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الخطة  العربية للتربية على حقوق اإلنسان

اإلطار العام للخطة

متهيد
تعد التربية على حقوق اإلنسان عملية طويلة املدى ومستمرة مدى احلياة تهدف أساسا إلى 
تعزيز قيم التسامح والتضامن والتعاون بني البشر حتى يتسنى خلق الظروف املالئمة حلياة أفضل 
لبني البشر تسودها احلرية والعدالة والكرامة واملساواة ومنع الصراعات وانتهاكات حقوق اإلنسان 
اإلنسان  حقوق  جميع  فيها  حتظى  مجتمعات  إقامة  بقصد  الدميقراطية  املشاركة  عمليات  ودع��م 

للناس كافة بالتقدير واالحترام. 

وتشربهم  األجيال،  بني  اإلنسان  حقوق  مفاهيم  لنشر  فعالة  أداة  والتعليم  التربية  أن  ومبا 
لتحقيق  املناسبة  الفضاءات  تعد  ق��دوة،  من  املربي  وما ميثله  لها،  املصاحبة  واألنشطة  مبضامينها 
األهداف املنشودة في هذا املجال، فإنه من اجلوهري في هذا الصدد استحداث رؤية جديدة للتعليم 
تنطلق من توسيع التعريف التقليدي للتعليم لكي يعالج حتديات جديدة مثل ارتباطه باالحتياجات، 
والقيم العاملية حلقوق اإلنسان واتخاذ القرارات على أساس من املعرفة، وهذا يعني أن التربية على 
االجتاهات  بتعزيز  أيضًا  تتعلق  وإمن��ا  فحسب،  وامل��ه��ارات  املعارف  بتوفير  تتعلق  ال  اإلنسان  حقوق 
واملواقف والسلوكيات التي تسمح للناس باملشاركة في حياة مجتمعاتهم احمللية والوطنية بطريقة 
بناءة يحترمون بها أنفسهم واآلخرين، وينبغي لألجيال أن يتعلموا حقوق اإلنسان من خالل معايير 
ومبادئ حقوق اإلنسان وهى تنفذ في الواقع العملي، وفي قاعة الدرس، وفي املنزل، وباقي مؤسسات 

التنشئة االجتماعية.

وفي هذا اإلطار يأتي قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالرياض رقم 
391 د .ع بتاريخ 3/29/ 2007 القاضي بوضع خطة عربية للتربية على مبادئ حقوق اإلنسان للفترة 
حلقوق  عربية  إقليمية  منظومة  إلنشاء  العربية  ال��دول  جامعة  حرص  مع  لينسجم   2014  -2009
اجلهود  إط��ار  في  يندرج  كما  عليها  والتربية  بها  والنهوض  اإلنسان  حقوق  حماية  تضمن  اإلنسان 
العربية الرامية إلى تعزيز نشر ثقافة حقوق اإلنسان والتربية عليها ومتابعة لتوصيات ندوة بيروت 
1997 حول التربية على مبادئ حقوق اإلنسان في التعليم األساسي، ومؤمتر الرباط اإلقليمي 1999 
بالتربية على حقوق  بيروت 2003 اخلاصة  ون��دوة  العربية،  ال��دول  في  اإلنسان  للتربية على حقوق 
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اإلنسان بالتعليم الثانوي، وورشة الدوحة 2004 حول التربية على حقوق اإلنسان في املنهج الدراسي 
بدول مجلس التعاون بدول اخلليج العربي، ووثيقة تونس 2004 حول املساهمة العربية في البرنامج 

العاملي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان.

الصادر عن جلنة  القرار 71/2004  القرار في سياق حرص عربي على تفعيل  يأتي هذا  كما 
حقوق اإلنسان في األمم املتحدة، الذي أوصى املجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته لعام 2004 
مجال  في  للتثقيف  عامليًا  برنامجًا  بإعالن  واخلمسني  التاسعة  دورتها  في  العامة  اجلمعية  بدعوة 
دعم  أجل  متعاقبة من  إلى مراحل  وينقسم  م   2005 الثاني  كانون   / يناير  في  يبدأ  اإلنسان  حقوق 
البرامج اخلاصة بالتثقيف في مجال حقوق اإلنسان في جميع القطاعات ويطلب  وتطوير تنفيذ 
القرار من مفوضية األمم املتحدة أن تعد بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
)اليونسكو( ومع سائر العناصر الفاعلة املعنية احلكومية وغير احلكومية خطة عمل للمرحلة األولى 

2005-2007 من البرنامج العاملي املفتوح تركز على نظم املدارس االبتدائية والثانوية.

ملطالبة  العربية  ال��دول  جامعة  بها  قامت  التي  املجهودات  مع  كذلك  القرار  ه��ذا  وينسجم 
الدول العربية مبواصلة تنفيذ الفقرة الثانية من قرار مجلس اجلامعة رقم 6090 د.ع )115( بتاريخ 
2001/3/12 والداعي إلى موافاة األمانة العامة ببرامجها وجتاربها الوطنية في مجال التربية على 
حقوق اإلنسان وتعميمها على الدول األعضاء لالستفادة منها في تبادل التجارب واخلبرات ، وتعزيز 
التنسيق والتعاون بني اجلام�عات واجلهات املعنية وخاصة أجهزة اإلعالم لنشر الوعي بحقوق اإلنسان، 
وكذلك مع الفقرة الثانية من قرار مجلس جامعة الدول العربية 6640 د.ع )125( بتاريخ 2006/3/4 
باملبادرة باالسترشاد بالدراسة التي مت إعدادها في إطار جامعة الدول العربية املتعلقة بالتربية على 

حقوق اإلنسان »خطوط استرشادية عامة لتعليم حقوق اإلنسان في الدول العربية«.

كما يتناغم هذا القرار أيضًا مع ما أبدته الدول العربية من اهتمام متصاعد بالتربية على 
حقوق  إدم��اج  مجال  في  س��واء  بالتقدير  اجلديرة  التجارب  بعض  ترجمته  وال��ذي  اإلنسان  حقوق 
واضحة  واستراتيجيات  في مجال وضع خطط  وكذلك  التدريب  أو مجال  عليها  والتربية  اإلنسان 

املعالم واألهداف وفترات التدريب.

وتنفيذًا لتلك التوجهات مت تشكيل فريق العمل من اخلبراء العرب إلعداد مشروع اخلطة 
العربية للتربية على حقوق اإلنسان 2009-2014 الذي نفذ مهمته خالل سبتمبر 2007-يناير 2008
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أوالً: املبادئ العامة حلقوق اإلنسان:
< العاملية والكونية: جميع الناس يتمتعون باحلقوق نفسها وأنه ال أساس للتمييز بينهم.

< الشمولية والتكاملية: حقوق اإلنسان وحدة متماسكة وغير قابلة للتجزئة.
<  املساواة وعدم التمييز: حقوق اإلنسان هي حق كل فرد يتمتع بها بدون أي شكل من أشكال 

التمييز على أساس العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير 
السياسي أو األصل العرقي أو الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع أخر.

< املشاركة: كل األفراد والشعوب لها احلق في املشاركة الفعلية والفاعلة في تنمية اجتماعية 
واقتصادية.

ثانياً: املرجعيات املتعلقة بالتربية على حقوق اإلنسان:
العربية  املواثيق  ثم  السماوية  الديانات  لتعاليم  السمحة  القيم  إلى  إجمااًل  تستند هذه اخلطة 

والدولية ومنها اآلتي: 
< اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948.

< االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز في التعليم الصادرة في باريس عام 1960.
< العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966.

< العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 1966.
<  التوصية اخلاصة بشأن التربية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدولي والتربية 
في مجال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية الصادرة عن املؤمتر العام لليونسكو في دورته الثامنة 

عشر 1974.
< اتفاقيات جنيف األربعة 1949 والبروتوكوالن امللحقان بها 1977. 

< اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 1979.
<  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو غير اإلنسانية أو املهينة 

.1984
<  االتفاقية الدولية اخلاصة بحقوق الطفل 1989 والبروتوكوالن امللحقان بها الصادران عام 2000.

< إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم 1990.
املتحدة  األمم  عشرية  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  مبوجبها  أعلنت  التي   184/49 التوصية    >

للتربية على حقوق اإلنسان، 2004-1995.



5

<  اإلعالن املتعلق بالتربية على السلم وحقوق اإلنسان والدميقراطية املعتمد من قبل املؤمتر الدولي 

للتربية وتبناه املؤمتر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين 1995.

<  إعالن الرباط من أجل خطة عربية للتربية على حقوق اإلنسان 1999.

< امليثاق العربي حلقوق اإلنسان 2004م.

< اخلطوط االسترشادية العامة لتعليم حقوق اإلنسان في الدول العربية 2006.

< البرنامج العاملي املفتوح لألمم املتحدة للتربية على حقوق اإلنسان 2007-2005.

إضافة إلى املبادرات واملؤمترات والندوات العربية والدولية ذات العالقة بهذا املجال.

ثالثاً: اإلشكاليات التي تواجه التربية على حقوق اإلنسان
تواجه املنظومة التربوية العربية العديد من اإلشكاليات املرتبطة بالتربية على حقوق اإلنسان 

من حيث مدى:

1- التوفيق بني العاملية واخلصوصية.

2- تضمني املناهج والبرامج ثقافة حقوق اإلنسان.

3- توافر العنصر البشري املؤهل للقيام مبهام التربية على حقوق اإلنسان .

4- توافر املوازنات املالية لتنفيذ برامج للتربية على حقوق اإلنسان.

5 - إسهام القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية وباقي مؤسسات التنشئة االجتماعية في مجال 

التربية على حقوق اإلنسان.

6- إسهام املؤسسات اإلعالمية في مجال التوعية والتثقيف بحقوق اإلنسان.

7- إسهام مؤسسات املجتمع املدني في مجال التربية على حقوق اإلنسان.

رابعاً: الرؤية املستقبلية للتربية على حقوق اإلنسان: 
تنشئة أجيال مؤمنة بحقوق اإلنسان ومتمثله لها

خامساً: أهداف اخلطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان:
تتضمن اخلطة جملة من األهداف العامة وإجراءات حتقيقها وهي كاآلتي:
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الهدف العام األول:
إدماج حقوق اإلنسان في املنظومة التربوية في مختلف املراحل التعليمية.

ويتحقق الهدف من خالل اآلتي:
1- إجراء دراسات مسحية تشخيصية لواقع حقوق اإلنسان في املواد الدراسية.

2- بناء مصفوفة القيم واملبادئ واملفاهيم حلقوق اإلنسان لدمجها في املناهج والبرامج.
3- تضمني حقوق اإلنسان في املنظومة التربوية ومؤسسات التنشئة االجتماعية. 

4- إعداد أدلة تربوية للتربية على ثقافة حقوق اإلنسان.
5- وضع اآلليات واألساليب املناسبة للتقومي. 

الهدف العام الثاني :
تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها في مجال التربية على حقوق اإلنسان.

ويتحقق الهدف من خالل اآلتي:
وضع برامج تدريبية للمعنيني بالتربية على حقوق اإلنسان.

تخصيص مادة دراسية مستقلة حلقوق اإلنسان مبؤسسات التعليم العالي ومعاهد إعداد 
املعلمني ومراكز التدريب.

الهدف العام الثالث :
تهيئة البيئة التعليمية للتربية على حقوق اإلنسان.

ويتحقق الهدف من خالل اآلتي:
1- دعم العالقات اإلنسانية وتعزيزها بني مختلف املكونات داخل املؤسسات التربوية. 

2- توفير مختلف التجهيزات والوسائط التعليمية املرتبطة بالتربية على حقوق اإلنسان.
3- توظيف األنشطة التعليمية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان.

الهدف العام الرابع:
توسيع املشاركة املجتمعية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان.

ويتحقق الهدف من خالل اآلتي:
1- العمل على إشراك مؤسسات املجتمع املدني في التربية على حقوق اإلنسان.

2- تفعيل دور املؤسسات اإلعالمية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان.
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3- تفعيل دور األسرة في التربية على حقوق اإلنسان.
4- تفعيل دور باقي مؤسسات التنشئة االجتماعية في مجال التربية على حقوق اإلنسان.

سادساً: مرتكزات تنفيذ اخلطة:
يعالج هذا احملور جملة من األمور األساسية املساعدة على حسن بلورة وتنفيذ اخلطة من 

الناحية اإلجرائية والفنية ويتضمن: 
1- تبني مقاربة تربوية تركز على حقوق اإلنسان باعتبارها كفايات وقدرات ومهارات. 

2- اعتماد مقاربة أفقية دينامية متتد عبر التخصصات واملواد التعليمية والتقنيات التربوية.
3- التنشئة على ثقافة حقوق اإلنسان في جميع املراحل الدراسية.

4-  التأكيد على دور الشراكة بني املكونات األساسية الفاعلة في مجال التربية على حقوق اإلنسان 
على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي. 

5- التأكيد على االندماج واملرونة والواقعية وإمكانية التطبيق.
6- اتخاذ اإلجراءات والترتيبات الالزمة مع االستفادة من التجارب واألدبيات اإلقليمية والدولية.

سابعاً: مراحل اخلطة:
ميتد تنفيذ اخلطة من عام 2009م وحتى عام 2014م

الفترة األولى: فترة التهيئة
تتطلب اخلطة اتخاذ جملة من التدابير القبلية منها:

العربية  اللجنة  بإشراف  العربية  الدول  بني  اخلبرات  وتبادل  والتنسيق  للتواصل  آليات  -  إنشاء 
الدائمة حلقوق اإلنسان.

- تدريب الطاقم البشرى املختص باإلشراف على تنفيذ اخلطة.

الفترة الثانية: فترة التنفيذ
وذلك عبر ثالث مراحل:

أ- املرحلة التمهيدية:
يتطلب التحضير والتخطيط الوطني القطاعي واملؤسساتي إعداد الترتيبات اإلدارية اآلتية:

1- إجراء دراسات مسحية تشخيصية.
2-  تقومي املناهج والبرامج والكتب الدراسية بناء على مرتكزات اخلطة العربية للتربية على حقوق 

اإلنسان.
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3- توفير املعينات التربوية الالزمة لتنفيذ اخلطة.
4- تدريب العنصر البشري والكوادر التربوية وتأهيلها لتنفيذ اخلطة.

5- توفير امليزانية الالزمة لتطبيق اخلطة.

ب- مرحلة التجريب والتعميم:
جتريب الوسائل واألدوات التربوية وغيرها التي يتم إعدادها على عينة من املؤسسات التربوية 

من أجل تقوميها وتعميمها.

ج- مرحلة املتابعة والتقييم:
السابقتني، حيث تقوم كل دولة عربية بإعداد تقارير  املرحلتني  وهي عملية مستمرة تساير 
دورية ملنجزات اخلطة ترفع إلى اجلهة املعنية في جامعة الدول العربية، عقب كل مرحلة من أجل 
تقييم هذه التجارب وتبادل اخلبرات، وتقييم اخلطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان ورسم معالم 

خطة العمل املستقبلية.

ثامناً: متطلبات تنفيذ اخلطة:
يقتضي تنفيذ هذه اخلطة عددًا من املتطلبات األساسية وهي كاآلتي:

1-التشريعات والسياسات: 
تنظر الدول في إمكانية املصادقة على االتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتربية على حقوق 

اإلنسان. 
تضمن هذه اخلطة في السياسة التربوية للدولة وتراعى في إطار التخطيط العام وتخصص 

لها املوارد البشرية واملادية والفنية الالزمة.
تصدر الدول القوانني والقرارات املنظمة لذلك.

2- الهياكل والبنيات:
تعهد مهمة اإلشراف إلى جلنة وطنية عليا مهامها التدبير واإلدارة والتسيير العام للخطة، 
مع املبادرة إلى إحداث أو تعزيز البنيات واملؤسسات املسؤولة عن تنفيذ وتقييم وتتبع هذه اخلطة على 
هيئة جلان فرعية متخصصة داخل كل قطاع من القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية املعنية 

ومؤسسات املجتمع املدني.
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3- العنصر البشري:
وألهمية العنصر البشري في تنفيذ اخلطة، فإن األمر يتطلب ما يلي: 

- تدريب مدربني يشرفون على عملية تنفيذ اخلطة. 
- تعزيز برامج التربية على حقوق اإلنسان في مراكز ومعاهد التدريب والتكوين. 

-  تنظيم دورات تدريبية مستمرة تعتمد مختلف التقنيات واألساليب التربوية ذات الصلة بحقوق 
اإلنسان. 

-   إعداد فئة من املتخصصني في مجال التربية على حقوق اإلنسان على املستوى اإلداري والتربوي 
والتخطيط والتأليف واملنهجية والتقومي ...

4- اجلانب املالي: 

نظرًا ألهمية العنصر املالي في تنفيذ برامج اخلطة، فإنه يتطلب اآلتي:
> توفير املوازنة املناسبة لدعم تنفيذ برامج اخلطة.

>  توقيع شراكات مالية وطنية وإقليمية ودولية للمساهمة في تغطية بعض نشاطات هذه اخلطة 
مع احلرص على احترام خصوصيتها وأهدافها.

5- آليات التواصل والتمثيل والشراكة:
ضمانًا لنجاح تنفيذ اخلطة، يحتاج ذلك إلى:

نشرات  اإلع��الم،  وسائل  خ��الل  من  اخلطة  بتنفيذ  املعنيني  بني  الدائم  التواصل  آليات  -  تعزيز 
تواصلية، وسائل فنية، حمالت توعية، مطبوعات...

-  ربط جسور التنسيق والتعاون مع باقي األقطار العربية حتت إشراف اللجنة العربية الدائمة 
حلقوق اإلنسان. 

املساعدة على  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  التعاون  واتفاقيات  الشراكات  التشجيع على عقد    -
حسن تنفيذ اخلطة.

تاسعاً: اجلهات املعنية بتنفيذ اخلطة
إن أمر تنفيذ هذه اخلطة تقوم به جميع القطاعات احلكومية ) التربية والتعليم العالي، 

حقوق اإلنسان، اخلارجية، األوقاف والشئون اإلسالمية، الداخلية، العدل، اإلعالم، العمل والشؤون 
االجتماعية، التنمية االجتماعية، مجالس الطفولة( ومؤسسات املجتمع املدني في إطار تتكامل 

فيه األدوار واجلهود.
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اجلانب التربوي للخطة 

متهيد:
تستهدف اخلطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان 2009 2014 نشر ثقافة حقوق اإلنسان في 
على  أو  والتعليمية،  التربوية  املنظومات  مستوى  على  سواء  وتعزيزها،  ودعمها  العربية  املجتمعات 
مستوى باقي مؤسسات التنشئة االجتماعية، أو على مستوى سائر القطاعات احلكومية واملؤسسات 

الوطنية ومنظمات املجتمع املدني.
وتتضمن اخلطة في جانبها التربوي جزأين أساسيني:

- التربية على حقوق اإلنسان في املجال التعليمي.
- التربية على حقوق اإلنسان في باقي مؤسسات التنشئة االجتماعية األخرى.

اجلزء األول: التربية على حقوق اإلنسان في املجال التعليمي
املناهج  هي:  مجاالت  ثالثة  التعليمي  باملجال  املرتبط  التربوي  جانبها  في  اخلطة  هذه  تتناول 

والبيئة التربوية والتدريب.

أواًل/ مجال املناهج
احلديث عن املناهج هنا ال يحيلنا بالضرورة إلى منهج ملادة مختصة بتدريس حقوق اإلنسان، كما 
ال يحيلنا إلى منهج يتضمن مواد معينة يعتقد أنها حاملة للقيم واملفاهيم أكثر من غيرها، بقدر 
واملفاهيمية  القيمية  باملنظومة  االرتباط  ذات  واخلاصة  العامة  املواصفات  طبيعة  على  يحيلنا  ما 
احلقوقية التي ينبغي أن تراعى وتؤخذ بعني االعتبار في جميع املواد الدراسية بدون استثناء، وهذا 

ال مينع أن تكون هناك مادة متخصصة في التربية على حقوق اإلنسان.
وهذا التصور هو ما نصطلح عليه باملقاربة املندمجة للتربية على حقوق اإلنسان )طريقة إلدماج 
قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان بشكل أفقي في املواد الدراسية(، مما يجعل املتعلم في عالقة 
مباشرة أو غير مباشرة مع قيم ومبادئ ومفاهيم ثقافة حقوق اإلنسان في كل املواد الدراسية ومع 
كل املعلمني وفي كل احلصص الدراسية املقررة، وهذه املقاربة املندمجة للتربية على حقوق اإلنسان 
هي التي متكننا في نهاية املطاف من التكوين املتكامل للمتعلم في جميع أبعاده الفكرية والنفسية 
واالجتماعية، وتأهيله الحترام حقوق اآلخرين والدفاع عن حقوقه املشروعة، واإلميان بها وممارستها. 

وبناء على ذلك، ينبغي للمناهج أن تتميز باآلتي:
1- �الوضوح في الرؤية اخلاصة بكيفية إدماج قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان في املنظومة 

التربوية.
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2- التكامل في إدماج القيم التربوية ذات الصلة بثقافة حقوق اإلنسان.
3- االستثمار املناسب لألنشطة الصفية والالصفية لتدعيم ثقافة حقوق اإلنسان.

وفي ضوء كل من نتائج الدراسات املسحية لواقع حقوق اإلنسان في املواد الدراسية، 
ومصفوفة القيم واملبادئ واملفاهيم، يتم إدماج حقوق اإلنسان في قطاعي التربية والتعليم العالي 

من خالل اآلتي:
1- أهداف املنظومة التربوية.

2- أهداف املنهج التعليمي لكل مادة من املواد الدراسية.
3- شكل وحدات ودروس مستقلة ضمن املواد الدراسية.

4- شكل مفاهيم ومصطلحات ضمن املواد الدراسية.
5- األنشطة الالصفية.

6- أساليب التقومي.

كما ينبغي تخصيص مادة دراسية مستقلة حلقوق اإلنسان في مؤسسات التعليم العالي، 
ومعاهد ومراكز تدريب املعلمني.

وميكن تعزيز هذا بالعمل بإعداد اآلتي:
1-  دليل مرجعي إثرائي عام للتربية على حقوق اإلنسان في كل مرحلة من املراحل التعليمية 

يتضمن جانبني:
> معرفي )قيم ومفاهيم ومبادئ ومواثيق حقوق اإلنسان.....(.

> تطبيقي )أنشطة وأساليب تدريسية ...الخ(.
1- تضمني ثقافة حقوق اإلنسان في أدلة املعلم للمواد الدراسية.

2-  كتيبات إثرائية تتضمن قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان في: اإلسالم واالتفاقيات الدولية 
واإلقليمية وممارسة األنشطة الالصفية داخل املؤسسات التعليمية.

وكون الكتاب املدرسي أحد أهم عناصر املنهج، يحتم عرضة وتقدميه ملفاهيم حقوق اإلنسان 
تستحضر املنطلقات واملرتكزات التي أكد عليها اإلطار العام للخطة، وأن يراعي محتواه اآلتي:

1-  إمناء شخصية وطنية مؤمنة بقيم حقوق اإلنسان، ومنفتحة على احمليط العاملي.
2- مناسبة خلصائص منو الطالب.

3- التدرج في عرض قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان.
4-  مركزة وفاعلة في ترسيخ قيم التسامح واالنفتاح والتعايش وحق االختالف مع اآلخر، 
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واالنفتاح على الثقافات األخرى، وفق ضوابط الدين اإلسالمي والديانات السماوية األخرى.
5- تراعي محتوياتها العالقة التفاعلية بني املدرسة واملجتمع.

6- متضمنة لقضايا جديدة في مجال حقوق اإلنسان .

ثانياً: مجال البيئة التربوية:
�إن القناعة الراسخة التي تعبر عنها اخلطة العربية للتربية على مبادئ حقوق اإلنسان 

2009-2014، يجب أن تطال مستوى العالقات واحلياة باملؤسسات التعليمية، وأن تساهم في ممارسة 
الطالب ومختلف مكونات العملية التربوية والتعليمية األخرى لتجارب عملية تعزز املواطنة على 

قاعدة احترام احلقوق والواجبات ، عبر تفعيل آليات البيئة التربوية وتأهيلها. وتقترح اخلطة على 
هذا املستوى مجموعة من اآلليات واإلجراءات، منها:

1- استحضار مواد االتفاقيات الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان.
2- تفعيل األندية التربوية في املؤسسات التربوية.

3- بناء العالقات داخل املؤسسات التربوية على قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان.
4- استثمار املناسبات الوطنية واإلقليمية والعاملية من أجل ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان.

وتركز اخلطة على ربط الطالب ببرامج التربية على حقوق اإلنسان، وذلك عن طريق:
1- العمل على جعل بيئة املؤسسات التربوية مجااًل لتنمية ثقافة حقوق اإلنسان.

2- تشجيع الطالب على املشاركة اإليجابية واالنخراط في البيئة التربوية بكل مكوناتها.
3-  حتفيز مكونات البيئة التربوية على اإلسهام في بلورة املعاني السامية للمسؤولية وروح التعاون 

واملشاركة اإليجابية.
4- التدريب على ممارسة قيم ومبادئ الشورى والدميقراطية من خالل مجالس الطالب.

ثالثاً: مجال التدريب:
 تهدف هذه اخلطة إلى تدريب الكوادر التربوية في مجال حقوق اإلنسان.

1- الفئات املستهدفة:
أ- املدربون في مجال التربية على حقوق اإلنسان.

ب- الهيئة التدريسية مبراكز ومعاهد تدريب وتأهيل املعلمني واملعلمات.
ج. أعضاء هيئة التدريس والهيئات اإلدارية والتربوية في قطاعي التربية والتعليم العالي.

د. العاملون في مجال التربية على حقوق اإلنسان مبؤسسات املجتمع املدني.
ه�. الطالب الفاعلون في األنشطة الطالبية املختلفة.
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2- البرامج التدريبية:
ومن أمثلتها برامج تدريبية في مجال:

 أ- إنتاج األدلة املرجعية للتربية على حقوق اإلنسان واستثمارها.
ج- الطرق والوسائط التربوية للتربية على حقوق اإلنسان.

د-كيفية تضمني قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان في املناهج الدراسية.
ه�. تعزيز العالقات اإلنسانية بني مختلف مكونات املؤسسة التربوية.

و. التقنيات واألساليب اخلاصة بالتربية على حقوق اإلنسان. 

ومن املؤشرات الدالة على تنفيذ أهداف اخلطة ما يلي:
> وجود خبرات داخل كل دولة في مجال التربية على حقوق اإلنسان.

> كتب مدرسية متضمنة لقيم ومبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان ومعززة لثقافتها.
حقوق  على  التربية  مجال  ف��ي  متنوعة  وق���درات  وكفايات  خ��ب��رات  ذات  وإداري���ة  تربوية  ك���وادر   <

اإلنسان.
> خبرات وجتارب ميدانية في مجال التربية على حقوق اإلنسان.

> أساليب تربوية ذات صلة بحقوق اإلنسان.
> أنشطة الصفية معززة لثقافة حقوق اإلنسان داخل املؤسسات التعليمية.

> دورات تدريبية في مجال حقوق اإلنسان.
> حمالت توعوية في مجال حقوق اإلنسان داخل املؤسسات التربوية.

> تنامي ثقافة حقوق اإلنسان داخل املؤسسات التربوية. 
> شراكات وبرامج تعاون مع قطاعات حكومية، ومؤسسات وطنية، ومنظمات املجتمع املدني.

اجلزء الثاني: التربية على حقوق اإلنسان من خالل باقي مؤسسات التنشئة االجتماعية

يتعلق هذا اجلزء من اخلطة باجلانب اإلجرائي العملي الذي يساعد على تعزيز املمارسات التربوية 
اإليجابية من خالل باقي مؤسسات التنشئة االجتماعية.

وقد مت اختيار التدريب والتوعية كمحورين لهذا اجلزء العتبارهما من املرتكزات األساسية للتربية 
على حقوق اإلنسان.

 أوالً: التدريب
 يستهدف التدريب في هذا املجال فئات لها موقع أساسي مباشر في مجال التربية على حقوق 
األفراد واجلماعات وفي تشكيل الرأي العام ومنها: املربون والكوادر داخل مؤسسات دور الشباب والنوادي 
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النسائية واملخيمات الصيفية ومراكز حماية األطفال اجلانحني )األحداث( والنوادي الرياضية وكافة 
التنشئة  مؤسسات  باقي  خالل  من  اإلنسان  حقوق  على  التربية  وتهدف  املدني.  املجتمع  فعاليات 

االجتماعية األخرى فيما يتعلق بالتدريب إلى اآلتي:
1- جعل تدريب املختصني في مجال حقوق اإلنسان عماًل مؤسساتيًا. 

2- إيجاد ومالءمة البرامج واألدوات التربوية التي تتناسب مع احتياجات القطاعات.
3-  تشجيع الشراكات وتعزيز العالقات بني املؤسسات واملنظمات ومراكز التدريب املختصة في مجال 
حقوق اإلنسان ومؤسسات اإلعالم واإلنتاج العلمي والثقافي والفني، وخلق تواصل فعال بني 

جميع الشركاء.

ثانياً: التوعية
لم  التي  تلك  واألف��راد وخاصة  واملؤسسات واجلماعات  املجتمع  العملية مكونات  وتستهدف هذه 

تطالها أنشطة التربية والتدريب في مجال حقوق اإلنسان.

وتهدف التربية على حقوق اإلنسان من خالل باقي مؤسسات التنشئة االجتماعية فيما 
يتعلق بالتوعية إلى اآلتي:

1- استفادة فئات واسعة من مكونات املجتمع من برامج التوعية في مجال حقوق اإلنسان.
2- تضمني برامج املؤسسات السياسية واالقتصادية والثقافية عمليات التوعية بحقوق اإلنسان.
3- تعزيز ثقافة احلوار حول قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان لدى جميع مكونات املجتمع.

ومن البرامج املمكنة في مجال التوعية ميكن اإلشارة إلى:
1- تدريب متخصصني من ذوي العالقة مبجاالت التوعية.

2- إيجاد برامج إعالمية متنوعة للتربية على حقوق اإلنسان.
3- تتبع مدى انسجام البرامج اإلعالمية واتفاقها مع قيم ومبادئ حقوق اإلنسان
4- إشراك املتخصصني في املجال الثقافي في عمليات التوعية بحقوق اإلنسان.

العبادة في نشر ثقافة حقوق اإلنسان، واالستفادة منها في توضيح  5-  تفعيل دور املساجد ودور 
احلقوق والواجبات.

 �


