
انسفنأ
موهفم .1  فطاعتلا

لافطألا مه نودلقم نوعئار امدنعف .انتافرصتل نونوكي نيطاحم صاخشألاب نيذلا مهنوبحي
نوبيجتسيو مهل فطاعتب ،ليصأ مهنإف مهرودب نوبيجتسي سفنب ةقيرطلا ترهظأ .نيرخآلل

تاساردلا نأ ةدايز فطاعتلا ُمهاست لكشب ريبك يف دحلا نم مكناكمإب .فنعلا ةفرعم ديزملا
نع لصاوتلا يفطاعتلا نم لالخ ةسارد لصاوتلا يفنعاللا ىلع عقوملا

مكنكمي    (www.cnvc.org)ينورتكلإلا اًضيأ ةءارق باتك ةيبرت" لافطألا اًبلق "اًبلاقو
لكل نم لايناد" لغيس و يرام ،"لزتره باتكو ةيبرت" لافطألا نم لجأ ِـل  "مالسلا يسرام"

،"سينكأ باتكو بولسأ" ِـل "ةروشملا كاج" نامرميز و اينيجريف ."ليوك

موهفم مارتحإلا لكل تافاقثلا لكلو .2  سانلا
اوبنجت روصلا ةيطمنلا ميمعتلاو نع قيرط رابتعإ لك درف صخشك ديرف نم هعون عونتمو هجوألا قحتسيو اولماع .مارتحإلا

نيرخآلا امك نوبحت نأ ساسألاف .مكنولماعي يملاعلا يف مارتحإلا يعامتجإلا نواعتلاو يف فلتخم تافاقثلا وه ةدعاقلا " :ةيبهذلا
لماع نيرخآلا امك بحت نأ اوحفصت  ."لماعت عقوملا www.teachingvalues.com/goldenrule. ةفاضإلاب ىلإ ،كلذ اوكراش

لافطألا صصقلا ةمهلُملا ميلاعتو لك نم و "يدناغ" نترام" رثول جنيك و "نبإلا نوسلين" و "اليدنام هاشداب" و "ناخ ماخاحلا" ماهاربأ
اوشوج و "لشيه رازيس" و "زيفاشت يالادلا" مهريغو  "امال نم لاطبأ مالسلا ةلادعلاو اوحفصت .فنعاللاو عقوملا

www.salsa.net/peace  ةدهاشمل ةمئاق نم ةالص 12 مالس نم تانايد ملاعلا  .ةفلتخملا

.3 انلزانم
اوحسفإ اًلاجم نم لجأ مالسلا يف لزنملا

جاتحي لافطألا رابكلاو ىلع ٍدح ءاوس ىلإ نكامأ ةصاخ مهحنمت عون نم ةيصوصخلا نامألاو نوكتو ةباثمب ذالم ءىداه يف تاقوألا
امدنع نورعشي ملألاب وأ بضغلا يذلا نم نكمملا نأ يدؤي ىلإ تاملك وأ لاعفأ ُنكمي .ةفينع نا نوكت ةفرغ وأ درجم ةيواز ةنيزم
ةطاسبب ،ةبحمو ثيح نكمي يأل وضع نم ءاضعأ ةرسألا ثوكملا اهيف ريكفتلل ،ءودهب وأ لمأتلل وأ ،ةالصلل وأ لماعتلا لالخ

رعاشملا اوعض .ةبرطضملا تاودأ مسرلل وأ ةباتكلا كانه ةدعاسملل يف ريبعتلا امع ُنمكي يف اوارقإ .لخادلا ةيبرتلا" "ةطيسبلا
ِـل ميك" نوج لوصحلل "نياب ىلع ديزملا نم  .راكفألا

اوثحبإ نع مالسلا يف .4 ةعيبطلا
اوهزنت جراخ اوذخ .لزنملا لافطألا يف ةهزن ىلع ،مادقألا وأ اوحمسأ مهل فاشكتسإب ةعيبطلا ىلع مهتقيرط لامجف .ةصاخلا ةعيبطلا
وه مسلب عئار ىعسي .حورلل لافطألا اًبلاغ ىلإ نكامألا ةيرسلا ةصاخلا ،مهب ىتح ول تناك طقف ةيواز يف ةقيدح لزنملا .ةيفلخلا

اومرتحا ةجاح لافطألا نم لجأ تافاشتكإلا ةصاخلا مهب لمأتلاو يلخادلا يذلا همهلت ةعيبطلا ردصملا .مهل زاتمملا كلذل وه ةكبش"
لافطألا و ةعيبطلا "  www.childrenandnature.org

Imagine the potential.
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رشع تاوطخ نم لجأ ةيبرتلا
ميلعتلا/ةيملسلا يملسلا



اودجوأ تقولا بعلل يعادبإلا .5 ر حلا
ُجاتحي لافطألا راغصلا ىلإ ريثكلا نم تقولا ىلإ بعللا يتاذلا نود هيجوت ُلمعي .داشرإو بعل رهاظتلا يعامتجإلا ىلع ليلقتلا نم

ةدح ناودعلا ديزيو نم فطاعتلا ىدل ُمدختسي .لافطألا لافطألا بعللا لمعلل نم لالخ رعاشم فوخلا نزحلاو داجيإل ةحارلا
فاشكتسإو ملاعلا ريوطتو اوراتخا .تاقالعلا باعلأ لافطألا ،ةيانعب اوبنجتو كلت باعلألا يتلا عجشت وأ دجمت رضحُت .فنعلا
ةمظنم" ةمواقم نيملعملا ةيفرتلل ريغ يحصلا اًليلد "لافطألل اًيونس ةدعاسمل ءابآلا ذاختإل تارايخ ةميكح لوح باعلأ لافطألا

(www.truceteachers.org(

اوكرشأ يدايأ بولقو لافطألا نم لالخ لامعألا ةيوديلا .6 ةينفلاو
ُثدحي فنعلا امدنع ُرقتفن ىلإ لايخلا ريوطتل لولحلا ةيملسلا ُدعاسي .لكاشملل طارخنإ لافطألا يف لاجم نفلا ةيمنتل لقصو

ريكفتلا يلايخلا ةفاضإلاب .قاّلخلا ىلإ كلذ نإف فرحلا ةيوديلا ُملعت ربصلا ،ةرباثملاو ُنكميو نأ مدختست ميلعتل ءاخسلا
ُجاتحي .اًضيأ لافطألا ىلإ ةربخلا ةرشابملا ،ءاطعلل مهنإ نوبحي لمع ءايشألا ةريغصلا ةريبكلاو ىلع ٍدح ءاوس لثم تاقاطب

ةدياعملا ةصاخلا ،مهب ةنيزو ،راجشألا لمعو تيوكسبلا وأ زبخلا نم لجأ مهناريج مهرسأو ،مهئاقدصأو وأ  .نيجاتحملا

انتاعمتجم ةيلحملا ملاعلاو
اومعدإ ةيبرتلا ةيملسلا يف .7 سرادملا

ُنكمي وجلل ماعلا ةسردملل تايكولسو ءادأو ةبلطلا نأ لوحتي عم دوجو جمارب ملعتلا يفطاعلا يعامتجإلاو تاذ ةيعونلا ةديجلا ىلإ
ملعت فطاعتلا ةرطيسلاو ىلع تالاعفنإلا مكحتلاو يف تالاح بضغلا اوعجش .ةيلاعفب سرادملا ءاشنإل زيزعتو جمارب مّلعتلا

يفطاعلا يعامتجإلاو اولصاوت .ةديجلا عم ةيميداكألا ،ةينواعتلا جماربو ملعتلا يفطاعلا يعامتجإلاو (www.casel.org ( وأ
ةنجللا نم لجأ لافطألا ةفرعمل ديزملا نع جمارب ملعتلا يفطاعلا يعامتجإلاو سرادمل مكلافطأ (www.cfchildren.org)  

اوسـسأ ةمظنم" .8 "ةرسألا
اوميقأ كنب يلزنم نم لجأ ،عربتلا ةمظنم ةيلئاع ُنكمي .ةرغصم دارفأل ةرسألا ءاقدصألاو عضو غلابم ةيلام يف نكمي .كنبلا

فيرعت لافطألا ماظنب ةبيرض رشعلا امدنع نوملستي اياده ًالومأو ةبستكم وأ اوراتخإ .ةوالع ةسسؤم ةيريخ ًاعم ءاطعلل اهيلإ نوكي
اهيدل ىنعم يصخش ةبسنلاب ىلإ لافطألا ىلع هجو امدنعف .صوصخلا ُدجوي كانه رابخأ نع ناضيف قيرحو وأ ةيأ ةثراك ،ىرخأ
نكمي ةلئاعلل ةباجتسإلا نع قيرط عربتلا نم امدنعو .كنبلا ربكي ،لافطألا اوثدحت مهيلإ ةحارصب رثكأ نع تاجايتحإ ملاعلا

لبسو .ةدعاسملا

اوهجاو تاجايتحإلا .9 ةيلحملا
اودعاس لافطألا اوحبصيل نيحاترم عم صاخشألا نيرخآلا نيذلا نوجاتحي ىلإ ةدعاسملا يف مكتاعمتجم لثم رابك ،نسلا

نيقاعملاو اوأدبإ .ءارقفلاو كلذ يف سرادملا ةطسوتملا ُثيح ديفتسي ةبلطلا لكشب ريبك نم لمعلا يف تايفشتسملا خباطمو
ميدقت تابجولا ةيناجملا وأ ةليلق رعسلا ءىجالمو تاناويحلا امو هباش اودكأت .كلذ نم دوجو صخش كانه دشريل بابشلا راغصلا

امدنع حبصت لثم هذه براجتلا ةملؤم اًيفطاع وأ ةكبرم نكمي .مهل ةمدخلل ةيعمتجملا نأ نوكت ةلاعف ةبسنلاب ىلإ بابشلا راغصلا
نيذلا نوأشني يف ءايحأ ةطغاض اًيعامتجإ ةقهرمو ايداصتقإ ثيح نورعشي مدعب  .مهتيمهأ

اوثدحأ يفًاقرف .10 ملاعلا
معد بابشلا راغصلا ةكراشملل يف تاسسؤملا ةيريخلا يتلا لصت ىلإ جراخلا ةدعاسمل لافطألا زيزعتو رييغتلا يعامتجإلا يف

عيمج ءاحنأ ملاعلا ُدعاسي ىلع فيقثت بابشلا نع ملاعلا جراخ مهبراجت ُنيييو .ةصاخلا مهل ةيفيك ثادحإ ريثأت يباجيإ ىلع
قاطن ،اًضيأ .يملاع اولفتحا مالسلاب نع قيرط طبر لافطألا عم نيرخألا لوح ملاعلا نم لالخ تالافتخإ ممألا ةدحتملا يف موي

مالسلا يلودلا يف لوليأ/ربمتبس 21 نم لك اوعجش .ماع لافطألا راكتبإل ،مهتاوعد مهدئاصقو ةيرعشلا مهلامعأو ةينفلا ةصاخلا
مهب نم لجأ اولعجإ .مالسلا نم لك موي اموي نم لجأ .مالسلا

سبتقم نع فلاحتلا" نم لجأ ةعجارم ."ةلوفطلا نم لبق ةيسفنلاةريبخلا ةيميلعتلا عنمل فنعلا نيراك" ةريبخو "نسنروس جاوزلا
ةرسألاو افيش" نسنيريشس  ."نيتسناف


