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 سه انتخاب 

 نوجوانان و جوانان همراه باآموزش حقوق بشر  یُکمَپس: راهنما

 ۲۰۱۲، اروپا یشورا

 

 پريسا کاکايی: ترجمه

 انتشار: سايت حق کودکی

 

 ی هترجم .سه انتخاب ؛نوجوانان و جوانان همراه باآموزش حقوق بشر  یراهنما ،سُکمَپ. ۲۰۱۲اروپا،  یارجاع: شورا

 ۲۰۱۵ ،سايت حق کودکی .اروپا یشورا .پريسا کاکايی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که چه  دیبدان ديب، شما باانتخاب خو کي یانتخاب کردن است. اما برا ،یزندگ

 .و چرا ديبرو دیخواه یکجا م د،یکن یم یندگيرا نما یزیو چه چ دیهست یکس

عنان یکوف  
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 مهاجرت موضوع

اين فعالیت برای کمک به افراد به منظور درک چیستِی مفهوِم گريختن ناگهانی از  نگاه اجمالی

 استفاده می کند.  1ی بر اساس مدل الماسندب خانه و کاشانه، از بحث و رتبه

 جويی در ساير کشورها به دلیل آزار، شکنجه و تعقیب  حق پناه  حقوق مربوطه

  عقیدهآزادی مذهب و 

 آزادی نظرات و اطالعات 

 از خانه و کاشانه  یناگهان ختنيمفهوِم گر ِیستیبسط درک چ  اهداف

 اجماع یها و مهارت یریگ میتصم نيتمر 

 نبا پناهندگا یو همسبتگ یهمدل جيترو 

 نفره ۵-۶های کوچک  گروه افرادتعداد 

 دقیقه ۳۰ زمان

 ۸در  ۸)حداکثر  های مربعی کوچک کاغذ دار يا تکه کاغذهای برچسب  یمواد آموزش

 کننده سه عدد سانتیمتر(، هر شرکت

 کننده يک عدد مداد و خودکار، هر شرکت 

 

 دستورالعمل

موضوع مهاجرت  روند، یم گريد یبه جا یزندگ یکه مردم برا یلي" در مورد دالیبا استفاده از روش "طوفان ذهن .1

 .دیکن یرا معرف

اند. به طوفان  شده شان یها تصور کنند مجبور به فرار از خانه تیفعال نيکه  قرار است در ا دیده حیبه آنها توض .2

 اي بیآزار و تعق ،یعیطب یايمانند جنگ، بال شوند یو به عوامل رانش که موجب فرار مردم م دیارجاع ده یذهن

 .چه تعداد مردم آواره در جهان وجود دارند انکه به نظرش دی. سپس از گروه بپرسدیناشاره ک سم،يترور

 .دیشوند و قطعات کوچک کاغذ و مدادها را به آنها بده میکوچکتر تقس یها به گروه دیحاال از آنها بخواه .3

فرار کنند و تنها  انش یها از خانه یناگهان یمجبور هستند به شکل یخاص ليتصور کنند که به دال دیاز همه بخواه .4

 .سنديمجزا بنو یکاغذها یرا خواهند برد؟ نام هر کدام را رو يیزهایرا با خود ببرند. چه چ زیسه چ توانند یم

                                                 
1
. DIAMOND MODEL 
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 .دهد حیانتخاب را توض نيا ليو دال ديرا بگو شيها انتخاب دیکننده بخواه سپس از هر شرکت .5

آنها  ليگوناگون و دال یها و در مورد انتخابوگ که با هم به بحث و گفت ديیحاال به شرکت کنندگان بگو .6

بر اساس مدل الماس  یبند از روش رتبه توانند یم یبند تياولو یاجماع برسند. برا کيکنند به  یپرداخته و سع

 .استفاده کنند

 .نندیکار هم را بب جيها به سراغ هم رفته و نتا که گروه دیاجازه ده ت،يدر نها .7

 و پرسش یابيارز

 نکهيشروع کرده و با بحث در مورد ا ،یهر گروه در مورد اقالم انتخاب یبند رتبه ِیا با مرور چگونگمرحله ر نيا

 .دیمربوط به حقوق بشر هستند، ادامه ده یمیو چه مفاه اند ادگرفتهي يیزهایکنندگان چه چ مشارکت

o با خود ببرند؟ ندخواست یوجود داشته که افراد م یانتظار رقابلیمورد غ چیها ه انتخاب انیدر م ايآ 

o ها وجود داشت؟ داخل گروه یا دهیبود؟ چه نوع اختالف عق یموارد کار آسان یبند رتبه ايآ  

o از هم متفاوت بودند؟ اي هیمختلف چقدربه هم شب یها گروه یها یبند رتبه 

o ايخود فکر کرده بودند  یکيزیف یدر مورد بقا شتریافراد، ب ايبودند؟ آ یها چقدر کاربرد انتخاب 

  در نظر گرفته بودند؟ زیخود را ن یمعنو یازهاین  احساسات و

o د؟يشو تان ی چقدر دشوار خواهد بود اگر واقعا مجبور به فرار از خانه 

o شوند؟ یم يیزهایدلتنگ چه چ شتریفرار کنند، ب شان ی از خانه شوند یکه مجبور م یمردم 

o اش شده باشد؟ خانهکه مجبور به فرار از  شناسند یرا م یکنندگان کس شرکت ايآ 

o را با خود  يیزهایانتخاب کنند که چه چ توانند یافراد م شهیهم اياست؟ آ انهيگرا واقع نيتمر نيا ايآ

 همراه ببرند؟

o یدر حال بستن بار برا نيوالد یدر مورد کودکان و افراد جوان چه طور؟ چقدر احتمال دارد وقت 

 رند؟یدر نظر بگ زیخاص آنها را ن یازهایاز خانه هستند، ن ختنيگر

o جلب  ایسراسر دن ايخودمان  ی پناهندگان در جامعه یازهایتا توجه عموم را به ن میبکن میتوان یچه کار م

  م؟یکن

o  کنند؟ یم تياز پناهندگان حما حاياز حقوق بشر صر کيکدام 

 گران لیتسه یبرا يیها يیراهنما
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پناهندگان  یعال یايساریکم یمطابق با ادعا

، تعداد پناهندگان ۲۰۱۰سال  انيسازمان ملل، تا پا

نفر در  ونیلیم ۷.۱۴نفر بوده،  ونیلیم ۵۵.۱۰

بدون  زینفر ن ونیلیم ۵.۳داخل کشورها آواره و 

 .اند شده تیتابع

 لياز دال يیها ع مهاجرت به طور عام فکر کنند. مثالکنندگان به موضو که شرکت دیکن یکار ت،یفعال یمعرف هنگام

باشد. در  بیآزار و تعق ايجنگ و  ،یخشکسال لرزه، نیزم ل،یس ،یشامل درس و کار، روش زندگ تواند یمردم م يیجا جابه

وامل رانش ع تواند یم ها ستیل نيا ی. مبنادیخالصه کن ستیدر دو ل امردم ر يیمختلف جابه جا ليدال ،یطوفان ذهن اِنيپا

در کشور  لیتحص ايکار  یبهتر برا یها )فرصت کنند یم جاديکه کشش ا یعوامل ايدر وطن(  بیآزار و تعق اي)جنگ 

 .( باشندگريد

. ديدار ازیطرح ن کيچارچوب مشابه کار کنند، به  کيکنندگان در  مشارکت نکهيا یقدم چهارم ]که در باال آمد[ برا در

 ی تجربه یکه کس یمانند جنگ، درصورت ی. موضوعدیجالب است، انتخاب کن ايگروه مناسب  شتریب یرا که برا یتیموقع

را انتخاب  شود یم یستيترور ی که شامل حمله یباشد، اما اگر داستان زیچالش برانگ تواند یاز آن نداشته باشد، م یمیمستق

را  لیمانند س یممکن قابل تصور باشد. اگر موضوع یاکه تا ج دیرا انتخاب کن یباشد. داستان تر انهيگرا واقع تواند یم دیکن

که سطح رودخانه در  ديیاست بگو تردر دره قرار داشته باشد، به زیو شهر شما ن دیانتخاب کن يیجا جابه لیبه عنوان دل

 یف جارها به حساب آمده و آب در تمام مناطق اطرا بردن پل نیاز ب یبرا یديتهد ،یناگهان ِلیحال باال آمدن است و س

باشد که باعث  ینیسنگ یها باران تواند یفرار م لیدل د،یکن یم یزندگ یمنطقه کوهستان اياگر در تپه  یخواهد شد. ول

خود را در  ديکه افراد با دیده حی. احتماال الزم است توضبرد یکنار جاده شده و شهر را در خود فرو م یها کوهِگِل  زشير

قادر به بازگشت به آنجا نخواهند بود و  گريکه در آن د یطيود تصور کنند. شراخ یمحل زندگ یحال فرار از شهرها

 .دور از خانه بروند اریبس یبه جا شهیهم ديشا اي یطوالن یمدت یمجبور هستند که برا

ضوع به عوامل مو نيدارد. ا یبودنشان به بلوغ افراد بستگ یکاربرد زانیو م کنند یکنندگان انتخاب م که شرکت یاقالم

آمده باشد و  لیمثال اگر س یدارد. برا یبستگ زیفرارشان  ن لیاز سال باشد، و دل یچه زمان نکهيمانند آب و هوا، ا یگريد

 نيبر ا دیکه مانند الوار شناور بر آب بتوانند از آن استفاده کنند. تاک دارند یرا بر م یزیآنها قادر به شنا نباشند، احتماال چ

 یوجود ندارد، هر چند که برخ یغلط اياست پاسخ درست  یشخص حیمساله، انتخاب و ترج یاست که وقتموضوع مهم 

  .باشند هیاز بق تر یتر و کاربرد ها ممکن است عاقالنه انتخاب

که از کشورشان به خاطر جنگ و  یانيجو در دانمارک، پناه یوقت

ر قرا یپرسش نیفرار کرده بودند در مقابل چن بیآزار و تعق

اولشان  تيگرفتند، همه آنها پاسخ دادند که پول را به عنوان اولو

مهم است اما  يیکارت شناسا اياند. پاسپورت  با خود همراه آورده

 یتوان یم شهیهم ،یمدارک داشته باش نيبه ا ازیبه قول آنها "اگر ن

گرم  یها نظر در مورد لباس نی." همیبخر یبا پول، مدارک تقلب

کتاب مقدس به  ز،ین یتعداد کم ی. برایرا بخر یخواه یکه م يیزهایچ یتوان یم شهیاست؛ با پول هم صادق زیو غذا ن
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 .شد یمحسوب م شان یمعنو یازهاین تيتقو یبرا یتيعنوان اولو

 یها انتخاب نکه،ياول ا رايز دیدار استفاد کن برچسب یبر اساس روش الماس و کاغذها یبند که از رتبه شود یم شنهادیپ

قابل  یبحث، کاغذها )و افکار( به راحت یو محسوس است و در ط ینیروش ع نيو دوم، ا ست یعیرطبیلق، دشوار و غمط

 .هستند صیتشخ

 

 

 

 

 

 

 نيگزيجا یشنهادهایپ

 :مثال یموضوعات استفاده شود. برا یمختلف تمام یها نگرش افراد نسبت به جنبه یبررس یبرا تواند یروش م نيا

 ست؟یشاد و سعادتمند چ ِیدوران کودک کيمهِم  ی سه مشخصه :کودکان

 ست؟یدارد چ ازین یچندفرهنگ یا در جامعه یزندگ یفرد برا کيکه  یمهم تیسه خصوص و مشارکت: شهروندان

 مهم است؟ اریبس تان یتان برا از فرهنگ  کدام سه جنبه و ورزش: فرهنگ

 ست؟یدارد چ ازیکارآمد ن ِیکراساز دمو یبرخوردار یکشور برا کيکه  یمهم زیسه چ: یدموکراس

 ِیخواه، رفت و آمد است. سه طرح بهساز از افراد توان یاریاز مشکالت بس یکي افراد توانخواه: هیعل ضیو تبع یناتوان

 ست؟یدر نظر گرفته شود چ نایکمک به افراد ناب یفرضا برا تواند یموثر که م اریبس ِیشهر

 یاز کشورها یحمل و نقل خود را با افراد ی لهیو وس ديبرو یطوالن سفر کيشما قرار است به  و تعصب: ضیتبع

را با  نيتمر دیتوان یم) دیرا انتخاب کن دیده یم حیترج شتریشراکت ب نيا یکه برا یتیشد. سه مل دیخواه کيمختلف شر

 .(دیادامه ده د،يشو کيکمتر شر تیلبا کدام سه م دیده یم حیموضوع که ترج نياضافه کردن ا

به  یالملل نیبه عنوان زبان ب ديکدام سه زبان را با دیکن یمردم، فکر م نیبهبود ارتباط و درک و تفاهم ب یبرا :شآموز

 کودکان سراسر جهان آموزش داد؟

خود مد نظر  ی ندهيآ یها نیدر معرض خطر را در کمپ ی کدام سه گونه ديوحش با اتیح یصندوق جهان :ستيز طیمح

 :توجه

و  فيمهاجرت، تعار ی درباره یا نهیجزوه در بخش اطالعات زم نيفصل پنجم ا در

"، و انيجو "، " پناهی"پناهندگان"، "آوارگان داخل نیمربوط به تفاوت ب حاتیتوض

 ."کارگران مهاجر" آورده شده است
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 قرار دهد؟

 .ديمحور وجود دارد را نام ببر تیجنس ضیکه هنوز تبع یاصل لیسه دل :تیجنس

 مهم هستند؟ اریبس تان یهزاره برا ی کدام سه هدف از اهداف توسعه  :یساز یجهان

در مورد  شتریبه کسب اطالعاِت ب ازیدر کشور شما جوانان ن اگرا؟يو ن،يِاِفدر ش،یالکل، حش ن،یتنباکو، کوکائ: یسالمت

 خدر را دارند؟م ی کدام سه ماده

 است؟  حقوق بشر کرده جيکمک را به ترو نيشتریب یا رسانه یدر ده سال گذشته، کدام سه نوآور :رسانه

 د؟یکن یدر کدام سه کشور زندگ دیده یم حیترج د،یاگر مجبور به فرار از کشور خود باش :مهاجرت

 هستند؟  کدام یصلح جهان یبزرگ برا ديسه تهد و خشونت: صلح

 ست؟یدر جهت محو فقر موفق باشد چ تواند یکه م یاقدام ايقدم سه  :فقر

 ست؟یانجام داد چ توان یم يیادگرایمقابله با گسترش بن یکه برا یسه کار مهم و باور: مذهب

 دیده شنهادی. سه راه پدیفکر کن آورد، یم اديرا به  یمل اي یخيتار داديرو کيدر شهرتان که  ادبودي یبنا کيبه  :یادآوري

 .و حفظ شود یو سوء استفاده، مستندساز فيبدون تحر جهیشناخته و در نت تیبتواند آشکارا به رسم یداديرو نیچن که

بعد، کدام سه  ی " وجود دارد؛ در مرحلهنی"م تیممنوع ی درباره یالملل نیقرارداد ب کيدر حال حاضر  :سميو ترور جنگ

 ممنوع شوند؟ دياسلحه با

 دارد؟ تیاهم تان یاز همه برا شتریمربوط به کاِر مناسب، ب ینسانکدام سه نقِض حقوق ا :کار

 یریگ یپ یبرا هايیشنهادیپ

" م؟يایبه داخل ب توانم یم اي"آ تیفعال تواند یبداند، م شتریب يیجو گروه عالقه دارد که در مورد مفهوم ترک خانه و پناه اگر

 ."مانع زبان" را انجام دهد اي

دارد بداند که چگونه خاطرات با  لياگر گروه تما گرداند؛ یشته، انواع خاطرات را برمگذ یدادهايکردن به رو فکر

 .حافظه" را انجام دهند یها "برچسب تیتوانند فعال یم گردند، یجنگ باز م یعموم یادبودهاي

 عمل یبرا يیها برنامه

حقوق بشر و  ی است و درباره که با خود خواهند برد کدام یزیکه سه چ دیخانواده، دوستان و همکاران بپرس از

  .دیپناهندگان بحث کن

 .دیبه آنها کمک کن دیتوان یکه چگونه م دینیکرده و بب دایکند را پ یو پناهندگان کار م انيجو که با پناه یسازمان محل کي
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