
 الكرامة: 
األساسيات 

 الكرامة: 
األساسيات 



لدينا المعرفة، والمال، والتكنولوجيا لحل 
أكثر المشاكل تعقيًدا. إذن لماذا يوجد 

الكثير من الكراهية، والظلم، والعنف، 
وعدم المساواة في عالمنا؟

لدينا المعرفة، والمال، 
والتكنولوجيا لحل أكثر المشاكل 

تعقيًدا. إذن لماذا يوجد الكثير من 
الكراهية، والظلم، والعنف، وعدم 

المساواة في عالمنا؟



 كل شخص يولد بكرامة. 
إنها قيمة متأصلة فينا. والكرامة جزء ال يتجزأ 
من كونك إنساًنا. فهناك الكثير من األمور التي 
تفرق بيننا مثل، اإلنتماءات العرقية، واألديان، 

ولون البشرة، ونوع الجنس، والسياسات، 
والحدود، والمكانة. إال أن الكرامة هي مركز 

المساواة األعظم. فهي تخترق كل االنقسامات، 
وتوحدنا حول إنسانيتنا المشتركة.



 الكرامة: 
األساسيات 

"إن االعتراف بالكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية وغير 
القابلة للتصرف لجميع أفراد األسرة البشرية هو أساس 

 الحرية والعدالة والسالم في العالم."   
- ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 1948



تأثير التموج 
تبدأ الكرامة بإدراك تقدير الذات المتأصل فينا، والقيمة األساسية لآلخرين. إن االعتراف بكرامة كل شخص يؤثر على طريقة تعاملنا مع 

أنفسنا ومع اآلخرين، ويحفزنا لبناء ثقافات الكرامة في ممنظماتنا، وأماكن عملنا، ومجتمعاتنا. وفي أعلى مستوى، فإن مبادئ الكرامة 
ستنشئ سياسات جديدة، وأنظمة اقتصادية جديدة، انتهاًء بمجتمعات وأمم أكثر عدالً، وانفتاًحا، وسالًما.

تأثير التموج 
من أجل تغيير أنفسنا ومجتمعاتنا بشكل حقيقي، فمن المهم أن تظهر مبادئ الكرامة في أربعة مجاالت. وهي تبدأ بإدراك الكرامة المتأصلة فيك. ثم يكون 

من المهم أيًضا اإلقرار بالقيمة األساسية لآلخرين - وبأن إنسانيتنا الفردية مرتبطة بإنسانية جميع الناس. بعد ذلك، يمكننا بناء ثقافات الكرامة في منظماتنا، 
ومدارسنا، وأماكن عملنا، ومجتمعاتنا. وفي أعلى مستوى، تؤدي مبادئ الكرامة إلى إنشاء سياسات جديدة، وأنظمة اقتصادية جديدة، انتهاًء بمجتمعات وأمم 

أكثر عدالً، وانفتاًحا، وسالًما.
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األمر يبدأ بك أنت
كل واحد منا ولد في هذا العالم بكرامة، ويستحق احترام كرامته.

الفرد



النشاط
مع مراعاة هذه االحتياجات، فّكر في وقت تم فيه احترام كرامتك . 1

واحتياجاتك. ماذا حدث؟ كيف كان شعورك؟ لماذا تعتقد أنك 
 شعرت بهذا الشعور؟ ماذا فعلت؟ 

اختياريًا: تشارك مع مجموعة صغيرة. 

اآلن فّكر في وقت تم فيه انتهاك كرامتك، وكانت قدرتك على . 2
تلبية احتياجاتك محدودة. ماذا حدث؟ كيف كان شعورك؟ لماذا 

 تعتقد أنك شعرت بهذا الشعور؟ ماذا فعلت؟ 
اختياريًا: تشارك مع مجموعة صغيرة.

إدراك كرامتك الذاتية، وقيمتك، 
وتقديرك لذاتك يمّكنك من:

التعامل بشكل أفضل مع عالم معقد وصعب في كثير من األحيان؛ «

مساعدة وحماية اآلخرين؛ «

أن تصبح صانًعا للتغيير؛ «

تغيير مجتمعاتك والعالم؛ «

تنمية المرونة والقوة الداخلية.  «

يتمثل جزء مهم من احترام كرامة اآلخرين في ضمان قدرة كل شخص 
على تلبية احتياجاته اإلنسانية األساسية:

السالمة: األمان البدني والنفسي.

االستقاللية: السيطرة على بيئتنا وظروفنا.

التواصل مع اآلخرين: العالقات الشخصية الوثيقة التي تسمح لنا باالعتماد 
على المشاعر، ومشاركتها مع بعضنا البعض.

الشعور بالهدف: األهداف التي تمنح حياتنا معنى. 

الفرد



لماذا نفقد رؤية الكرامة؟
الكرامة تبدأ بكل واحد منا. والخطوة التالية هي رؤية واحترام 

الكرامة لدى كل شخص آخر.
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العالقات



العالقات

نحن البشر ننجذب بشكل طبيعي إلى األشخاص والمجموعات 
المشابهة لنا. 

نحن نميل إلى االرتباط بمن يشاركوننا نفس العرق، والدين، والجنسية، والميل الجنسي، 
والمكانة، ونوع الجنس، والقدرات، والوضع االجتماعي. ومن السهل رؤية األشخاص خارج 

هذه المجموعات على أنهم "اآلخرين". لكّن كل األشخاص على هذا الكوكب يتشاركون في 
هوية أكبر بكثير: فالكل أعضاء في األسرة البشرية.

النشاط

فّكر في نزاع شخصي أو عالمي ناجم عن تجريد أشخاص من إنسانيتهم، أو إهانتهم، أو 
النظر إليهم على أنهم "آخرين". لّخص التجربة لنفسك على الورق، أو شاركها مع اآلخرين 

إذا كنت تعمل في مجموعة صغيرة.



 احترام كرامة كل شخص
كل شخٍص منا له الحق في أن يعاَمل بكرامة. وفي المقابل، علينا 

جميًعا مسؤولية التعامل مع كل شخص آخر بكرامة.

احترام الكرامة في كل شخص
كل شخٍص منا له الحق في أن يعاَمل بكرامة. وفي المقابل، علينا 

جميًعا مسؤولية التعامل مع كل شخص آخر بكرامة.

العالقات



 مقتبس من دونا هيكس، مركز ويزرهيد للعالقات الدولية، جامعة هارفارد. 
حقوق الطبع والنشر © 2011 دونا هيكس

النشاط
بشكل فردي أو في مجموعة، اختر ثالثة من العناصر األساسية . 1

العشرة للكرامة، التي تقوم مدرستك أو منظمتك أو مجتمعك 
بتنفيذها بشكل جيد. 

اآلن اختر ثالثة عناصر يمكن لمدرستك أو منظمتك أو مجتمعك . 2
تحسينها، واذكر كيفية القيام بذلك.  

 العناصر األساسية العشرة للكرامة
 دونا هيكس هي خبيرة مشهورة في مجال الكرامة، ومؤلفة كتاب

.Dignity and Leading with Dignity 

توضح دكتور هيكس أنه عندما نحترم كرامة شخص ما، فإننا:
نقبل هويته ونمنحه الحرية في التعبير عن ذاته الحقيقية، دون خوف من أن يتم الحكم 

عليه بشكل سلبي. 

نعترف بصفاته الفريدة، وأساليب حياته، ونشيد بمساهماته، وأفكاره، وتجاربه. 

نقدره ونشعره بأنه يتم رؤيته وسماع صوته. ونصدق على مخاوفه، وما مّر به، 
ونستجيب لها. 

نحتويه ونجعله يشعر باالنتماء، وبأنه جزء من المجتمع. 

نشعره باألمان— من الناحية الجسدية، ومن ناحية خوفه من الشعور بالخزي أو 
التعرض لإلهانة. 

نعامله بالعدل وبالمساواة. 

نمنحه شعوًرا بالحرية واالستقاللية، ونمّكنه من تجربة إحساس األمل واإلمكانية. 

نسعى للتفاهم ونمنحه الفرصة لتوضيح تجاربه وآرائه. 

نمنحه الثقة من خالل االنطالق من فرضية أنه يتمتع بدوافع جيدة، وأنه يتصرف 
بنزاهة. 

نعتذر ونتحمل المسؤولية إذا انتهكنا كرامته. نحن نلتزم بتغيير سلوكياتنا المؤذية. 

العالقات



الكرامة مقابل االحترام
كثيًرا ما يتم استخدام كلمتي الكرامة واالحترام بشكل متبادل. لكن في 

واقع األمر فإن الكلمتين مختلفتان. 

العالقات



العالقات

النشاط

فّكر في أشخاص من التاريخ أو األدب أو األفالم أو من أسرتك أو مجتمعك:
أظهروا كرامتهم رغم عدم التعامل معهم باحترام «

تم احترامهم، ومع ذلك ال يعاملون الناس بكرامة «

تم احترامهم، ويحترمون كرامة اآلخرين «

الكرامة متأصلة.
 نحن جميًعا مولودون بالكرامة، وال يمكن نزعها منا. فهي جوهر 

هويتنا وتقديرنا لذاتنا. االحترام مكتسب. تحصل على االحترام من اآلخرين اعتماًدا على تصرفاتك أو 
قدراتك أو إنجازاتك. ال تحتاج إلى احترام سلوك شخص ما، ولكن يجب عليك دائًما أن تتذكر كرامته 
المتأصلة. هذا األمر يساعدك على التحرر من الدوائر المفرغة لالنتقام، والكراهية، واالستياء، التي 

تكمن في قلب العديد من الصراعات داخل العائالت، والمجتمعات، والمنظمات، والمجتمع.



كيف يمكنك إنشاء ثقافات 
الكرامة؟ 

ثقافات الكرامة



يجب ممارسة الكرامة مثل أي مهارة. تنمية الوعي 
بالكرامة لدينا يساعدنا في البقاء أوفياء لجوهرنا، 

عندما يؤذينا شخص ما. فّكر في سبب توقير 
أشخاص مثل غاندي، وروزا باركس، ونيلسون 
مانديال، ومالال يوسفزي: إن معاركهم من أجل 

حقوق اإلنسان متجذرة في التعاطف والحب وليس 
في االنتقام والكراهية. إذا كرسنا أنفسنا لممارسة 
الكرامة في حياتنا اليومية، فبإمكاننا بناء الكرامة 

في مدارسنا، وأماكن عملنا، ومجتمعاتنا.



النشاط
بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة، فّكر كيف يمكن للعناصر األساسية 

العشرة للكرامة المساعدة في تغيير:

فصولنا الدراسية؟ «

مدارسنا؟ «

وسائل التواصل االجتماعي؟ «

أماكن عملنا؟ «

أي منظمة أو مجموعة مهمة بالنسبة لك؟ «

لقد قمت بخطوتين حاسمتين في 
رحلة كرامتك:

لقد قمنا بتغطية أو مجالين من مجاالت الكرامة - إدراك تقدير الذات 
المتأصل فيك، واالعتراف بكرامة اآلخرين وقيمتهم. واآلن حان وقت العمل 

مًعا إلنشاء ثقافات الكرامة من خالل اتخاذ إجراءات فعلية. 

القيادة مهمة

كل المنظمات لديها ثقافاتها، التي تنعكس في طريقة تعامل األشخاص مع 
بعضهم البعض، وكيفية إنجاز األعمال، وما الذي ُيعد مقبوالً، وما الذي ُيعد 

غير مقبول.

يلعب القادة دوًرا خاًصا في تحديد أو تغيير ثقافات المنظمات، ولهذا السبب 
توجد حاجة للقادة الذين يفهمون ويطبقون مبادئ الكرامة في كل مكان: في 

المدارس، والحكومات، والمؤسسات غير الربحية، والشركات، وفي كل 
مكان عمل.

دعوة للعمل

ما هو اإلجراء الذي يمكنك اتخاذه هذا األسبوع، إلنشاء ثقافة الكرامة أو 
المساهمة فيها:

في مدرستك؟ «

في مجتمعك؟ «

في منزلك؟  «

ثقافات الكرامة



بناء مجتمعات وأمم الكرامة

المجتعمات + األمم



النشاط

 تخيل مكاًنا يتم فيه احترام كرامة كل إنسان. 
كيف سيبدو هذا المكان؟ اكتب عن هذا األمر أو ارسم، أو اصنع مقطع فيديو، أو عّبر عن هذا األمر 

بأي طريقة ابتكارية تفضلها.

الخطوة األخيرة في رحلة الكرامة الخاصة بنا هي األصعب. 
في النهاية، نرغب في بناء مجتمعات وأمم كاملة، بحيث تكون مبادئ الكرامة مغروسة في قلب 

سياستنا، واقتصادنا، وتعليمنا، ورعايتنا الصحية، وأنظمة العدالة لدينا. والسؤال األساسي هو: ما هو 
نوع العالم الذي نرغب في الحياة فيه، ونقله ألطفالنا؟ ُيظهر لنا التاريخ أن األفراد والمجموعات، 

الذين يعملون أحياًنا بمفردهم، وأحياًنا مع قادة مستنيرين، يمكنهم تحويل مجتمعاتهم إلى مجتعمات تدافع 
عن قيم المساواة، والحرية، والتسامح، وحرية التعبير.

المجتعمات + األمم



نحن نبني حركة عالمية تؤمن بشكل 
راسخ بأن إنسانيتنا المشتركة تعتمد على 
احترام كرامة اآلخرين. ساعد على شفاء 

مجتمعك. شارك في تغيير العالم. كن 
صانع األمل. انضم إلينا.



انضم إلى الحركة

GlobalDignity@ 
GlobalDignity@ 

global__dignity@

globaldignity.org
REZA/rezaphoto.org©

شكر خاص لمؤسسة INSIDE OUT على كرمها معنا في السماح لنا باستخدام صور من المشروع خالل هذا العرض التقديمي.


