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مؤسسة مصریین بال حدود : 

ً للقانون 84 لسنة 2002 برقم 860 لسنة 2007، ومقرھا محافظة  مصریین بال حدود مؤسسة أھلیھ مشھرة وفقا
أسوان ونطاق عملھا جمھوریة مصر العربیة، تم تأسیسھا من قبل نشطاء حقوقیین وتنمویین للعمل علي برامج 
التنمیة من منظور حقوقي ،ولعل النقطة الفارقة في نشأة ھذه المؤسسة ھي رغبة مؤسسیھا وفریق العمل بھا في 
بناء قوه مؤثرة في التغییر االیجابي في المجتمعات المحلیة بقطاعاتھا المختلفة (األھلیة - والحكومیة – 
والخاصة ) باإلضافة إلى إثارة وعى المواطنین بواجباتھم تجاه تمتعھم بمواطنھ كاملة قبل الخوض في رصد 
حقوقھم المترتبة على ھذه المواطنة ،واھم مكونات التغییر االیجابي في المجتمعات المحلیة بقطاعاتھا ھي مد 
جسر من الشراكة بین القطاع الخاص والمنظمات األھلیة، الممثلة للمجتمع المدني على اعتباره مقیاسا حقیقیا 
وحساسا تجاه احتیاجات المجتمع وأولویاتھ باإلضافھ لدوره المؤثر في تحریر المنظمات األھلیة من أجندة الجھات 
المانحة التي قد یصادف عدم مالئمتھا ألولویات ھذه المجتمعات والمؤسسة مؤمنة إیمانا راسخا بأن وعینا 
كمواطنین تنمویا وقانونیا واقتصادیا وصحیا وثقافیا وسیاسیا وعلى كافة األصعدة ،ھو جواز تمتعنا بحقوقنا في 

مجتمع دیمقراطي حر وعادل وھذا دورنا الذي لن نتخاذل في القیام بھ لدفع مسیرة حقوق اإلنسان في مصر. 

مشروع مواطن مصري:- 

مشروع (المواطن مصري) ھو مشروع تنموي حقوقي یرتكز علي منھج التنمیة بالحقوق حیث یعمل علي تعزیز 
مبادئ المواطنة وحقوق اإلنسان والمشاركة في صناعة القرار العام من خالل تنفیذ مشروعات محلیھ تنمویة یقوم 

بتصمیمھا وتنفیذھا األطفال والشباب من سن 13 إلي 18 سنة. المشروع مدتھ 12 شھرا. 
ویعتبر مشروع المواطن مصري  منھاج متعدد االختصاصات یستخدم وسائل تعلیمیة تفاعلیة واستراتیجیات 
تعلیمیة تعاونیة ویركز على مھارات التفكیر النقدي وحل المشكالت وإدارة االختالف وصنع القرارات. و یركز 
التعلیم بھ على مراقبة ومشاركة عملیات الدولة والحكومة المحلیة وعلى القضایا والشؤون الحقیقیة للمجتمع و 

یعلم المشاركین أن یراقبوا السیاسة العامة ویمكنھم من التأثیر فیھا. 

أھداف المشروع: •

الھدف العام للمشروع:  
تعزیز مشاركة الشباب (13- 16) في صناعة السیاسات العامة في المجتمع والتأثیر بما  
ینعكس إیجابا في تحسین نوعیة الحیاة التي یعیشھا المجتمع عبر احترام حقوق اإلنسان 

وممارسة الدیمقراطیة والتمتع بحقوق المواطنة الكاملة   

األھدافالمحددة:  

الھدف األول : تمكین األطفال والشباب في الفئة العمریة من 13 إلي 16 سنة  من الحصول على مھارات القیادة 
وتصمیم وتنفیذ المشروعات التنمویة و رصد عملیة صنع السیاسة العامة في المجتمع والتأثیر علیھا لتطویر 

میولھم الدیمقراطیة وتشجیعھم على ممارسة الحقوق األساسیة والمسؤولیة بالتزام وثقة. 

الھدف الثاني : تأسیس شبكة من المعنیین بقضایا المواطنة والدیمقراطیة والمشاركة في الحیاة العامة معنیة بھذه 
المفاھیم في حیاة المنشئ في الفئة العمریة من 13 إلي 16 عاما تضم أولیاء األمور، اإلعالمیین، رجال األعمال 

والقیادات الطبیعیة والقیادات التربویة. 

الھدف الثالث : تطویر مجموعة من األدوات التوعویة والتربویة المتعلقة بنشر ثقافة حقوق اإلنسان والمواطنة 
والدیمقراطیة من خالل مناھج التربیة المدنیة التفاعلیة والتقلیدیة التي سینتجھا المشروع. 
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لماذا ھذا الدلیل:-  

یأتي دلیل (( المواطنة والتربیة المدنیة )) تلبیة لحاجة وطنیة ملحة في مصر بعد خوض ثورتین متالحقتین 
وصدور دستور جدید 2014 یتضمن العدید من المواد المتعلقة بحقوق المصریین وضمان حریاتھم ، بعد تجربة 
مریرة مع الفساد والظلم وانعدام حقوق المواطنة لھم لمدة ثالثین عاما ، انعدم فیھا الكثیر من أشكال المواطنة 
القانونیة والسیاسیة واالجتماعیة ، حیث أن الثالث عقود المذكورة شھدت الكثیر من ممارسات التمییز ضد 
المواطن المصري  ، أدت إلى انعدام الكثیر من أشكال المشاركة في الحیاة العامة ، وممارسة االنتماء إلى الوطن 
المصري الكبیر القادر على احتواء جمیع أبنائھ دون استثناء ، فمصر العظیمة بتاریخھا ومواردھا قادرة على 

احتضان مواطنیھا ، واالستفادة من قدراتھم جمیعا. 

لذلك كان ال بد من وجود دلیل تدریبي عن المواطنة والتربیة المدنیة یوجھ للمعلمین في المدارس و المشرفین في 
مراكز الشباب ، طالب المرحلة اإلعدادیة من عمر 13-16 سنة ، قادر على أن یوجھ السلوكیات والمھارات 
والمعارف المصریة  نحو مواطنة فعالة وقبول لآلخر الشریك على أرض الوطن دون تشدد فكري أو دیني أو 
عرقي ،  ویسمح ببناء شخصیة الطالب المصري سندا لمبادئ التربیة المدنیة ، والتي تلیق بدولة عظیمة حضاریا 

ومدنیا مثل مصر ، والدلیل یھدف إلى ما یلي : 

توفیر مادة علمیة ونظریة للمعلمین و المشرفین و الطالب عن المواطنة و التربیة المدنیة  والمشاركة 1.
السیاسیة.  

تزوید المعلمین و المشرفین و الطالب  بمجموعة من المھارات العملیة لممارسة المواطنة والتربیة 2.
المدنیة  والمشاركة السیاسیة بشكل فعال وایجابي لخدمة الدولة المصریة الحدیثة. 

خلق مواقف ایجابیة ومحفزة نحو المواطنة و التربیة المدنیة والمشاركة السیاسیة من خالل قبول 3.
اآلخر شریك الوطن والعیش المشترك. 

المخرجات المتوقعة من الدلیل :- 

تدعیم دور المعلم المصري في ترسیخ مفھوم المواطنة والتربیة المدنیة عند طالبنا من خالل 1.
أنشطة تشاركیة یقدمھا الدلیل بشكل تعلیمي قائم على الحوار واحترام اآلخر والعمل  على 

العمل الجماعي . 

بناء شخصیة الطالب المصري الوطنیة بما یتالءم مع المعاییر الوطنیة السلیمة لفكرة 2.
المواطنة والتربیة المدنیة.  

نشأة عالقة تربویة قویة بین الطالب والمعلم بعیداً عن المادة الصفیة ، یستعید فیھا التعلیم 3.
المصري دوره في بناء الشخصیة المصریة المعاصرة التي سوف تبني مصر الحدیثة .  

 !8



منھجیة الدلیل :- 

ھذا الدلیل تشاركي قائم على منھجیة التشارك بین الطالب والمؤسسة التعلیمیة ( المدرسة و مركز 1.
الشباب ) في تفعیل مضامینھ وأنشطتھ ، كذلك تشاركیة الطالب أنفسھم في تنفیذ أنشطتھ .  

ھذا الدلیل قائم على المنھج الحقوقي ، حیث أنھ یرسخ المواطنة والتربیة المدنیة والمشاركة السیاسیة 2.
كحقوق أصیلة للمواطن المصري ممثال بالسادة المعلمین والمشرفین و الطالب ،وھذا قائم على مبادئ 

أكدتھا المعاییر الدولیة والدستور المصري من مساواة وعدم تمییز وكرامة. 

الدلیل یرسخ مبادئ المواطنة من خالل  المواطنة الفعالة وخدمة المجتمع المحلي وقبول اآلخر. 3.

الدلیل التدریبي ال یحوي حلول جاھزة لمشاكل ممارسة المواطنة والمشاركة السیاسیة وعدم التسامح ، 4.
لكنھ فرصة حقیقیة للتعلم في ھذا المجال من ناحیة الموضوعات والمھارات وتصویب المواقف 

السلبیة، كما أنھ یشرك الشباب في مجال التربیة المدنیة بطریقة جذابة . 

الجندریة ، ھذا الدلیل قائم على احترام الجندر ( النوع االجتماعي ) .  5.

المبادئ التي یقوم علیھا الدلیل :-   

غرس / تدعیم المواطنة عند الطلبة و المعلمین و التي تعني المساواة و الكرامة بین جمیع الموطنین 1.
دون تمییز. 

احترام الدستور . 2.

حث الطالب والمعلمین علي العمل العام من منطلق فكرة المواطنة.  3.

حیادیة الدلیل و توجیھھ لجمیع أطیاف المصریین.  4.

تزوید الطالب بمھارات تدعم قدرتھم علي التفكیر و التحلیل و ربط ذلك بالمواطنة بعیدا عن التلقین.  5.

ترسیخ مبدأ المواطنة و االنتماء إلي الدولة من خالل دمج الطالب مجتمعیا لخدمة المجتمع المحلي.  6.

تعدیل و تصویب المفاھیم السلبیة عند الطالب فیما یتعلق بالمواطنة و التربیة المدنیة.  7.

بناء الدلیل:- 

سیتم تقسیم ھذا الدلیل بشكل عملي ومبسط لخدمة المعلمین وھذه الفئة من الطالب لذلك سیحتوي الدلیل على 
أربعة فصول باإلضافة للمالحق وعلى النحو التالي : 

الفصل األول : قسم المھارات ، وستكون ھذه المھارات عملیة وضروریة لبناء شخصیة المیسر والطالب ، 
وكذلك مھمة لتنفیذ أنشطة الدلیل بفعالیة وتشاركیھ وإبداع. 

الفصل الثاني : المواطنة ،ویشمل مفھوم المواطنة وممارستھا االیجابیة ، ومعوقاتھا ، والتشریعات الوطنیة 
والدولیة التي تؤكد على المواطنة. 

الفصل الثالث : التربیة المدنیة ، ویشمل مفھوم التربیة المدنیة وأبعادھا ، والمؤسسات التي تعمل على دعم 
ممارسة التربیة المدنیة. 
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الفصل الرابع : المشاركة السیاسیة ، ویتضمن تعریف المشاركة وأشكالھا ، والنظام السیاسي المصري ، 
أیضا المشاركة السیاسیة للمراھقین. 

وسوف یتضمن كل قسم موضوعاتھ وأنشطتھ وتعریفاتھ بشكل مستقل لیسھل على المعلم ( المتدرب في المرحلة 
األولى / والمیسر مع الطالب في المرحلة الثانیة ) عملیة نقل المعلومة والمھارة والعمل على تغییر المواقف 

السلبیة حیال المواطنة والتربیة المدنیة والمشاركة في إدارة الشأن العام . 

إرشادات للمیسر عند استخدام ھذا الدلیل :- 

قراءة الدلیل مسبقا قبل العمل بھ. 1.

تحضیر متطلبات تنفیذ أنشطة الدلیل مسبقا ( أدوات ، أوراق عمل ، بطاقات 2.
تدریبیة.......الخ) 

تحفیز الطالب بعمل تنشیط لھم بشكل دائم یناسب تنفیذ الجلسات. 3.

االعتماد على لغة الحوار مع الطالب وضمان مشاركة الجمیع ، وإتاحة مساحة للحوار . 4.

االستعانة بالمعینات البصریة المرفقة بالدلیل على السي دي . 5.

.6 www.masrien.com توجیھ الطالب لالستعانة بالموقع الرسمي للمؤسسة
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مھارات االتصال والتواصل 

  

 E

مفھوم االتصال : 

ھو عملیة اجتماعیة یتصل بھا الفرد  مع اآلخرین لتحقیق مصالح أو منافع مشتركة , إن اعتمد التعاون سبیال , أو  
یدخل معھم في صراعات وعدم توافق إذا اعتمد التنافس والصراع أسلوبا للتعامل وھذه العملیة التي یتم من 

خاللھا تبادل األفكار و اآلراء والمعلومات بین فردین أو أكثر . 

عناصر عملیة االتصال : 

 E

المرسل :وھو الجھة التي ترسل المعلومات بقصد إثارة سلوك محدد . 

المستقبل :وھو الطرف الذي یتلقى الرسالة أو المعلومات المرسلة . 
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الرسالة :وتعني مجموعة المعاني التي یرسلھا المرسل للمستقبل عبر  
القنوات المناسبة بھدف التأثیر في سلوكھ مثل الوسائل المستخدمة لنقل المعاني والرموز  وھي إما أن تكون لفظیة 

أو كتابیة أو تقنیة أو تصویریة . 
.

 !

التغذیة الراجعة :وھي عملیة تبین جدوى المعلومات ومدى نجاحھا في تحقیق ما ھدفت إلیھ . 

الوسیلة :وھي الطریقة التي یختارھا المرسل لنقل المعلومات . 

التشویش : وھو أیة عوامل تقلل من دقة االتصال أو تعیقھ . •

 !
مھارات االتصال الفعال : 

الرسالة الجیدة

 Conciseness

اإليجاز

 Clarity

الوضوح

 Courtesy
اللطف

  Correctness

الصحة والدقة

 Completeness

الكمال

المستقبل الرسالة المرسل              

التغذیة الراجعة 

استجابة قناة االتصال الھدف
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العوامل التي تؤدي إلى نجاح عملية االتصال بالنسبة للمرسل : ا.
 نقل المعلومات بشكل دقیق وواضح ال یتحمل التفسیرات المختلفة . -
االستماع للمتحدثین بانتباه للمساعدة على فھمھم . -
تشجیع التغذیة الراجعة واتساع المجال لالستیضاح . -
أخذ احتیاجات وخلفیة المستمعین بعین االعتبار .  -
فھم اإلشارات غیر الكالمیة كونھا تشكل جزءا مكمال للمعلومات . -
تجنب سرعة االستنتاج وعدم التروي .  -
ضع نفسك مكان المستمع : ھل ھناك وضوح؟ -
اجعل االتصال وجھا لوجھ . -
دون مالحظاتك حول األفكار الرئیسیة والتفصیلیة . -
ال تقفز إلى النتائج مقدما . -

العوامل التي تؤدي إلى نجاح عملية االتصال بالنسبة للرسالة : ب.
تنظیم الرسائل بشكل واضح الن التسلسل الجید عامل یساعد على فھم الرسالة . -
مراعاة أن تكون لغة الرسالة دقیقة وواضحة , فالتعقید في اللغة یربك المستقبل . -
مراعاة استخدام ألفاظ واضحة ال تحتوي على معنیین . -
تجنب المعاني والكلمات الصعبة وغیر المفھومة . -
تقدیم الحجج المؤیدة والمعارضة حسب المستوى العلمي للمستمع. -

العوامل التي تؤدي إلى نجاح عملية االتصال بالنسبة للمستقبل : ج.
ھیئ بیئة مناسبة منذ البدایة تمنع تركیزك على أشیاء أخرى غیر اإلنصات  -
كن یقظا ومركزا نظرك على المتحدث . -
ال تترك أمامك شیئاً غامضاً دون أن تسأل عنھ.  -
ركز ھدفك على مشاعر المتحدث وترجم المعاني فوراً . -
تحمل مسؤولیة إعادة تنظیم وترتیب أفكار المرسل . -
كن حیادیا عند استقبال المعلومات وال ترفض  مباشرة ما ال یتفق مع اتجاھاتك  -
استخدم خبرتك ومعلوماتك المخزنة في الذاكرة بالحكم على صحة المعلومات . -
ال تجعل رأیك الشخصي في المرسل ذو تأثیر مسبق على استعدادك لإلنصات إلیھ . -
احترم كل وجھات النظر رغم اختالفك معھا . -
ال تقاطع , بل سجل مالحظاتك لحین انتھاء المتحدث من كالمھ . -
تحكم في انفعاالتك وال  تكن سریعا في إبداء الرأي أو رد الفعل . -
ال تتحدث مع آخرین أثناء إنصاتك للمتحدث . -
تجنب االنشغال في أمور موضوعة أمامك . -
استمع ضعف ما تتكلم . -
شجع المتكلم على مواصلة حدیثھ . -
استمع بشكل فعال: التركیز في المعنى المقصود . -
تأكد من فھمك لما یقولھ المتكلم . -
استخدم أسلوب السؤال المفتوح ثم المغلق . -

نصائح عامة في مھارة التحدث : 

اختیار نغمة الصوت التي تناسب موضوع الحدیث . •
دراسة وتأمل موضوع الحدیث للمساعدة في قوة اإللقاء . •
وضع خطوط تحت األفكار والمعاني والكلمات للمساعدة في التركیز على الموضوع . •
التركیز على المضمون والجوھر . •
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عدم المبالغة في استخدام أفعال التفضیل كونھا تؤثر على ثقة المستمع بتقدیرك لألمور . •
استخدام تعبیر الوجھ وحركة الیدین باعتدال . •
عدم توقع موافقة المستمع لكل ما تقول . •
یمكن استخدام عملیة تكرار بعض األفكار , ولكن احرص على أال تسبب الملل . •
تجنب استخدام حركات وتعبیرات متكررة أو التثاؤب أثناء الحدیث . •

معوقات االتصال باآلخرین وقواعد إرشادیة للتغلب  علیھا : 

التسرع في التقییم أو التعلیق : 1.
التزام بمبدأ تأجیل الحكم أو التروي , بمعنى أن تحتفظ باستنتاجاتك وتعلیقاتك إلى أن -

تنتھي من مناقشة جمیع األفكار . 
ال تتوان عن توجیھ األسئلة االستیضاحیة حتى في الحاالت التي  تشعر فیھا بمعرفتك -

جمیع  المعلومات . 
تأكد من استیعابك لكل النقاط و األمور كما یراھا الطرف األخر , ولیس كما یحلو لك أن -

تراھا . 

استخدام العبارات التقریریة أو الحكمیة : 2.
استخدم العبارات التقریریة في التعبیر عما ترید مثل ’’ یبدو لي أن معاملتك فیھا بعض -

المشاكل ’’ , إن مثل ھذا التعبیر یؤدي إلى االسترخاء النفسي للطرف األخر . 

مقاطعة اآلخرین : 3.
تجنب مقاطعة اآلخرین و انتظر حتى نھایة حدیثھم . -
أنصت جیدا حتى تتمكن من تخلیص وجھة نظر المتحدث قبل أن تبدأ في قول ما تریده . -
ال تجلس متحفزا للرد , بل اجلس بھدوء على أمل أن تصل إلى ما ترید , وال تشغل ذھنك -

بالرد . 
وجھ بعض األسئلة التي تبین الرغبة في االستماع ألفكار الغیر ومتفھما لوجھة نظرھم . -

الغضب عند المقاطعة أو االستفسار : 4.
استخدم التعلیقات غیر المباشرة التي تمكنك من معالجة المقاطعة بطریقة اقل ھجوما . -
استخدم النغمة الھادئة المنخفضة للصوت عند صیاغة األسئلة . -
استخدم النغمة االستفساریة عندما تستوضح عن مدى فھم الطرف األخر .. -

االستئثار بالحدیث : 5.
ال تحتكر الحدیث . -
استخدم األسئلة التي تشجع اآلخرین على الحدیث . -

أسئلة االستدراج و األمر : 6.
قم بإیصال الفكرة بعبارات صریحة . -
ال تطلب موافقة اآلخرین مھما كان السبب . -

التھكم والسخریة : 7.
تجنب السخریة مھما كان السبب . -
ضع نفسك مكان األخر وفكر فیما یمكن أن یكون علیھ شعورك لو تھكم علیك أحد . -
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إذا أردت استخدام الدعابة من قبیل البساطة والتخفیف من قیود العالقات الرسمیة , علیك -
أن تحلل محتویات النكتة وما تقصده منھا , شریطة أن تكون مناسبة للموقف . 

التركیز على األخطاء :  8.
ناقش األخطاء بالقدر الذي یفید في المستقبل ولیس بقصد التكرار . -
ركز على االھتمام  بالمستقبل في تعلیقاتك . -
تأكد من معرفتك التامة بكافة حقائق الموقف قبل التعلیق . -
تحاشى كلما أمكن العبارات التالیة : -

أرجو أن تكون قد تعلمت شیئا اآلن. •
أعتقد أنك تحققت  من غلطتك اآلن . •

المجادلة غیر الموضوعیة : 9.
دع الطرف اآلخر ینتھي مما یرید  قولھ مع مراعاة حسن االستماع حتى تقلل من توتره . -
حدد نقاط االتفاق ونقاط االختالف . -
استخدم بعض األسئلة االستیضاحیة . -
اطلب بعض األمثلة التي توضح النقاط التي یتمسك بھا . -
ركز حدیثك على ما ھو الصواب ولیس من ھو المصیب . -

ممارسة بعض العادات المعوقة للعمل :  10.
 اإلفراط باستخدام الھاتف . -
محاولة ترتیب األوراق على المكتب . -
تحویل النظر عن المتحدث . -
استخدام تعبیرات أو إشارات بعیدة عن اللباقة . -
تكرار النظر إلى الساعة . -

وسائل التغلب على معوقات االتصال : 
                    -    وضوح الرسالة المراد نقلھا . 

                    -    انتقاء وسیلة االتصال المناسبة . 
                    -     مراعاة المرسل لمستوى فھم ملتقى الرسالة . 
                    -     توفیر التغذیة الراجعة لتقییم فعالیة االتصال . 

 

الهدف من النشاط : 
ممارسة مھارة االتصال والتواصل. 1.
تحدید طرق التواصل االیجابیة والسلبیة . 2.
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النشاط رقم (1 )  
ارســـم و ركــــز



األدوات املستخدمة :  
ورقة بیضاء ، أقالم ، مسطرة . 

الوقت : ثالثون دقیقة . 
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خطوات تنفيذ النشاط: 
یقوم المیسر/ة بالطلب من احد المشاركین/ت أن یتطوع للنشاط ویطلب منھ الجلوس بحیث یكون وجھھ 1.

باتجاه المشاركین (أي یجلس مقابلھم ) ثم یقوم بإعطائھ ورقة مرسوم علیھا الشكل التالي ویجب التأكد 
من أن ال أحد من بقیة المشاركین/ت قادر على رؤیة ھذا الشكل. 

یطلب المیسر/ة من المتطوع/ة أن یقوم بتوضیح الشكل الذي أمامھ بشكل لفظي لبقیة المشاركین ویعطي 2.
المشاركین/ت تعلیمات شفھیة لیقوموا برسم الشكل , یطلب المیسر من المشاركین/ت رسم الشكل حسب 
الوصف الشفھي الذي یقوم المتطوع/ة بشرحھ . علما بأن المتطوع/ة غیر مسموح لھ باإلشارة أو اإلماء 

أو االلتفات . 
في المرحلة األولى من النشاط على المجموعة أن تحاول رسم الشكل بدون طرح أیة أسئلة . 3.
بعد انتھاء المتطوع/ة من إعطاء التعلیمات , یقوم المیسر بإعطائھ ورقة أخرى تحتوي على نفس الشكل 4.

السابق ولكن بدون إخبار بقیة المشاركین/ت باألمر . 
یطلب المیسر من المشاركین/ت رسم الشكل الثاني على ورقة أخرى وبنفس الطریقة السابقة (حسب 5.

وصف المتطوع )ولكن في ھذه المرة یسمح لھم بسؤال المتطوع/ة عن الشكل وعلى المتطوع اإلجابة 
(شفھیا) 

في نھایة النشاط یقوم المیسر بعرض الرسم الذي كان مع المتطوع/ة والطلب من كل مشارك/ة أن 6.
یقارن رسمتھ أوال : مع الرسم األصلي , وثانیا: أن یقارن الرسمین قبل األسئلة وبعدھا  . 

یبدأ المدرب بالتعلیق على النشاط مع المشاركین باستخدام األسئلة التالیة : 7.

في أي مرحلة شعرت المجموعة أنھا بدأت تتحسن ؟ •
ما الذي كان من الممكن أن یسھل عملیة إعطاء التعلیمات ؟ •
ما العائق الرئیسي في ھذا النشاط ؟ •

 E
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بناء فریق العمل 

مفھوم فریق العمل : 

ھو مجموعة من أفراد یسعون إلى تحقیق أھداف مشتركة , من خالل مھام محددة وضمن إطار تنظیمي واضح . 

أھمیة العمل ضمن فریق : 

توفیرا للوقت ولضمان السرعة في اإلنجاز  1.

توفیرا للجھد وتوزیع األعباء  2.

زیادة الحماس والدافعیة نحو العمل . 3.

زیادة القدرة على مواجھة التحدیات واألخطار واألزمات التي تواجھ العمل. 4.

زیادة القدرة على تحمل المسؤولیات المترتبة على العمل . 5.

زیادة القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة . 6.

ضمان الحصول على اكبر قدر ممكن من الخبرات والمھارات والمعارف المتنوعة .  7.

زیادة القدرة على تحقیق األھداف بكفاءة وفاعلیة . 8.

خصائص فریق العمل الجید : 

فعالة وحقیقیة لكل فرد من أفراد الفریق . 1.

تعاون ملحوظ بین أعضاء الفریق. 2.

األدوار والمسؤولیات واضحة وموزعة بین أعضاء الفریق. 3.

االستفادة الكاملة من خبرات ومعارف ومھارات كل عضو من أعضاء الفریق . 4.

حرص واضح من كل عضو على بلوغ ھدف الفریق المشترك . 5.

االتصاالت بین أعضاء الفریق فعالة . 6.

المرونة في األداء والتعامل مع المستجدات . 7.

التعلم المتبادل بین أعضاء الفریق . 8.

سعي ملحوظ للتطویر والتحسین في األداء . 9.
احترام متبادل بین األعضاء . 10.
مراعاة المشاعر والرغبات بین أعضاء الفریق. 11.
وجود التزام كامل لكل عضو بالدورالمنوط لھ والمسؤولیات المعطاة لھ . 12.

السلوكیات اإلیجابیة والسلبیة للعمل الجماعي :  
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المھارات الالزم توافرھا لدى أعضاء فریق العمل : 

مھارة الحدیث أمام مجموعة . -
تحمل مسؤولیة األفعال واألفكار . -
الجرأة على الجھر بالرأي . -
القدرة على قول (ال) عند اللزوم . -
القدرة على التعبیر عن المشاعر االیجابیة والسلبیة . -
االستجابة للنقد . -
القدرة على التفاوض . -
القدرة على طرح األسئلة . -
إدارة الفریق بالتناوب . -
طرح األفكار المحفزة للمشاركة . -

السلوكیات السلبیة السلوكیات اإلیجابیة 

المحافظة على المواعید واإلعداد الجید -
قبل االجتماعات  

المشاركة والتطوع  -
الدخول في اتصاالت مفتوحة وصادقة  -
االلتزام بجدول األعمال  -
اإلیجابیة والتفاؤل تجاه الفریق  -
انتقاد األفكار ولیس األشخاص  -
لعب الدور القیادي عندما یتطلب -

الموقف ذلك  
اخذ المشكالت والمواقف بالجدیة -

المناسبة  
االحترام واألمانة والثقة  -
وضع أھداف وتوقیتات واقعیة  -
تحدید واضح لألدوار وتوزیع العمل -

بالتساوي . 

النقد والسلبیة  -
احتكار المناقشات وعدم إعطاء -

فرصة لآلخرین  
ة االستغالل وتحقیق - محاول

مكاسب شخصیة  
تجنب اتخاذ القرارات وإنھاء -

المناقشات بالسخریة  
التھرب والسلبیة وفقدان الحماس  -
التعبیر عن الملل وعدم االنتباه -

والتحیز واالنغالق الفكري  
عدم المشاركة أو االتصال أو -

التعاون مع بقیة األعضاء  
الحكم على األشخاص ولیس -

األفكار  
عدم االستماع والدخول في -

مناقشات جانبیة  
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مفاتیح نجاح فریق العمل : 

   تفھم أعضاء الفریق ألھدافھ وااللتزام بھ . •
   العمل في جو مریح وغیر رسمي وإشعار الجمیع أن المنافسة الفردیة غیر مقبولة . •
   تشجیع االتصاالت التلقائیة والمشاركة , وقبول اآلراء المتباینة . •
   سیادة االحترام والتعاون والبناء على أفكار اآلخرین , والتوصل إلى حلول یتفق علیھا كافة •

األعضاء . 
  إحالل الثقة مكان الخوف مما یؤدي إلى تقبل المخاطرة , والتعبیر عن المشاعر بدون حرج . •
   تحسین األداء باستمرار ومراجعة النتائج والمیل للتجریب . •
   تبادل القیادة بین األعضاء مع عدم السماح بھیمنة أي عضو . •
   اتخاذ القرارات باألغلبیة وتأییدھا من الجمیع . •

 

الھدف من النشاط: 
ممارسة العمل الجماعي من خالل فریق العمل. 1.
التأكید على أھمیة توزیع األدوار واستخدام قدرات الجمیع لتحقیق النجاح. 2.

األدوات المستخدمة : 
جرائد (جرنال ) قدیمة ، أوراق مستخدمة ، الصق ، كل ما ھو متاح في القاعة 

الوقت : عشرون دقیقة. 
خطوات تنفیذ النشاط: 

 یقوم المیسر\ة بتقسیم المشاركین/ت  إلى مجموعات عمل. 1.

یوزع المیسر/ة على المجموعات أدوات تنفیذ النشاط بنفس الكمیات. 2.

یطلب المیسر/ة من مجموعات العمل بناء برج من الخامات المتوفرة لدیھم خالل 15 دقیقة. 3.

یتابع المیسر/ة أداء المجموعات وطریقة عملھا لبناء البرج ، وكیفیة العمل الجماعي داخلھا. 4.

یوقف المیسر/ة عمل المجموعات في الوقت المحدد. 5.
      6- تقوم المجموعات بعرض عملھا ، ویتم مناقشة كل مجموعة بطریقة عملھا واستثمارھا ألفكار ومواھب 

فریق العمل وایجابیات وسلبیات العمل لدیھم. 
     7- یؤكد المیسر على ربط العمل األفضل بفریق العمل الناجح . 

     8- فریق العمل الناجح یحصل على مكافئة من المیسر/ة تشجیعا لھم على استثمار قدرات فریقھم وحسن 
استخدام الوقت. 
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النشاط التدریبي رقم (2)  
ابني برجك



مفھوم العمل التطوعي :  

ھو عمل غیر ربحي , ال یقدم نظیر أجر معلوم , وھو عمل غیر وظیفي / مھني , یقوم بھ األفراد من أجل 
مساعدة وتنمیة مستوى معیشة اآلخرین . 

أو :  
ھو مجموعة من الفعالیات التي یقوم بھا الفرد أو الجماعة باختیارھم دون أجر , بقصد التخفیف عن المواطن , أو 

مجموعة من المواطنین أو تطویر مؤسسة , أو تنمیة منطقة , أو خدمة مجتمع محلي أو تنظیمھ .   
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أھمیة العمل التطوعي :  
تنمیة الحوافز اإلنسانیة بھدف االستفادة من القدرات والطاقات التي تخدم المجتمع واالرتقاء بمستوى حیاتھ . •
التعاون والمشاركة بین األفراد المختلفین والتي من شأنھا أن تقلل من حدة الفوارق الطبقیة والتفاوت •

االجتماعي والعمل على خدمة قضایا المجتمع بشكل عام. 
القضاء على وقت الفراغ في عمل مثمر إنساني ووطني . •
التعرف على البیئة المجتمعیة التي یعیش فیھا الفرد ویساعد على الفھم المیداني الواقعي لآلخرین و •

اإلحساس معھم وتعزیز شعور االنتماء . 
التدریب على العمل القیادي ویعطي إحساسا بالرضا والتفاؤل  •
تنمیة اإلحساس بالمبادرة واحترام العمل بكافة أشكالھ . •
تجسید العالقة االیجابیة البناءة بین األجیال . •
بناء القدرات الشخصیة لمن یقوم بالتطوع .  •
أثر التطوع اإلیجابي في نفس المتطوع وشعوره بالراحة لتقدیمھ شيء لمجتمعھ . •

أشكال العمل التطوعي : 

العمل التطوعي الفردي :  •

ھو عمل أو سلوك اجتماعي یمارسھ الفرد من تلقاء نفسھ وبرغبة منة وإرادة وال یتطلب أي مردود مادي , 
ویقوم بھذا العمل باعتبارات  أخالقیة , أو اجتماعیة أو إنسانیة , أو دینیة أو تربویة .  

العمل التطوعي المؤسسي : •

وھو أكثر تقدما من العمل التطوعي الفردي وأكثر تنظیما وأوسع تأثیرا في المجتمع , فھناك مثال الجمعیات 
األھلیة والمؤسسات الخیریة التي تقوم بأعمال تطوعیة مختلفة. 

وھذا العمل في مجملھ یسھم في جمع الجھود والطاقات المبعثرة ویحشدھا في صعید واحد بحیث تخرج على شكل 
عمل مؤسسي منظم , فالكل یعمل ویقدم ما یستطیع على كل األصعدة وبالتالي تتشكل لدینا صورة واضحة المعالم 

واألھداف .  

ومما یجب مالحظتھ ھو ما أكده أھل االختصاص على أن التطوع یجب أن یبذل على أساس : 

 انھ جھد قائم على مھارة أو خبرة معینة واھتمام . 1.
 انھ جھد یبذل بدافع رغبة واختیار بغرض أداء واجب اجتماعي ودون توقع جزاء مادي ولكنھ یحمل 2.

في طیاتھ مردود معنوي للفرد المتطوع . 
 العمل ال یقوم على أساس العشوائیة بل انھ بحاجة إلى تنظیم ومھارة في توظیف كل متطوع ضمن 3.

المكان الذي یمكنھ العمل بھ. 

من ھو المتطوع :  

ھو المواطن الصالح الذي یدرك ویؤمن بأن مشاركتھ الطوعیة في النشاطات االجتماعیة المحققة للصالح العام 
واجب علیھ وال بد من أن یؤدیھا على خیر وجھ  

وھو أیضا الشخص االیجابي والذي یحاول المساعدة في أي مجال یستطیع أن ینجز فیھ عمل ویسعى الى التعاون 
مع أفراد المجتمع للرقي إلى حیاة أفضل .  
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المعوقات التي تواجھ المتطوع :  

تتباین المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام قیام المتطوع بمھامھ على ما یرام وقد قسمت ھذه المعوقات إلى فئتین 
تتطلب من قبل المھتمین والمختصین بالعمل التطوعي للقضاء علیھا  أو الحد منھا . 

الفئة األولى : خاصة بالمتطوعین أنفسھم  وتتمثل في تعارض وقت النشاط داخل المؤسسة مع وقت المتطوع , 
أو خوف بعض المتطوعین من االلتزام وتحمل المسؤولیة  والمعوق الرئیسي الذي یحد مشاركة األفراد في العمل 

التطوعي یتمثل غالبا في ضعف الدخل االقتصادي لدیھم األمر الذي یجعلھم ینصرفون عن أعمال التطوع إلى 
األعمال التي تدر علیھم ربحاً یساعدھم في تلبیة احتیاجاتھم األساسیة . 

الفئة الثانیة : من معوقات العمل التطوعي فھي خاصة بالھیئات التطوعیة نفسھا , كعدم التجانس بین الفریق 
العامل في المؤسسة وبین المتطوعین , وھذه األشكال تعاني منھا غالبیة المؤسسات التطوعیة فضال عن قلة 

الجھود المبذولة لتنشیط الحركة التطوعیة والدعوة إلیھا من قبل المؤسسة نفسھا . 

حقوق المتطوع :  

حق التدریب . •
حق الحفاظ على السالمة الشخصیة . •
حق إعطاء شھادة تثبت قیامھ بالتطوع وتبین المھام التي قام بھا . •

أسباب التطوع :  

وازع دیني . •
الحصول على الخبرة . •
الحصول على مكانة اجتماعیة . •
تحقیق مكاسب شخصیة . •
ملء وقت الفراغ . •
اإلیمان بالمبادئ التطوعیة . •
المساعدة في تحقیق الذات . •

تدریب المتطوع :  

تعریف المتطوعین بعضھم البعض . •
تدریب المتطوع على مبادئ العمل مع الجماعة . •
تعریفھ بالمبادئ واألسس الالزمة لعمل المؤسسة التي یتطوع بھا . •
تزویده بالمعلومات والمھارات الالزمة إلنجاز المھمة المطلوبة منھ . •

تحفیز المتطوع : 
احترام ذاتھ وكرامتھ . •
تقدیر جھوده واالعتراف بھا . •
تكریمھ وإظھار أھمیتھ أمام اآلخرین . •
إشراكھ بالمؤتمرات والدورات والنشاطات المختلفة للمؤسسة . •

 !25



 

الھدف من النشاط:- 
التأكد من حافزیة المشاركین/ت نحو العمل التطوعي وربط ذلك بالمواطنة الفعالة. 1.
الخروج بأفكار ومبادرات مجتمعیة تنفذ تطوعا لخدمة المجتمع المحلي. 2.

األدوات المستخدمة :- 
بطاقات ملونة ، أقالم ، الصق. 

الوقت :- ثالثون دقیقة. 

خطوات تنفیذ النشاط: 
یوزع المیسر/ة على المشاركین/ت بطاقات ملونة مع األقالم، ویطلب منھم كتابة عناوین ألفكار 1.

تطوعیة ومبادرات مجتمعیة لخدمة المجتمع المحلي. 
یقوم المشاركون/ت بعد كتابة أفكارھم  بتعلیق البطاقات الملونة على حائط غرفة التدریب. 2.
یعطي المیسر المجال الكافي للمشاركین/ت للعمل وتحفیزھم على ابتكار أفكار جدیدة وجذابة. 3.
یقوم المیسر/ة  بمناقشة أفكار المشاركین/ت ، ویطلب من المشاركین /ت التصویت على أھم خمسة 4.

أفكار تطوعیة یمكن العمل علیھا لخدمة المجتمع المحلي حسب أھمیتھا وقدرتھم للعمل بشكل تطوعي 
علیھا. 

یطلب المیسر/ة من المشاركین/ت  بشكل جماعي وضع خطة تطوعیة لتنفیذ أفكارھم التي صوتوا علیھا 5.
وتتم مناقشتھا من الجمیع. 

یؤكد المیسر/ة مع المشاركین على أھمیة العمل بروح الفریق ویشكل فیھ كمیة كبیرة من االتصال 6.
والتواصل لنجاح العمل التطوعي. 
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النشاط التدریبي رقم (3) 



مھارات التفاوض وحل النزاع 

مفھوم التفاوض :  

التفاوض ھو موقف تعبیري حركي قائم بین طرفین أو أكثر حول قضیة من القضایا یتم من خاللھ 
عرض وتبادل وتقریب وموائمة وتكییف وجھات النظر. 

واستخدام كافة أسالیب اإلقناع للحفاظ على المصالح القائمة أو للحصول على منفعة جدیدة بالطلب من 
الطرف اآلخر بالقیام بعمل معین أو االمتناع عن عمل معین في أطار عالقة االرتباط بین أطراف 

العملیة التفاوضیة تجاه أنفسھم أو تجاه الغیر . 

إن مھارة التفاوض تساعدك على حل المواقف التي یكون فیھا ما تریده یتعارض مع ما یریده طرف 
أخر  

إن الھدف من التفاوض ھو إیجاد حل مقبول لكال الطرفین یشعرھما بالرضا ,  وبشكل أشمل فإن الھدف 
من التفاوض یدور في الغالب حول تحقیق أي من اآلتي :  

القیام بعمل محدد یتفق علیھ األطراف . •
االمتناع عن القیام بعمل معین یتفق على عدم القیام بھ بین أطراف التفاوض . •
تحقیق مزیجا من الھدفین السابقین معا . •
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تفاوض أفندي

یقوم المعلم - المشرف بعمل عصف ذھني بتوجیھ بعض األسئلة عن تعریف التفاوض و مكوناتھ عن طریق 
عرض رسمة توضح عناصر التفاوض. 

املصالح األطراف 
املتفاوضة املشتركة

                                         

النتيجةاملصالح 
املتضاربة
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تفاوض 
أفندي

التمكني



*عناصر أو مكونات عملیة التفاوض : 
1- األطراف : یقصد باألطراف ممثلو الدول أو المنظمات أو الھیئات أو الشركات أو حتي األفراد المتنازعین أو 

الذین یسعون إلي التفاوض . 
2- المصالح المشتركة : لكي تبدأ المفاوضات أو تستمر البد من وجود مصالح مشتركة بین األطراف تجمع بینھا 

و تشكل القاعدة التي یمكن أن تبني علیھا الحلول المنشودة أو االتفاقات المرغوبة ، و تشمل المفاوضات نوعین 
من ھذه المصالح المشتركة : ھما المصالح المتطابقة و المصالح المتكاملة ، و األولي تعني تلك المصالح التي 

تتعلق بقیمة أو ھدف معین یفید األطراف المعنیة  و الیمكن الحصول علیھ إال من خالل التعاون بینھا ، أما 
المصالح المتكاملة فھي تلك التي تتعلق بقیم أو أھداف مختلفة و الیمكن ألي طرف من األطراف الحصول علیھا 

مستقال عن اآلخر بل البد من االتفاق بشأنھا معھ  
3- المصالح المتضاربة : یقصد بھا تلك القیم و األھداف الخاصة بكل طرف و التي أدي السعي إلي تحقیقھا 

اعتمادا علي الظروف القائمة الي النزاع بین األطراف المعنیة . 
4- عملیة تبادل المقترحات : یقصد بذلك التحرك المتبادل الذي یتضمن الخطوات و اإلجراءات المستقلة أو 

المشتركة التي تتخذھا األطراف المعنیة و التي تؤدي أما للدخول في عملیة التفاوض أو إلي استمرارھا أو إلي 
التوصل إلي نتائج ومن ثم اتخاذ الموقف المناسب اعتمادا علي نجاح عملیة التفاوض أو فشلھا . 

5- النتائج أو المخرجات :  التفاوض كعملیة یھدف للمصالح المشتركة و تضییق شقة الخالف و التوصل الي 
اتفاق بین األطراف المعنیة ، و لكن النتائج أو المخرجات ھي المتغیر الذي یمكن من خاللھ الحكم علي نجاح أو 

فشل ھذه العملیة 

*خصائص العملیة التفاوضیة : 
1- اشتراك طرف أو أكثر علي األقل . 

2- وجود تضارب في المصالح بین األطراف : 
       - بشأن قضیة واحدة . 

       - بشأن عدة قضایا . 
3- دخول األطراف في العالقة التفاوضیة بشكل طوعي و في ظل افتراضین أساسین : 

       - أنھا ستجني أكثر من وراء دخولھا في ھذه العالقة عما ستجنیھ في حالة  
           عدم دخولھا . 

أن تحدد المطالب التي ستدخل بھا المفاوضات و الحلول التي یمكن أن  
أن تقبلھا في نھایة األمر و أن تشعر إنھا ستكسب أكثر مما تخسر. 

4- العالقة التفاوضیة عالقة اعتماد متبادل حیث تتضمن : 
      - تقسیم أو تبادل واحد أو أكثر من الموارد ( الموضوعیة ) . 

      - التأثیر علي واحدة أو أكثر من القضایا المعنویة ( الغیر موضوعیة ) . 
      - ھذا یعني أن كل طرف یعتمد علي اآلخر بالنسبة لنوعیة النتائج التي  

        سیخرج بھا من العملیة التفاوضیة . 
5- العملیة التفاوضیة عملیة متتابعة و حیة : أي أنھا تبدأ بـ : 

      - تقدیم مطالب و مشاریع أو مقترحات من طرف . 
      - ثم یتم تقییمھا و دراستھا من الطرف اآلخر . 

      - ثم التوصل إلي اتفاق . 

ھناك أسالیب وطرق مختلفة للتفاوض , ومن أشھر ھذه الطرق :  

الفوز بأي ثمن : عندما ال تتوقع أن تتعامل مع الطرف ( الخصم ) مرة أخرى وال تحتاج إلقامة 1.
عالقة طیبة معھ , فانھ من الممكن استخدام الشدة في التفاوض لمحاولة الربح على حساب خسارة 
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الطرف األخر , وكثیرا ما یتم استخدام ھذا األسلوب تحدیدا في التعامالت التجاریة (شراء منزل , أو 
سیارة , أو أي منتج تجاري ) , ولكن  من المھم معرفة إن التعامل بمثل ھذا األسلوب قد یقطع أي 

عالقة مستقبلیة مع الطرف األخر ألنھ إذا خسر فعلى األرجح انھ لن یقبل التعامل معك مرة أخرى , 
وبشكل موازي ،علیك أن تتوقع أنھ إذا كان مطلوبا منھ إن یقوم بعمل معین ترتب علیھ نتیجة 
خسارتھ المفاوضات التي قمت أنت بالفوز بھا فعلى األرجح انھ لن یتعاون معك أبدا بالشكل 

المطلوب لتنفیذ ھذا العمل بل على العكس من الممكن أن یحاول جاھدا تعطیلھ والتسبب بخسارتك لھ 
ولو لطرف ثالث . 

تجنب النزاع : وھو التخلي عما ما ترید للطرف األخر لتجنب النزاع وبھذه الحالة تكون 2.
المفاوضات شكلیة وسریعة , واستخدام ھذا األسلوب یرجع عادة إلى ضعف الثقة بالنفس 

وبالقدرة على المواجھة و المطالبة  بما ترید وفي النھایة یشعرك باإلحباط وعدم الرضا عن 
النفس . 

( إن كال الطریقتین السابقتین عادة ما تكون خاطئة وغیر مناسبة أو مرضیة الستخدامھا لحل 
الخالفات والنزاعات مع األطراف التي لدیك  عالقة مستمرة معھم وذلك ألنھا تفقدك ثقة الطرف 

األخر بك , ولذلك ظھرت أسالیب أخرى أكثر فائدة ومالئمة عند التعامل مع اآلخرین )  
وھي :   

الترضیة :ھي أن تقبل بالتنازل عن شيء تریده مقابل الحصول على شيء أخر تریده 1.
بشدة أكثر أو تحتاج إلیھ أكثر , وقد تشعر بعدم الرضا أحیانا إال إن حسابك المنطقي 

لألمور قد یطغي على المشاعر األخرى إذا لم یوجد أي حل أخر . 

أما األسلوب األمثل فھو ما یطلق علیھ مفاوضات رابح \رابح , وھي استخدام طرق حل 2.
المشكالت بشكل مبتكر إلعطاء كال الطرفین ما یریدانھ ھو ما سیتم التركیز علیھ في 

ھذه الورقة .  

مفاوضات رابح \رابح :  

إن التفاوض بحد ذاتھ ھو استكشاف حذر لموقعك وقدرتك وموقع وقدرات الطرف األخر وذلك بھدف إیجاد 
ترضیة مقبولة یمكن إن تعطي لكلیكما اكبر قدر ممكن مما ترغبان بھ , علما بأن رغبات األفراد من النادر إن 

تكون مكشوفة وواضحة تماما كما یھیئ لنا أحیانا حیث إن الطرف األخر كثیرا ما تكون لدیھ أھدافا بعیدة جدا عن 
األھداف التي تتوقع أنت انھ یریدھا .  

ولكن من اجل إن تكون المفاوضات ربح \ربح على الطرفین إن یشعران بالرضا عند نھایة التفاوض وھذا یساعد 
على إبقاء العالقة جیدة للمستقبل مع مراعاة إن الحساسیة وإظھار العواطف غیر مناسب للتفاوض ألنھا تقلص 
وتقلل من األسس العقالنیة والحجج المنطقیة أثناء المفاوضات وبالرغم من ذلك یمكن للمشاعر والعواطف أن 

تكون جزءا مھما من المناقشات أحیانا ألن الحاجات النفسیة لألفراد یجب أن تلبى, وإذا لم تتم مناقشتھا عند 
الحاجة لذلك فان االتفاق الذي قد یتم التوصل إلیھ یمكن إن یكون غیر مرٍضٍى ومؤقت , لذلك حاول أن تكون 

حیادیا قدر اإلمكان عند مناقشتك لمشاعرك الخاصة وبشكل أوضح حاول أن تناقشھا وأنت مفصول عنھا كأنھا 
مشاعر شخص أخر وبذلك فأنت تضعھا موضع المناقشة وبنفس الوقت تمتلك التفكیر العقالني والتسلسل الممنھج  

ألفكارك وحججك .  

في الوضع المثالي فإنك ستجد اآلخر یرید الشیيء ذاتھ الذي أنت مستعد لمقایضتھ ومستعد تماما إلعطائھ لھ , 
وفي معظم الحاالت ال تكون ھذه ھي الحالة وعلیھ فإنك تضطر للتفاوض على شيء أخر أو محاولة التعویض 

بشكل أخر لكن في النھایة على الطرفین أن یشعرا بالراحة تجاه الحل النھائي إذا  أردنا اعتبار االتفاق كاتفاق ربح
\ربح.  
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خطوات التفاوض :  

الخطوة األولى : تحدید قضیة التفاوض : 

حیث یتعین معرفة وتحدید وتشخیص القضیة المتفاوض بشأنھا ومعرفة كافة عناصرھا وعواملھا المتغیرة 
ومرتكزاتھا الثابتة , وتحدید كل طرف من أطراف القضیة والذین سیتم التفاوض معھم وتحدید الموقف التفاوضي 

بدقة لكل طرف من أطراف التفاوض ومعرفة ماذا یرغب أو یھدف من التفاوض . 
كما یتعین تحدید نقاط االتفاق بین الطرفین المتفاوضین لتصبح األرضیة المشتركة أو األساس المشترك لبدء 

العملیة التفاوضیة .  

  

الخطوة الثانیة : تجھیز المناخ للتفاوض : 

في ھذه المرحلة یحاول كل من الطرفین المتفاوضین خلق جو من التجاوب  والتفاھم مع الطرف األخر بھدف 
تكوین انطباع مبدئي عنھ واكتشاف إستراتیجیتھ التي سوف یسیر على ھداھا في المفاوضات وردود أفعالھ أمام 

مبادرتنا وجھودنا التفاوضیة .  

الخطوة الثالثة : قبول الخصم للتفاوض : 

وھي عملیة أساسیة من عملیات وخطوات التفاوض لقبول الطرف األخر وقبول الجلوس إلى مائدة المفاوضات , 
ومن ثم تنجح المفاوضات أو تكون أكثر یسرا خاصة مع إقناع الطرف اآلخر بان التفاوض ھو الطریق الوحید , 
بل والممكن لحل النزاع القائم أو للحصول على المنحة المطلوبة أو لجني المكاسب والمزایا التي یسعى للوصول 

إلیھا . 

الخطوة الرابعة : التمھید لعملیة التفاوض الفعلیة واإلعداد لتنفیذھا : 

اختیار أعضاء فریق التفاوض وإعدادھم وتدریبھم على القیام بعملیة التفاوض المطلوبة . •
وضع استراتیجیات تفاوض واختیار السیاسات التفاوضیة المناسبة لكل مرحلة من مراحل التفاوض . •
االتفاق على أجندة  المفاوضات , وما تتضمنھ من موضوعات أو نقاط , أو عناصر سیتم التفاوض •

بشأنھا و أولویات تناول كل منھا بالتفاوض . 

الخطوة الخامسة : بدء جلسات التفاوض الفعلیة : 

حيث تشمل هذه الخطوة من العمليات األساسية التي ال يمكن التفاوض إال بها : 

اختیار تكنیكات التفاوض المناسبة من حیث تناول كل عنصر من عناصر القضیة التفاوضیة أثناء •
التفاوض على القضیة وداخل كل جلسة من جلسات التفاوض .  

االستعانة بأدوات تفاوض مناسبة وبصفة خاصة تجھیز المستندات والبیانات والحجج المؤیدة  لوجھات •
نظرنا والمعارضة لوجھات نظر الطرف األخر . 

ممارسة الضغط التفاوضي على الطرف اآلخر سواء داخل جلسة التفاوض أو خارجھا .  •

الخطوة السادسة :الوصول إلى االتفاق الختامي وتوقیعھ . 
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ھي مرحلة القبول أو المصادقة تتمثل في تدوین االتفاق في شكل كتابي و التصدیق علیھ أو إجراء تفاھم •
شفھي یتم بعده التحضیر لعملیة التصدیق 
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* المھارات األساسیة لعملیة التفاوض :  •
1- الصفات الشخصیة : 

- التعاطف و التكامل : التعاطف بمعني تفھم وجھة نظر الطرف اآلخر و التكامل یتضمن كل المكونات الثقافیة 
والعاطفیة للمواقف . 

- الصبر و التحكم في الغضب دون تفریط . 
- الثقة في النفس . 
- التحمل و القوة . 

- القدرة علي التفكیر في ظل الضغوط . 
- تكامل الشخصیة . 

2- القدرة علي االتصال الفعال : 
- یجب أن تأخذ في اعتبارك أن االتصال عبارة عن عالقة تبادلیة انسانیة أي ھي تأثیر الناس علي الناس . 

- حدد أھدافك من التفاوض و علیك أن تتفھم أھدافھ التي قد تتعارض أو تختلف مع أھدافك . 
- قبل التفاوض علیك أن تكشف األشیاء التي تثیر اھتمام الطرف اآلخر و األشیاء التي تثیر شكوكھ و غضبھ . 

- یجب أن تكون رسالتك ذات قیمة للطرف اآلخر و وفق مفاھیمھ األشیاء ذات القیمة . 
- تذكر دائما أن الطرف الثاني یرید االجابة علي سؤالین ھما : ما ھو تأثیر المفاوضات علي ؟ و ما ھو مكسبي 

منھا ؟ 
- تذكر أن في المقابلة الشخصیة ( وجھا لوجھ ) غالبا ما تعتبر طریقة المخاطبة أھم كثیرا من المعني . 

- المفاوضات حوار و لذلك علیك أن تعطي الطرف الثاني وقتا كافیا لالشتراك في الحوار . 
- كن حساسا لوقع الصمت المعبر عن االتصال . 

- حاول أن تتنبأ باالستقبال المحتمل لرسالتك من الطرف اآلخر . 
- تعرف علي مدي احترام الطرف اآلخر لك و ما ھي أسبابھ ؟ 

- تعرف علي تحذیرات الطرف اآلخر كذلك كن واعیا لتفصیالتك و تحیزاتك . 
- تخیر الكلمات أخذا في الحسبان تأثیرھا المحتمل علي العقل و العواطف . 

- لیكن كالمك في حدود العالقة التي تربطك بالطرف اآلخر و ال تتعد ھذه الحدود  
- ان االتصال الفعال یعتمد علي التفسیر الجید للرسالة . 

3- المھارة في طرح األسئلة المناسبة : 
لذلك یجب مراعاة ما یلي عند طرح األسئلة : 

یجب أن یكون ھدف األسئلة التوصل الي اتفاق و لیس التدخل في المواضیع الشخصیة . -
من المھم طرح األسئلة التي تؤدي الي القلق و التوتر للطرف اآلخر  -
یجب أن تساعد األسئلة الطرفین و ال تستخدم للمناورة . -
ینبغي أن تھدف األسئلة نحو اقامة جو من التعاون بتحفیز الطرف اآلخر علي الرد -

بصراحة . 
الحرص علي أال تكون األسئلة خادعة أو مفتعلة أو مراوغة أو مخجلة أو عدیمة القیمة . -
یجب أن تكون األسئلة مناسبة للموقف . -
كذلك تكون األسئلة مناسبة لشخصیة الطرف اآلخر واستعداداتھ العامة -
یجب أن یكون الغرض من األسئلة ھو تحقیق ھدف ولیس مجرد الحصول علي رد . -
ضرورة وجود ارتباط بین األسئلة .  -
و أخیرا من المطلوب والمعتاد أن تتمیز باللیاقة واحترام الطرف اآلخر-

* الرد علي أسئلة الطرف الثاني : 
- یجب أن تكون ردودك علي أسئلة الطرف الثاني ردود صریحة وصادقة ، تعبر عن سالمة تقدیرك وصواب 

كالمك وبإمكانك التغاضي عن األسئلة المحرجة اذا كانت ثانویة أو غیر متعلقة بالموضوع . 
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- أما اذا كانت األسئلة رئیسیة وفي لب الموضوع فال داعي التخاذ موقف الدفاع ومن األفضل أن تجیب علیھا 
علي أن تكون اجابتك مختصرة حتي یمكنك أن تنتھي منھا بسرعة و تنتفل الي نقاط أخري أكثر قبوال  
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4 – مھارة االستماع المتعاطف : 
- قبل االستماع حاول أن تفرغ عقلك من تفضیالتھ وتحیزاتھ وأن تستمع من خالل -

خلفیات المتكلم . 
- استمع بطریقة متفھمة و مشجعة . -
- ابحث عن المحور الرئیسي الذي یدور حولھ الموضوع و ال تلتفت إلي المالحظات -

العارضة . 
- ال تسمح لطریقة عرض األفكار أن تشغلك عن المحتوي . -
- استمع بكل حواسك وجھ نظراتك إلیھ ال تعقد یدك علي صدرك و ال تتراجع بظھرك -

إلي الوراء . 
- ركز تفكیرك علي ما یقولھ المتكلم حتي و لو كان ممال أو متكررا و تذكر أن قدرتك -

علي االستماع أسرع ثالثة أضعاف من قدرتھ علي الكالم . 
- استمع إلي ما لم یقلھ ففي أغلب األحوال یحتوي الكالم الذي لفظھ المتحدث علي -

الرسالة الحقیقیة . 
- استمع بغرض التوصل إلي رغباتھ الداخلیة حتي یمكنك أن تجیب علیھ بفاعلیة  -
- وضح للمتحدث أنك متابع لكالمھ بواسطة إرجاع األثر . -
- ال تصدر حكما مسبقا علي ما قالھ الطرف الثاني بناء علي مالبسھ أو أسلوبھ أو لھجتھ -

أو طریقة نطقھ أو أیة صفات شكلیة أخري . 
- راقب محاوالت الطرف الثاني للمجاملة أو المناورة أو اإلثارة ولكن ال تنفعل بھا -
- استمع إلي ما تقولھ تعبیرات وجھھ و حركات یده ونظرات عینھ ووضع جسمھ  -
- حاول أن تحصل علي صورة كاملة للموضوع بان تربط بین ما قالھ و ما تتوقع أن -

تقولھ. 

5- المقدرة علي التحفیز : 
- ھناك عدة قواعد یجب أن یأخذھا المفاوض في الحسبان اذا أراد أن یستعین بالتحفیز أساسا لمفاوضاتھ ھذه 

القواعد : 
1- لكل فرد مفاھیم خاصة ودرجة من الغرور و نسبة من الطموح تختلف عن اآلخرین ولذلك تختلف درجة الثقة 

بالنفس وحدود تقبل النجاح أو الفشل  
2- إن الدوافع تختلف من شخص لآلخر . 

3- لكل فرد فكرة عن استحقاقاتھ فبعض األفراد یشعرون باالكتفاء عندما تتحقق رغباتھم األساسیة و البعض 
اآلخر ال یتوقف عند حد . 

4- إن كل فرد یحاول إشباع حاجاتھ ورغباتھ الرئیسیة . 
5- یمیل معظم األفراد إلي مقارنة أنفسھم باآلخرین وھذا ما یسمي بنظریة المقارنة االجتماعیة في الحوافز ، بناء 
علي ھذه النظریة یتساءل الفرد دائما ھل یتلقى نفس النوع والكمیة من خدمة األفراد اآلخرین ؟ وھل یھتم الطرف 

اآلخر بھ كما یھتم باآلخرین . 
-
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ھدف النشاط:- 
1-التعرف علي أشكال و مكونات و معوقات التفاوض

األدوات المستخدمة : مجموعات تمثیلیة  

الوقت : 40 دقیقة

خطوات تنفیذ النشاط: 
یقوم المیسر/ة بتقسیم المشاركین/ت إلى مجموعتین  ،ویعلمھم بان علیھم التطوع بالقیام بعمل مسرحي 1.

یقوموا من خاللھ بالتفكیر بقضیة تفاوضیة سمعوا عنھا في اإلعالم أو حدثت في المجتمع المحلي فعلیا ، ثم 
یقوموا بوضع سیناریو مناسب لھا  

یقومون بالتدریب علي السیناریو الذي وضعوه و یقسموا األدوار من خاللھ . 2.

تقوم كل مجموعة بعرض المسرحیة علي المشاركین في التدریب  3.

 یقوم المیسر بمناقشة مخرجات العمل المسرحي مع المشاركین في المجموعة األخري علي ان یكون النقاش 4.
حول ھل أن طریقة التفاوض على القضیة أعجبتھم ؟، ھل لو كانوا مكان المفاوضین لعملوا بنفس طریقة 

التفاوض أم لدیھم أسالیب أخرى للتفاوض حول القضیة.؟ 
یقوم المدرب بالتأكید على مھارات التفاوض وربطھا بتوزیع المھام ومھارات االتصال والتواصل. 5.
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النشاط التدریبي رقم(4) 
المسرح التفاعلي 



 التفكیر اإلبداعي 

مفھوم اإلبداع : 

"اإلبداع مزیج من القدرات واالستعدادات والخصائص الّشخصیّة التي إذا ما وجدت بیئةً مناسبةً یمكن أن ترقى 
بالعملیّات العقلیّة لتؤّدي إلى نتاج أصیل وجدید سواء بالنّسبة لخبرات الفرد الّسابقة أو خبرات المؤّسسة أو 

المجتمع أو العالم إذا كان النتاج من مستوى االختراقات اإلبداعیّة في أحد میادین الحیاة اإلنسانیّة" 

مكونات اإلبداع : 

المناخ اإلبداعي  •

الشخص المبدع : •

* الخصائص املعرفية  
*  الخصائص الشخصية والدافعية  

العملیة اإلبداعیة  •

النتاج اإلبداعي  •

مفھوم التفكیر اإلبداعي :  

التّفكیر اإلبداعي نشاط عقلي مرّكب وھادف توجھّھ رغبة قویّة في البحث عن حلول أو التّوّصل إلى نواتج أصیلة 
لم تكن معروفة سابقاً. ویتمیّز التّفكیر اإلبداعي بالّشمولیّة والتّعقید ألنّھ ینطوي على عناصر معرفیّة وانفعالیّة 

وأخالقیّة متداخلة تشّكل حالةً ذھنیّةً فریدة. ویستخدم الباحثون تعبیرات متنّوعة تقابل مفھوم "التّفكیر اإلبداعّي" 
وتلّخصھ من النّاحیة اإلجرائیّة مثل "التّفكیر المنتجProductive "و"التّفكیر المتباعدDivergent "و"التّفكیر 

 " Lateral.”الجانبي

مھارات التفكیر اإلبداعي: 

الطالقة •

* طالقة لفظیة 
* طالقة فكریة  

* طالقة األشكال  

المرونة. •
األصالة. •
الحساسیة للتفكیر. •
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موقف تعليمي : 
شرح معلم في احد دروس العلوم كیفیة استخدام البارومتر في قیاس الضغط الجوي و االرتفاعات ...... 

بعد انتھاء الشرح سأل طالبھ: 
كیف یمكن قیاس ارتفاع  عمارة شاھقة جدا باستخدام البارومتر؟. 

الطالب: 
خذ البارومیتر إلى أعلى البنایة، أربط  بھ حبالً إلى مستوى الشارع، ثم اسحبھ إلى األعلى، وقس طول الحبل 

فیكون ارتفاع العمارة مساویاً لطول الحبل.  

مراحل العملیة اإلبداعیة : 
اإلحساس بالمشكلة.  •
اإلعداد  •
االحتضان  •
اإلصرار والمثابرة.  •
التفاؤل  •
التحقق والبرھان. •

العقبات الشخصية للتفكير اإلبداعي: 

ضعف الثقة بالنفس. •
الحماس المفرط. •
التفكیر النمطي. •
عدم الحساسیة أو الشعور بالعجز. •
التسّرع وعدم احتمال الغموض. •
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العصف الذھني. •

وضع الفرضیات. •

التحویل. •

- استراتيجية العصف الذهني :
ھي خطة تعتمد علي تولید أكبر عدد ممكن من األفكار من المجموعة المشاركین فیھا خالل فترة زمنیة وجیزة 
لمعالجة موضوع من الموضوعات المفتوحة أو حل مشكلة في جو تسوده الحریة و األمان في طرح األفكار بعیدا 

عن المصادرة و التقویم 

و تتمیز ھذه االستراتیجیة باآلتي : 

تنمیة الحلول االبتكاریة للمشكالت حیث تساعد المشاركین فیھا علي االبداع و االبتكار 1.

اثارة اھتمام و تفكیر المشاركین فیھا في الموضوع المطروح و تنمیة تأكید الذات و الثقة بالنفس لدیھم  2.

تأكید المفاھیم الرئیسیة التي یتناولھا الموضوع  3.

توضیح نقاط و استخالص أفكار أو تلخیص موضوعات  4.

استراتیجیات تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي :
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معالجة المعطیات أو المعلومات بأشكالھا المختلفة بطریقة أو أكثر من طرائق إثارة التفكیر اإلبداعي 
التي تشمل التعدیل واإلزاحة وإعادة الصیاغة أو البناء واإلضافة واالستبعاد والتمثیل ولعب 
األدوار…..، بھدف تعمیق الفھم وإدراك الموقف وتولید أفكار جدیدة، وتتضمن ما یلي: 

تحویل الصیغ اللفظیة إلى ریاضیة أو شكلیة والعكس. •

تحویل األشكال. •

التحویل المكاني •

* انزع ستة عیدان كبریت من الشكل التالي بحیث تكّون العیدان المتبقیة عشرة:  

 

* انزع ثالثة عیدان كبریت (أضالع) من المربعات الخمس في الشكل التالي بحیث یبقى لدیك ثالثة مربعات 
فقط: 

 

التحویل:
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ھدف النشاط:  
اختبار قوة التركیز واختیار حلول ابداعیة . 

الوقت : 20 دقیقة 
األدوات المستخدمة: الطالب أنفسھم 

وصف النشاط :  
التشابك باألیدي بین أفراد الفریق على أال یكون ھناك فردان متجاوران ممسكین بأیدیھم البعض ، على الفریق أن 
یستطیع في اقل وقت ممكن فك ھذا التشابك دون أن یترك كل منھما ید األخر لینتھي الشكل إلى دائرة أیضا ولكن 

أفرادھا متجاورین وكل منھما ممسك بید اآلخر الذي یجاوره . 

 

ھدف النشاط:- 
تطبیق التفكیر أإلبداعي بشكل جماعي. 1.
ربط أفكار التفكیر اإلبداعي بالتغییر االیجابي المطلوب على المؤثرین في العملیة التعلیمیة. 2.
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نشاط تدریبي رقم (6) 
مدرسة المستقبل

نشاط تدریبي رقم (5) 
الـــدائرة



تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي 3.
األدوات المستخدمة: 

أوراق لوح قالب ، أقالم ملونة. 

خطوات تنفیذ النشاط: 
یطلب المیسر\ة من المشاركین \ت أن ینقسموا إلى  مجموعات تضم كل مجموعة من (5-4) أفراد  1.
یطرح المیسر/ة على المجموعات السؤال التالي إذا كنت مسئوال وطُلب منك أن تضع مواصفات 2.

ملدرسة املستقبل........أكتب أكبر عدد ممكن من املواصفات التي تقترحها لهذه املدرسة. 
تعرض مجموعات العمل أفكارھا ، ویتم التأكید بشكل تشاركي بین المیسر/ة والمشاركین/ت على أكثر 3.

األفكار إبداعا وتجددا لتطویر التعلیم من خالل مدرسة المستقبل. 
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مھارات كسب التأیید والمناصرة 

مفھوم كسب التأیید والمناصرة: 

مجموعة من الخطوات المنظمة والمدروسة والتي تھدف لتنظیم اآلراء والرغبات في قضیة ما وإبرازھا •
للمجتمع المدني أو أصحاب القرار بھدف لفت النظر لھا وحشدھم من أجل االقتناع بھذه القضیة ودعمھا 

وحل أي نزاع یدور حولھا . 
بعض الناس ال یستطیعون العمل من أجل دعم حقوقھم أو حقوق  اآلخرین والكالم عن أنفسھم , كسب •

التأیید ھو الفن والمھارة التي ممكن أن  تمنحھم التأثیر على صناع القرار نحو قضایاھم وشعورھم 
بالمسؤولیة حیالھا والعمل معھم على دعمھا . 

تتكون عملیة كسب التأیید من مختلف االستراتیجیات التي تستھدف التأثیر في عملیة اتخاذ القرارات •
على المستویات المؤسسیة والمحلیة , والمركزیة والقومیة والدولیة . 

مبادئ أساسیة في كسب التأیید : 

المناصرة علم : ألنھا تتبع  خطوات منظمة وتخطیطا علمیا وألنھا تعلم األفراد التعبیر عن ذاتھم . •
ثانیا : المناصرة فن : ألن العاملین علیھا قادرون على إبراز القضایا بشكل یحث اآلخرین ویحفزھم على •

القیام بعمل ما . 
 المناصرة عمل جماعي یقوم على المشاركة والعمل الجماعي واالتصال الفعال ( لیس مبادرة شخصیة , •

أو عادة من العادات االجتماعیة )  
رابعا : كل عملیة مناصرة یجب أن تتوجھ نحو ھدف معین لتحقیقھ من خالل  توجیھ  رسائل معینة •

ومحددة لفئة مستھدفة لھم أھمیة في عملیة التغییر المطلوب . 
خامسا : المناصرة تحتاج ألشخاص یؤمنون بأھمیة القضیة التي یعملون من اجلھا وتتوافر فیھم شروط •

المعرفة والعلم بأمور قضیتھم  

الغرض من كسب التأیید : 

عملیة كسب التأیید تھدف إلى تغییر ما بھدف الوصول للوضع الصحیح أو األفضل في موضوع  معین یشمل 
ذلك :-  

تغییر المواقف  1.

تغییر وتعدیل التشریعات  2.

تغییر السلوك االجتماعي . 3.

وحتى یتحقق الغرض من كسب التأیید: 

تقدیم الحقیقة المعرفیة المبنیة على دقة المعلومات وعمقھا وصحتھا , فنحن نرید تغییر واقع ملموس وقائم وھذا 
یتطلب تغییر الجوانب السلبیة فیھ من خالل الحقیقة الصحیحة والواضحة , 

وتكون ھي بذلك كفیلة بالتغییر ألنھا أقوى من الواقع رغم وجوده او قدمھ أو ثباتھ . 

صیاغة الھدف في عملیة كسب التأیید : 

محدد ولیس فضفاض . •
قابل للقیاس (( الوضع قبل وبعد )). •
واقعي ممكن تحقیقھ . •
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لھ نتیجة وأثر . •
لھ وقت محدد (( من : إلى )) وھنا نستطیع تحدید أھداف قصیرة المدى وغایة نصل لھا من األھداف , •

أو أھداف إجرائیة توصل للھدف العام .  

الخطوات العملیة بعملیة كسب التأیید : 

دراسة القضیة المقرر العمل علیھا وتحلیلھا . 1.

 تحدید األھداف واالستراتیجیات التي سوف یتم العمل من خاللھا . 2.

التنفیذ العملي ( الخطوات العملیة من , اجتماعیات , وتأسیس شبكات دعم , وتعامل مع اإلعالم , ... 3.
الخ )  

التقییم والتقویم الدائم للعمل , والمتابعة واالستمراریة للوصول للھدف . 4.

كیف نعلم كل شيء عن القضیة التي نعمل من أجلھا :  

المجتمع . 1.

الدراسات والتقاریر . 2.

عینات و إحصاءات .  3.

اإلعالم . 4.

المالحظة المباشرة . 5.

الدراسات االجتماعیة . 6.

األشخاص المعنیین بالقضیة . 7.

كیف نحدد العناصر والشركاء الذین سوف یتم العمل من خاللھم :  

التشبیك مع الشركاء الفعلیین (( وھنا یجب معرفة شركائي وقدراتھم , وما ھو نوع مشاركتھم )) . 1.

وضع المیزانیة للتنفیذ وتخصیص البنود المالیة بشكل واضح ونصیب كل  شریك في العمل بالدفع 2.
المالي  (( وھنا یجب معرفة ھل ھناك إمكانیة للتمویل الخارجي من أجل دعم نشاطات عملیة المناصرة 

 . ((
تحدید التعامل مع اإلعالم المرئي و السمعي والمكتوب. 3.
تحدید تاریخ العمل الفعلي ووضع خطة عمل واضحة , ومحددة من حیث الزمان والمكان واألشخاص . 4.
تقسیم العمل على الجمیع ((  تحقیق مبدأ المشاركة )) بشكل یخدم العملیة كل حسب قدراتھ . 5.

أساسیات استراتیجیات العمل مع شركاء عملیة كسب التأیید :  

إدارة التعامل مع الشركاء , كل حسب أھمیتھ وتأثیره في عملیة كسب التأیید (( الفئة المستھدفة بشكل •
مباشر , والفئة المستھدفة بشكل غیر مباشر )) (( معارضون مؤیدون , محایدون )) .  

التوجھ إلى صناع القرار بحاجة إلى قرار موحد والیھ یتفق علیھا جمیع الشركاء في العمل . •
الرسالة الموجھة إلى صناع القرار , یجب أن تكون واضحة ,قصیرة , مؤثرة , مقنعة , وقد تستخدم عدة •

رسائل مع صناع القرار .  
مھارات االتصال والتواصل مع صناع القرار في عملیة كسب التأیید یجب أن تكون على أعلى مستوى •

عند األفراد الذین سیتعاملون معھم , خوفا من إیصال رسائل خاطئة تؤدي إلى فقدان المناصرین منھم , 
وعدم التأثیر في صناعة قراراتھم لصالح قضیة كسب التأیید. 

نماذج مناسبة للعمل مع صناع القرار :  
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االجتماعات المباشرة مع صناع القرار  •
المؤتمرات العامة ودعوة الشخصیات الھامة لھا لدعم عملیة كسب التأیید . •
المسیرات العامة ومشاركة صناع القرار فیھا . •
التحالف مع اإلعالم واستخدام أدواتھ للضغط على  صناع القرار  •
الحمالت الموجھة لكسب تأیید صناع القرار . •

حمالت كسب التأیید :  

مفھوم الحملة :-  الحملة جھد مخطط لھ لفترة زمنیة محددة لتوجیھ الضوء نحو موضوع معین من خالل تضافر 
جھود مجموعة من األفراد إلبراز قضیة كسب التأیید من خالل الترویج والتوعیة والتعریف بموضوعھا مما 

یشكل حشد وضغط لتحقیق التغییر المطلوب . 

والحملة اإلعالمیة الناجحة تعتمد على : 

استخدام الوسائل و األدوات المناسبة لنجاح الفعالیات , وھذا بتحقق من خالل المعرفة بالمجتمع •
والجمھور المؤثر بالحملة .  

وجود عالقات واتصاالت عالیة عند المنظمین للحملة , مع جدیة العمل .  •

الخبرة والمصداقیة عند المنظمین .  •

التقییم والتقویم المستمر لنشاطات الحملة , والمتابعة الدقیقة لھا .  •

أدوات ووسائل الحمالت اإلعالمیة :  
المقاالت الصحفیة والبطاقات البریدیة . •
المقابالت اإلذاعیة والتلفزیونیة. •
المعارض والندوات . •
الالفتات والملصقات . •
أشرطة الفیدیو واألقراص المدمجة .  •
الرسائل اإللكترونیة . •
المطویات والمنشورات .  •
األفالم , واألغاني , أفالم الكرتون .  •

مفھوم التشبیك :  

ھو بناء مجموعة من العالقات الھادفة بین األفراد أو المؤسسات بھدف الوصول إلى أھداف مشتركة ینتفع بھا 
الجمیع . 

أھم النقاط التي تندرج تحت عملیة التشبیك وعالقتھ بكسب التأیید :  

نحن كأعضاء فاعلین في عملیة كسب التأیید نحتاج إلى بناء العدید من العالقات الجیدة . 1.

إن العالقات الجیدة التي یمتلكھا أعضاء عملیة كسب التأیید  ھي وسائل تساعد على تحقیق أھدافھم . 2.
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باستخدام منھج التخطیط , یخطط أعضاء كسب التأیید وسیمكنھم ذلك من الوصول الى الھدف .  3.

ومن المھم أن وضع الخطط وتحدیدھا نحتاج إلى  
1- شبكة عمل قویة  

2- ال بأس من اخذ بعض الوقت في التفكیر عند توسعة شبكة العمل. 
3-  من ھم األشخاص الذین نھدف إلى أن یكونوا في شبكة العمل.؟ 

4- كیفیة االتصال مع األشخاص المراد أن یكونوا جزءا من شبكة العمل. 
5- كیف سنبدأ العمل في قضیة كسب التأیید.؟ 
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هدف النشاط :- 
تمكن املشارك/ة من اختيار قضية كسب تأييد للعمل عليها. 1.
أن يحدد املشارك آليات ووسائل العمل املناسبة لقضية كسب التأييد التي تبناها. 2.

األدوات املستخدمة : 
أوراق اللوح القالب، بطاقات ملونة ، أقالم ملونة. 

الوقت : ستون دقيقة. 

خطوات تنفيذ النشاط: 
یطلب المیسر/ة من المشاركین/ت اختیار قضایا یمكن أن نعمل علیھا حمالت كسب تأیید ، ویقوم 1.

بتسجیل أفكار المشاركین/ت على اللوح القالب. 
یوضح المیسر\ة بأن مھمة المشاركین/تھي اختیار 3 قضایا كسب تأیید حقوقیة ومجتمعیة للعمل علیھا. 2.
یقسم المیسر/ة المشاركین/ت إلى مجموعتین عمل كل مجموعة تتبني قضیة تعمل على تحدید آلیات 3.

ووسائل العمل علیھا . 
یتابع المیسر\ة المجموعات أثناء العمل ویوجھ لھم النصائح الفنیة الالزمة  4.
تقوم المجموعات بعرض قضایا كسب التأیید التي اختارتھا وتأخذ بعین االعتبار مالحظات المیسر\ة  5.

ومالحظات المشاركین \ت اآلخرین حول القضایا التي اختاروھا والیات عملھم . 
یتم االتفاق بین المشاركین \ت جمیعا على تبني ھذه القضایا وربطھا بالمبادرات المجتمعیة التي تم تبنیھا 6.

كأفكار تطوعیة لخدمة المجتمع المحلي. 
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قضیتك ایھ ؟
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ھدف النشاط : 
أن یمارس المشارك/ة عملیا مت تعلموه من مھارات من خالل تجربة تشاركیھ مجتمعیة 1.

حقوقیة ھي (نادي المواطنة والتربیة المدنیة ). 
أن یكتسب المشارك/ة  العدید من المھارات اإلنسانیة من خالل ھذه التجربة 2.

التطوعیة ،ویشمل ذلك االتصال والتواصل ، التفاوض وحل النزاعات ، العمل الجماعي في 
فریق ، كسب التأیید لصالح المبادرات التي سوف یتم تبنیھا في النادي ، الحلول اإلبداعیة. 

األدوات المستخدمة : 
أوراق - أقالم - صندوق زجاجي شفاف  

الوقت : ستون دقیقة. 

خطوات تنفیذ النشاط : 
- یطلب المیسر/ة من المجموعة أن یقوموا بانتخاب فرد من المجموعة لرئاسة النادي و علي المرشحین ان 1.

یقوموا بخطة انتخابیة قائمة على مبادئ النزاھة والدیمقراطیة بدءا من الترشح وحتى إعالن النتائج  

- یتابع المیسر/ة عرض كل برنامج انتخابي للمرشحین  2.

یقوم المیسر / ة بتوزیع أوراق التصویت على أعضاء النادي ثم یقوموا المشاركین بالتصویت على المرشح 3.
الذین یرغبون في انتخابیة 

یقوم المیسر/ة بتقسیم المشاركین إلى مجموعات للقیام بعملیة الفرز لصندوق االنتخاب 4.

 یقوم المیسر/ة بعد الفرز بإعالن النتیجة النھائیة لالنتخابات 5.
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نادي المواطنة 
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مفھوم المواطنة : 

مفھوم المواطنة مفھوم تطور عبر التاریخ ،ونشأة الدولة الحدیثة ، ولكن نستطیع أن نعرفھ بأنھ (تمتع 
الشخص بحقوق وواجبات في بقعة جغرافیة معینة لھا حدود معروفة ، تعرف في الوقت الحالي بالدولة الحدیثة 

التي تستند لحكم القانون). 

وحصول الشخص على جنسیة دولة ما یعني ارتباطھ بھا كمواطن لھ حقوق قانونیة ، سیاسیة ، 
اقتصادیة ، اجتماعیة ، فما یتمتع بھ المواطن المصري على ارض مصر من حقوق ھو تمتع بحقوق المواطنة ، 

وكذلك أي شخص في وطنھ ، أما ما یتمتع بھ األجنبي فقائم على حقوق اإلنسان.  

وحتى نفھم المواطنة أكثر من المفید االطالع على بعض التطورات التاریخیة التي طالت فكرة المواطنة ، حیث 
أن ذلك یساعد على توضیح مختلف المعاني واألبعاد التي یتم مناقشتھا الیوم عن مفھوم المواطنة :- 

فكرة المواطنة عند الیونان القدیمة كانت قائمة على أن (المواطنین) أولئك الذین یملكون حقا قانونیا في •
المشاركة في شؤون الدولة . ولكن لم یكن كل اإلفراد مواطنین ، حیث أن العبید والنساء ال یشاركون 
في إدارة أمور الدولة، بل ھم مجرد تابعین ، أما بالنسبة إلى الذین یتمتعون بوضع امتیازي كونھم من 

المواطنین ، كانت فكرة الفضیلة المدنیة أو المواطن الصالح جزء مھم لدیھم من مفھوم المواطنة ، وأدى 
ذلك إلى التركیز على الواجبات التي یفترض أن یقدمھا المواطن . 

ثم نشأ الترابط بین المواطنة والھویة الوطنیة بشكل طبیعي ، نظرا إلى ارتباط الوضع القانوني للمواطن •
بالدولة بشكل عام ، أي الربط بین المواطنة والوطنیة. 

یشمل مفھوم المواطنة أخیرا التربیة التي تكتسب أھمیة متزایدة ، فإذا كانت المواطنة تعني في المعنى •
التقلیدي التمتع بالحقوق وأداء الواجبات ، فاإلخالص والمسؤولیة ھما مثال من الصفات التي یجدر 

تعلمھا وتنمیتھا حتى یكون اإلنسان مواطنا حقیقیا. 
في القرن العشرین ذھب من یؤید (المواطنة االجتماعیة) أبعد من ذلك فاعترفوا بأن الحقوق المدنیة •

والسیاسیة لیست سوى جزء مما یمكن أن یتوقعھ المواطنون من الدولة ، وذلك بسبب نشاة دولة الرعایة 
في  القرن العشرین، حیث تشمل حقوق المواطنین ظروف حیاتھم وعملھم وأال تقتصر على المشاركة 

في السیاسات العلیا وحسب. 

مكونات المواطنة :- 
المكون القانوني. 1.
المكون السیاسي والمدني 2.
المكون االجتماعي واالقتصادي. 3.

المكون القانوني :  
ارتباط الشخص بإقلیم معین یدعى الدولة برابطة الجنسیة ، فالمواطن المصري ھو من یحمل الجنسیة المصریة . 
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*المكون السیاسي والمدني :-  
ویشمل ذلك مجموعة من الحقوق والواجبات ، فللمواطن حق على دولتھ  أن توفر لھ جمیع الضمانات للحفاظ 

على حیاتھ وحریة تنقلھ باسمھا أي حمل جواز سفر الدولة وھویتھا ، كذلك حق التعبیر عن مواطنتھ واالعتراض 
على أي إجراء تقوم بھ الدولة تعسفا عن طریق التظاھر وحریة التعبیر وتكوین الجمعیات والنقابات المھنیة ، 

كذلك الترشح والتصویت وخوض االنتخابات والمشاركة في إدارة الشأن العام ، أما الواجبات فتتجلى بدفع 
الضرائب وخدمة العلم . 

*المكون االقتصادي واالجتماعي :- 
مجموعة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة التي تؤمنھا الدولة لمواطنیھا سندا على مواطنتھم مثل مجانیة التعلیم 

والصحة ، وتوفیر فرص العمل ، واستثمار موارد الدولة بالشكل الصحیح الذي یعود على المواطنین بالنفع 
العام ، كذلك حق المواطنین بتكوین الجمعیات التعاونیة ، واالستفادة من مرافق الدولة العامة من مكتبات 

ومنتزھات وحدائق ومرافق تاریخیة. 

*العقد االجتماعي:- 
- خلقیة تاریخیة مبسطة :- 

یتردد مصطلح العقد االجتماعي على امتداد تاریخ أدبیات الفكر اإلنساني منذ القدم وفي عّدة مجاالت مختلفة •
منھ، ابتداًء من ظھوره في فلسفة سقراط وأفالطون 400 ق.م, ومن ثّم دراستھ وبلورتھ بشكل "نظریة 

علمیة" علي ید بعض علماء االجتماع أمثال (توماس وبز 1588-1679م),(جون لوك 1632-1704م) 
و(جان جاك روسو 1712-1778م)، لتظھر في ما بعد ذلك انعكاساتھ كرمز محّرك ألحداث سیاسیة غیرت 

مجرى التاریخ مثل (الثورة الفرنسیة 1789م). 
العقد االجتماعي قائم على فكرة تخلي اإلنسان عن حیاة الطبیعة ، والدخول مع أخیھ اإلنسان في اتفاق •

اجتماعي بالخضوع إلى سلطة بشریة قادرة على حمایة أمور المنضمین إلى العقد االجتماعي وتـامین 
الخدمات لھم ، مقابل انتمائھم لھا . 

وتبعا لنظریة جان جاك روسو "العقد االجتماعي" المواطن لھ حقوق إنسانیة یجب أن تقدم إلیھ وھو في نفس •
الوقت یحمل مجموعة من المسؤولیات االجتماعیة التي یلزم علیھ تأدیتھا. وینبثق عن مصطلح المواطنة 

مصطلح "المواطن الفعال" وھو الفرد الذي یقوم بالمشاركة في رفع مستوى مجتمعھ الحضاري عن طریق 
العمل الرسمي الذي ینتمي إلیھ أو العمل التطوعي. ونظرا ألھمیة مصطلح المواطنة تقوم كثیر من الدول 

اآلن بالتعریف بھ وإبراز الحقوق التي یجب أن یملكھا المواطنون كذلك المسؤولیات التي یجب على المواطن 
تأدیتھا تجاه المجتمع فضال عن ترسیخ قیمة المواطن الفعال في نفوس المتعلمین. 
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الدولة :-  ھي مجموعة من األفراد یمارسون نشاطھم 
على إقلیم جغرافي محدد، ویخضعون لنظام سیاسي معین 

یتولى شؤون الدولة، وتشرف الدولة على أنشطة 
سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة التي تھدف إلى تقدمھا 

وازدھارھا وتحسین مستوى حیاة األفراد فیھا، وینقسم 
العالم إلى مجموعة كبیرة من الدول, وان اختلفت 

أشكالھا. وأنظمتھا.



ماذا یعني العقد االجتماعي لنا كمصریین في الدولة المصریة الحدیثة ؟؟؟؟؟؟؟ 
یعني لنا اإلجماع على الدستور ( العقد االجتماعي ) المدني الحدیث الذي یضمن لجمیع المواطنین المصریین 

كرامتھم و حقوقھم على قدر المساواة وبدون تمییز بغض النظر عن أصولھم العرقیة أو اختالفھم في الدین ، ینظم 
حقوقھم وواجباتھم كمصریین ، ویحدد شكل الدولة المصریة ونظام الحكم فیھا .  

لذلك نزل المصریون إلى االستفتاء یومي 14-15 ینایر حتى یوافقوا على العقد االجتماعي ( الدستور ) الذي 
سیحكم الدولة المصریة المدنیة منذ لحظة صدوره ، فالمصریون ھم أصل شرعیة الدستور وھم مصدر 

السلطات . 

المھارات األساسیة الالزمة للمواطنة الصالحة : •
وتشمل ما یلي: 

مھارات التفكیر المنطقي والنقدي (الناقد) واإلبداعي. 1.

مھارات التواصل اللفظیة والكتابیة. 2.

مھارات االستماع الفعال 3.

مھارات المشاركة المدنیة في الحیاة العامة مثل مھارات الخطابة والقیادة واالقتراع 4.

مھارات العمل في فریق . 5.

ممارسة الحقوق والواجبات في مجتمع دیمقراطي. 6.
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ھدف تنفیذ النشاط: 
1- أن یعرف المشارك أن المواطنة حقوق وواجبات . 

2- أن یدرك المشارك/ة أن المواطنة الفعالة سلوكیات تعكس شخصیتھ. 
3- أن یعمل المشاركون/ت بشكل جماعي یحقق االتصال والتواصل بینھم وتبادل وجھات النظر. 

األدوات المستخدمة : 
بطاقات ملونة ، أقالم . 

الوقت : ثالثون دقیقة. 

خطوات تنفیذ النشاط: 
یطلب المیسر/ة من المشاركین/ت أن یختار كل منھم زمیل للعمل معھ. 6.
یوزع المیسر/ة بطاقات ملونة على المشاركین/ت ویطلب منھم تقسیمھا إلى قسمین قسم یسجل علیھ واجباتھ 7.

اتجاه وطنھ ، وقسم یسجل علیھ حقوقھ ، والوجھ اآلخر للبطاقة یسجل علیھ سلوكیات ایجابیة وسلبیة قام بھا 
اتجاه وطنھ. 

یناقش كل مشارك/ة مع زمیلھ ما قام بتسجیلھ على البطاقة ، ویتبادالن األفكار والخبرات نحو واجبات 8.
الوطن ، وحقوق المواطن ، والسلوكیات الداعمة للمواطنة. 

یقوم المیسر/ة بعد ذلك بإدارة نقاش جماعي حول النشاط للتأكید على مفھوم المواطنة. 9.

القیم األساسیة للمواطنة:- 
حب الوطن واالنتماء والعمل من أجل رقیھ وتقدمھ . •
التحلي بأخالقیات المواطن الواعي بأمور وقضایا وطنھ  •
تعزیز الثقافة الوطنیة وبث الوعي بتاریخ الوطن وانجازاتھ. •
احترام القیادة السیاسیة للبالد. •
احترام األنظمة التي تنظم شؤون الوطن. •
تھذیب السلوك واألخالق على حب اآلخرین واإلحسان لھم وتقبل اآلخر شریك الوطن. •
حب الوحدة الوطنیة. •
حب المناسبات الوطنیة الھادفة والمشاركة فیھا. •
التعاون مع أجھزة الدولة لمصلحة الوطن وإصالحھ. •
االبتعاد عن المفاسد اإلداریة والمالیة.  •
حب الدفاع عن الوطن. •

معوقات المواطنة:- 

الفقر ، حیث یبعد شبح الفقر المواطن عن رغبتھ بالمشاركة بالحیاة العامة ، باإلضافة أن الطبقات •
الجاھلة في المجتمعات ھي الطبقات الفقیرة المعدومة والتي تبحث دائما عن لقمة العیش بعیدا عن 

مفھوم المواطنة والحقوق المدنیة والسیاسیة ، فاالنتماء لرغیف العیش. 
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النشاط التدریبي رقم (9 ) 
ده واجبي ، و ده حقي



الفساد ، حیث یتم استغالل موارد الدولة لصالح فئة معینة بذاتھا دون االلتفات لباقي المواطنین ، •
مما یؤدي إلى خلق خالیا فساد تأكل خیرات المجتمع وتحرم اآلخرین من االستمتاع بحقوقھم 

بموارد الوطن وخیراتھ. 
التمییز وعدم المساواة بین المواطنین على أساس الطبقة االجتماعیة أو الثقافیة أو الدینیة ، مما •

یؤدي إلى انتھاء لوحة التكامل االجتماعي ، والتفاف المواطنین نحو انتمائھم األضیق مثل 
العشیرة ، المسجد ، الكنیسة. 

جرف الحیاة السیاسیة ، وعدم وجود تعددیة أساسیة ، ووجود فكر الحزب الواحد. •

 

ھدف النشاط : 
أن یدرك المشارك/ة أن المواطنة انتماء للوطن بكل مكوناتھ . 1.
أن یلم المشارك/ة ببعض المعلومات عن الدولة المصریة الحدیثة. 2.
بحفز النشاط لدى المشارك/ة مھارات البحث واالتصال والتواصل والعمل الجماعي. 3.

المواد المستخدمة : 
أوراق اللوح القالب، ألوان ، أقالم ملونة ، بطاقات ملونة ، مقص . 

خطوات تنفیذ النشاط: 
یقوم المیسر بتقسیم المشاركین إلى مجموعات مرتبطة بمصر وأرضھا ورموزھا مثل: مجموعة 1.

مصر ، مجموعة النیل ،....الخ. 
یطلب المیسر/ة من المجموعات رسم خریطة مصر على أوراق اللوح القالب مع تلوینھا باأللوان ، 2.

واستخدام البطاقات الملونة والمقص لإلشارة إلى أھم ما یجدون في جغرافیا األرض المصریة. 
یطلب المیسر/ة من المجموعة األولى إلظھار قناة السویس على خریطتھم بشكل واضح ، من 3.

المجموعة الثانیة مكان معبد أبو سمبل في أسوان ، ومن المجموعة الثالثة أألھرام في محافظة الجیزة. 
یطلب المیسر/ة من كل مجموعة أن تناقش بین أفرادھا أھمیة تلك األماكن لمصر ومدى ارتباطھا 4.

باالنتماء للوطن ، كیف أن االرتباط بھذه األماكن ممكن أن یكون تعبیرا عن مواطنة المصریین بشكل 
فعال.  

تقوم مجموعات العمل بعرض عملھا أمام الجمیع . 5.

یدیر المیسر/ ة النقاش الجماعي حول أھمیة المكان والتاریخ بترسیخ مواطنة الفرد لوطنھ ،كذلك أن 6.
الحفاظ على ھویة المكان ھي شكل من أشكال المواطنة الفعالة. 

حقوق المواطنة :  
ً یتمتع بھا جمیع المواطنین وھي في نفس الوقت واجبات على الدولة  إن مفھوم المواطنة یتضمن حقوقا

والمجتمع و ھذه الحقوق یجب أن یتمتع بھا جمیع المواطنین بدون استثناء 
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النشاط التدریبي رقم(10) 
علي اسم مصر



تعریف الحق : 

ھو سلطة یقررھا القانون لشخص معین یستطیع بمقتضاھا القیام بأعمال معینة تحقیقا لمصلحة معینة 
یقررھا القانون و تنقسم الحقوق إلي :  

حقوق سیاسیة و حقوق مدنیة  
إن معظم الدساتیر في الدول عند تحدیدھا لحقوق المواطن ، ترجع إلى مواثیق حقوق اإلنسان وأھمھا 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 10/12/1948م ، ومن تلك الحقوق: 
1- حق الحیاة ، وضوابط عقوبة الموت والتعذیب واالسترقاق واإلكراه . 

2- حق الحریة والسالمة الشخصیة ، وما یتنافى معھا من القبض واإلیقاف التعسفي، وكذلك أحكام 
المحرومین من حریتھم الشخصیة بسبب اإلیقاف أو السجن 

3- حق العمل. 
4- حق تكوین النقابات والجمعیات واألحزاب والمشاركة فیھا. 

5- حق التجمع السلمي . 
6- حق الزواج وتكوین أسرة وحمایتھا. 

7- الحقوق الصحیة والثقافیة وحق التعلیم . 
8-حقوق األسرة واألمومة . 

9- حق الفكر والتعبیر عن الرأي والدیانة وما یتناقض مع ذلك من اإلكراه 
10- حق التقاضي ، وحقوق المتھم یالدفاع  عن نفسھ . 
11- حق حمایة الفرد من التدخل التعسفي یخصوصیاتھ . 

12- الحقوق السیاسیة وتشمل حق االنتخاب والمشاركة في الحیاة العامة . 
13- حق التنقل واإلقامة والسفر 

14- حقوق األقلیات  با لتمتع بثقافتھم وممارسة دینھم واستعمال لغتھم . 

من ذلك نجد أن حقوق المواطنة متعددة ومتشعبة في جمیع جوانب حیاتھ السیاسیة واالقتصادیة 
واالجتماعیة ، وعلى المواطن أن یمارس تلك الحقوق بكل حریة في مقابل واجبات یؤدیھا تجاه الوطن 

لكي تكتمل بنود المواطنة 

المواطنة مسئولیات و واجبات :  

تعریف الواجب : 
الواجب أمر أخالقي ملزم لكل الناس بما ینبغي علیھم القیام بھ، إال أن ما یجب على اإلنسان قد یقوم بھ 

بشكل حر وإرادي ملتزما بأدائھ، وواعیا بما سیحققھ من نفع لنفسھ ولغیره 

ویقسم الباحثون مسئولیات وواجبات المواطنة إلى قسمین: األول مسئولیات تفرضھا الدولة والثاني 
مسئولیات یقوم بھا المواطنون طواعیة. 

أوال: املسئوليات اإللزامية:  
 وھي المسئولیات التي تفرضھا الدولة على المواطنین وھي: 

1- الضرائب. 
2- الخدمة في القوات المسلحة. 

3- االلتزام بالقوانین التي تفرضھا الدولة ویسنھا ممثلو الشعب في البرلمان. 
4-احترام حقوق األخرین . 
5-المشاركة في االنتخابات . 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ثانيا: املسئوليات الطواعية:  
أما بالنسبة للمسئولیات التي یقوم بھا المواطنون طواعیة دون فرض التزامات علیھم بشأنھا فھي: 

1. المشاركة في تحسین الحیاة السیاسیة والمدنیة. 
2. النقد البناء للحیاة السیاسیة. 

3. العمل على تضیق الفجوة ما بین الواقع الذي نعیشھ والغایات واآلمال الدیمقراطیة التي نرجوھا. 

ھذا و قد أكد الدستور المصري على مجموعة من الواجبات العامة وھي: 
1-الواجب الوطني في مكافحة األمیة. 

2-واجب العمل. 
3-واجب الدفاع عن الوطن وأراضیھ. 
4-واجب الحفاظ على الوحدة الوطنیة. 

5-صیانة أسرار الدولة. 
6-الواجب الوطني في المساھمة في الحیاة العامة. 
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المعاییر الدولیة والنصوص الوطنیة المتعلقة بالمواطنة : 

مفھوم حقوق اإلنسان:- 

یوجد تعریفات كثیرة لحقوق اإلنسان ، فھي نتیجة االنتماء إلى الجنس البشري ومرتبطة بطبیعة اإلنسان ، فھي 
الحقوق المتأصلة في اإلنسان لكونھ إنسان. 

مجموعة من الحقوق الطبیعیة  والتي تشمل كافة جوانب الحیاة السیاسیة والمدنیة واالجتماعیة ■
واالقتصادیة والثقافیة  ویتمتع بھا كل كائن بشري ویحمیھا في كافة مراحلھ العمریة بشكل فردي أو 

جماعي.  
وھي الضمانات القانونیة العالمیة التي تھدف إلى حمایة األفراد والمجموعات من تدخل السلطات في ■

الحریات األساسیة وتلزمھا بالقیام بأفعال معینة أو االمتناع عن أفعال أخرى حفاظا على الكرامة 
اإلنسانیة.   

مبادئ حقوق اإلنسان: 
الكرامة.  ■
التضامن والتسامح. ■
العدالة .  ■
المساواة.  ■
الحریة .  ■

 !
الحقوق ذات الصلة بالمواطنة : 

الحق في الحیاة . 4.

الحق في حریة الرأي والتعبیر . 5.

الحق في حریة الفكر. 6.

المساواة في الكرامة والحقوق. 7.

حق تكوین الجمعیات األھلیة والنقابات المھنیة. 8.

حق التظاھر والتجمھر السلمي. 9.
حق المواطن بالتنقل والسفر داخل وطنھ وخارجھ. 10.
واجب الدولة بتأمین حق التعلیم والصحة والمرافق العامة. 11.
واجب الدولة في تأمین حق الغذاء والسكن المناسب. 12.
الحق بعیش كریم الئق قائم على المساواة وعدم التمییز بین المواطنین. 13.

أجیال حقوق اإلنسان

 حقوق التضامن في السلم
 والعدل الدولیین والبیئة

 السلیمة
(الجیل الثالث)

 الحقوق االقتصادیة والثقافیة
  واالجتماعیة

(الجیل الثاني)

 الحقوق المدنیة والسیاسیة
(الجیل األول)
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الشرعة الدولیة لحقوق اإلنسان:- 
مصطلح یطلق على (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948 + العھد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

1967 + العھد الخاص بالحقوق االقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة 1967 ). 
جمیعھا صادقت علیھا مصر وأصبحت جزء من القانون الوطني المصري. 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948م 

    من دیباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
لما كان االعتراف بالكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء األسرة البشریة وبحقوقھم المتساویة الثابتة ھو أساس 

الحریة والعدل والسالم في العالم. 
ولما كان تناسي حقوق اإلنسان وازدھارھا قد أفضیا إلى أعمال ھمجیة آذت الضمیر اإلنساني ،وكان غایة ما 

یتطلع إلیھ عامة البشر انبثاق عالم یتمتع فیھ الفرد بحریة القول والعقیدة ، ویتحرر من الخوف والفقر. 

یمثل ھذا اإلعالن الجزء األول من الشرعیة الدولیة لحقوق اإلنسان ، وترجع أھمیتھ من خالل إقرار عدد كبیر 
من الدول للمبادئ الواردة فیھ ، مما أضفى قیمة معنویة وأدبیة على اإلعالن ، ثم قیام عدد كبیر من الدول 

بتضمین مبادئ اإلعالن العالمي في دساتیرھا وقوانینھا. 

الصكوك التي تنص على الحمایة العامة:  
1- میثاق األمم المتحدة (1945).  

2- اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (1948). 
3- العھدان الدولیان الخاصان بحقوق اإلنسان (1966). 

الصكوك التي توفر الحمایة الخاصة  : 
اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (1979).  1.
اتفاقیة حقوق الطفل (1989).  2.
اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2007 . 3.
االتفاقیة الدولیة لحمایة العمال المھاجرین وعائالتھم صادقت علیھا 4.

 . 1993 
االتفاقیة الدولیة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2007. 5.
اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العرقي صادقت علیھا  1967 . 6.

العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة عام 1967  
تضمن مجموعة من الحقوق المدنیة والسیاسیة ، مثل الحق في الحیاة والحریة والسالمة الشخصیة 

والمساواة أمام القانون والخصوصیة الشخصیة وحریة الفكر وحریة التنقل واإلقامة وغیرھا.

العھد الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة  عام  1967  
یتضمن مجموعة من الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة تشمل الحق في الغذاء والمسكن المالئم 

والصحة والتعلیم والحصول على الوظائف والمشاركة في الحیاة الثقافیة.
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أن الركائز األساسیة  حقوق اإلنسان تشكل المبادئ األساسیة أیضا في المعاییر الدولیة المتعلقة بالمواطنة ، 
حیث ال مواطنة في حال التمییز أو عدم المساواة والكرامة.    

*مصر وتصدیقھا على معاھدات حقوق اإلنسان :- 

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة صادقت علیھ 1982 . 1.

 العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة صادقت علیھ 1982 . 2.

اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العرقي صادقت علیھا  1967 . 3.

اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة صادقت علیھا 1981 . 4.

اتفاقیة مناھضة جمیع أشكال التعذیب صادقت علیھا 1986 . 5.

اتفاقیة حقوق الطفل صادقت علیھا مصر 1990 . 6.

االتفاقیة الدولیة لحمایة العمال المھاجرین وعائالتھم صادقت علیھا 1993 . 7.

االتفاقیة الدولیة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2007 . 8.

* ومن المھم ھنا توضیح المفاھیم التالیة :- 
اإلعالن نص دولي یتضمن مجموعة من المبادئ األساسیة المتعلقة بموضوع معین ویصدر اإلعالن •

باإلجماع إما في اختتام مؤتمر دولي خاص بموضوع معین أو عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة ولیس 
لإلعالن قوة إلزامیة بل قوة معنویة وأدبیة ویمثل في بعض الحاالت الخطوة األولى للوصول إلى اتفاقیة ثم 

إلى بروتوكول . 

االتفاقیة والمعاھدة والمیثاق والعھد ھي نصوص دولیة ثنائیة أو متعددة األطراف (إقلیمیة أو دولیة) •
تتضمن مجموعة من الحقوق وااللتزامات التي یجب على الدول أن تحترمھا وتعمل على تنفیذھا بعد 

المصادقة علیھا. 
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*شروط و قواعد المسابقة  : 
1- أكتب مقاال بعنوان ( أرید أن أعیش في بلد دیمقراطي ألن ...............) 

2-أال یزید عدد كلمات المقال عن 1000 كلمة ، و أن یكون مكتوبا علي الكمبیوتر 
3-أن یكون ھناك أمثلة في المقال لشخصیات وطنیة في كل المجاالت (علمیة – فنیة – 

طبیة – اجتماعیة) 
4-االشارة للمراجع و المواقع المستعان بھا في المقال 
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مسابقة  
أرید أن أعیش في بلد دیمقراطي ألن ...... 



 

ھدف النشاط : 
أن یدرك المشارك/ أن المواطنة الحقیقیة قائمة على المساواة وعدم التمییز. 1.
أن ینمو لدى المشاركین/ت التفكیر اإلبداعي نحو مواطنتھم الفاعلة من خالل االستفادة من فریق العمل. 2.

األدوات المستخدمة: 
أوراق اللوح القالب ، ألوان ، بطاقات ملونة ، أقالم ، مقص الصق ، أمكانیة استخدام الالب توب أو الموبایالت 

المتصلة بالنت . 
الوقت : ثالثون دقیقة. 

خطوات تنفیذ النشاط: 
یشرح المیسر\ة للمشاركین\ات بأن علیھم الخروج من قاعة التدریب واختیار مكان للجلوس فیھ ، حیث 1.

أن علیھم السفر إلى ارض المساواة وعدم التمیز والكرامة حیث  تسود المساواة بین الجمیع , حیث 
سیكون لھذه األرض وجود في المستقبل القریب لكنھ ال وجود لھا  في الحاضر سوى في خیال 

المشاركین/ت. 
یسأل المیسر\ة المشاركین\ت إذا كانوا یعرفون أي قصص شعبیة أو روایات حول أشخاص قاموا 2.

برحالت من أجل قیم اإلنسانیة  ویطلب منھم تدوینھا على البطاقات الموجود معھم . 
یقوم المیسر\ة بإعطاء المشاركین /ت بعض الرموز الستخدامھا للوصول إلى ارض المساواة , فمثال 3.

ممكن استخدام التفاحة الحمراء للداللة على الشر , والنھر الجاري للداللة على القوة , والوجھ الباسم 
للداللة على المحبة. 

4- یرسم المشاركون/ت خریطة من خیالھم وإبداعاتھم للوصول إلى أرض المساواة ، ویضعوا علیھا ما 
یشاؤون من رموز تساعدھم في الوصول لھا ، ولھم أن یستخدموا أجھزة الالب توب أو موبیالتھم للحصول 

على بعض المعلومات المتعلقة بذلك. 
یراجع المیسر\ة مع المشاركین\ت الخریطة بحیث یتفق الجمیع على طریقة رسم جمیع تضاریس ارض 4.

المساواة من حقوق وواجبات ومبادئ وسلوكیات. 
یناقش المیسر/ة مع المشاركین/ت النقاط التالیة : 5.

ما ھو الشكل الذي یتخیلونھ ألرض المساواة.؟ •
ما العقبات التي یمكن إن یواجھونھا في الطریق إلى ارض المساواة.؟ •
كیف سیتخطون تلك  العقبات.؟ •
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النشاط التدریبي رقم (11) 
أرض المساواة 



*التشریعات الوطنیة المصریة ومواطنة المصریین:- 

عرفت مصر أول قانون في التاریخ البشري ، وھو ((قانون تحوت )) الذي  أصدره الملك مینا موحد القطرین 
سنة 4200 ق.م وبذلك یكون سبق قانون حمورابي الذي وضع في الفترة ما بین 1728، )1686ق.م وھو 
قانون ذو طابع دیني ، وقد أمر الملك مینا بتطبیقھ لما لھ من سلطة دینیة ومدنیة ، وعلى عكسھ جاء ( قانون 
بكوخوریوس) الذي أخذ طابع مدني وكان أخر القوانین المصریة في العھد القدیم ، ومن الثابت أن المصریین 
القدماء عرفوا الوقف ، وذلك في وثیقة عن شخص یدعى( حتى) في عھد األسرة الخامسة  أمر بوقف مالھ 

ألوالده  بعد تخصیص ھبھ منھ البنھ األكبر . 

یرتبط مفھوم المواطنة بشكل وثیق بعالقة المواطنین بالدولة من خالل القوانین التي تتضمن الحقوق والواجبات 
التي تنظم ھذه العالقة . 

والدستور ھو أعلى قانون في الدولة  أي ھو أبو القوانین  وعلى أي قانون یشرع في الدولة أن یخضع ألحكام 
الدستور  وتسمى ھذه القوانین (القوانین العادیة ) ، أي القوانین التي یمكن تعدیلھا وتبدیل نصوص منھا عبر 

القنوات التشریعیة ، ثم تقوم السلطة التنفیذیة لتسییر المرافق العامة بإصدار لوائح وتعلیمات یجب أالً تتعارض 
مع القوانین العادیة التي تصدر من السلطة التشریعیة .  

القوانین المصریة ذات العالقة بالمواطنة :- 

الدستور المصري لسنة 2014 . 1.

قانون الجنسیة المصري  2.

قانون الطفل المصري  3.

قانون األحوال الشخصیة المصري وقوانین الطوائف . 4.

قانون األحوال المدنیة . 5.

قانون االجتماعات العامة . 6.

فانون الجمعیات  7.

قانون التظاھر 8.

قانون أمن الدولة . 9.

الدستور : 
القانون األعلى الذي یحدد القواعد األساسیة لشكل الدولة بسیطة أم مركبةونظام الحكم (ملكي أم جمھوري) 
وشكل الحكومة (رئاسیة أم برلمانیة) وینظم ا لسلطات العامة فیھا من حیث التكوین واالختصاص والعالقات 
التي بین السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق األساسیة لألفراد والجماعات ویضع الضمانات لھا 

تجاه السلطة..

القانون :- 
القانون في مجملھ ھو مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك األفراد في الجماعة وتوفق بین 

مصالحھم والتي یفرض على مخالفھا جزاء توقعھ السلطة العامة، والقانون بھذا المعنى لیس إال مجموعة 
من القواعد ، فالقاعدة ھي الوحدة أو الخلیة التي یتكون منھا..
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ھدف النشاط : 
أن یعرف المشارك/ة القوانین المصریة المتعلقة بالمواطنة. 1.
أن یفھم مدى االرتباط بین االلتزام بالقوانین والتشریعات وعدالة الدولة والمواطنة. 2.
أن یمارس ذلك بشكل تشاركي وتفاعلي مع المشاركین/ت. 3.

األدوات المستخدمة : 
كرة من الخیوط . 

الوقت : ثالثون دقیقة. 

خطوات تنفیذ النشاط: 

یطلب المیسر/ة من المشاركین/ت أن یجلسوا في حلقة . 1.

یشرح لھم بأن علیھم أن یشكلوا شبكة القانون. 2.

یبدأ المیسر/ة النشاط بأن یمسك كرة من الخیوط ویذكر أسم قانون مصري یعرفھ . 3.

یمسك المیسر/ة بطرف الخیط ویقوم برمي الكرة إلى أحد المشاركین/ت ، فیمسك بھا ویظھر خط 4.
مستقیم بینھما ، ویذكر المشارك/ة قانون مصري أخر یعرفھ. 

یقوم المشارك/ة بدوره برمي كرة الخیوط إلى مشارك آخر وتتكرر ذات الخطوة السابقة ، حتى تتشكل 5.
شبكة القانون المصریة . 

یأخذ المیسر/ة المقص ویطلب من المشاركین/ت أن یعطوا أمثلة محددة عما یضر بشبكة القانون في 6.
مصر . 

یقوم المیسر/ة بقطع خیط من الشبكة عند تقدیم كل مثال. 7.
یقوم المیسر /ة بفتح باب النقاش مع المشاركین /ت حول النقاط التالیة :- 

كیف شعر المشاركون/ت حیال تدمیر شبكة القانون. -
ھل كان من السھل علیھم تسمیة القوانین المختلفة في الشبكة؟ وإلى أي مدى ھم مھتمون بقوانین بالدھم -

مصر . 
على عاتق من تقع مسؤولیة حمایة وتفعیل القانون؟. -
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النشاط التدریبي رقم (12 ) 
شبكة القانون



ما ھي أكثر اإلساءات التي تؤدي إلى تعطیل القوانین والعمل بھا ؟. -
یقوم المیسر/ة بتسجیل كل اإلجابات وتنظیم النقاش الجماعي حولھا. -
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 مفھوم التربیة المدنیة وأبعادھا: 

* ھي مجموع البرامج التي تعّرف بالقواعد األساسیة ومقومات المؤسسات في النظام السیاسي الدیمقراطي و 
التي تنشر المعرفة بالحقوق و الممارسات الدیمقراطیة مثل فھم الحقوق الدستوریة و المساواة بین الجنسین، و 

العمل الجماعي. و في المقابل یتمكن المواطنون بفضل توسیع معرفتھم بحقوقھم الدستوریة و الطرق المعتمدة في 
تنظیم المجتمع المدني، من المشاركة مشاركة فعلیة في عمل المجتمع المحلي و مؤسسات الحكم و في رسم 

السیاسات. 

* التربیة المدنیة ھي عملیة تثقیفیة توعویة تھدف إلى إكساب األفراد ثقافة حدیثة تتمحور حول طبیعة المواطنة 
المرتكزة على منظومة الحقوق المدنیة والسیاسیة  وتتحقق التربیة المدنیة من خالل عملیة التنشئة االجتماعیة 

والسیاسیة ضمن مؤسسات رسمیة أو أھلیة. 

*والتربیة المدنیة ھي العملیة التي تشكل البعد الرئیسي في ترسیخ المواطنة وحقوق اإلنسان وبناء المجتمع 
المدني . 

أھداف التربیة المدنیة : 

1. رفع نسبة التثقیف والمعرفة بالمجال السیاسي واالجتماعي . 
2. تجدید في أنماط العالقات اإلنسانیة والتفاعالت المبنیة علیھا. 

3.  خلق ثقافة متحررة من العصبیة. 
4.  ترسیخ ثقافة التسامح والتفاھم ونبذ العنف. 

5.  ترسیخ فكرة احترام القانون وحقوق األفراد . 
6. ترسیخ مفھوم الحكم الرشید من خالل حق األفراد في المساءلة . 

7. ترسیخ مفھوم الشفافیة في الدولة والمجتمع . 

إضافة إلى دورھا في ھندسة العالقات البشریة وفق مداخل ثقافیة واجتماعیة ،تتضمن تنظیم اجتماعي 
للسلوك اإلنساني ، وھنا یكون للمجتمع المدني دوره اإلبداعي من خالل الدور التثقیفي والتوعوي. 

أبعاد التربیة المدنیة : 

البعد الحقوقي ، حیث أن التربیة المدنیة تسمح للشخص بمعرفة ممارسة سلوكھ الحقوقي ولیس المعرفة 1.
بھ فقط. 

 البعد المجتمعي القائم على تقبل اآلخر ، وفھم سبل العیش المشترك. 2.

البعد السیاسي ،حیث انھ ال تربیة مدنیة دون تنشئة على ممارسة أو معرفة ممارسة إدارة الشأن العام . 3.

البعد الفكري والتوعوي ، حیث أن االنسان یصبح أكثر إدراكا لمحیطھ الوطني واإلقلیمي واإلنساني. 4.
       5- التعددیة السیاسیة والثقافیة في ظل التربیة المدنیة. 

    إن تضافر المعرفة والممارسة ھو الھدف الجوھري لتعلیم مبادئ التربیة المدنیّة ونشرھا. فالتربیة المدنیّة ال 
یمكن تحقیقھا فقط من خالل الحصول على قیم الدیمقراطیّة والمواطنة واحترام التعددیّة والعیش المشترك، 
وإنما كذلك من خالل نقل وتشكیل االتجاھات والمھارات التي تمّكن المرء من الدفاع عن معاییر ھذه القیم 
والسلوك بمقتضاھا في الحیاة الیومیّة. ومن ثم، فإن خلق أنماط سلوك ومھارات تقوم على التسامح واحترام 
اآلخر ونبذ العنف والتعصب والعمل المشترك من أجل الخیر العام، ھي في الحقیقة المؤشرات النھائیّة لمد 

التقّدم الذي یحرزه مشروع تعلیم التربیة المدنیّة.
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6- البعد اإلنساني ، إن التربیة المدنیة تسعى إلى دعم قیم تنتمي إلى ثقافة إنسانیّة عالمیّة وتؤصلھا الخصوصیّة 
الثقافیّة والسیاسیّة المحلیّة التي تجد جذورھا الحضاریّة والسیاسیّة والتاریخیّة والروحیّة في كّل مجتمع منھا. 

7- البعد التربوي ،نشیر إلى أن العالقة الحمیمة بین التعلیم وإعداد المواطن للحیاة المدنیّة، قد شاعت في الفكر 
السیاسي واالجتماعي الغربي طوال القرون الثالثة الماضیة. فلقد أدركت المجتمعات الغربیّة أن تعزیز الحیاة 
المدنیّة الدیمقراطیّة یتطلب أوالً نشر التعلیم وتوسیع آفاقھ لیصبح متاحاً للجمیع على قدم المساواة ومن دون تمییز، 
ومحو أمیة من فاتھم قطار التعلیم، وثانیاً االھتمام بنشر ثقافة الدیمقراطیّة ومسؤولیات المواطنة في مناھج التربیة 

المدنیّة وغیرھا من المواد الدراسیّة وفي ثقافة المدارس. 

أفتقد التعلیم العربي لعقود كثیرة التربیة المدنیة ، ویجب التأكید على أن مصر بعد ثورتین ودستور جدید 2014 
بحاجة إلى تبني التربیة المدنیة في مدارسھا حیث أن تدریس التربیة المدنیة في سیاق دیمقراطي تعّددي، یعدّ 

في المقام األول مشروعاً سیاسیاً، لـھ رھانات وأھداف سیاسیّة وإصالحیّة قبل أن یكون عملیّة تربویّة. 

متطلبات التربیة المدنیة: 

أوال : المتطلب التشریعي 
إن التربیة المدنیة من سلوكیات وأخالقیات ومھارات ومعارف یجب ممارستھا في مجتمع دیمقراطي ال تحیا إال 
في مجتمع الحق وسیادة القانون والمساواة وقبول التعددیة ، فالتشریعات جمیعھا وعلى رأسھا الدستور یجب أن 

تكون حقوقیة وتحترم اإلنسان والدیمقراطیة. 

 ثانیا : اإلرادة السیاسیة ودعم البرامج القائمة على التربیة المدنیة    
ال مجال للحدیث عن التربیة المدنیة في حال غیاب اإلرادة السیاسیة بتنفیذھا حتى لو كان ھناك ملیون تشریع 

ینص علیھا ، فالتربیة قائمة على نھج دائم ومستمر من كل مؤسسات الدولة والمؤسسات المدنیة والنقابات 
واألحزاب والمؤسسة التعلیمیة والجمعیات واإلعالم بكافة وسائلھ ، حیث أن الكل یعمل على ثقافة المواطنة 

والتربیة المدنیة. 
ثالثا : المتطلب التربوي واالجتماعي . 

االنتماء والمواطنة ال أغنیة وال خطبة سیاسیة ، االنتماء والمواطنة عمل وسلوك. 

مصر وطن لجمیع المصریین ، التربیة المدنیة قائمة على قبول شریك الوطن ، واالختالف تنوع ولیس 
خالف. 

مؤسسات التربیة المدنیة : 

المجتمع. •
األسرة. •
المدرسة. •

المجتمع :- 
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إذن المجتمع ھو المعین الذي نستقي منھ سلوكیاتنا وأدبیاتنا ، فال تربیة مدنیة في مجتمع متسلط غیر قائم على 
المثل الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان. 

األسرة :- 
إن األسرة ھي جزء ال یتجزأ من المجتمع ، وحقیقة إنھ ال نفع من وجود أسرة تربي أوالدھا على قیم حقوق 

اإلنسان والتعددیة والتربیة المدنیة في مجتمع تسلطي ال یدرك ھذه القیم ألنھ لآلسف سوف یعیش أوالدھا في 
غربة سلوكیة عن مجتمعاتھم بل قد یتعرضون للقھر بسبب سلوكیاتھم الحقوقیة المدنیة ، لذلك فالمجتمع  

واألسرة في موضوع التربیة المدنیة عمودان أساسیان لقیام بناء التربیة المدنیة ، والمجتمع المصري خاض ثورة 
عظیمة ضد قیم سیاسیة مجتمعیة اقتصادیة ظالمة ال تعرف حقوق إنسان وال تربیة مدنیة ، لذلك على المجتمع 
المصري واألسرة المصریة أن یدركا أن تربیة أطفالھم وشبابھم على أصول التربیة المدنیة ھو صمام األمان 

وطوق النجاة المستقبلي لمصر نحو مستقبل حقوقي جدید. 

المدرسة :- 
دور المدرسة خطیر ومھم في التربیة المدنیة 

التي تنتج مواطنین یتصرفون بفلسفة وأخالقیات االستقالل المشترك..the Inter-independence قادرین على 
المحافظة على خصوصیاتھم الثقافیة التي یعملون بجٍد على تطویرھا وتحسینھا إلى أقصاھا، بینما یحترمون 

خصوصیات األمم األخرى ویشاركونھم نجاحاتھم لمزید من التقدم،، كما ال یخجلون من صعوباتھم ومن مناقشتھا 
مع اآلخرین لتالفیھا واختصار معاناتھا. إن تربیة المدرسة تربیة عملیة تُربي الناشئة في الحاضر اآلن ولكن بعین 
مفتوحة على انجازات وخبرات الماضي ،وأخرى على حاجات وتطلعات المستقبل ، إنھا العملیة التدریسیة داخل 

غرفة الصف بما للمعلم من دور تحفیزي وقیمي في حیاة طالبھ وما ینقل لھم من أفكار وسلوكیات ، حیث أن 

التربیة والتعلیم مھمتان مترافقتان یمارسھما المعلم التربوي داخل المؤسسة التعلیمیة. 
 

ھدف النشاط: 
أن یدرك المشارك/ة ویفھم دور مؤسسات المجتمع المدني في ترسیخ المواطنة. 1.

إن ا لتربیة ومؤسساتھا الشعبیة والرسمیة المتنوعة ھي "الُمفاعالت" الحقیقیة لصناعة اإلنسان. فاإلنسان 
الذي یولد في أول حیاتھ بیولوجیاً (طبیعیا)، یولد مرة أخرى بالتربیة اجتماعیاً وذلك بتأثیر االجتماعات 

المدنیة للناس: األسرة وشلة األقران أو األصدقاء وتفاعالت الحي والمدرسة والمؤسسات الخاصة والعامة 
للمجتمع. وما الھویة الشخصیة بمؤشراتھا السلوكیة المتنوعة التي یتمیز بھا الفرد من بیئة محّددة سوى 

نتاج مباشر لوالدتھ الثانیة (الوالدة االجتماعیة).
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النشاط التدریبي رقم (13 ) 
نادینا ھو الحل



أن یناقش المشارك/ة مع زمالئھ بشكل تشاركي وجماعي ما ھي المقترحات والمبادرات التي یمكن أن یتبناھا 2.
نادیھم  (نادي المواطنة والتربیة المدنیة ) لتدعیم دور ھذه المؤسسات بحیث تعود تلعب دورھا في ترسیخ 

المواطنة المصریة في مصر ما بعد الثورة. 
األدوات المستخدمة : 

 كراتین بیضاء للرسم ، ألوان متنوعة ، أقالم ملونة . 
الوقت : أربعون دقیقة.  

خطوات تنفیذ النشاط: 
یقوم المیسر بتقسیم المشاركین/ت إلى ثالث مجموعات ( مجموعة المجتمع المحلي ، األسرة ، المدرسة ). 1.
یطلب المیسر/ة من المشاركین التعبیر عن دور ھذه المؤسسات بترسیخ المواطنة بالرسم ، ولھم أن یرسموا 2.

أي شكل یعبر عن ذلك. 
یطلب المیسر/ة من المشاركین/ت النقاش داخل المجموعة عن الرسم أو الشكل الذي تم رسمھ ، وكیف یرون 3.

أنھ یعبر عن دور المؤسسة بترسیخ المواطنة والتربیة المدنیة. 
یطلب المیسر/ ة من المجموعات انضمامھا لبعض ، وطرح أفكارھم حول الرسومات بشكل جماعي. 4.
یطلب المیسر/ة من كل مشارك/ ة أن یتخیل مقترحات ومبادرات للدور المستقبلي الذي ممكن أن تلعبھ ھذه 5.

المؤسسات في بناء الدولة المدنیة المصریة ، ویسجل أفكارھم على اللوح القالب. 
یدعو المیسر/ة المشاركین/ت بأن یتبنوا بعض النقاط والقضایا العملیة كأنشطة لھم في نادي المواطنة. 6.
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ھدف النشاط : 
أن بربط المشارك بین المواطنة والتربیة المدنیة من خالل أبعادھا السیاسیة والقانونیة باالنتماء للوطن 1.

وقبول أألخر. 
أن ینمي المشارك/ة لدیھ ملكات التفكیر اإلبداعي. 2.

األدوات المستخدمة:  
كرتونھ بیضاء ، أقالم ملونة ، بطاقات ملونة ، مقص ، الصق. 

الوقت : ثالثون دقیقة. 

خطوات تنفیذ النشاط : 
یطلب المیسر /ة من المشاركین/ إعطاء أنفسھم الفرصة الكافیة للتفكیر بشكل فردي ، برمز وطني ، 1.

أغنیة وطنیة ، حدث تاریخي أو سیاسي ، انجاز علمي وطني ، مكان لھ أھمیة وطنیة ، الخ یعتقد 
المشارك/ة أنھا لھا دور في ترسیخ المواطنة والتربیة المدنیة بانتمائھا لمصر . 

یقوم كل مشارك بوضع ھذا الرسم كتابة أو رسما على بطاقة صغیر, 2.

یطلب المیسر/ة من المشاركین/ت رسم خریطة مصر ، ووضع جمیع ھذه الرموز علیھا بواسطة 3.
المقص والالصق. 

یعلق المیسر/ة بمساعدة المشاركین/ت خریطة مصر (االنتمائیة أو الوطنیة ) أمامھم جمیعا ، ویؤكد لھم 4.
أن التنوع في الشخصیات واإلنجازات واستثمار موجودات الوطن من أشخاص متنوعین في األفكار 
والمعتقدات واالھتمامات ھو الركیزة األساسیة للدولة المدنیة ، وان الجمیع على اختالف النشأة 

واألصول مصري ولوال الھویة المصریة واالنتماء لھا ما كان ھنالك خریطة انتمائیة لمصر.  

مصري بال مواطنة أشبھ بسماء بال نجوم 
( أنا من أنا علیھ ، وأنت من أنت علیھ ، لك حق ولي حق والوطن یتسع للجمیع ) من ثوابت 

التربیة المدنیة  . 
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خریطة بلدي
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مفھوم المشاركة السیاسیة وأھمیتھا والممارسات الدیمقراطیة: 

المشاركة العامة تعني :-  
إن جمیع التعریفات المتنوعة للمشاركة السیاسیة تجعلنا نقول أنھا ذلك النشاط الذي یقوم بھ المواطنون 

العادیون بقصد التأثیر في عملیة صنع القرار الحكومي. 

وأن مشاركة المواطنین في إدارة الشأن العام تأخذ عدة صور وأشكال وتشمل :- 

تقلد المناصب والوظائف العامة في مرافق الدولة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة. 1.

المشاركة في االنتخابات الرئاسیة والبرلمانیة والمحلیة سواء بالترشح أو االنتخاب. 2.

العمل في مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المھنیة واألحزاب  التي تخدم المواطنین وقضایاھم 3.
العامة. 

وتمرعملیة المشاركة السیاسیة بمجموعة من المراحل تبدأ باالھتمام بالشأن العام ومن ثم تتطور لالھتمام بالقضایا 
السیاسیة إلى أن تنتھي بالوعي بضرورة تحّمل المسؤولیات السیاسیة وتعاطي النشاطات السیاسیة وكل أشكال 

العمل السیاسي.  
وحتى تحقق عملیة المشاركة السیاسیة أھدافھا فأنھ البد:- 

 أن تقوم على الحقوق المتساویة للجماعات سواء الرجال أو النساء آو مختلف األعراق واألدیان ،وضرورة 
االعتراف بالمساواة بین جمیع ھذه الفئات في الحقوق والواجبات األساسیة ، واحترام إرادتھم بما یمكنھم من 

التعبیر عن اٍّرائھم على أكمل وجھ . 

نحن نستخدم جسر المساواة لعبور نھر التحیز  

المشاركة السیاسیة ھي حق لكل مواطن مصري ، حیث أنھا تنبثق عن المواطنة ، وال یستطیع أحد حرمان أي 
مواطن من المشاركة في إدارة شؤون وطنھ . 

ویوجد لدینا أیضا المشاركة المجتمعیة  وھي حقیقة شكل من أشكال المشاركة السیاسیة ، ألن خدمات المجتمعات 
والقضایا المجتمعیة سواء كانت خدمیة أو حقوقیة ھي جزء من إدارة الشأن العام . 

* خصائص المشاركة السیاسیة : 
1- المشاركة سلوك تطوعي و نشاط إرادي . 

2- المشاركة سلوك مكتسب فھي لیست سلوكا فطریا یولد بھ اإلنسان أو یرثھ . 
3- المشاركة سلوك ایجابي واقعي . 

4- المشاركة عملیة اجتماعیة شاملة و متكاملة متعددة الجوانب و األبعاد . 
5- للمشاركة مجاالت متعددة اقتصادیة و سیاسیة و اجتماعیة . 

6- المشاركة الجماھیریة ال تقتصر علي مكان محددو ال تتقید بحدود جغرافیة معینة فقد تكون علي نطاق محلي 
أو إقلیمي أو قومي  

7- المشاركة حق و واجب في آن واحد فھي حق لكل فرد من أفراد المجتمع و واجب و التزام علیھ في نفس 
الوقت . 

8- المشاركة ھدف و وسیلة في آن واحد . 
9- المشاركة توحد الفكر الجماعي للجماھیر . 
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دوافع المشاركة : 
أوال : الدوافع العامة : و تتمثل في : 

1- الشعور بأن المشاركة واجب و التزام كل فرد تجاه المجتمع الذي یعیش فیھ . 
2- الرغبة في مشاركة اآلخرین في تطویر المجتمع و تحسین مستویات الخدمة فیھ . 

3- الرغبة في تقویة الروابط بین مختلف فئات المجتمع و جماعاتھ بغیة تحقیق نوع من التكامل . 
4- الرضا أو عدم الرضا عن السیاسات القائمة . 

5- توافر الضمانات القانونیة و الدستوریة التي تضمن للمواطنین األمن و األمان و المناخ الدیمقراطي السلیم و 
سیادة القانون و حریة التفكیر بما یتفق و المصالح العلیا في المجتمع . 

ثانیا: الدوافع الخاصة : و تتمثل في : 
1- محاولة التأثیر علي صنع السیاسة العامة في المجتمع لتكون مالئمة لالحتیاجات الفعلیة و الرغبات الخاصة 

بأفراد المجتمع و التي تعود بالنفع علیھم . 
2- تحقیق المكانة المتمیزة بین أفراد المجتمع و اكتساب الشھرة و الحصول علي التقدیر و االحترام . 

3- إشباع الحاجة إلي المشاركة ، حیث تنقسم حاجات اإلنسان إلي مستویات خمس ھي : الحاجات األساسیة 
كالمأكل و الملبس ، والحاجة إلي األمن و الطمأنینة ، والحاجة إلي المشاركة ، و الحاجة إلي العاطفة و التقدیر ، 

و الحاجة  إلي تحقیق الذات . 
4- تحقیق مصالح شخصیة تتمثل في السیطرة و التمتع بالنفوذ و السیطرة و تحقیق منافع مادیة وغیرھا من 

المصالح الشخصیة . 

 

ھدف النشاط: 
أن یعرف  كل مشارك/ة مدى أھمیة المشاركة في الحیاة العامة وأن ذلك یؤكد مواطنتھ فعلیا. 1.
أن یدرك كل المشاركین/ت أن التصرفات التمییزیة لمنع المواطنین من المشاركة العامة ، سلوك سلبي 2.

یدمر الدولة المدنیة ویضعف أو یلغي االنتماء عند مواطنیھا. 
أن یفكر المشاركون بأھمیة العمل الجماعي دائما وعدم إقصاء اآلخر لمصلحة الوطن. 3.

المواد المستخدمة: 
بطاقات ملونة (حمراء ، خضراء ، صفراء) ،اقالم. 

الوقت : عشرون دقیقة. 
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النشاط التدریبي رقم (15)  
یال نشارك 



خطوات تنفیذ النشاط: 
یقوم المیسر/ة بتوزیع المشاركین إلى ثالث مجموعات  . 1.
یسلم المیسر /ة  كل مجموعة بطاقة ذات مختلف عن لون المجموعات األخرى ( بطاقات حمراء، 2.

خضراء ، صفراء) دون اختیار منھم لون البطاقات . 
یخبر المیسر/ة المجموعات بما ترمز لھ ألوان البطاقات : 3.
البطاقات الحمراء ترمز لصناع القرار بالدولة. •
البطاقات الخضراء ترمز لألشخاص الذین بمقدورھم المشاركة العامة. •
البطاقات الصفراء لألشخاص المحرومین ،الذین ال یملكون أي حقوق بالدولة. •

یطلب المیسر من المشاركین /ت التعبیر عن شعورھم حیال األوضاع القانونیة التي قدرھا لھم لون 4.
البطاقة. 

یؤكد المیسر /ة لھم أن كل ما صدر عنھم من أراء ینطبق على شعور ورضا المواطنین أصحاب ذات 5.
األوضاع القانونیة المشابھة في الدولة ، وأن دولة القانون ال تجعل أحد بدون حقوق أبدا. 

أھمیة المشاركة العامة :-  

تؤكد التشریعات الدولیة والمصریة على أھمیة المشاركة العامة في إدارة الشأن العام ، فالمواطنة ال تتحقق دون 
ذلك واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ینص على :- 

لكل شخص حق المشاركة في أداره الشئون العامة لبلده أما مباشره وإما بواسطة ممثلین یختارون في 1.
حریة 

لكل شخص حق في تقلد الوظائف العامة في بلده بالتساوي مع اآلخرین 2.

إدارة الشعب ھي مناط سلطھ الحكم ویجب أن تتجلي ھذه اإلرادة من خالل انتخابات نزیھة تجري 3.
دوریاً القتراع العام وعلي قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري أو بإجراء مكافئ من حیث 

ضمان حریة التصویت. 

وتوازیھا المادة  25 من العھد الدولي المدني والسیاسي حیث تنص على :- 

یكون لكل مواطن دون أي وجھ من وجوه التمییز المذكور في المادة 2، الحقوق التالیة ، التي یجب أن 1.
تتاح لھ فرصة التمتع بھا دون قیود غیر معقولة: 

أ) أن یشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلین یختارون في حریة. 
ب) أن ینتخب وینتخب، في انتخابات نزیھة تجرى دوریا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بین 

الناخبین وبالتصویت السري، تضمن التعبیر الحر عن إدارة لناخبین. 
ج) أن تتاح لھ، على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.  

وجاء الدستور المصري 2014 لیؤكد على حق المصریین في المشاركة في الحیاة العامة وفي المادة 87 
والتي تنص على مشاركة المواطن المصري في الحیاة العامة ، بل اعتبرت ذلك واجب وطني ، وأكدت على 
ذلك مجموعة من المواد ، فالمادة 73 تنص على حق تنظیم االجتماعات العامة، والمادة 74 تنص على حق 

تكوین األحزاب السیاسیة ، والمادة 75 تكوین الجمعیات األھلیة . 

وبذلك ندرك مدى أھمیة المشاركة  العامة حیث أنھا تكفل : 

مساواة الجمیع دون تمییز أمام القانون ، فتتحقق دولة المواطنة للجمیع ال لألسیاد . 1.

االستفادة من مواھب وقدرات جمیع المواطنین على اختالف أصولھم ومنابتھم لبناء الدولة . 2.

بناء دولة المؤسسات ال األفراد. 3.
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النشاط التدریبي رقم(16)  
سنزرع شجرة



 

مالحظة : سوف ینفذ ھذا النشاط في وقت یتم االتفاق علیھ بین المیسر/ة والمشاركین/ت. 

ھدف النشاط : 

أن یمارس المشاركون/ت شكل من أشكال المشاركة العامة التي ترسخ االنتماء عندھم ، وأن یفھموا أن 1.
المشاركة العامة لھا عدة أشكال منھا خدمة المجتمع المحلي والبیئة المحلیة . 

البدء في تفعیل أنشطة (نادي المواطنة والتربیة المدنیة ) في خدمة المجتمع المحلي وتبني المبادرات 2.
المجتمعیة. 

تنمیة روح العمل الجماعي وفریق العمل عند أعضاء النادي ، وتواصلھم مع بعض ومع المجتمع 3.
المحلي. 

المواد المستخدمة : 

شتالت لنباتات متنوعة تصلح للنمو في البیئة المحلیة التي ستزرع بھا ، تراب ، أدوات زراعة ، ماء. 

الوقت : كما ذكرت أعاله باالتفاق بین المیسر/ة والمشاركین/ت. 

خطوات تنفیذ النشاط : 

یطلب المیسر/ة من أعضاء نادي ( المواطنة ولتربیة المدنیة ) أن ینفذوا النشاط التالي من فعالیات 1.
نادییھم ، النشاط یتضمن زراعة أشجار حقیقیة ، لذلك على األعضاء اختیار أشتال وبذور معینھ 

لزراعتھا ، كذلك اختیار مكان الزراعة .  

یطلب منھم إطالق أسم وطني معین على كل شجرة. 2.

یقترح المیسر/ة على أعضاء النادي تبني مبادرة یتم العمل علیھا مع الجھات المسئولة كمبادرة من 3.
مبادرات النادي ، وھي عمل سجل وطني / محلي لھذه األشجار بحیث تتم متابعة نموھا وعدم االعتداء 

علیھا . 

یطلب المیسر/ة من المشاركین /ت التعبیر عن أحاسیسھم بعد تجربة زراعة أشجار في مجتمع 4.
المحلي ، ویربط مخرجات النقاش بالمواطنة الفعالة من خالل المشاركة العامة.   

الدیمقراطیة: 
تمثل الدیمقراطیة نظاما لسن القوانین لمجموعة أشخاص ، وھي مأخوذة من الكلمتین الیونانیتین (دیموس)  

وتعني الشعب ، و(كراتوس) وتعني الحكم أو القوة. 
لذلك فالدیمقراطیة ھي حكم الشعب للشعب ، أي نظام لسن القوانین یضعھ األشخاص الذین یتوجب علیھم االمتثال 

لھذه القوانین. 

الدیمقراطیةھي شكل من أشكال الحكم یشارك فیھا جمیع المواطنین المؤھلین على قدم المساواة - إما مباشرة أو 
من خالل ممثلین عنھم منتخبین - في اقتراح، وتطویر، واستحداث القوانین. وھي تشمل األوضاع االجتماعیة 

واالقتصادیة والثقافیة التي تمكن المواطنین من الممارسة الحرة والمتساویة لتقریر المصیر السیاسي.  
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یطلق مصطلح الدیمقراطیة أحیانا على المعنى الضیق لوصف نظام الحكم في دولة دیمقراطیٍة، أو بمعنى أوسع 
لوصف ثقافة مجتمع. والدیمقراطیّة بھذا المعنَى األوسع ھي نظام اجتماعي ممیز یؤمن بھ ویسیر علیھ المجتمع 
ویشیر إلى ثقافٍة سیاسیّة وأخالقیة معیّنة تتجلى فیھا مفاھیم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلمیا وبصورة دوریة. 

ھناك مبدآن أساسیان وراء الدیمقراطیة یساعدان على فھم أنھا ركیزة من ركائز الحریة الشخصیة في العمل 
العام :- 
مبدأ االستقاللیة الفردیة ، فالكل یساھم في وضع القوانین أو عدم وضعھا  . 1.
 مبدأ المساواة ، فالكل متاح لھ التأثیر في القرارات العامة . 2.

الدیمقراطیة والنظام السیاسي :- 

 * الحكومة الدیمقراطیة ھي تلك التي تماَرس فیھا السلطة والمسؤولیات المدنیة بواسطة كل المواطنین بصورة 
مباشرة أو عبر مندوبین عنھم یتم انتخابھم بحریة.  

* تقوم الدیمقراطیة على أساس حكم األغلبیة المقرون بحقوق الفرد واألقلیات. فجمیع الدیمقراطیات التي تحترم 
إرادة األغلبیة، وتحمي الحقوق األساسیة للفرد ولألقلیات.  

* تقوم الدیمقراطیة بدور الحارس الذي یحول دون تحول نظام الحكم إلى حكومة مركزیة تمتلك كل السلطة.  

* تُخضع دیمقراطیة الحكومات لحكم القانون وتؤكد على أن كل مواطنیھا یلقون الحمایة بدرجة متساویة في ظل 
القانون وأن حقوقھم یحمیھا النظام القانوني.  

* تتنوع نظم الحكم الدیمقراطیة بما یعكس الحیاة السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة التي ینفرد بھا كل مجتمع. 
فالدیمقراطیة ترتكز على مبادئ أساسیة ولیست على ممارسات موَحدة. 

*  المواطنون في ظل الدیمقراطیة ال یتمتعون بالحقوق فحسب، بل إن علیھم مسؤولیة المشاركة في النظام 
السیاسي، الذي یحمي بدوره حقوقھم وحریاتھم.  

االنتخابات والدیمقراطیة:- 

أن االنتخابات الحرة والعادلة وسیلة لبلوغ ھدف ھو تحقیق الدیمقراطیة. 
حق االنتخاب في الدیمقراطیة ھو حجر األساس فیھا. ألنھ الوسیلة التي تمنح الشرعیة السیاسیة للحاكم •

إلدارة الدولة لخدمة الشعب. 
استعمال حق التصویت ھو قمة  المساھمة الدیمقراطیة وأكثرھا تأثیرا على مستقبل الحكم. المھم أن •

یتجھ إلى صنادیق االقتراع أكبر نسبة من المواطنین الختیار من یمثلھم لتسییر دفة الحكم. ولكن "كثرة" 
الناس غیر كافیة للمساھمة الدیمقراطیة، ھناك كذلك نوعیة التصویت. بما أنھ یمكن أن ینتج عن 
االنتخابات تغییرات جذریة قد تقدم أو تؤخر البالد. لذا من الحكمة والواجب الوطني اإلطّالع الالزم 

على البرامج المعروضة من األحزاب ومرشحیھم الختیار األفضل منھم عن معرفة. 
االستخفاف بحق التصویت أو القول المألوف "صوتي الفردي ال یقدم وال یؤخر"،  یفرغ الدیمقراطیة •

من ماھیتھا األساسیة وھو حكم الشعب بالشعب وللشعب. السذاجة والجھل لن یوصال إلى الحكم إالّ 
المشعوذین الذین یتالعبون بأكاذیبھم وحیلھم وأموالھم لشراء أصوات الناخبین. 
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أسلوب وطریقة االنتخابات تشابھ كافة أنواع االنتخابات أو االستفتاءات الشعبیة من نقابیة •
واجتماعیة. ..االنتخابات تضع على المحك مستوى الوعي الدیمقراطي ومدى تطوره. فوجود رقابة 
جادة للترشیح واالنتخابات من قبل ھیئات مستقلة محلیة أو دولیة تمنح الدیمقراطیة مصداقیة ومكانة 
مرموقة في قلوب المنتخبین، مما یؤدي بالمواطن باحترام المساھمة السیاسیة ویقبل شرعیة المرشح 

المنتخب. 

في الدیمقراطیات المعروفة یتم تشكیل إدارة عامة لالنتخابات( الھیئة العلیا لالنتخابات )، منفصلة كلیا عن 
األحزاب، تضع أصول االنتخابات، منھا:  

- الدعایة االنتخابیة في وسائل اإلعالم المتنوعة وبشكل متعادل بین األحزاب 

- وضع ملخص عن أھداف كافة األحزاب توزع على الناخبین 

- تحدید أماكن الالصقات اإلعالنیة 

- ضمان متعادل للنقاشات  العامة لرؤساء األحزاب  

- مساعدة مالیة من الدولة لتنقالت رؤساء األحزاب 

- تقدیم العون المالي لألحزاب من خزینة اإلدارة العامة لالنتخابات، بشكل متعادل وحیادي، تبعا لنوع المصروف 
المحدد، مثل المواصالت واالتصاالت وحجز الصاالت. 

- یجب تحدید االعتراف الرسمي باألحزاب في حال ترشیح أعضائھ في أكثر من نصف الدوائر االنتخابیة في 
البلد. وحصول كل مرشح على عدد معین من األفراد المؤیدین،(100 صوت مثال). كذلك إمكانیة الحصول على 

أكثر من 200 عضو في المؤتمر العام  للحزب . 

- تأسیس "خزینة دیمقراطیة" تحت مسؤولیة اإلدارة العامة لالنتخابات. ھدفھا  تخفیف أعباء المیزانیة علیھا مما 
یؤدي إلى تقویة فعالیة الحراك الدیمقراطي.  یساھم في ھذه الخزینة كل من یود التبرع من أفراد أو شركات أو 

مؤسسات أو نقابات... دون أي صفة أو تأثیر حزبي. 

من الضروري االقتناع بأن االنتخابات وسیلة  لتبلور إرادة الشعب بشكل شفّاف، ولیس ھدفا بحد ذاتھ لصالح 
األحزاب. األحزاب ھي في خدمة الشعب، ولیس الشعب في خدمة األحزاب 

أعمدة الدیمقراطیة 

التعریفالمبدأم

الشعب ھو السلطة النھائیةسیادة الشعب1

الشعب یحكمھ في النھایة أولئك الذین موافقة المحكومین2
سمح لھم ھو أن یحكمونھ

حقوق اإلنسان 3
األساسیة

الحریات األساسیة التي تحق لكل الشعب 
بغض النظر عن النظام السیاسي

تطبیق إرادة أكثر من نصف الشعب الذي حكم األغلبیة4
یشارك في اتخاذ قرار
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5
حریة الرأي و 
التعبیر

الحریة في التعبیر عن األفكار و اآلراء 
عن طریق الكتابة أو عمل فني بدون 

رقابة أو قیود حكومیة بشرط أن ال یمثل 
طریقة و مضمون األفكار ؟أو اآلراء ما 
یمكن اعتباره خرقا لقوانین و أعراف 

الدولة أو المجموعة التي سمحت بحریة 
التعبیر

انتخابات حرة و 6
عادلة

عملیة علنیة و صادقة لممارسة االختیار 
السیاسي الذي یعكس رغبات الناخبین 

بدقة

المساواة أمام 7
القانون

كل المواطنین سواسیة أمام القانون

ال یمكن حرمان مواطن من حقوقھ سیادة القانون 8
القانونیة

القیود الدستوریة 9
علي الحكومة

تعرف حدود و مجاالت و سلطات 
الحكومة

1
0

التعاون و التفاھم و 
التسامح

الحاجة إلي دمج وجھات نظر متنوعة و 
إرساء قاعدة دعم عریضة داخل 

المجتمع .

1
استقالل القضاء1

قرارات السلطة القضائیة ینبغي أن تكون 
محایدة و غیر خاضعة لنفوذ الفروع 
األخري من الحكومة أو من القطاع 
الخاص أو من المصالح السیاسیة 
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النشاط التدریبي رقم(17)  
یال نسأل 00 یال نجاوب 



ھدف النشاط: 
أن یتأكد المشارك/ة من فھمة للعملیة الدیمقراطیة وممارستھا المختلفة لبناء نظام سیاسي 1.

واجتماعي حر بالدولة. 
أن یمنح المشارك/ة الفرصة لطرح جمیع أفكاره نحو مصطلحات قد تكون جدیدة علیھ مثل 2.

دیمقراطیة ، انتخابات ، ھیئة انتخابات ، اقتراع ، االنتخاب ، الترشح. 
تنمیة مھارة التفكیر الفردي ومن ثم ربطھا بأفكار الجماعة. 3.

األدوات المستخدمة : 
بطاقات ملونة ، أقالم. 

الوقت :ثالثون دقیقة. 

خطوات تنفیذ النشاط : 
یطلب المیسر/ة من كل مشارك/ة أن یكتب جملة ، او سؤال طرق ببالھ على البطاقة الموزعة 1.

علیھ حول الدیمقراطیة وممارساتھا. 
یطلب المیسر/ة من المشاركین /ت وبشكل دوري طرح سؤال من احدھم ، على أن تكون 2.

الجملة التي كتبھا الزمیل اآلخر ردا علیھا ، وھكذا حتي یتم طرح كل األسئلة والجمل كرد 
علیھا. 

یسجل المیسر/ة كل أفكار المشاركین/ت على اللوح القالب. 3.

یقوم المیسر/ة بمساعدة المشاركین/ت من خالل العصف الذھني برصد جمیع حصیلة أفكارھم 4.
نحو الدیمقراطیة وممارستھا. 

یقوم المیسر/ة بمساعدة المشاركین/ت  بالرد على أي سؤال لم یكن لھ جواب في الجمل التي 5.
تم طرحھا من قبل المشاركین، ووضع سؤال لكل جملة لیس لھا سؤال. 

یلخص المیسر/ة مع المشاركین/ت جمیع األفكار التي تم طرحھا.   6.

النظام السیاسي والقانوني المصري: 
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جمھوریة مصر العربیة دولة مستقلة ذات سیادة، موحدة ال تقبل التجزئة، ونظامھا دیمقراطي. والسیادة 
للشعب یمارسھا ویحمیھا، ویصون وحدتھ الوطنیة، وھو مصدر السلطات. 

نظام الحكم في جمھوریة مصر العربیة نظام جمھوري رئاسي أي نظام حكم  رئاسي یعتمد في وجوده على 
خاصیتین أساسیتین ھما : 

ـ  الصالحیات المطلقة التي یتمتع بھا رئیس الدولة حیث یستأثر بالسلطة التنفیذیة انطالقا من كونھ منتخبا 
من الشعب دون أن یشاركھ فیھا احد كما ال یكون من حق السلطة التشریعیة محاسبتھ أو عزلھ إال في 
ظروف استثنائیة فھو یسود ویحكم في ذات الوقت  وانتخاب رئیس الجمھوریة من الشعب مباشرة ودون 

وسیط یجعلھ ممثال للشعب صاحب الحق في الحدیث باسمھ ونیابة عنھ تعبیرا عن إرادتھ. 

ـ  الفصل الشدید بین السلطات وھو یظھر في الفصل بین كل من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وفى 
استقالل السلطة القضائیة عن كل منھما فعلى الرغم من كون السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة 
تستمدان سند وجودھما من كونھما منتخبتین من قبل الشعب فھو الذي ینتخب الرئیس بما یملكھ من 

صالحیات تنفیذیة وھو الذي ینتخب أعضاء المجلس التشریعي إال انھ ال سلطة ألى منھما على الثانیة. 

وإن أھم ما یمیز النظام الرئاسي ھو الفصل الواضح بین سلطاتھ التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة واستقالل كل 
منھما عن األخرى بشكل یكاد یصبح مطلقا من الناحیة النظریة ، فان أھم ما یتمیز بھ النظام البرلماني ھو التعاون 

والتكامل والتوازن بین السلطات الثالث وقدرتھا على خلق الرقابة المتبادلة فیما بینھا . 

اخذ الدستور بنظام یمكن أن نطلق علیھ النظام ( شبھ البرلماني ) فطبق الدستور أھم خصائص النظام 
البرلماني ففصل فصال عضویا بین شخص رئیس الدولة وشخص رئیس الحكومة واعتمد فكرة مجلس الوزراء 
مطبقا ثنائیة الجھاز التنفیذي كما اعتمد الفصل بین السلطات مع تعاونھا فقرر مسئولیة الوزراء أمام البرلمان 
ومنح أعضائھ الحق في تقدیم استجوابات وأسئلة وطلبات إحاطة للوزراء تصل إلى حد سحب الثقة منھم إن 
ثبت علیھم قصور ومن ناحیة أخرى أعطى للحكومة الحق في التدخل في سیر العمل البرلماني عن طریق دعوة 

المجلس لالنعقاد وفض الدورة البرلمانیة كما أعطاھا الحق في حل مجلس الشعب. 

السلطة التشریعیة :- 

تشریع وتعدیل وإلغاء القوانین المنظمة لشؤون الدولة وحیاة الفرد، وظائفھا التشریع والتمثیل والمداولة 
واإلشراف والمراقبة والتحقیق وتعدیل الدستور. 

مجلس الشعب المصري إذن یملك:  

ـ سلطة التشریع . 

ـ إقرار السیاسة العامة للدولة . 

ـ إقرار الخطة العامة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة . 

ـ إقرار الموازنة العامة للدولة . 

ـ الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة . 

السلطة التنفیذیة :- 

تتولى السلطة التنفیذیة مسؤولیة تنفیذ القوانین التي تتخذھا  السلطة التشریعیة، وأن رئیس السلطة التنفیذیة ھو 
الحاكم و المھیمن على سیاستھا العامة وممثلھا في الخارج وتأتي سیطرتھا على األجھزة العسكریة والدبلوماسیة 

واألمنیة والمالیة ووظائفھا تنفیذ القانون وفرض النظام وإدارة الشؤون العسكریة. 
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الحكومة :- 
تعتبر الھیئة التنفیذیة واإلداریة العلیا والتي تقوم بإدارة أعمال الدولة من توجیھ وتنسیق ومتابعة -

أعمال الوزارات والھیئات العامة وإعداد مشروعي الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة 
وعقد القروض ومنحھا كما تشترك الحكومة مع رئیس الجمھوریة في وضع السیاسة العامة للدولة 

واإلشراف علي تنفیذھا وفقا للقوانین والقرارات الجمھوریة· 
وتعمل الحكومة أیضا علي مالحظة تنفیذ القوانین والمحافظة علي أمن الدولة وحمایة حقوق -

المواطنین ومصالحھم ·  
األجھزة المعاونة للحكومة : تتمثل في الجھاز المركزي للتعبئة واإلحصاء والجھاز المركزي -

للتنظیم . 

المجالس المحلیة : 
تتولى وحدات اإلدارة المحلیة في حدود السیاسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جمیع -

المرافق العامة الواقعة في دائرتھا . 
كما تتولى ھذه الوحدات جمیع االختصاصات التي تتوالھا الوزارات بمقتضى القوانین واللوائح -

المعمول بھا وذلك فیما عدا المرافق القومیة أو ذات الطبیعة الخاصة التي یصدر بھا قرار من 
رئیس الجمھوریة. 

السلطة القضائیة : 

 مھمتھا  الفصل في منازعات األفراد وتطبیق القانون وحمایة حریة الفرد وحقوقھ من استبداد الحكومة والقیام 
بالمراجعة القضائیة والحكم على دستوریة القوانین واألنظمة . 

المحكمة الدستوریة العلیا: 

تتولى المحكمة الدستوریة العلیا دون غیرھا الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح وتتولى تفسیر 
النصوص التشریعیة وذلك كلھ على الوجھ المبین في القانون ویعین القانون االختصاصات األخرى للمحكمة 

وینظم اإلجراءات التي تتبع أمامھا. 

محكمة النقض ( أعلى محكمة في القضاء العادي ) : 

أنشئت ھذه المحكمة عام 1931 وھى محكمة واحدة في مصر  ومقرھا مدینة القاھرة والھدف من جعل محكمة 
النقض ھیئة واحدة على قمة التنظیم القضائي في مصر ھو العمل على أن تكون أداة لتوحید تفسیر القانون 

وتطبیقھ . 
ویدخل في نطاق اختصاص محكمة النقض النظر في الطعون بالنقض التي قد یرفعھا إلیھا أحد األفراد من 

الخصوم أو التي قد ترفعھا إلیھا النیابة العامة . 
كما یدخل في نطاق اختصاصھا النظر في بعض الدعاوى ذات الصلة بعمل القضاة وفى ھذه الحالة فإن المحكمة 

تباشر عملھا بوصفھا محكمة موضوع ولیست كمحكمة قانون. 
ومما الشك فیھ أن محكمة النقض المصریة ـ والتي ینظر إلیھا وبحق باعتبارھا تأتى على قمة القضاء المصري ـ 

قد استطاعت منذ إنشائھا في عام 1931 إرساء المبادئ والتقالید الراسخة التي أعتمد علیھا ھذا القضاء والتي 
كانت موضع احترام وتقدیر بالغین من جانبھ .  

كما أسھمت ھذه المحكمة ومن خالل أحكامھا المتعددة في استكمال البنیان التشریعي المصري وذلك عن طریق 
توجیھ نظر المشرع إلى ما قد یشوب التشریعات القائمة من بعض أوجھ القصور وذلك بما یصون للمصلحة 

العامة للمجتمع حرمتھا وبما یضمن لألفراد حقوقھم وحریاتھم . 
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محكمة االستئناف :- 
وتختص ھذه المحاكم والتي یطلق علیھا البعض أحیاناً محاكم االستئناف العلیا بالنظر في اإلحكام -

الصادرة عن المحاكم االبتدائیة التي تقع  في دائرتھا والتي تكون قابلة لالستئناف . 
ـ وتختص محاكم االستئناف وفى حاالت خاصة  بنظر بعض الدعاوى التي ترتفع إلیھا وفى ھذه الحالة -

فإنھا تباشر عملھا لیس باعتبارھا محكمة ثاني درجة وإنما باعتبارھا أول درجة . 
ـ وبحسب قانون السلطة القضائیة یوجد في مصر سبع محاكم استئناف ،واحدة في كل مدینة من المدن -

اآلتیة : القاھرة ـ اإلسكندریة ـ طنطا ـ المنصورة ـ اإلسماعیلیة ـ بني سویف ـ وأسیوط  . 

المحاكم االبتدائیة: 

وتختص ھذه المحاكم في إصدار األحكام في الدعاوى المرفوعة أمامھا التي تقع في نطاق اختصاصھا المكاني 
والزماني  واألحكام الصادرة تكون قابلة لالستئناف . 

المحاكم الجزئیة : 
وتختص ھذه المحاكم في إصدار األحكام في الدعاوى ذات األھمیة المحدودة التي تقع في نطاق اختصاصھا 

المكاني و الزمانى واألحكام الصادرة تكون قابلة لالستئناف . 

النیابة العامة : 
تتولى اإلدعاء أمام المحاكم الجنائیة وھى صاحبة االختصاص األصیل في تحریك الدعوى الجنائیة وقد أعطاھا 

المشرع الحق في تحریك الدعوى الجنائیة حتى لو تنازل المجني علیھ. 

القضائي اإلداري : 
یختص ھذا القضاء بالفصل في المنازعات ذات الطابع اإلداري أو تلك التي تكون جھة اإلدارة طرفاً فیھا . 

وقد أخذت مصر بنظام االزدواجیة في القضاء بمعنى وجود قضاء عادى وقضاء إداري منذ عام 1946 وذلك 
بعد صدور القانون رقم 112 لسنة 1946 الذي أنشئ بمقتضاه مجلس الدولة .  

مجلس الدولة: 
ھو الجھة صاحبة االختصاص العام بنظر كافة المنازعات اإلداریة وسواء أكانت تتعلق بإلغاء قرارات إداریة أم 

بالتعویض عن األضرار الناشئة عن ھذه القرارات أم غیر ذلك . 

 محكمة األسرة : 

أنشئت في عام 2004 وحدد القانون اختصاصھا بالنظر في جمیع قضایا األحوال الشخصیة والتي تشمل الطالق 
والنفقة واألجور سواء بالنسبة للزوجة أو األوالد أو األقارب وكذلك حضانة األطفال . 

 

 !86

النشاط التدریبي رقم(18)  
اسكتش مصري بجد



ھدف النشاط :- 
أن یربط المشارك/ة بین ما حصل علیھ من معلومات نظریة بالواقع العملي لمصر 1.

ما بعد الثورة. 
أن یستخدم ھذه المعلومات بشكل عملي أثناء تنفیذه ألنشطة نادي ( المواطنة 2.

والتربیة المدنیة ) من ناحیة معرفة الجھات المختصة وصالحیاتھا. 
أن یستخدم المشاركون/ت ھذه المعلومات القانونیة لكسب الـتأیید والمناصرة حول 3.

قضایا المجتمع المحلي وانتھاكات حقوق اإلنسان في مجتمعاتھم المحلیة. 
تنمیة مھارة التفكیر أإلبداعي عند المشاركین/ت وروح فریق العمل.  4.

األدوات الالزمة: 
أوراق ، أقالم . 

الوقت : ستون دقیقة  

خطوات تنفیذ النشاط: 
یشرح المیسر/ة للمشاركین/ت أن التمرین قائم على لعب األدوار ، وبأن كل المشاركین/ت مطالبین 1.

بإعداد مشھد تمثیلي أو أكثر یمثل مؤسسات الدولة والدور المنوط بھا نحو المواطن ، ویؤكد المیسر/ة 
على المشاركین/ت استلھام المشھد من آخر إحداث سیاسیة وقانونیة مرت بھا مصر في الفترة األخیرة. 

یوضح المیسر/ة للمشاركین/ت أن النظام القانوني والسیاسي ھما لیس حبر على ورق ، ولكنھما 2.
ییسران عمل مرافق الدولة المختلفة وحتى یوسع لدیھم دائرة التفكیر في المشھد التمثیلي, 

یعطي المیسر/ة للمشاركین الوقت الكافي إلخراج مشھد تمثیلي ال یزید مدة عرضھ عن 20 دقیقة ، وان 3.
جمیع المشاركین/ت سیشاركون في لعب األدوار. 

یتابع المیسر/ة المشھد التمثیلي ، یسأل المشاركین/ت عن أحاسیسھم نحو المشھد الذي نفذوه ، وعن 4.
مدى تفھمھم للنظام السیاسي والقانوني عندما فكروا أن یكونوا مؤثرین أو متأثرین بھ.  

یقدم المیسر/ة للمشاركین/ت تغذیة راجعة عن المشھد ومدى ارتباطھ بما حصلوا علیھ من معلومات. 5.

المشاركة العامة للمراھقین: 
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الركیزة التشریعیة للمشاركة السیاسیة للمراھقین:  

المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان عامة . 1.

الدستور المصري لسنة 2014 . 2.

اتفاقیة حقوق الطفل الدولیة CRC سنة 1989 . 3.

قانون الطفل المصري رقم 126. 4.

 !88



 

ھدف النشاط: 
أن یتعامل المشارك/ة  مع النصوص التي تنظم حقوق المراھقین بالمشاركة في الحیاة العامة 1.

فیالتشریعات الوطنیة والمعاییر الدولیة. 
استخدام ھذه النصوص كمرجعیة قانونیة للمشاركین/ت أثناء تنفیذھم ألنشطة ( نادي المواطنة والتربیة 2.

المدنیة) . 
مھارة العمل الجماعي. 3.

األدوات الالزمة: 
نسخة من الدستور المصري ، نسخة من اتفاقیة حقوق الطفل ، نسخة من قانون حقوق الطفل المصري. 

الوقت: أربعون دقیقة. 

خطوات تنفیذ النشاط: 
یقسم المیسر /ة المشاركین/ت إلى مجموعتین . 1.
یقوم بتسلیم المجموعة األولى نسخة  الدستور المصري 2014 ، والمجموعة الثانیة نسخة من اتفاقیة 2.

حقوق الطفل ، قانون حقوق الطفل المصري رقم 126 . 
یطلب المیسر/ة من المشاركین/ت المھام التالیة :- 3.
تحدید المواد القانونیة التي تسمح بدعم المشاركة السیاسیة للمراھقین. -
تحدید المبادئ الحقوقیة والدستوریة التي یبني علیھا ھذا الحق .  -
ما ھي البرامج العملیة التي تقترحھا المجموعات لالستفادة من خبرات المراھقین . -
یستعرض المیسر /ة عمل المجموعات ، ویطلب من أحد المشاركین التطوع بجمعھا بوثیقة واحدة  -

ممكن تسمیتھا بإستراتیجیة المشاركة السیاسیة للمراھقین في مصر ما بعد الثورة . 

...ال یھم العالم الذي سنتركھ ألطفالنا بقدر ما یھم األطفال الذین سنتركھم لھذا العالم... 

برامج وأنشطة متعددة لالستفادة من قدرات الشباب المراھقین وتأھیلھم للعمل في الشأن العام والمبادرات 
المجتمعیة : 

إدماجھم في برامج انتخابیة مصغرة مثل البرلمان المدرسي ، مجلس الطلبة ، نوادي المواطنة . 1.

إشراكھم في خدمات تطوعیة لخدمة المجتمع المحلي والخروج بأفكار جدیدة ومبادرات شبابیة لخدمة 2.
المجتمع المحلي. 

إشراكھم في برامج تدریبیة وبناء قدرات لتأھیلھم للعمل العام . 3.

 تنفیذ برامج لزیارة المدن المجاورة لمعرفة وطنھم والتعرف على كافة المحافظات وثقافاتھم المختلفة 4.
دخل مصر. 

دور الشباب في المشاركة السیاسیة:  
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النشاط التدریبي رقم(19)  
حلل و ناقش



المشاركة في تحدید احتیاجات الوطن المختلفة وإعداد الخطط الالزمة تبعا لقدراتھ. -
المشاركة الفعلیة في بناء أمن المجتمع واستقراره من خالل مشاركاتھم وعدم إقصائھم -

وتطرفھم ضد األخر والسلطة. 
إسھام الشباب في الخدمات التطوعیة غیر مدفوعة اآلجر یساھم في تحسین المرافق دون -

تحمیل خزینة الدولة أیة تكلفة. 
المشاركة في البرامج التعلیمیة التربویة مثل محو األمیة، ودورات التثقیف والتوعیة........الخ  -
اإلسھام في ترسیخ الحضارة والتراث الشعبي والوطني. -
توصیل ونقل خبرات وعلوم ومعارف وثقافات مصر للشعوب األخرى . -
المشاركة في حمایة أمن وسیادة الوطن. -

 !90



 

الھدف من النشاط : أن یتعرف المشاركین علي ما یحتاجونھ من المجتمع المحلي و ما یمكن أن یقدموه لھ 
األدوات الالزمة : ورق قالب – كروت الصقة – العصف الذھني 

الوقت :20 دقیقة 
خطوات التنفیذ : 

1-یقوم المدرب بتدوین كلمتي " ما أحتاجھ " و " ما سأقدمھ " علي ورقتین قالب كبیرتین و یقوم بتعلیقھم في 
القاعة  

2-یعطي ورقتین الصقتین لكل مشارك  
3-یطلب المدرب من المشاركین إن یكتبوا علي احدي الورقتین ما ھي احتیاجاتھم كي یصبحوا مواطنین ملتزمین 

و فاعلین في المجتمع  
4-ثم یدونوا علي الورقة الالصقة الثانیة ما الذي یمكن إن یقدموه لمجتمعھم المحلي كمواطنین ملتزمین بما علیھم 

من واجبات  
5-یطلب المدرب من الجمیع تعلیق أوراقھم الالصقة تحت كلمتي " ما أحتاجھ " و  " ما أقدمھ" 

6-یقرأ المدرب األفكار بصوت عال و یطلب من المشاركین إضافة أفكارأخري إذا رغبوا في ذلك 
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النشاط التدریبي رقم(20)  



 

ھدف النشاط : 
أن ینفذ المشارك/ة مبادرة مجتمعیة كنشاط ویفعل دور (نادي المواطنة والتربیة المدنیة ). 1.
أن یستخدم كل مشارك/ة انتماؤه لوطنھ بطریقة فعالة عن طریق خدمة مجتمعھ بأفكار ومبادرات 2.

تطوعیة جدیدة. 
أن یعمل المشاركون/ت مع بعضھم البعض وأن یستفیدوا من القدرات المتنوعة عند الفریق . 3.
أن تنمو لدى المشاركین/ ت بسبب المبادرات المجتمعیة أفكاراً إبداعیة ، تستخدم من خاللھا عملیات 4.

تواصل مجتمعیة ، وكسب الـتأیید للمبادرات ، والعمل بشكل تطوعي. 

األدوات الالزمة:  
أوراق ، أقالم. 

الوقت : ------------ 

خطوات تنفیذ النشاط: 
یقوم المیسر/ة بتحفیز المشاركین/ت بالخروج بمبادرات مجتمعیة ، مع تحدید كیفیة تنفیذھا ، األدوات 1.

الالزمة لذلك ، األشخاص الداعمین ، المستھدفین. 
یعطي المیسر/ة الوقت الكافي للمشاركین للخروج بأفكار إبداعیة لمبادرات مجتمعیة. 2.
یطلب المیسر/ة من المشاركین/ت كتابة أو طباعة خطة العمل.  3.
یؤكد المیسر/ة على المشاركین/ت بان المبادرات ھي جزء من أنشطة نادي ( المواطنة والتربیة 4.

المدنیة) التي سیتم احتسابھا لصالح النادي  
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( نموذج (1) تحدید المشكلة ) 

مدرسة / مركز شباب :...................................................................................................... 
أسماء أفراد المجموعة: ..................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................
التاریخ :....................................................................................................................... 
المشكلة :....................................................................................................................... 

1-ھل تعتقد أنت و أشخاص آخرون في مجتمعك المحلي أن المشكلة ذات أھمیة كبیرة ؟ لماذا ؟ 
 ..................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................

2-من ھي المؤسسة أو الھیئة الحكومیة المسؤولة عن التعامل مع ھذه المشكلة ؟ 
 ..................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................

3-من أین یمكنك الحصول علي معلومات أكثر عن المشكلة أو عن المواقف التي یتبناھا األشخاص اآلخرون أو 
المجموعات األخري حولھا ؟ 

 ..................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................

4-ھل توجد مشاكل أخري في مجتمعك تعتقد أنھ من المفید ألفراد مجموعتك دراستھا ؟ و ما ھي تلك المشكالت؟ 
 .................................................................................................................................
 .................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................
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( نموذج (2) اجراء المقابالت ) 

مدرسة / مركز شباب: ................................................................................................... 
أسماء أفراد المجموعة: ............................................................................................................ 
 ..........................................................................................................................................
التاریخ :............................................................................................................................... 

المشكلة :....................................................................................................................... 

1-اسم الشخص الذي أجریت معھ المقابلة  ............................................................................. 
(ملحوظة : ھذا البند اختیاري و یمكنك في حال عدم كتابة االسم كتابة الصفة أو الوظیفة) 

2-ھل تعتقد أن المشكلة التي أعرضھا علیك ذات أھمیة ؟ و لماذا؟ 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................

3-ھل ھناك سیاسة حكومیة تتعامل مع ھذه المشكلة؟ 
..........................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................

*في حال وجود سیاسة حكومیة یجیب علي االسئلة اآلتیة : 

-ما ھي ایجابیات ھذه السیاسة ؟ 
..........................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................

-ما ھي سلبیات ھذه السیاسة؟ 
..........................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................

-ما ھي امكانیات تحسین تلك السیاسة ؟ 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................

-ھل تعتقد بوجوب تغییر تلك السیاسة ؟ 
..........................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................

4-أین استطیع أنا و زمالئي (أفراد المجموعة) أن أحصل علي معلومات اضافیة عن ھذه المشكلة و مواقف 
الناس المختلفة منھا؟ 
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