
 
 
 
 
 
 
 

 

 كانون األول  10-اليوم العالمي لحقوق االنسان            

 فيديو قصي  |  صياتشخقصص فعالية  | الكربونية القدم بصمة الحاسبة | عرض تقديمي 

 

 أزمة المناخ وحقوق االنسان: الدرس لتخطيط مقدمة

ي 
 والمعلمات، المعلمي    أعزائ 

ي  اإلنسان حقوق بيوم ُيحتفل
ي  العالم أنحاء جميع ف 

ي . األّول كانون 10 ف 
 المتحدة لألمم العامة الجمعية أقّرت ،1948 عام من اليوم هذا ف 

نا. اإلنسان لحقوق العالمي  اإلعالن كي    العام هذا اخير   .اإلنسان بحقوق وعالقته المناخ أزمة -حارقة عالمية قضية عىل الير
ّ
 المناخ أزمة تناول إن

ي  النقاش فإن ذلك، ومع. الجديد باألمر ليس
ي  يدور والتعليمي  العام الخطاب ف 

ي . والبيئية العلمية الجوانب حول الغالب ف 
ة، السنوات ف   األخي 

ي  الدولية والمؤسسات والباحثون النشطاء بدأ
 أزمة عن الناشئة اإلنسان حقوق وانتهاكات االجتماعية، المساواة عدم جوانب إىل اإلشارة ف 

 التالميذ وتعريف اإلنسان، وحقوق المناخ أزمة بي    الربط هو المرفقة التعليمية الرزمة من والغرض "العدالة المناخية." مصطلح تحت المناخ،
خاذ عىل للعمل وتشجيعهم" المناخية العدالة" بمفهوم

ّ
  اإلدراك منطلق من المسألة، هذه بشأن إجراءات ات

ّ
 تهديد أكي   هي  المناخ أزمة بأن

ي  اإلنسان لحقوق
 .الراهن الوقت ف 

 إنسان حقوق قضية هي  المناخ أزمة

ام إىل وتستند عالمية اإلنسان حقوق  عىل ومسؤوليات واجبات الحقوق بعض ممارسة وتفرض. البش   لجميع والمتساوي المتأصل االحير
ها الحكومات عىل اإلنسان حقوق معاهدات وتفرض الدول، كات، مثل المسؤولّيات يتحّملون مّمن وغي  ام الش   اإلنسان حقوق جميع احير

 .وحمايتها وتعزيزها

  أكي   بأنها اآلن المناخ أزمة تعّرف
 
ايد. العالم سكان وأمن وحياة لصحة تحد ي  الزيادة مع المخاطر وتير 

  الضعفاء، السكان ونسبة حجم ف 
ً
 فضل

ي  الزيادة عن
ي  يعيشون الذين السكان عدد ف 

امن بالسكان، المكتظة المدينّية المناطق ف  . األساسية التحتّية البن   عىل الضغط زيادة مع بالير 
ا األوسع اآلثار تشمل

ً
ي  السكان وأمن وحياة صحة عىل المناخ ألزمة نطاق

ي  العالم، ف 
 واألوبئة األمراض انتشار الخصوص، وجه عىل إرسائيل وف 

ار أوسع، نطاق عىل ي  األض 
ي  باألمن تلحق النر

ب، مياه وإمدادات الغذائ  ار الش   - المتطرف للطقس والتصدي الهواء تلوث عن الناجمة األض 
د، أو الحرارة وموجات والفيضانات التصحر   الي 

ً
ة النفسّية اآلثار عن فضل ها الكبي   حياة عىل ويؤثر بالفعل واضح اآلثار هذه بعض. وغي 

ي  الضعفاء السكان
ي  إرسائيل ف 

 .العالم أنحاء جميع وف 

 الكربونّية والالمساواة المناخّية العدالة

 بنفس دخله، أو ثقافته أو أصله عن النظر بغض شخص، كل يتمتع عندما ستتحقق البيئية العدالة أن عىل البيئية العدالة مبادئ وتنص
ار من متناسب غي   عبئا سكانية مجموعة أي تتحمل أال هو والطموح. البيئية المخاطر من الحماية من الدرجة  الرغم عىل المناخ، أزمة أض 

ا بعيد واقعنا أن من
ًّ
، الظلم من كبي   بقدر المناخ أزمة تتمي   . الوصف ذلك عن جد ي

 .والمحىلي  العالمي  الصعيدين عىل ينعكس الذي البين 

ة فجوة هناك. العالم دول بي    بالتساوي موزعة ليست المناخ أزمة تشكيل عن المسؤولية  الجنوب وبلدان الصناعي  الشمال بلدان بي    كبي 
  القول يمكن وبالعميم،. الجائع

ّ
ا مسؤولة الصناعية الشمال دول إن  انبعاثات معظم عن مسؤولة فهي . اآلن فيه نحن الذي الوضع عن تاريخيًّ

ي  اإلرساف نتيجة الحراري االحتباس غازات
ي  األوىل الدول فإن ذلك، ومع. الطبيعية والموارد المواصالت الطاقة، استخدام ف 

رت النر  من تض 
ر: المناخ أزمة ، ض  ّ ي

، اقتصادي، مناخ  ي  اجتماعي
، ثقاف  ة الجنوبية الدول هي  وسياسي  الدول داخل موجودة الفجوات هذه. الجزر ودول الفقي 

ا ي  بينما االنبعاثات، غالبية عن المسؤولون هم األثرياء السكان دولة، كل داخل. أيضً
 يتعرض من أول هم الفقراء السكان نفسه، الوقت ف 

ر  .المناخ مع التكيف عىل الكافية القدرة نقص من يعانون الذين وهم للض 
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 االجتماعية التقنية، العلمية، المعرفة حالة عن شاملة تقييم تقارير بإعداد IPCC المناخ بتغي   المعنية الدولية الحكومية الهيئة تقوم 

ي  واالقتصادية،
. فيها األعضاء الحكومات جانب من عليها ومتفق شاملة IPCC تقارير. المستقبلية ومخاطرها آثارها المناخ، بأزمة يتعلق ما ف 

ي  الدراسات من سلسلة بعد الهيئة ّضحت
ي  أجريت النر

ا يخلق المناخ تغي   بأن مطلق يقي    هناك أن المجال هذا ف 
ً
ا، عبئ  يكون ما وغالًبا إضافيًّ

ا
ً
ي  يعيشون الذين للناس بالنسبة يطاق ال عبئ

 .فقر ف 

ي  الرئيسية المعايي   من العديد هناك أن مختلفة دراسات بّينت
 اإلشارة يمكن منها، المركزّية بي    من. المناخ بأزمة االجتماعية القضايا تربط النر

ي  واألصل الجنس ونوع واالقتصادية االجتماعية الحالة إىل
ّ  العرفر ي  السكانية المجموعات من مجموعة كلّ  . والقومي

ي  النر
 يومي  بشكل تعائ 

ي  اإلقصاء، أو القمع أو التميي    من ومنتظم
ي  أو ستعائ 

ي  االمتيازات صاحبة بالفئات مقارنة أكي   بقدر المناخ أزمة من بالفعل تعائ 
  .المجتمع ف 

  واقتصادي اجتماعي  وضع إىل ينتمون الذين األشخاص
 
 تكلفة تغطية عىل القدرة عدم" )الطاقة فقر" من يعانون بأنهم ويعرفون متدن

يد الالزمة الكهرباء ل لتي  ي  والنساء ؛(صحيح بشكل تدفئته أو المي  
 العنف من أكي   أيضا يعاني    شيوًعا، أكي   بشكل للفقر يتعرضن الالئ 

ي 
ي  الجنسائ 

هم هؤالء كل-الصغار واألطفال الخاصة، االحتياجات وذوي والمسنون، القاسية؛ المناخية األحداث ف   خاص بشكل معرضون وغي 
ر   .المناخ أزمة عن الناجم للض 

ء المناخ تغي   يساهم ذلك، إىل باإلضافة ات جانب إىل ،(البحر سطح مستوى ارتفاع مثل) البطي  األعاصي   مثل) المتكررة الشديدة التغي 
ي  ،(والحرائق والفيضانات

 للنفاد، القابلة الطبيعية الموارد أجل من النضال والعرقية، الوطنية الضاعات: االجتماعية العمليات استمرار ف 
، االستقرار وعدم ي  الخ    مكانة وخلق الهجرة، السكان، نزوح تشع السياسي

  .العالم أنحاء جميع ف 

 واالحتالل المناخ أزمة

  صحيح
ّ
نا قد المناخ أزمة أن ّ ي  جميًعا لسنا لكننا جميًعا، تض 

، العنف، الفقر، االحتالل، من يعانون الذين السكان. القارب نفس ف   القمع التميي  
رون من أول هم المساواة وعدم ي . األزمة من يتض 

 وتفتقر والمناخية، البيئية األخطار إىل أقرب ببساطة الدول هذه تكون الحاالت، من كثي   ف 
 .لألزمة الشديدة السلبية اآلثار من كاف   بشكل نفسها وحماية المناخ مع التكيف عىل القدرة بناء عىل القدرة إىل

ق إىل المناخ علماء يشي   حدث الذي المكان وهو –(hotspot" ) ساخنة نقطة" أنه عىل األوسط الش 
ُ
ًرا المناخ أزمة فيه ت  من أكي   ض 

  إىل التقديرات تشي  . األخرى المناطق
ّ
ق حرارة درجة ارتفاع أن ب األوسط الش    منطقة المثال، سبيل عىل. العالمي  المتوسط ضعف من يقير

ي  حساسية، المناطق أكي   من واحدة هي  الخليل جبل جنوب
ار كبي   بشكل ستتأثر والنر  .المناخ وأزمة العالمي  باالحير

ي  حادّ  نقص إىل سيؤدي المناخ تغي   فإن للتوقعات، ووفقا
ة ارتفاع المياه، ملوحة زيادة التصحر، الجفاف، الماء، ف   المناخية األحداث وتي 

ي . ذلك وغي   أرسع بشكل األمراض وانتشار القوية، والعواصف الحر موجات مثل: المتطّرفة
 بوضوح ترى أن يمكن الخليل، جبل جنوب ف 

ي  عىل االستيالء – المختلفة بمظاهره االحتالل أن كيف
  وحظر األراض 

ّ
ي  المختلفة القانونية واألنظمة المياه ضخ

 اليهود السكان عىل تنطبق النر
ي  الفلسطينيي    السكان وضع يجعل – والفلسطينيي   

ار ومع - أسوأ C المنطقة ف    واقًعا يخلق المناخ أزمة عن الناجمة األض 
ً
 بكلمات. مستحيل

 .سياسية أزمة المناخ أزمة أن كيف الخليل جنوب حالة تجّسد أخرى،

ي  المستوى عىل علينا المناخ أزمة تؤثر
ّ  العاطف   :أيًضا والنفسي

ّ  القلق" ي
ي عام  "البين 

". ف  ي
" ، "الصدمة البيئية" أو"الحزن البين  ي

ا  ،2017المعروف أيضا باسم "القلق المناخ  فت بهذه الظاهرة رسميًّ اعير
ي عرفتها بأنها"

ي  الموت من المزمن خوفالجمعّية علم النفس األمريكّية، النر
اوح أعمارهم بي   سن  ".البين 

ّ  بشكل خاص للشباب الذين تير تمي 
سنة. يشعر المصابون بها بالقلق إزاء الحالة السيئة لألرض والمناخ والبيئة، وهم قلقون بشأن المستقبل بطريقة تزعج راحتهم  35المراهقة و 

 ّ ي
. من بي   األعراض الشائعة للقلق البين  ي  الغضب واإلحباط -وتعرقل مع عملهم اليومي

ار النر الموجه إىل األشخاص الذين ال يدركون األض 
كي    ي تسببها أفعالهم، باإلضافة إىل إلقاء اللوم عىل الذات واليأس واالكتئاب وصعوبة النوم وضعف الشهية، وصعوبة الير

 لحقت بالبيئة النر
ية.  ر الذي تسببت به البش    واألفكار الوسواسية حول البيئة والض 

لت
ّ
ي  تشك

أدت المخاوف العميقة من أزمة المناخ إىل ظهور حركات  .ضائقتهم عن بالتعبي   واألهل لألطفال تسمح حركات العالم ءأنحا  جميع ف 
ي جميع أنحاء العالم، هدفها ممارسة الضغط لتعزيز السياسات المناخية المسؤولة، وتوفي  منصة لألهل واألطفال للتعبي  عن 

اجتماعية ف 
ي  القلق من يعانون الذين وينصحهل من أجل المناخ". ضائقاتهم. إحدى أبرزها هي "أ

ي  البين 
ّ يوض بالتعبي  . للتكيف كوسيلة نشط نهج بتبن 
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ي عادات ونمط حياة صديقة للبيئة. كما يوض باالنضمام إىل المجتمعات 

عن مشاعرهم بشأن هذه القضية، الحد من التعرض لألخبار وتبن ّ
اع القرا

ّ
ي تهدف إىل التأثي  عىل صن

  ر بشأن القضايا البيئية والتطوع للحركات البيئية والمناخية، مثل "أبناء شبيبة من أجل المناخ". النر

بية قسم يّش  ي  والتعليم الير
م أن المواطن حقوق جمعّية ف 

ّ
 يوًما جميًعا لنا ويتمن   المناخية العدالة يتناول الذي هذا الدرس تخطيط لكم يقد

ا مثمًرا
ً
  .اإلنسان لحقوق ومفيد

 ؟ الدرسماذا يشمل تخطيط 

 ُبعد عن التعلم خالل من أو الصّف  داخل تدريسه تتيح بطريقة بناؤه وتم الثانوّية، للمرحلة مخّصص الدرس.  
 ة األدئ   الحد

ّ
ة دروس ثالثة إىل بتقسيمه ننصح بل الممكن، من. دقيقة 90: الدرس لمد

ّ
 . دقيقة 45 منها كلّ  مد

 
 

ي  تجدون .1
ا فيلًما األول القسم ف  ً ي  أنتجناه الذي المناخية، العدالة موضوع لعرض قصي 

 اليوم بمناسبة المواطن حقوق جمعّية ف 

 ّ ي  تجدون. 2021 اإلنسان، لحقوق العالمي
ي  لمناقشتها أسئلة القصي   الفيلم أعقاب ف 

كة المشاهدة عىل بناء الصف، ف   المشير

ي  مبي ّ   هو كما المناخية، العدالة مفهوم عىل األسئلة تركز. القصي   للفيلم
يحتي    ف   .التاليتي    الش 

ي  القسم يعرض .2
ي  بما ،"الكربونية القدم بصمة" مفهوم الدرس من تخطيط الثائ 

 القدم بصمة لحساب حاسبة آلة إىل رابط ذلك ف 

ي  الكربونية،
ي  شتاينهارت، اسم عىل الطبيعة متحف طاقم بناها النر

 رابط والتلميذات للتالميذ أرسلوا /اعرضوا. أبيب تل جامعة ف 

حوا الحاسبة اآللة م. أنفسهم عن المعطيات تسجيل عليهم واقير
ّ
ل انبعاثات مقارنة النتيجة تقد

ّ
ي  الكربون بمعد

 .إرسائيل ف 

ي  الرئيسي  النشاط التاىلي  القسم يتضمن .3
ي  إىل الصّف  قّسموا(. الغرض لهذا  كامل درس بتخصيص  ننصح) الدرس تخطيط ف 

 ثمائ 

ي  يضم تقديمي  عرض إىل رابط جميعها إىل وأرسلوا مجموعات،
 قصص إىل تستند ولكنها ،خيالية الشخصيات) صور ثمائ 

ي  تلك بي    من شخصية مجموعة كل تختار(. واقعية ومعطيات
ي  ظهرت النر

، العرض ف  ي  عنها التفاصيل من المزيد تقرأ التقديمي
 ف 

ي  األزرار
ي  والطرق اليومي  روتينها تصف النر

، للعمل. المناخ ألزمة نتيجة لألذى وحقوقها هي  بها تتعرض النر  محور اعرضوا الجماعي

ي  األسئلة
ل أن شأنها من النر

ّ
 وانطباعات الشخصية لتقديم هيئته، بكامل الصّف  إىل العودة ثم المجموعة، لمناقشة األساس تشك

 اآلخرين التالميذ أمام المجموعة

يحة تحتوي .4 ي  النهائية الش 
ي  لنقاش أسئلة عىل التقديمي  العرض ف 

ّ ّ  صف    .تلخيصي
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