريــٍن تقييــمي واحتفــال. 
ة �ن الجلســة هي األخــ�ي

التعليميــة  األهــداف  حيــث  مــن  ببعــض  بعضهمــا  والتاســعة  الثامنــة  الجلســتان  ن  تقــ�ت
ــمي الواحــد. الرجــاء مراجعــة تصميــم الجلســة الثامنــة لالطــالع عــىل 

ّ
كة والمســار التعل المشــ�ت

الجلســة.  بهــذه  الخاصــة  ميــة 
ّ
التعل األهــداف 

محتويات الجلسة ومّدتها
 أطول من الجلسات األخرى يصل إىل حواىل 

ً
ُصّممت الجلسة التاسعة عىل أن تستغرق وقتا

ة المخّصصــة لمختلــف عنارصهــا تعتمــد عــىل   أّن مــّدة الجلســة والفــ�ت
ّ

ن والنصــف. إل الســاعت�ي
ي ســتعرض تقاريرهــا أمــام الجميــع. إذا تعــّدى عــدد المجموعــات  عــدد مجموعــات العمــل الــ�ت
الثــالث قــد تحتاجــون إىل مــدة أطــول. أمــا إذا كانــت المجموعــات أقــل مــن ثــالث فقــد ال تطــول 

ن ونصــف.  الجلســة ســاعت�ي

أما النصف ساعة األخ�ي فهو مخّصص لتمريٍن تقييمي ولالحتفال. 

٣٠ دقيقة 
عىل األقل

العمل ضمن مجموعات: رحلتنا إىل التغي�ي )تابع(  
ي الجلسة الثامنة. 

ي بدأوا بتطويرها �ن يتابع المشاركون وضع خطة العمل ال�ت

 ۱٠ إىل 2٠  
دقيقة لكل 
مجموعة

: رحالتنا إىل التغي�ي – عروض وتغذية راجعة    نقاش جماعي
تعرض المجموعات خطط عملها وتناقشها

5 دقائق : منحوتات صانع التغي�ي تمرين تنشيطي
ي يع�بّ عن خطة عملهم.   يتعاون أعضاء المجموعات عىل ابتكار مجّسم برسش

  25 دقيقة 
عىل األقل

: ما هي خطواتنا القادمة؟   نقاش جماعي
خاذها عىل الصعيدين  ي يريدون اتّ يناقش المشاركون الخطوات العملية ال�ت

الشخصي والجماعي بعد الدورة. 

2٠ دقيقة
: الرأس والقلب واليدان  تمرين تقييمي

ي سيحملونها معهم من التدريب. ر المشاركون باألمور ال�ت
ّ
يفك

االحتفال ۱٠ دقائق
االحتفال بالمعرفة والسلوك والمهارات والعالقات الُمكتسبة خالل الدورة.

ساعتان 
ونصف 
الساعة

الوقت اإلجماىلي
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التحض�ي 
ي الصفحــة 15 "كيفيــة التحضــ�ي لــكل 

 للتوجيهــات الــواردة �ن
ً
يجــري التحضــ�ي للجلســة وفقــا

تعديــالت  أي  إجــراء  بالتــاىلي  يمكنكــم  بمجموعتكــم!  ن  العارفــ�ي أفضــل  كــم 
ّ
أن ــروا 

ّ
تذك جلســة". 

المجموعــة. مــع حاجــات  لتتناســب  الجلســة  وتكييــف عنــارص 

تحديد أوقات الجلسة 
ي تريــدون تخصيصهــا لعمــل المجموعــات  ي هــذه الجلســة إىل تحديــد المــّدة الــ�ت

تحتاجــون �ن
ي ســتعرض خطــط عملهــا.  . وتعتمــد المــّدة عــىل عــدد المجموعــات الــ�ت وللنقــاش الجمــاعي

موارد هذه الجلسة 

 ،1٦ الصفحــة  ي 
�ن المذكــورة  جلســة  بــكل  الخاصــة  األساســية  المــوارد  إىل  إضافــة 

الجلســة:  لتصميــم   
ً
وفقــا التاليــة  المــوارد  إىل  الجلســة  هــذه  ي 

�ن تحتاجــون 
" الخاصة بكل مجموعة )من الجلسة الثامنة(	  األوراق المعنونة "رحلتنا إىل التغي�ي
ي ُوضعت 	  ي مدينتنا" ال�ت

األوراق المعنونة "خريطة حرية الدين أو المعتقد �ن
خالل الجلسة الخامسة

ن السادسة والسابعة	  األوراق الخمس المعنونة "أفكار عملية" الناتجة عن الجلست�ي
كافة الملصقات التكتيكية 	 

ن القاعة  تجه�ي
ي نهايــة الجلســة الثامنــة. 

ي هــذه الجلســة عــىل مــا كان عليــه �ن
يبــ�ت تقســيم مجموعــات العمــل �ن

ي القاعــة حســب هــذا التقســيم. 
ي توزيــــــع الطــاوالت والكــرا�ي �ن

وينبــىن
ي 

جــري �ن
ُ
" الــذي أ توضــع أمــام كل مجموعــة ورقتهــا الخاصــة بتمريــن "رحلتنــا إىل التغيــ�ي

ــوّزع بعــض األقــالم وأوراق الصقــة ملّونــة.  الجلســة الســابقة، وتُ
لصق األوراق المعنونة "خريطة حّرية الدين أو المعتقد" و"أفكار عملية" كما الملصقات  تُ

التكتيكية عىل الحائط كمواٍد مرجعية. 

الرأس والقلب واليدان

يمكن العثور عىل 
 الموارد المرافقة

لهذه الجلسة هنا.

http://www.forb-learning.org/changemakers-course-materials-arabic.html
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نقاش جماعي

تمرين ضمن 
مجموعات

تصميم مفّصل للجلسة
روا:

ّ
تذك

 .  عليكم تحديد المّدة المخّصصة لعمل المجموعات وللنقاش الجماعي

۱. العمل ضمن مجموعات: رحلتنا إىل التغي�ي )تابع( ٣٠ دقيقة عىل األقل
الموارد

ي وضعتها المجموعات خالل الجلسة السابقة،  " ال�ت األوراق المعنونة "رحلتنا إىل التغي�ي
ب وأقالم عادية وأوراق الصقة ملّونة. 

ّ
ي القل

 إىل أقالم خاصة باللوح الور�ت
ً
إضافة

كيفية تقديم التمرين
بتحّيــة  وتشــجيعهم  التدريبيــة  الــدورة  مــن  الختاميــة  الجلســة  ي 

�ن بالجميــع  مجــددًا  حيــب  ال�ت
العمــل الرائــع الــذي قامــوا بــه. 

ي الجلســة 
ن للعودة إىل مجموعات العمل حســب التقســيم المّتفق عليه �ن دعوة المشــارك�ي

ن  كــ�ي " الخاصــة بهــم. تشــجيع المجموعــات عــىل ال�ت الســابقة لمتابعــة العمــل عــىل "رحلــة التغيــ�ي
اآلن عــىل التكتيــكات والخطــوات العمليــة إذا لــم يبــدأوا بذلــك بعــد. 

: رحالتنا إىل التغي�ي – عروض وتغذية راجعة    ٢. نقاش جماعي
۱٠ إىل 2٠ دقيقة لكل مجموعة

الوصف
ي يقّدم المشاركون خاللها خطط  " ال�ت ة من تمرين "رحلتنا إىل التغي�ي هذه هي المرحلة األخ�ي

ي عملــوا عليهــا ويحصلــون عــىل تغذيــة راجعة.  العمــل الــ�ت
مالحظة

 عىل خطة واحدة، 
ً
ن قلياًل ولم يتم تقسيمهم إىل مجموعات بل عملوا معا إذا كان عدد المشارك�ي

ي فقرة 
ة بالنقاش الختامي استنادًا إىل األسئلة الواردة �ن ُيلىن القسم المخّصص للعروض وتتم المبا�ش

"كيفّية إجراء التمرين".  

كيفية تقديم التمرين  دقيقة واحدة
" أمام  ن أّن كل مجموعة ســتحصل عىل 5 دقائق لعرض "رحلتها إىل التغي�ي حوا للمشــارك�ي ا�ش

الجميــع، يليهــا نقــاش حــول خطتهــم.
ــزوا عــىل أّن الهــدف مــن النقــاش هــو تقديــم الدعــم لبعضنــا البعــض وتشــجيع بعضنــا البعــض 

ّ
 رك

، وأّن هــذا النقــاش ليــس منافســة الختيــار أفضــل 
ً
ومســاعدة بعضنــا البعــض وتطويــر أفكارنــا معــا

خطــة عمــل – فالوقــت لــم يكــن كاٍف أليــة مجموعــة لوضــع خطــة عمــل مثاليــة!

كيفّية إجراء التمرين
دعــوة كل مجموعــة بدورهــا إىل العــرض )5 دقائــق( والحصــول عــىل التغذيــة الراجعــة )5 إىل 

۱5دقيقــة(. اعتمــاد األســئلة التاليــة لتوجيــه نقــاش التغذيــة الراجعــة: 
ي خطة العمل هذه؟ 	 

ما الذي تحّبونه �ن

احات حول أشخاص 	  ن الخطة؟ عىل سبيل المثال اق�ت احات لتحس�ي هل لديكم أية اق�ت
ن يمكن العمل معهم أو حول تكتيكات أخرى يمكن اللجوء إليها.  إضافي�ي

هل هناك أية تكتيكات أو/خطوات قد تكون غ�ي فاعلة أو غ�ي واقعية أو تنطوي عىل 	 
ة؟  مخاطرة كب�ي

هل تعتقدون أّن التكتيكات/الخطوات المخطط لها من شأنها أن تؤّدي إىل أو تساهم 	 
ي تحقيق األهداف من حيث تغي�ي السلوك والترّصفات والمواقف والقواعد؟ 

�ن
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نقاش جماعي

نصيحة!  إذا بدت المجموعة 
متعبة خالل النشاط السابق، 

يمكنكم القيام بهذا التمرين 
ي مرحلٍة سابقة، أي 

التنشيىطي �ن
ن عروض المجموعات.   ما ب�ي

ي العــرض 
ي ضبــط الوقــت لضمــان فرصــة عادلــة ومتســاوية لــكل مجموعــة �ن

ن �ن كونــوا صارمــ�ي
والتغذيــة الراجعــة. 

كيفّية اختتام التمرين دقيقتان
هــم قــد اكتســبوا الكثــ�ي مــن 

ّ
امهــم الرائــع. وأكــدوا لهــم أن ن ن عــىل عملهــم الممتــاز وال�ت هنئــوا المشــارك�ي

كوا  ي أي عملية صنع تغي�ي قد يش�ت
ي يمكن أن يستفيدوا منها �ن مهارات وضع خطط العمل ال�ت

ي عملــوا عليهــا أو ال.  فيهــا مســتقباًل بغــض النظــر عّمــا إذا كانــوا ســينّفذون خطــة العمــل الــ�ت

 5 دقائق : منحوتات صانع التغي�ي ٣. تمرين تنشيطي
الغرض

ن خالل جلسٍة مكّثفة.  رفع مستويات الطاقة والنشاط لدى المشارك�ي

كيفّية إجراء التمرين
ن واّتباع المسار أدناه:  إعطاء اإلرشادات التالية للمشارك�ي

ي وضعتموهــا مــن خــالل   عــىل التعبــ�ي عــن خطــة العمــل الــ�ت
ً
ضمــن مجموعتكــم، اعملــوا معــا

صّفق – ولــدى ســماع التصفيــق 
ُ
ــع دقائــق. عندمــا ينتــهي الوقــت ســأ ي. لديكــم أربــ مجّســم بــرسش

ي أنتــم فيهــا. ســننظر بعدهــا إىل مجّســمات بعضنــا  ي الوضعيــة الــ�ت
عليكــم أن تتجّمــدوا بالحــال �ن

البعــض وســنتبادل التحيــة بالتصفيــق. 

: ما هي خطواتنا القادمة؟   25 دقيقة عىل األقل ٤. نقاش جماعي
الوصف

ي ختــام الــدورة. ويتمحــور حــول مــا يريــد المشــاركون القيــام بــه 
ي هــذا النقــاش الجمــاعي �ن

يــأ�ت
لتعزيــز حريــة الديــن أو المعتقــد وحقــوق اإلنســان بشــكل عــام بعــد انتهــاء الــدورة. 

كيفية تقديم التمرين
 : ح ما يىلي ي �ش

ينبىن
ــزت هــذه الــدورة عــىل حريــة الديــن أو 

ّ
 إىل نهايــة الــدورة التدريبيــة. وقــد رك

ً
هــا قــد وصلنــا معــا

المعتقــد وهي حــق مــن حقــوق اإلنســان. 
منــا عــن حقــوق اإلنســان، عــن حريــة الديــن 

ّ
رنــا بهوياتنــا، بأوجــه االمتيــاز واإلجحــاف. تعل

ّ
فك

ي يمكــن اعتمادهــا  أو المعتقــد وعــن انتهــاكات الحقــوق. تعّرفنــا إىل العديــد مــن التكتيــكات الــ�ت
" – خطــط العمــل الخاصــة بنــا.  لتعزيــز حقــوق اإلنســان كمــا عملنــا عــىل وضــع "رحــالت التغيــ�ي
واآلن مــا هي وجهتنــا التاليــة – كأفــراٍد وكمجموعــة؟ كيــف نريــد أن نكمــل المســار لنصبــح 

؟  صّنــاع تغيــ�ي

كيفّية إجراء التمرين
ن إىل التفك�ي باألسئلة التالية ضمن مساحة مفتوحة من المشاركة والنقاش:  دعوة المشارك�ي

ي حياتنا اليومية نريد كأفراد أن نقوم بها بطريقة مختلفة عىل ضوء ما 	 
هل من أموٍر �ن

مناه؟ 
ّ
تعل

 كمجموعة عىل تنفيذ بعض األفكار العملية أو خطط 	 
ً
هل نريد أن نستمّر بالعمل معا

ي هذه 
ي وضعناها؟ أية خطط/ خطوات؟ من يوّد أن يستمّر بهذا العمل؟ و�ن العمل ال�ت

ي يجب اّتخاذها؟  الحالة ما هي الخطوة التالية ال�ت

 من خالل قنوات أخرى نحن عىل صلٍة 	 
ً
هل يمكن أن ندفع ببعض األفكار العملية قدما

ة بها مثل جماعاتنا الدينية أو أماكن عملنا أو مجموعات نسائية ننتمي إليها؟  مبا�ش

هل هناك منظمات أو مجموعات أخرى ال ننتمي إليها ولكن يمكن أن نتحّدث إليها 	 
ونشجعها عىل اتخاذ ما يلزم؟ من وماذا؟ 
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تمرين فردي

ي توثيــق النقــاش حــول كل ســؤال مــن خــالل تدويــن النقــاط الرئيســية عــىل أربعــة أوراق 
ينبــىن

 : بــة ُمعنونــة كالتــاىلي
ّ

قل
أمور أريد فعلها	 

أمور نريد القيام بها ضمن هذه المجموعة	 

أمور نريد القيام بها من خالل مجموعات/ منظمات أخرى	 

أمور نريد تشجيع اآلخرين عىل القيام بها. 	 

ن الفئــات – فالهــدف هنــا ليــس تصنيــف األمــور بــل  ال تقلقــوا إذا مــا تكــررت بعــض األفــكار بــ�ي
التفكــ�ي بطــرٍق مختلفــة ُتوّجــه نحوهــا الخطــوات التاليــة. 

طوا الضوء عىل ما بّينته البحوث أّن أســهل طريقة إلحداث التغي�ي 
ّ
ي ســياق النقاش، ســل

�ن
الهــدف  إىل تحقيــق  تســى  ي  الــ�ت األفــراد والمجموعــات والمنظمــات  مــن خــالل شــبكات  هي 

ي تنّســق فيمــا بينهــا الّتخــاذ خطــوات مختلفــة ومتكاملــة.  نفســه والــ�ت

: الرأس والقلب واليدان 2٠ دقيقة ٥. تمرين تقييمي
ن عــىل التفكــ�ي بمــا ســيحملونه معهــم  يســاعد هــذا التمريــن التقييــمي الفــردي البســيط المشــارك�ي

مــن الــدورة التدريبيــة. 

الموارد

نسخة من تمرين "الرأس والقلب واليدان" لكل مشارك)ة(. 	 
قلم لكل مشارك)ة(.	 

كيفية تقديم التمرين  دقيقتان
موا كل مشارك)ة( ورقة مطبوعة. 

ّ
سل

هــم ســيقومون بتمريــٍن تقييــمي للتفكــ�ي بمــا ســيحملونه معهــم عــىل الصعيــد 
ّ
حــوا لهــم أن ا�ش

 لتستعينوا 
ً
الشخصي من الدورة التدريبية. ووّضحوا لهم ما إذا كنتم ستجمعون األوراق الحقا

ي تقييــم الــدورة أو إذا بإمكانهــم االحتفــاظ بهــا. مــن المهــم تفــادي تدويــن أيــة خواطــر خاصــة 
بهــا �ن

 . ي حال كنتم ســتجمعون األوراق الحقاً
أو شــخصية �ن

كيفّية إجراء التمرين ۱٨ دقيقة
 : ن التفك�ي بصمت بشأن ما يىلي ُيطلب من المشارك�ي

ي اكتسبتموها؟ دّونوا األفكار مكان الرأس	  ما هي األفكار والمعرفة ال�ت

ي ذاتكم أو السلوك الجديد الذي برز لديكم؟ 	 
ي اكتشفتموها �ن ما هي المشاعر واألمور ال�ت

دّونوها مكان القلب

ي لديكم حول الخطوات العملية أو القيام ببعض األمور بطريقة 	  ما هي األفكار ال�ت
مختلفة. دّونوها مكان اليدين

ن قدر اإلمكان. امنحوهم 8 دقائق للقيام بذلك. 	  حاولوا أن تكونوا دقيق�ي

حســب حجــم المجموعــة، يمكــن إّمــا الطلــب مــن كل شــخص عــرض فكــرة واحــدة مــن أفــكاره 
ن  ن إىل مناقشــة مــا دّونــوه ضمــن مجموعــات مــن شــخص�ي أمــام المجموعــة أو دعــوة المشــارك�ي

. للتبــادل والتفكــ�ي

ي منفصلــة. ثــم اطلبــوا مــن 
)طريقــة بديلــة: رســم رأس وقلــب ويــد عــىل ثــالث أوراق لــوح ور�ت

ن الــرد عــىل األســئلة أعــاله عــىل أوراق مالحظــات الصقــة وألصقوهــا عــىل أوراق اللــوح  المشــارك�ي
).

ً
. ناقشــوا النتائــج جماعيــا ي

الــور�ت



ن  | الجلسة 9  دورة صّناع التغي�ي المحلّي�ي

1 4 9

 

"أن تصبح صانع تغي�ي هي رحلة يحتاج الجميع إىل االنطالق فيها." 
يا  ُمشارك، نيج�ي

ن صناع تغي�ي محلي�ي

٦. االحتفال!  ۱٠ دقائق
أفضــل  البعــض بشــكٍل  التعــّرف إىل بعضهــم  مــن  التدريبيــة  الــدورة  المشــاركون خــالل  ــن 

ّ
تمك

 مــن وقتهــم وطاقتهــم للمســار. وهــا قــد آن األوان للشــكر واالحتفــال باألفــكار 
ً
وخّصصــوا بعضــا

ي ســياق الــدورة! 
ي طّوروهــا �ن والخواطــر والمهــارات والعالقــات الجديــدة الــ�ت

 لتقديــم الشــكر والتحيــة عــىل الجهــود. يمكــن غنــاء أغنيــة أو إلقــاء 
ً
نّظمــوا احتفــااًل بســيطا

اك بالصــالة أو مشــاركة وجبــة خفيفــة أو الرقــص.  كلمــة ختاميــة أو االشــ�ت
 . ن رة( وتوزيعها عىل المشارك�ي

ّ
كما يمكنكم إذا رغبتم طباعة الشهادات )وهي متوف
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الجزء "ج" 

المواد المرجعية 
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امات حقوق اإلنسان الرئيسية المتعلقة بحّرّية الدين أو المعتقد ن ال�ت

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة ١٨
ي تغيــ�ي دينــه 

يتــه �ن يــن، ويشــمل هــذا الحــقُّ حرِّ يــة الفكــر والوجــدان والدِّ ي حرِّ
لــكلِّ شــخص حــقٌّ �ن

ــد وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعليــم،  ي إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبُّ
يتــه �ن أو معتقــده، وحرِّ

بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــأل أو عــىل حــدة.

العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة ١٨

ي أن يديــن . 1
ي حريــة الفكــر والوجــدان والديــن. ويشــمل ذلــك حريتــه �ن

لــكل إنســان حــق �ن
ي إظهــار دينــه أو 

ي اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره، وحريتــه �ن
بديــن مــا، وحريتــه �ن

معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام 
المــأل أو عــىل حــدة.

ي . 2
ي أن يدين بدين ما، أو بحريته �ن

ال يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته �ن
اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

ي يفرضها القانون . ٣ ي إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود ال�ت
ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان �ن

ورية لحماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب  ي تكون رصن وال�ت
العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية.

ي . 4
ام حرية اآلباء، أو األوصياء عند وجودهم، �ن ي هذا العهد باح�ت

 تتعهد الدول األطراف �ن
ن تربية أوالدهم دينًيا وخلقًيا وفقا لقناعاتهم الخاصة. تأم�ي

اتفاقية حقوق الطفل، المادة ١٤

ي حرية الفكر والوجدان والدين.. 1
م الدول األطراف حق الطفل �ن تح�ت

م الدول األطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، األوصياء . 2 تح�ت
ي ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل 

ي توجيه الطفل �ن
ن عليه، �ن القانوني�ي

المتطورة.

ي ينص عليها القانون . ٣ ال يجوز أن يخضع اإلجهار بالدين أو المعتقدات إال للقيود ال�ت
والالزمة لحماية السالمة العامة أو النظام أو الصحة أو اآلداب العامة أو الحقوق 

والحريات األساسية لآلخرين.

مالحظة

امات دولّية ملزمة سياسًيا بينما العهود واالتفاقيات والمعاهدات  ن  إعالنات حقوق اإلنسان هي ال�ت
. ولكّن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مقبول  ا بموجب القانون الدوىلي

ً
امات ملزمة قانون ن هي ال�ت

. ي
ه قانون دوىلي عر�ن

ّ
ه بات ُينظر إليه عىل أن

ّ
عىل نطاق واسع لدرجة أن
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ً
راجع أيضا

اء حــول تفســ�ي  التعليــق العــام رقــم 22 للجنــة حقــوق اإلنســان الــذي يقــدم إرشــادات الخــ�ب
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــدوىلي  العهــد  المــادة 18 مــن 

https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/general%20comment%2022.pdf

ن عــىل  القائمــ�ي ن  التعصــب والتميــ�ي إعــالن األمــم المتحــدة بشــأن القضــاء عــىل جميــع أشــكال 
المعتقــد أو  الديــن  أســاس 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-all-
forms-intolerance-and-discrimination

ي  خطــة عمــل الربــاط بشــأن حظــر الدعــوة إىل الكراهيــة القوميــة أو العنرصيــة أو الدينيــة الــ�ت
ن أو العــداء أو العنــف تشــكل تحريًضــا عــىل التميــ�ي
https://www.ohchr.org/ar/freedom-of-expression 

أو  الديــن  قــة بحّريــة 
ّ
المتعل اإلنســان  الدوليــة لحقــوق  المعايــ�ي  مــن  تجــدون مجموعــة كاملــة 

الســامية لحقــوق اإلنســان: المتحــدة  األمــم  الخــاّص بمفوضيــة  التــاىلي  الرابــط  المعتقــد عــىل 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Standards.aspx

ي بحرية الدين أو المعتقد هنا: تجدون معلومات حول عمل المقّرر الخاص لألمم المتحدة المع�ن
https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-religion-or-belief

لمعرفة المزيد
أو  الديــن  بحريــة  المتعلــق  التعليــمي  نامــج  ال�ب عــىل  الثمانيــة  ة  القصــ�ي األفــالم  هــذه  شــاهدوا 
المعتقــد حــول مــا تنطــوي عليــه حريــة الديــن أو المعتقــد ومــا الــذي يمكــن أن يتســّبب بتقييدهــا.

https://www.forb-learning.org/1575160416051608157515851583-
1575160416051585157416101577.html

شاهد هذه األفالم  
للتعرف عىل

  حرية الدين أو
 المعتقد.

https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/general%20comment%2022.pdf
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-all-forms-intolerance-and-discrimination
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-all-forms-intolerance-and-discrimination
https://www.ohchr.org/ar/freedom-of-expression
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Standards.aspx
https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-religion-or-belief
https://www.forb-learning.org/1575160416051608157515851583-1575160416051585157416101577.html
https://www.forb-learning.org/1575160416051608157515851583-1575160416051585157416101577.html
https://www.forb-learning.org/1575160416051608157515851583-1575160416051585157416101577.html
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ي بلدك
إيجاد معلومات حول حّرّية الدين أو المعتقد �ن

معلومات عاّمة حول اختيار مصادر المعلومات
المعتقــد وحــول حقــوق  أو  الديــن  تقــرأوا معلومــات حــول وضــع حّرّيــة  أن  المستحســن  مــن 
ي بلدكــم قبــل تقديــم الــدورة التدريبّيــة الخاّصــة بصّنــاع التغيــ�ي 

اإلنســان عــىل نطــاق أوســع �ن
ي  الوطــ�ن المســتوى  عــىل  القانونيــة  القضايــا  دمــج  ضمــان  عــىل  هــذا  سيســاعدكم   . ن المحليــ�ي

والنقاشــات. التعلــم  عملّيــة  ي 
�ن بلدكــم،  ي 

�ن المجموعــات  مختلــف  ات  وخــ�ب
حاولــوا العثــور عــىل مصــادر وطنّيــة للمعلومــات، عــىل ســبيل المثــال مــن منظمــات غــ�ي 

مــن مصــادر دولّيــة موثوقــة. ة، وكّملوهــا بمعلومــات 
ّ
حكوميــة مســتقل

ــه مــن المســتحيل فهــم موقــف مجموعــة مــا دون 
ّ
ــروا أن

ّ
عندمــا تبحثــون عــن معلومــات، تذك

ر مجموعات عقائدّية أخرى. ال توجد دول ُتنتَهك 
ّ
ي ذلك كيفية تأث

فهم سياقها األوسع، بما �ن
ــر مجموعــات متعــّددة، 

ّ
ي جميــع الحــاالت، تتأث

فيهــا حقــوق مجموعــة عقائديــة واحــدة فقــط. �ن
ي  ــه عليكــم تجاهــل المصــادر الموثوقــة الــ�ت

ّ
ي أن بطــرق مختلفــة وبدرجــات مختلفــة. هــذا ال يعــ�ن

ــه يجــب أن تّطلعــوا عــىل أكــ�ث مــن مصــدر واحــد وعــن 
ّ
ــز عــىل مجموعــة واحــدة فقــط – بــل أن

ّ
ترك

أكــ�ث مــن مجموعــة واحــدة.

روا بشكل نقدي!
ّ
فك

. تعرقــل بعــض الحكومــات رصــد حقــوق  ن ّ عنــد قــراءة المعلومــات، تنّبهــوا لخطــر الدعايــة والتحــ�ي
هيــب واإلكــراه. لذلــك، قــد تكــون  لــة وال�ت

ّ
اإلنســان واإلبــالغ عنهــا، باســتخدام المعلومــات المضل

ي بعــض 
ي بالدهــا غــ�ي موثوقــة. و�ن

المعلومــات الــواردة مــن الحكومــات الوطنيــة حــول الوضــع �ن
ي تقّدمهــا الحكومــات األجنبيــة أو الجهــات الفاعلــة الدينيــة  األحيــان، قــد تكــون المعلومــات الــ�ت
ّ مقصــود. وغالًبــا  ن ســيا�ي دوىلي ّ ــا تحــ�ي

ً
لــة. فهنــاك أحيان

ّ
ة أو مضل ن ّ ي متحــ�ي

ي المجتمــع المــد�ن
و�ن

ن عــىل مجموعــة  كــ�ي ــل عــن الموقــف ككّل هــو نتيجــة غــ�ي مقصــودة لل�ت
ّ
مــا يكــون االنطبــاع المضل

واحــدة دون ســواها. اســتخدموا مجموعــة متنّوعــة مــن المصــادر، وتثّبتــوا مــن صّحــة الحقائــق، 
ــروا بشــكل نقــدي!

ّ
وفك

رة باللغة العربية ُمشار إليها برمز. 
ّ
المستندات المتوف

المصادر الدولية للمعلومات
ق ببلدكم.

ّ
فيما يىلي بعض مصادر المعلومات القّيمة. تصّفحوها للعثور عىل مواد تتعل

ي كل بلــد تقريًبــا 
وزارة الخارجيــة األمريكيــة – تقريــر ســنوي عــن حالــة حريــة الديــن أو المعتقــد �ن

ي العالــم.
�ن

www.state.gov/international-religious-freedom-reports

اللجنــة األمريكيــة للحريــات الدينيــة الدوليــة )USCIRF( – التقريــر الســنوي عــن حريــة الديــن أو 
ة لهــذا الحــّق. ي فيهــا انتهــاكات خطــ�ي ي البلــدان الــ�ت

المعتقــد �ن
www.uscirf.gov/annual-reports 

المجموعــة الدوليــة لحقــوق األقليــات – دليــل معلومــات قطرّيــة حــول األقليــات والشــعوب 
األصليــة.

https://minorityrights.org/directory   

ي بحّرية الدين أو المعتقد – تقارير الزيارات المواضيعية  المقرر الخاّص لألمم المتحدة المع�ن
والقطرية

https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-religion-or-belief 

ي جميــع 
قــة بالديــن �ن

ّ
 مركــز بيــو لألبحــاث – بيانــات عــن القيــود والعــداوات االجتماعيــة المتعل

أنحــاء العالــم.
https://www.pewresearch.org/topic/religion/religious-freedom-restrictions/ 

http://www.state.gov/international-religious-freedom-reports
https://www.uscirf.gov/annual-reports
https://minorityrights.org/directory
https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-religion-or-belief
https://www.pewresearch.org/topic/religion/religious-freedom-restrictions/
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ي آســيا الوســىط وجنــوب 
منتــدى 18 - رصــد انتهــاكات حّريــة الديــن أو المعتقــد وتحليلهــا �ن

القوقــاز وروســيا وبيالروســيا والقــرم وتركيــا.
www.forum18.org

ي منطقــة منّظمــة 
ي ذلــك تلــك القائمــة عــىل الهويــات الدينيــة �ن

تقاريــر عــن جرائــم الكراهيــة، بمــا �ن
ي أوروبا )أوروبا والقوقاز وآســيا الوســىط وأمريكا الشــمالية(

األمن والتعاون �ن
OSCE - ODIHR | Hate Crime Reporting

مســاعدة الكنيســة المحتاجــة )Aid to the Church in Need( – تقريــر 2021 عــن الحريــة 
ي العالــم

الدينيــة �ن
https://acnuk.org/our-campaigns/religious-freedom-in-the-world-report-2021/ 

ز عل مجموعات عقائدية معّينة
ّ
تقارير ترك

ي جميع أنحاء العالم – التقارير السنوية من مركز "كانتور"
معاداة السامية �ن

https://cst.tau.ac.il/annual-reports-on-worldwide-antisemitism/

ن والتعصــب عــىل أســاس  ن للقضــاء عــىل التميــ�ي مكافحــة اإلســالموفوبيا / الكراهيــة ضــد المســلم�ي
ي بحرية الدين أو المعتقد، 2021 الدين أو المعتقد: تقرير المقرر الخاص لألمم المتحدة المع�ن

https://ihs.smc.global/wp-content/uploads/documents/UN-SR-Rapport-lislamophibie.pdf

 )Humanists International( "تقرير حّرية الفكر – التقرير السنوي لـ "اإلنسانيون الدولّية
https://fot.humanists.international/  

ي جميــع أنحــاء العالــم – تقريــر مرفــوع إىل األمــم المتحــدة مــن اللجنــة 
ن �ن اضطهــاد األحمديــ�ي

. ن الدوليــة لحقــوق اإلنســان، وهي منظمــة غــ�ي حكوميــة تعمــل مــن أجــل حقــوق األحمديــ�ي
httpS://hrcommittee.org/wp-content/uploads/2021/06/Persecution-of-Ahmadis-worldwide.

pdf

الدينيــة  للحريــات  األمريكيــة  اللجنــة  عــن  صــادر  تقريــر   – يهــوه  لشــهود  العالــمي  االضطهــاد 
)USCIRF( الدوليــة 

https://www.uscirf.gov/publication/issue-update-global-persecution-jehovahs-witnesses

ن من منظمة "األبواب المفتوحة" قائمة المراقبة العالمية – التقرير السنوي عن اضطهاد المسيحي�ي
https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-list/

ي ذلــك حّرّيــة الديــن 
المــوارد حــول الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان عــل نطــاق واســع، بمــا �ن

أو المعتقــد بدرجــات متفاوتــة
حالــة   )International IDEA( االنتخابــات  ومســاعدة  للديمقراطيــة  الــدوىلي  المعهــد  يرصــد 
ي جميــع دول العالــم. انقــروا عــىل اســم 

ي ذلــك حّريــة الديــن أو المعتقــد، �ن
الديمقراطيــة، بمــا �ن

البيانــات. اليســار الستكشــاف  القوائــم إىل  التفاعليــة واســتخدموا  الخريطــة  بلدكــم عــىل 
https://www.idea.int/gsod-indices/#/indices/world-map 

ي ذلك حريات 
ي – بما �ن

تتتّبع "سيفيكوس" القيود المفروضة عىل "مساحة" عمل المجتمع المد�ن
ي ترتبط جميعها ارتباًطا وثيًقا بحّرية الدين أو المعتقد. التعب�ي والتجّمع وتكوين الجمعيات وال�ت

https://monitor.civicus.org/

"بيــت الحرّيــة" )Freedom House( – تقييمــات وتقاريــر حــول تمّتــع األشــخاص بالحقــوق 
ي 210 دولــة ومنطقــة. انقــروا عــىل بلدكــم لتصّفــح البيانــات.

السياســية والحرّيــات المدنيــة �ن
https://freedomhouse.org/explore-the-map

ي أكــ�ث مــن 100 
 عــن حالــة حقــوق اإلنســان �ن

ً
تصــدر "هيومــن رايتــس ووتــش" تقريــرًا ســنويا

ي الرابــط أدنــاه بالســنة الحاليــة.(
دولــة. )للحصــول عــىل أحــدث تقريــر، اســتبدلوا عــام 2021 �ن

https://www.hrw.org/ar/world-report/altqryr-alalmy-2021

تشمل االستعراضات الُقطرية لمنظمة العفو الدولية حّرية الدين أو المعتقد بدرجات متفاوتة.
https://www.amnesty.org/ar/countries/

http://www.forum18.org
https://hatecrime.osce.org/
https://acnuk.org/our-campaigns/religious-freedom-in-the-world-report-2021/
https://cst.tau.ac.il/annual-reports-on-worldwide-antisemitism/
https://ihs.smc.global/wp-content/uploads/documents/UN-SR-Rapport-lislamophibie.pdf
https://fot.humanists.international/
https://hrcommittee.org/wp-content/uploads/2021/06/Report-Persecution-of-Ahmadis-Worldwide.pdf
https://hrcommittee.org/wp-content/uploads/2021/06/Report-Persecution-of-Ahmadis-Worldwide.pdf
https://www.uscirf.gov/publication/issue-update-global-persecution-jehovahs-witnesses
https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-list/
https://monitor.civicus.org/
https://freedomhouse.org/explore-the-map
https://www.hrw.org/ar/world-report/altqryr-alalmy-2021
https://www.amnesty.org/ar/countries/
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Keep learning: further resources and online courses

Learn about FORB
The FORB Learning Platform and NORFORB members offer a range of resources 
and courses to help you deepen your learning. 
forb-learning.org

Resources include: 
• a range of films introducing FORB, access to justice, religious literacy and 

tools for context analysis.
• an online, on-demand course on FORB.
• an online, on-demand course on FORB and gender.
• and reports on thematic issues such as FORB and gender, and FORB and 

shrinking civic space. 

Develop your FORB facilitation skills 
In addition to the Local Changemakers Course, the FORB Learning Platform also 
offers:  
• The FORB Facilitators Toolkit – A toolkit of exercises for use by anyone engaged 

in providing human rights education on FORB.
• A 10-week, online facilitated course for FORB trainers/facilitators, requiring 

approximately 6 hours work per week, )places are limited(.
• Networking opportunities – join our network of FORB facilitators and trainers 

to receive the latest information about new resources and courses and to 
participate in networking events.

Learn more about tactics and how to use them
Here you can find links to a selection of free learning materials and online courses 
from other providers. 

EMERGENCY TACTICS: PREVENT, STOP, CALL FOR HELP AND WARN 
Emergency tactics are used to tackle immediate threats to human rights. The 
following resources may help you use these tactics. 

ONLINE COURSES

UNDERSTANDING AND COUNTERING ONLINE HATE SPEECH
On-demand course from FacingFacts, an educational initiative aiming 
to tackle hate crime and hate speech in Europe. Much of the learning is 
applicable to a wide range of contexts. See also other courses offered, for 
example ‘Understanding and identifying anti-Semitic hate crimes’. 
https://www.facingfacts.eu/courses/online-course-on-hate-speech/ 

PEACE PROCESS SUPPORT AND PREVENTING ELECTION  VIOLENCE 
(HUMAN SECURITY)
Online courses from the United States Institute of Peace.
https://www.usip.org/academy/catalog-global-campus-courses 

نت م المستمّر: مزيد من الموارد والدورات ع�ب األن�ت
ّ
التعل

تعّرفوا إىل حّرّية الدين أو المعتقد
نامــج التعليــمي المتعلــق بحريــة الديــن أو المعتقــد مجموعــة مــن المــوارد والــدورات  يقــّدم ال�ب

لمســاعدتكم عــىل تعميــق معارفكــم.
https://www.forb-learning.org

 وتشمل الموارد:
ي تعّرف بحّرّية الدين أو المعتقد، والوصول إىل العدالة، ومحو 	  مجموعة من األفالم ال�ت

األمية الدينية وأدوات لتحليل السياق. 
نت عند الطلب حول حّرّية الدين أو المعتقد.	  دورة تدريبية ع�ب اإلن�ت
 	. نت عند الطلب حول حّرّية الدين أو المعتقد والنوع االجتماعي دورة تدريبية ع�ب اإلن�ت
، وحّرّية 	  تقارير عن القضايا المواضعية مثل حّرّية الدين أو المعتقد والنوع االجتماعي

. ي
ص الفضاء المد�ن

ّ
الدين أو المعتقد وتقل

ي مجال حّرّية الدين أو المعتقد
ي التيس�ي �ن

تطوير مهاراتكم �ن
نامــج التعليــمي المتعلــق بحريــة الديــن أو  ، يقــّدم ال�ب ن باإلضافــة إىل دورة صّنــاع القــرار المحليــ�ي

المعتقــد:
ي تتضّمن عددًا 	  مجموعة أدوات تيس�ي الجلسات الخاّصة بحّرية الدين أو المعتقد، ال�ت

ًا من التمارين.  كب�ي
ي مجال حّرّية الدين 	 

/الميرّسين �ن ن نت مّدتها 10 أسابيع للمدّرب�ي ة ع�ب اإلن�ت  دورة ُمَيرسَّ
ي األسبوع )األماكن محدودة(.

ي تتضّمن ٦ ساعات عمل تقريًبا �ن أو المعتقد، وال�ت
ي مجال 	 

ن �ن ي تضّم ميرّسين ومدّرب�ي فرًصا للتشبيك – انضّموا إىل الشبكة الخاّصة بنا ال�ت
حّرّية الدين أو المعتقد لالّطالع أحدث المعلومات حول الموارد والدورات الجديدة 

ي فعاليات التشبيك.
وللمشاركة �ن

التعّرف عل المزيد حول التكتيكات وكيفية استخدامها
تجــدون هنــا روابــط لمجموعــة مختــارة مــن المــواد التعليميــة المجانيــة والــدورات التدريبيــة عــ�ب 

نــت مــن مقــّدمي خدمــات آخريــن. اإلن�ت
ية فقط.( ن رة باللغة اإلنجل�ي

ّ
)لألسف، العديد من هذه الموارد / الدورات متوف

تكتيكات الطوارئ: المنع واإليقاف وطلب المساعدة والتحذير
ة لحقــوق اإلنســان. قــد تســاعدكم  ُتســتخَدم تكتيــكات الطــوارئ لمواجهــة التهديــدات المبــا�ش

ي اســتخدام هــذه التكتيــكات.
المــوارد التاليــة �ن

نت دورات تدريبّية ع�ج اإلن�ت

نت ومكافحته فهم خطاب الكراهية ع�ج اإلن�ت
دورة تدريبّية عند الطلب من FacingFacts، وهي مبادرة تعليمية تهدف إىل معالجة 
ي أوروبــا. ينطبــق جــزء كبــ�ي مــن هــذه المعــارف عــىل 

جرائــم الكراهيــة وخطــاب الكراهيــة �ن
مجموعــة واســعة مــن الســياقات. راجعــوا أيًضــا الــدورات التدريبيــة األخــرى، مثــل "فهــم 

جرائم الكراهية المعادية للســامية والتعّرف إليها".

) ي
ي )األمن اإلنسا�ن دعم عملية السالم ومنع العنف االنتخا�ج

نت من معهد الواليات المتحدة للسالم دورات ع�ب اإلن�ت

نامج التعليمي المتعلق  ال�ب
بحرية الدين أو المعتقد  
www.forb-learning.org

http://www.forb-learning.org
https://www.forb-learning.org/film-resources.html
https://fabo.org/norforb/forb-gender-equality
https://www.forb-learning.org/in-more-depth4.htm
https://www.forb-learning.org/freedom-of-religion-or-belief-tot-course.html
https://www.facingfacts.eu/courses/online-course-on-hate-speech/
https://www.usip.org/academy/catalog-global-campus-courses
https://www.forb-learning.org/arabic-home.html
https://www.forb-learning.org/1575160416051608157515851583-1575160416051585157416101577.html
https://fabo.org/norforb/FORB_for_all_ondemand_main_page
https://fabo.org/norforb/forb-gender-equality /
https://www.forb-learning.org/in-more-depth4.html
http://www.forb-learning.org/facilitators-toolkit.html
https://www.forb-learning.org/freedom-of-religion-or-belief-tot-course.html
https://www.forb-learning.org/15751604157516061590160515751605--1575160415751578158915751604.html
https://www.facingfacts.eu/courses/online-course-on-hate-speech/
https://www.usip.org/academy/catalog-global-campus-courses
https://www.forb-learning.org/arabic-home.html
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الموارد

ي الشارع
التحّرش �ن

ن إىل  ي ينتمــ�ي
ي الشــوارع عــىل جميــع النســاء. وقــد تكــون النســاء اللــوا�ت

ــر التحــّرش �ن
ّ
يؤث

 . الجنــسي التحــرش  الكراهيــة و/أو  بدوافــع  للتحــّرش  بشــكل خــاص  األقليــات عرضــة 
ســواء  الحــاالت  هــذه  لمثــل  االســتجابة  حــول كيفيــة  اتيجيات  واســ�ت أفــكاًرا  تجــدون 

أو كنتــم شــاهدين عليهــا:  وقعتــم ضحّيتهــا 

: الحمالت والمنارصة والحوافز والتحّدي تكتيكات التغي�ي
 . َ المنارصة والحمالت عىل وجه الخصوص من التكتيكات الرئيسية إلحداث التغي�ي ُتعت�ب

تجدون إرشادات حول استخدام هذه التكتيكات من خالل الموارد والدورات التالية.

نت دورات تدريبّية ع�ج اإلن�ت

أساسيات المنارصة
.Tearfund ونّية عند الطلب من تنظيم دورة إلك�ت

ي 
يمكنكــم إنشــاء ملــّف تعريــف عــىل الرابــط التــاىلي والبحــث عــن "أساســيات المنــارصة" �ن

المقــّرر الخــاّص بالــدورة التدريبيــة.

ACT أكاديمية المنارصة من تنظيم
ونّيــة عنــد الطلــب مــن تنظيــم تحالــف ACT. يمكنكــم إنشــاء ملــّف تعريــف  دورة إلك�ت

عــىل Fabo.org للدخــول إىل الــدورة التدريبيــة.

ي والمقاومة المدنية
العمل الالعن�ن

ونّية من تنظيم معهد الواليات المتحدة للسالم. دورات إلك�ت

الموارد

مجموعة أدوات المنارصة – كونوا أنتم التغي�ي الذي ترغبون برؤيته
 Commonwealth( مــن إنتــاج منصــة أفريقيــا للحمايــة االجتماعيــة ومنّظمــة الكومنولــث

.)Foundation

مجموعة أدوات المنارصة – دليل الجذور
.Tearfund من إنتاج

ة والشتات المنارصة: دليل للمنظمات الصغ�ي
.INTRAC من إنتاج 

بدأت اللعبة – دليل عملي للحمالت
.finepو Wigwam من إنتاج

https://stopstreetharassment.org/strategies/moment/
https://elearning.tearfund.org
https://fabo.org/act/ACT_Advocacy_Academy_-_Advocacy_
https://fabo.org/act/ACT_Advocacy_Academy_-_Advocacy_
https://www.usip.org/academy/catalog-global-campus-courses
https://commonwealthfoundation.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2018/10/APSP-advocacy-toolkit-2018.pdf
https://learn.tearfund.org/en/resources/series/roots-guides/advocacy-toolkit--a-roots-guide
https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/09/Advocacy_A-Guide-for-Small-and-Diaspora-Organisations-1.pdf
https://wigwam.im/wp-content/uploads/2016/11/161010_Campaigning-guide_screen.pdf
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تكتيكات البناء: الوعي والمشاركة والمهارات والشبكات
، عىل شكل وعي عام وشبكات من  ُتستخدم تكتيكات البناء إلنشاء أساس طويل األجل للتغي�ي

ن الذين تّم تمكينهم بالمهارات الالزمة الستخدام جميع أنواع التكتيكات. م�ي ن األشخاص المل�ت

نت دورات تدريبّية ع�ب اإلن�ت

نت استخدام البودكاست والفيديو والحفاظ عىل السالمة عىل اإلن�ت
نــت للدخــول إىل مجموعــة مــن  يمكنكــم زيــارة موقــع Advocacy Assembly عــىل اإلن�ت

نت لمساعدتكم عىل تطوير المهارات.  ة المّجانية ع�ب اإلن�ت الدورات التدريبية القص�ي

ن األديان ي الحوار ب�ي
نت �ن دورات تدريبّية ع�ب اإلن�ت

يقــّدم مركــز الملــك عبــدهللا لحــوار الحضــارات KAIICID عــدًدا مــن الــدورات التدريبيــة 
ن األديــان. نــت حــول منهجيــات الحــوار بــ�ي عــ�ب اإلن�ت

بناء السالم ودورات أخرى
نت من معهد الواليات المتحدة للسالم.  مجموعة من الدورات التدريبية ع�ب اإلن�ت
https://www.usip.org/academy/catalog/introduction-religion-and-peacebuilding
www.usip.org/academy/catalog/religious-engagement-peacebuilding-common-

ground-approach

ِعش حسب معتقداتك
ــم كيفيــة تعزيــز االندمــاج والتنــّوع وحرّيــة 

ّ
ن بتعل ورشــة عمــل للقــادة والمؤثريــن الراغبــ�ي

ي أماكــم عملهــم ومجتمعاتهــم المحليــة.  
المعتقــد �ن

الموارد

ن األديان ك ب�ي مجموعة أدوات األسبوع المش�ت
تــه الشــبكة  ، ن�ش ي

ّ
ن األديــان القائمــة عــىل المجتمــع المحــىل دليــل عمــىلي لتنظيــم األنشــطة بــ�ي

)The Inter Faith Network for the UK( ي المملكــة المتحــدة
ن األديــان �ن كة بــ�ي المشــ�ت

مجموعة أدوات "اإليمان من أجل الحقوق"
ن األديــان  مجموعــة مــن وحــدات تعليمّيــة حــول حقــوق اإلنســان تستكشــف العالقــة بــ�ي
عمــل  إلطــار  عــ�ش  الثمانيــة  امــات  ن باالل�ت المرتبطــة  اإلنســان  وحقــوق  والمعتقــدات 

"اإليمــان مــن أجــل الحقــوق".

ن مع الشباب ن والعامل�ي م�ي
ّ
نت للمعل مجموعة األدوات حول خطاب الكراهية ع�ب اإلن�ت

ن  مــ�ي
ّ
ونّيــة مــوارد قابلــة للتكييــف للمعل ــر مجموعــة أدوات "ســلىم" )SELMA( اإللك�ت

ّ
توف

نــت. هــم مــن يعملــون مــع األطفــال والشــباب حــول مســألة خطــاب الكراهيــة عــ�ب اإلن�ت وغ�ي

نت حول تعزيز التعددية  ن ع�ب اإلن�ت دورة تدريبية للمعلم�ي
ن عــىل تعزيــز التعدديــة والمجتمعــات الشــاملة   دورة تعليميــة مختلطــة لتدريــب المعلمــ�ي
يــة والعربيــة. ن ن اإلنجل�ي . تنظمهــا مؤسســة Hardwired Global باللغتــ�ي داخــل الفصــل الــدراسي

المصادر الالهوتية
المواطنــة؛ وحّريــة  ي دعــم 

اليهوديــة والمســيحية واإلســالمية �ن الديانــات اإلبراهيميــة 
الفكــر والوجــدان والديــن أو المعتقــد؛ وحمايــة المجتمعــات الهّشــة.

https://advocacyassembly.org/en/courses/
https://www.kaiciid.org/dialogue-knowledge-hub
https://www.usip.org/academy/catalog-global-campus-courses
https://www.usip.org/academy/catalog/introduction-religion-and-peacebuilding
http://www.usip.org/academy/catalog/religious-engagement-peacebuilding-common-ground-approach
http://www.usip.org/academy/catalog/religious-engagement-peacebuilding-common-ground-approach
https://human-rights-and-religious-freedom-training.teachable.com/
https://www.interfaithweek.org/uploads/Inter_Faith_Week_Toolkit.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Press/faith4rights-toolkit.pdf
https://hackinghate.eu/
https://fabo.org/hwg/teacher-training-on-pluralism
mailto:info%40hardwiredglobal.org%20?subject=
https://www.rfp.org/wp-content/uploads/2021/02/Citizenship-Freedom-of-Thought-Conscience-and-Religion-or-Belief-And-Protection-of-Vulnerable-Communities.pdf
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: التوثيق، وإحياء الذكرى، والس�ي لتحقيق العدالة والتعويض، وتوف�ي  ي
تكتيكات التعا�ن

الدعم المادي والنفس-اجتماعي
االنتهــاكات والســىي  مــن  رة  المتــرصن النــاس والمجتمعــات  ي لرعايــة 

التعــا�ن تكتيــكات  ُتســتخدم 
العدالــة. لتحقيــق 

نت دورات تدريبّية ع�ج اإلن�ت

توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان
مــن  إىل مجموعــة  للوصــول  ي 

و�ن اإللكــ�ت  Advocacy Assembly موقــع  زيــارة  يمكنكــم 
ة المجانيــة لمســاعدتكم عــىل تطويــر مهــارات التوثيــق لديكــم. وتشــمل  الــدورات القصــ�ي

الــدورات:
توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان واإلبالغ عنها باستخدام الشهادات	 
التقاط األدلة المصّورة وتخزينها ومشاركتها.	 

ي
ّ
الدعم النفسي االجتماعي القائم على المجتمع المحل

ــف مــن ثــالث وحــدات 
ّ
ي تتأل ونّيــة عنــد الطلــب الــ�ت ستســاعدكم الــدورة التدريبيــة اإللك�ت

.Faboو )Act ــم األساســيات. وهي مــن إنتــاج كنيســة الســويد )لصالــح تحالــف
ّ
عــىل تعل

https://advocacyassembly.org/en/courses/
https://fabo.org/cos/CBPS_M1
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فهرس التمارين

تمارين عامة

الصفحةالغرضالتمرين

ط الضوء عىل دوافع أكمل الجملة
ّ
ن – يسل التعريف بالمشارك�ي

ن للحضور المشارك�ي
35

ر؟
ّ
ط الضوء عىل القاسم بماذا تفك

ّ
ن – يسل التعريف بالمشارك�ي

ن ن المشارك�ي ك ب�ي المش�ت
36

36تمرين القواعد األساسيةمّرر السلة!

ي
ن التكميلية عّدد صفا�ت ط الضوء عىل مساهمات المشارك�ي

ّ
يسل

للمجموعة
135

مناه من فلنخ�ب الجميع!
ّ
ن بما تعل تمرين االفتتاح لتذك�ي المشارك�ي

الجلسات السابقة
49

ي مجتمعاتناشبكة الخ�ي
ط الضوء عىل األشياء الجيدة �ن

ّ
99تمرين يسل

كةتبديل المقاعد! ط الضوء عىل القواسم المش�ت
ّ
71تمرين تنشيىطي يسل

ي والتوقف
103تمرين تنشيىطيالمسش

ن 130تمرين تنشيىطيمن الرأس ألخمص القدم�ي

137تمرين تنشيىطياصنع التغي�ي

147تمرين تنشيىطيمنحوتات صّناع التغي�ي

ّية ن حيال ما األيقونات التعب�ي ز عىل مشاعر المشارك�ي
ّ
تمرين ختامي يرك

تعلموه
131

148تمرين تقييميالرأس والقلب واليدان

ن والهويات االجتماعية عل  تمارين الستكشاف حقوق اإلنسان والتمي�ي
نطاق واسع

الصفحةالغرضالتمرين

حساء الحياة، ومعرض حقوق 
اإلنسان

ن عىل ربط احتياجاتهم باإلعالن  تمارين تساعد المشارك�ي
العالمي لحقوق اإلنسان

37, 38

ات وعاء الحّظ ن ط الضوء عىل يرس الحال والحرمان وم�ي
ّ
يسل

التضامن
68

ي التعرف عىل الحرمان االجتماعي خطوة إىل األمام
ن �ن يساعد المشارك�ي

ي سياقهم
ن القطاعات �ن ن ب�ي واالقتصادي والتمي�ي

69

كة مع هوياتنا االجتماعية ن عىل تحديد القواسم المش�ت يساعد المشارك�ي
أشخاص من هويات دينية أو عقائدية أخرى

72
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تمارين الستكشاف حّرّية الدين أو المعتقد عل وجه التحديد

الصفحةالغرضالتمرين

ن عىل التفك�ي فيما إذا كانوا يقّدرون كان يا ما كان يساعد المشارك�ي
ي تحميها حّرّية الدين أو المعتقد األمور ال�ت

50

ي 
ي حيا�ت

حّرّية الدين أو المعتقد �ن
اليومية

ي كيفية استخدامهم 
ن عىل التفك�ي �ن يساعد المشارك�ي

ي الحياة اليومية 
ي حّرّية الدين أو المعتقد �ن

لحقهم �ن
52

عروض تمثيلّية مصّغرة مدتها 
دقيقتان حول حّرّية الدين أو 

المعتقد

82تطوير مهارات تحديد انتهاكات حّرّية الدين أو المعتقد

خارطة حّرّية الدين أو المعتقد 
ي بلدتنا

�ن
ي إنشاء سياق 

ن �ن تمرين من جزأين يساعد المشارك�ي
تحليىلي يتعلق بحّرّية الدين أو المعتقد

101, 104

ز عل أساليب تعزيز حقوق اإلنسان والتخطيط للعمل
ّ
تمارين ترك

الصفحةالغرضالتمرين

ئ المشهد لنقاشات العملمجموعات قصص صّناع التغي�ي ّ 114يلهم العمل ويــه�ي

نهم من المتفّرجون والمعالجون
ّ
ي تمك ن عىل تحديد العوامل ال�ت يساعد المشارك�ي

ن ن سلبي�ي الترّصف بداًل من أن يكونوا متفّرج�ي
114

ي يمكنهم من أنا؟ ن عىل تحديد المجاالت ال�ت يساعد المشارك�ي
فيها اتخاذ اإلجراءات

116

تمرين نقاش جماعي مرتبط بالعرض التقديمي للجلسة مناقشة تكتيكات الطوارئ
السادسة حول التكتيكات

118

ي ألفكار العمل عىل أساس تكتيكات تعزيز مناقشة التكتيكات عصف ذه�ن
حقوق اإلنسان

129

ي تحديد مشاكل لوضع خطط عمل لهاما هي المشكلة؟
ن �ن 135يساعد المشارك�ي

146 ,138تمرين تخطيط العمل البرصيرحلتنا إىل التغي�ي

ن عىل تحديد الخطوات التاليةإىل أين نّتجه من هنا؟ 147يساعد المشارك�ي
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)NORFORB( وع الشبكة المسكونية الشمالية لحرية الدين أو المعتقد نامج التعليمي المتعلق بحرية الدين أو المعتقد،  وهو م�ش من إنتاج ال�ب
NORFORB بالنيابة عن شبكة ،www.smc.global ،2022 SMC Faith in Development حقوق الطبع والن�ش ©

اي الحاموش وفيصل لغزاوي  ية : م�ي لغة العرب جمة إىل ال تأليف: Katherine Cash  |  ال�ت
KSB Design/Kristina Schollin-Borg & Eva-Marie Wadmann :ي واأليقونات

التصميم البيا�ن
PowerPoint: Gry Zierau الرسوم التوضيحية  |  Toby Newsome :الرسوم التوضيحية

www.forb-learning.org : ي
و�ن ردمك: 978-91-85141-28-9  |  االتصال: info@forb-learning.org  |  الموقع اإللك�ت

ي 
�ن المعتقــد  أو  الديــن  حريــة  ي 

�ن الحــق  انتهــاكات  إزاء  بالقلــق  األشــخاص  مــن  الكثــ�ي  يشــعر 
، لكنهــم غــ�ي متأكديــن مــن كيفيــة  ي مجتمعهــم المحــ�ي

ن األديــان �ن بالدهــم ومــن التوتــرات بــ�ي
الفــارق. إحــداث 

منهــا  واحــدة  مــدة كّل  عمــل  ورشــات  تســع  مــن  سلســلة  هي  ن  المحلّيــ�ي التغيــ�ي  صّنــاع  دورة 
ن والشــباب عــ� المســتوى  ن مجموعــات مــن البالغــ�ي ســاعتان، وهي مصّممــة خّصيًصــا لتمكــ�ي
ّيــة ومــن 

ّ
ي مجتمعاتهــم المحل

القاعــدي مــن التعــّرف عــ� حريــة الديــن أو المعتقــد للجميــع �ن
العمــل بفعاليــة عــ� تعزيزهــا.

ي دليــل الميّ�يــن هــذا والمــوارد ذات الصلــة، تجــدون خطــط الجلســات ونصــوص العــروض 
�ن

الـــ PowerPoint وقصــص وملصقــات وبطاقــات األلعــاب – أّي كّل مــا  التقديميــة وعــروض 
تحتاجونــه لتنفيــذ الــدورة. نأمــل أن تســاعدكم هــذه المــوارد عــ� بــدء عمليــات التغيــ�ي أينمــا كنتــم.

forb-learning.org

http://www.smc.global
http://www.forb-learning.org/arabic-home.html
mailto:info%40forb-learning.org?subject=
https://www.forb-learning.org/arabic-home.html



