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 العنوان: القيم التي نشاركها 
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
يوم  نصف عربية   مجموعات 

ةصغير  
2 1 1 

 

 

ملّخص: لدى فيديريكا موغيريني ، الممثلة العليا للشؤون الخارجية ، طريقة )دبلوماسية(  ال

األوروبي. تم تطبيق استراتيجية االتحاد األوروبي مؤخًرا لحل  لحل نزاعات االتحاد 

النزاعات بين الثقافات على مستوى الدولة ، وال سيما تلك بين صربيا وكوسوفو ، مع  

تحقيق نتائج أفضل من تلك التي حققتها بعثة األمم المتحدة. يهدف نهج الوظيفة الجديدة 

والتوحيد إلى سياقات تقع خارج حدود االتحاد   لالتحاد األوروبي إلى توسيع سياسة التكامل

األوروبي ؛ "إنها ال تسعى إلى إحراز تقدم من خالل تجنب المشاكل الدقيقة والتركيز على  

 "شيء آخر ؛ بل تسعى إلى تفكيك النزاعات في القرارات التقنية واليومية المقبولة

(Visoka G - Doyle J ،2017).  يمكن تكييف الوظيفة  داخل حدود االتحاد األوروبي ،

الوظيفية الجديدة لتلبية احتياجات المجتمعات الثقافية المتنامية في المناطق الداخلية من  

  لى تحويل الخالف عن طريق تفكيكالمدينة ، والتي بموجبها "تكمن الخصائص في القدرة ع

بفضل  تقديم الدعم للهياكل  رسة وترجمة القرار بشكل مختلف ، من خالل  اللغة والمما

وال يمكن الوصول إلى   .(Visoka G - Doyle J  ،2017)" تدخالت الطرف الثالث

 .االتفاقات إال إذا تدخلت األطراف المعنية وتقاسمت نظاًما له نفس القيم

: القيم التي قد ال  3ارتباًطا وثيقًا بموضوع إدارة الصراع الذي سيتم تناوله في النشاط   2يرتبط النشاط 

 .نشاركها 

الكلمات الرئيسية: الوظيفية الجديدة لالتحاد األوروبي ؛ تفكيك القضايا الحساسة ؛ تسهيل األطراف الثالثة  

 .؛ القيم المشتركة

األهداف: الهدف من هذا النشاط هو تعريف المشاركين بالديناميكيات التي ينطوي عليها تعزيز المواطنة  

ق الملكية والعزل القديم ، وضمان بيئة آمنة اجتماعيًا  األوروبية على أساس القيمة ، واستبدال قانون ح

 .للمقيمين على المدى الطويل و الوافدين الجدد 
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 .المشاركون: تدريب المعلمين ، المعلمين ، المعلمين من جميع المستويات المدرسية 

أوالً ،   .سيتم تزويد المشاركين بورقة تحتوي على قائمة القيم .الوصف: جلسة في الفصل لمدة ساعتين

سيُطلب منهم التفكير ، وبالتالي تسليط الضوء على القيمة التي تميز ثقافة المنشأ للمستفيدين ، ثم القيام  

وأخيًرا ، يجب أن   .(بنفس الشيء مع ثقافة وجهة المستفيدين )على سبيل المثال واحدة من البلدان الشريكة 

لك إلى إنشاء قائمة بالقيم التي تشترك فيها أطراف  تتطابق القيم التي تنتمي إلى ثقافات مختلفة ؛ سيؤدي ذ 

أظهرت االختبارات الصغيرة   .ثالثة ، والتي ستوفر أساًسا لألحداث التي يشاركها مجتمع متعدد الثقافات 

أن القيم األساسية هي األسرة والطعام واإليمان والجمال   (Cesmed) مشارًكا( في باليرمو 20النطاق )

ارب الواسعة النطاق ، المسجلة من قبل مبادرة القصص اإلنسانية الجيدة بين  أظهرت التج  .والثقافة 

 .االتحاد األوروبي واألمم المتحدة ، زيادة كبيرة في مستويات المعيشة المحلية 

 .المواد: مواد الكتابة ، أوراق ، لوح ورقي ، مقلمة عرض بأوراق متعددة األلوان ، لوحات إعالنات 

 

جلسة تفكير / ورشة   60جلسة تفكير فردية +  30ماع / قراءة على األقل + جلسة است  15الطريقة: 

 عمل حول موضوع النشاط 

خالل هذا النشاط   .أعِط الوقت الكافي للتأمل الذاتي .نصائح للميسرين: استخدم الفيديو كمقدمة للموضوع

يجب معالجة   .بثقافة الفرد   ، من المهم مواجهة الجوانب متعددة الثقافات ، والتشكيك في الخبرات المتعلقة

 .هذه المواضيع في مواقف الحياة المدرسية الحقيقية 

 :(APA) المصدر

Visoka G - Doyle J (2017)   كسر   -االتحاد األوروبي وحل النزاعات ، مجموعة أبحاث أكسفورد

 حلقة العنف 

https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/Blog/the-european-union-and-

conflict-resolution 

 ( قصص جيدة لحقوق اإلنسان ، اإلجراء الخارجي لالتحاد األوروبي 2017االتحاد األوروبي )

-homepage/51241/good-d/headucklandhttps://eeas.europa.eu/headucklan

launched_ar-coalition-stories-rights-human 

 .النشرات: قائمة القيم لكل مشارك

 

المساهمات: يتم توفير المواد األساسية من قبل مؤسسات التربية االجتماعية والمدنية لجميع األعضاء  

 .األوروبيين ومؤسسات تدريب المعلمين 

https://eeas.europa.eu/headuckland/headuckland-homepage/51241/good-human-rights-stories-coalition-launched_ar
https://eeas.europa.eu/headuckland/headuckland-homepage/51241/good-human-rights-stories-coalition-launched_ar


 

Toolkit Activities 

 
 

 

  

  
  

2017-1-IT02-KA204-036678 
 

 

 


