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  مـــن حــقــنــا أن نـتــعـــلــم حــقــوقــنــا

  
مــقـــدمـــه لـــمـــــاده حـــــــقــــــوق 

  األنـــــــســــــــــان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمه

خاصاً  مقدسـاً    جماالً  ) اإلنسان( تقوم على أساس فكرة أن يكون للفرد  يالليرباليه تقدس حرية األفراد وحقوق اإلنسان وه

 يعتدي عليه وهذا هو املعىن األساسي لليرباليه للدوله وال للمجتمع وال لألفراد اآلخرين املساس به أو أن يتدخلوا فيه أو الجيوز ال

 وال حيق للدوله وال للمجتمـع وال  األنسان رام حقوق للتحرر واحلريه فهي دعوة كذلك للفرديه وإحت فهي وإن كانت دعوة.. 

للفرد الذي تـدعو إليـه    ويدخل يف اجملال املقدس احملترم.. يعتدوا على حدود وحقوق هذا الفرد اإلنسان  لألفراد اآلخرين أن

ـ -فللفرد اإلنسان . .اليت المتس حبقوق اآلخرين وال تعتدي عليهم  الليرباليه حياته وممتلكاته اخلاصه وتصرفاته الشخصيه  ا وفق

الوضعيه وغري قابله للتصويت أو التنـازل    أعلى من إرادة اجلماعه والدوله والقوانني  حقوق مقدسه طبيعيه-الليرباليه  نظريهلل

  ...............!! ..عليها 

دف أنساىن حلمايـه حقـوق و       أذن فاهلدف األساسى من احلريه هو أحترام حقوق األنسان فاليرباليه كما ذكرنا قام مفهومها هب              

  . الفكر – اللغه – اجلنس –  اللون –حريات الفرد الىت تدعم حقوقه كأنسان بدون التمييز باى عوامل أخرى مثل الديانه 
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  ما هي حقوق اإلنسان

  

إن حقوق اإلنـسان    . ميكن تعريف حقوق اإلنسان بأهنا املعايري األساسية اليت ال ميكن للناس، من دوهنا، أن يعيشوا بكرامة كبشر                

  .هي أساس احلرية والعدالة والسالم، وإن من شأن احترام حقوق اإلنسان أن يتيح إمكان تنمية الفرد واجملتمـع تنميـة كاملـة                     

ويوجد األساس الذي تقوم عليـه  . ومتتد جذور تنمية حقوق اإلنسان يف الصراع من أجل احلرية واملساواة يف كل مكان من العامل    

 . مثل احترام حياة اإلنسان وكرامته، يف أغلبية الديانات والفلسفاتحقوق اإلنسان، 

وحتدد بعض الصكوك الدولية، كالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة          . وترد حقوق اإلنسان يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان       

بغي على احلكومات أن تفعلـه، وأال تفعلـه،         والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ما ين         

  . الحترام حقوق مواطنيها

  خصائص حقوق اإلنسان

ومن أبرز تلـك  . حقوقا حمددة من جهة أخرى تتميز حقوق اإلنسان بالعديد من املزايا املرتبطة بطبيعة اإلنسان من جهة وبكوهنا
  :اخلصائص ما يلي

 منحة من أحد بل هي ملك للبشر بصفتهم بشر، فحقـوق         إن حقوق اإلنسان ال تشترى والتباع وهي ليست        •
 .اإلنسان متأصلة يف كل إنسان ومالزمة له كونه إنسانا

إن حقوق اإلنسان هي نفسها لكل بين البشر بغض النظر عن اللون، العرق، الدين، اجلنس، الرأي الـسياسي             •
كرامة واحلقوق، هبذه احلقيقـة فـإن       فنحن مجيعا ولدنا أحرارا ومتساوون يف ال      . اخل...أو األصل االجتماعي  

  .حقوق اإلنسان هي عاملية من حيث احملتوى واملضمون
ال ميكن بأي حال االنتقاص من حقوق اإلنسان، فإن أحدا ال ميلك احلق يف حرمان شخص آخر منها مهمـا                     •

ها، فإن ذلك ال    كانت األسباب، وحىت لو كانت القوانني يف بلد ما ال تعترف بذلك أو أن بلد ما يقوم بانتهاك                 
  .إن انتهاك احلقوق ال يعين عدم وجودها، فهي غري قابلة للتصرف. يفقدها قيمتها وال ينكر تأصلها يف البشر

إن حقوق اإلنسان هي وحدة واحدة وغري قابلة للتجزئة فحقوق اإلنسان سواء كانت مدنيـة وسياسـية أو                   •
  .حلرية واألمن واملستوى املعيشي الالئقاقتصادية واجتماعية وثقافية،هي وحدة واحدة تنطوي على ا

إن حقوق اإلنسان يف حالة تطور مستمر، وكما أهنا مرتبطة باإلنسان بصفته إنسانا، فـإن حاجـة اإلنـسان                    •
وارتفاع مستواه املادي والروحي يف حالة تطور مستمر يستوجب معه تطوير احلقوق والواجبات وبذلك يصار               

 .إىل تصنيف حقوق أخرى
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 أهنا قيم ومبادئ حديثة، بالنظر إىل االهتمام الفائق بالدعوة هلا واملطالبة هبـا يف  ينظر إىل حقوق اإلنسان علىكثريا ما  •
التاريخ ومستمدة مـن كـل    وحقيقة القول أن حقوق اإلنسان واملبادئ املستمدة منها هي قدمية قدم. اآلونة األخرية

تشكل القاسم املشترك بـني اجملتمعـات واحلـضارات     ز بسيط هياألديان السماوية واملوروث اإلنساين برمته، وباجيا
  املختلفة يف العامل

  ما هو تعليم حقوق األنسان ؟

األفراد قادرين علـى   الدولية إىل أن تعليم حقوق اإلنسان كمفهوم هو تلك النشاطات املتعددة املصممة جلعل تشري منظمة العفو
  :التسلح مبعرفة وفهم ما يلي

 .إلنسان والقيم وأمناط التفكري اليت تؤدي إىل احترام حقوق اإلنسانمفاهيم حقوق ا •
  الصكوك اليت تصنف وحتمي حقوق اإلنسان •
املهارات اهلادفة إىل اإلمساك حبقوق اإلنسان وتأكيد القيم وأمناط التفكري اليت تؤكد علـى نفـس احلقـوق                   •

  .للجميع وتشجيع العمل للدفاع عن تلك احلقوق

كبرية من األمهية، حيث تساهم بشكل رئيس يف تعزيز قيم التسامح والعدالـة يف   سان هي مهمة على درجةإن تعليم حقوق اإلن
احلريف للكلمة، بل هـو فهـم    وميكن القول أن تعليم حقوق اإلنسان ليس موضوعا تعليميا باملعىن. ويف أي من مؤسساته اجملتمع

لـذلك، فـإن   . وإدراك الواجبات الناجتة مباشرة عن تلك احلقوق وقنااملوضوعات والظواهر احمليطة بنا من خالل التعلم عن حق
إن . الدولـة  تضمينها يف أي موضوع تعليمي حبيث تصبح تدرجييا جزءا من جو املدرسة، واجملتمع ومـن مث  حقوق اإلنسان ميكن

وللوصول إىل ذلك، . قراطيكمواطنني يف جمتمع دمي تعليم حقوق اإلنسان يساعد والسيما صغار السن على فهم وإدراك دورهم
 وجه اخلصوص، تاريخ نشأة وتطور حقوق اإلنسان واملواثيق الدولية والسيما اإلعالن فإن مستوى معينا من الفهم مطلوب وعلى

   .العاملي حلقوق اإلنسان

 على تطوير نسق مـن املعرفة، ولكن التعليم الذي حنن بصدده جيب وبالضرورة أن يساعد  إن التعليم يف العادة يهدف إىل تطوير
احملصلة النهائية إىل توفري بيئة مالئمة ومنوذجيـة   القيم واملهارات لدى األفراد املستهدفني، حبيث يؤدي هذا النوع من التعليم يف

   .مضمونة وحاضرة يف كل طريقة تدريسية ويف كل عالقة قائمة حيث تؤخذ حقوق اإلنسان جديا وتكون
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  :حقوق األنسان فئات 

  :ن تصنيف احلقوق إىل ثالث فئاتميك

احلق : ، وهي مرتبطة باحلريات، وتشمل احلقوق التالية      ")اجليل األول من احلقوق   "وتسمى أيضاً   (احلقوق املدنية والسياسية     .1

 يف احلياة واحلرية واألمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ املشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبري والتفكري               

  .والضمري والدين؛ وحرية االشتراك يف اجلمعيات والتجمع

العمل والتعلـيم   : ، وهي مرتبطة باألمن وتشمل    ")اجليل الثاين من احلقوق   "وتسمى أيضاً   (احلقوق االقتصادية واالجتماعية     .2

  .واملستوى الالئق للمعيشة؛ واملأكل واملأوى والرعاية الصحية

، وتشمل حق العيش يف بيئة نظيفة ومصونة من         ")اجليل الثالث من احلقوق   "وتسمى أيضاً    (احلقوق البيئية والثقافية والتنموية    .3

  .التدمري؛ واحلق يف التنمية الثقافية والسياسية واالقتصادية

وعندما نقول إن لكل شخص حقوقاً إنسانية، فإننا نقول، كذلك، إن على كل شخص مسؤوليات حنو احتـرام احلقـوق اإلنـسانية     

   .لآلخرين

  :األعالن العاملى حلقوق األنسان 

والرسالة األساسية لذلك اإلعالن هي     . اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان هو بيان حقوق اإلنسان املقبول على أوسع نطاق يف العامل             

 امتناع  على الرغم من   (1948كانون األول   /  ديسمرب 10وقد اعتمدته األمم املتحدة باإلمجاع، يف       . أن لكل إنسان قيمة متأصلة    

وحيدد اإلعالن احلقوق األساسية لكل شخص يف العامل بغض النظر عن عنصره أو لونه أو جنـسه أو                  ). مثاين دول عن التصويت   

وينص اإلعـالن   . دينه أو رأيه السياسي، أو أي رأي آخر، أو أصله الوطين أو االجتماعي، أو ثروته أو مولده، أو أي وضع آخر                    

وبعبـارة  . أييد حقوق معينة، ليس فقط بالنسبة ملواطنيها، بل أيضاً بالنسبة ألشخاص يف بلدان أخرى             على أن تتعهد احلكومات بت    

صبح اإلعالن العاملي   ، أ 1948ومنذ العام   . أخرى، فإن احلدود الوطنية ال متثِّل عائقاً أمام مساعدة اآلخرين على التمتع حبقوقهم            

من سكان العامل، وأكد املؤمتر     % 99 دولة متثل    171، عقد مؤمتر عاملي ضم      1993ويف العام   . هو املعيار الدويل حلقوق اإلنسان    

    .التزامه من جديد بإحقاق حقوق اإلنسان
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  :الوضع القانوىن 

ء األكرب من القانون الدويل حلقوق اإلنسان، فإنه ال ميثل          على الرغم من أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان هو الذي أوحى باجلز           

وقد . غري أن هلذا اإلعالن، بصفته إعالن مبادئ عامة، قوة كبرية يف أوساط الرأي العام العاملي              . يف حد ذاته وثيقة هلا قوة القانون      

قوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص      ترمجت مبادئ اإلعالن إىل مبادئ هلا قوة قانونية يف صيغة العهد الدويل اخلاص باحل             

وقد التزمت احلكومات اليت صادقت على هذين العهدين بأن تسنَّ يف بلداهنا قـوانني              . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

أو  املدنية والـسياسية    غري أن ما يزيد على نصف بلدان العامل مل تصادق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق                . حلماية تلك احلقوق  

ــة  ــة والثقافيــ ــصادية واالجتماعيــ ــاحلقوق االقتــ ــدويل اخلــــاص بــ ــد الــ ــى العهــ   .علــ

وهناك، أيضاً، صكوك إقليمية حلقوق اإلنسان، وهي صكوك أوصى هبا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، منها امليثـاق األفريقـي                   

ن، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، وهناك الكثري من املدونات         حلقوق اإلنسان والشعوب، واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسا      

  .القانونية الوطنية اليت تكفل حقوق اإلنسان

  :بيئه حقوق األنسان 

النظرية  وميكن للحياة اليومية أن توفر هذه املمارسة وأن تعزز الدراسة. عملياً أفضل طريقة لفهم حقوق اإلنسان هي ممارستها إن

ــاهيم جمــــــ  ــسامح ملفــــ ــة والتــــ ــة  ردة كاحلريــــ ــة احلقيقــــ  .والعدالــــ

وكثرياً ما تكون هناك افتراضـات   .مراعاة حقوق اإلنسان بدالً من أن تشجع عليها غري أن املدارس، يف كثري من األحيان، تثبط

 آخـرين  بشتم طالب فمثالً، إذا سمح لبعض الطالب. حقوق اإلنسان التحيز حترم بعض األشخاص يف املدرسة من وأشكال من

بأن التعصب أمـر   فإن هذا يعترب مبثابة رسالة إىل الطالب أو عرقية، ومل يتخذ املعلمون أي إجراء حبقهم، ينتمون إىل أقليات دينية

  .حقوق اإلنسان هذا النوع من الرسائل كي نضمن جناح تعليم ومن املهم تغيري. مقبول

  :قوانيني حقوق األنسان 

 ، سعياً حنو حضارة إنسانية قائمة على املساواة           سنيناً طويلة يف صياغة قانون حقوق اإلنسان       لقد أمضت شعوب وحكومات العامل    
تضمنها كل من   اليت و األتفاقيات ظهورهم هلذه االلتزامات يديروا قادة العاملاألن من امللحوظ أناألخالقي  والعدل، والواجب

  ، وإعالن احلق يف )1966(االقتصادية واالجتماعية والثقافية   للحقوق، والعهد الدويل)1948(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
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  ، و إعالن ريو )1993(فيينا  ، وإعالن وبرنامج عمل)1992(وإعالن األمم املتحدة بشأن البيئة والتنمية  (1986) التنمية 
  

 وغريهـا مـن الوثـائق   ) 2000(فية ، وإعالن األل)1996(املوئل الثانية  ، وإعالن اسطنبول وأجندة)1992 (21واألجندة 
  .الىت مت أصدارها حلمايه مبادىء حقوق األنسان واإلعالنات 

  :األهداف من نشر و تعليم ثقافه حقوق األنسان 
إن الصفة اإلنسانية . الكرامة املتأصلة فيه يولد اإلنسان معززا مكرما ال ميتلك أي بشر كان، حق االنتقاص من شأنه وقدره ومن

الكرامة من أي شكل من أشكال اإلهانة واإلذالل والتحقري وتعزيزها، كوهنا تـشكل   شر تقتضي وجوب احترام تلكيف بين الب
وتربز . اجملتمع وانتماء أفراده الواعي له الضمانات للوصول إىل حالة راقية من التسامح والعدالة والسلم الضروري الستقرار أحد

 وهنا تشكل الضمانة يف شيوع قيم التسامح والعدالة واحترام الذات البشرية بل إهناك أمهية احترام حقوق اإلنسان ليس فقط يف
يف االختالف وقبول التعددية وخلـق   تشكل شرطا رئيسيا خللق حالة من السالم الداخلي يف اجملتمعات فقبول اآلخر وقبول احلق

 أمنهم الشخصي وتعزيز مسامهة األفـراد وإشـراكهم يف   التعبري عن آرائهم وصيانة الضمانات الفعلية حبق األفراد املختلفني يف
تعنيه خلق حالة من األمن الداخلي  ممثليهم حبرية كل ذلك يؤدي حتما إىل شيوع قيم االنتماء والتسامح واليت تعين أول ما اختيار

 يف دائرة الفعل الـسياسي  أساسا، بالنظر إىل ذلك كله، على إشراك األفراد إن احترام حقوق اإلنسان ينطوي. والسلم احلقيقي
  .اإلنسانية وخلق أفراد منتمني إىل جمتمعهم مسامهني وبفعالية يف تقدم جمتمعام وخدمة واالجتماعي

 يف اجملتمع، فإهنا يف التعبريات املختلفة للمجتمع ويف مؤسساته املتعددة حتتل أمهيـة  وكما أن حقوق اإلنسان تشكل املقدمة لذلك
ففي احلالة الفلسطينية يشكل . األمهية املؤسسات، تربز املدرسة، كأحد املؤسسات اليت تنطوي على دور بالغفائقة، ومن بني تلك 

ثلث السكان مما يعين أن ما يتلقاه ثلث السكان من قيم و أهداف تشكل إىل مدى  من ينتفع من خدمة التعليم يف املدارس حوايل
إن . رئيسيا من العملية التعليمية فة حقوق اإلنسان والوعي هبا جيب أن تشكل مكونااجملتمع وأهدافه، وهو ما يعين أن ثقا بعيد قيم

مها األساس يف ضمان خلق جيل واع مـؤمن بقـيم التـسامح والتعدديـة      تعزيز قيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف املدرسة
وإعمال العقل  اس احترام الكرامة اإلنسانيةيف خلق بيئة تعليمية مناسبة حيث تنشأ العالقات على أس واالختالف ونتيجة وسبب

 .واإلهانــــة والــــتفكري واإلبــــداع، ونبــــذ العالقــــات الــــسلطوية والتلقينيــــة واإلذالل 
إن اإلنسانية . ميكن لألفراد أن حييوا بدوهنا بكرامة كبين بشر وميكن تعريف حقوق اإلنسان على أهنا تلك املعايري األساسية اليت ال

  .الكامل للشخصية الة والسالم، واحترام حقوق اإلنسان يسمح للفرد وللجماعة بالتطور واإلمناءوالعد هي أساس احلرية

 وهي تطورت من رحم املوروث. النضال من أجل احلرية واملساواة يف كل مكان يف العامل إن تطور حقوق اإلنسان جيد جذوره يف
 .ومـن بينـها الـدين اإلسـالمي     ات والديانات املختلفـة اإلنساين باختالف مشاربه وتعدد مصادره وهو مستمد من الفلسف

الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وأمهها على اإلطالق اإلعالن العـاملي   إن تلك احلقوق جرى تصنيفها وتضمينها يف العديد من
يتعلق بضمان احترام  وقد وضعت تلك الصكوك الواجبات القانونية امللقاة على عاتق الدول جتاه مواطنيها فيما .حلقوق اإلنسان

  .حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

 .تنميه الشخصيه األنسانيه جبميع أبعادها و أحساسها بالكرامه و املساواه و احلريه  
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تنميه وعى الناس حبقوقهم مما يساعد على حتويل مبادىء حقوق األنسان إىل حقيقه أجتماعيه و ثقافيـه و سياسـيه و                      

  .الناس على الدفاع عن حقوقهم و صيانتها و النهوض هبا أقتصاديه و رفع قدره 

تعزيز أحترام حقوق األخريني و صيانه التعدد و التنوع الثقاىف و تعزيز ثقافه احلوار و التسامح املتبادل بني الناس و نبذ                      

  .العنف و األرهاب 

 احلق ىف مقاومه الظلم و الديكتاتوريـه        القائمه على العدل و أحترام حقوق األنسان و       ) السالم  ( تعزيز ثقافه االعنف     

 .الىت تؤثر على مبادىء حقوق األنسان 

 .أكساب مجيع الناس مناعه قويه ضد خطاب الكراهيه  

  .تمكِّن األشخاص من المطالبة بحقوقهم 

 .تساعد األشخاص على استخدام الصكوك القانونية التي وضعت لحماية حقوق اإلنسان  

  .للدفاع عن حقوق اإلنسانتطور المهارات الالزمة   

  .تدمج مبادئ حقوق اإلنسان في الحياة اليومية 

  .تخلق مجاالً للحوار والتغيير 

  :أى اهلدف 

 ويشجع علـى  , وخيلق متسعاً للحوار والتغيري   , إن تعليم حقوق اإلنسان يساعد يف منع االنتهاكات ويقوي التحركات واحلمالت          

  . حقوق اإلنسان في الحياة اليوميةوعلى إدماج مبادئ, االحترام والتسامح

  

يوجد الكثري من املشكالت و العقبات الىت تقف أمام نشر مبادىء حقوق األنسان و خاصه ىف الدول العربيه ألن نشر مبـادىء                      

  .درسات حقوق األنسان يكون عقبه أمام حكومات العرب الىت يغلب عليها الطابع الديكتاتورى 

  



  المحاضرة الثانية

  تطور مفهوم حقوق االنسان و مفاهيم عامة في حقوق االنسان
  

أن قيم حقوق اإلنسان هي ثمرة تفاعل وتواصل الحضارات والثـقافات عبر التاريخ، وحصاد كفاح كافة الشعوب 

  . ضد كافة أشكال الظلم والقهر الداخلي والخارجي، وأنها بهذا المعنى ملك للبشرية جمعاء

هي تلك التي ترسخ شعور -باعتبارها حق من حقوق اإلنسان-لخصوصية الثـقافية التي ينبغي االحتفاء بهاأن ا

اإلنسان بالكرامة والمساواة ، وتعزز مشاركته في إدارة شؤون بالده، وتنمي لديه اإلحساس والوعي بوحدة 

لوضع المتدني لها، أو  إقصاء األخر المصير مع اإلنسان في كل مكان، وال تتخذ ذريعة لتهميش المرأة وتكريس ا

  . بسبب أي اعتبارات دينية أو  ثقافية أو  سياسية، أو  التملص من االلتزام بالمواثيق الدولية

أن احترام حقوق اإلنسان هو مصلحة عليا لكل فرد وجماعة وشعب ولإلنسانية جمعاء، باعتبار أن تمتع كل فرد 

 حاسم في ازدهار الشخصية اإلنسانية، وفي النهوض باألوطان وتنمية بالكرامة والحرية والمساواة  هو عامل

  . ثرواتها المادية والبشرية، وفي تعزيز الشعور بالمواطنة

أن تعليم ونشر ثـقافة حقوق اإلنسان يشكل حقا أصيال من حقوق اإلنسان، ويملي على الحكومات على وجه 

عريف بمبادئ حقوق اإلنسان وآليات حمايتها ونشر الخصوص مسؤوليات والتزامات كبرى في الترويج والت

  . ثـقافتها

  

  مفهوم تعليم وثـقافة حقوق اإلنسان : أوالً

أن تعليم حقوق اإلنسان هو في الجوهر مشروع عام لتمكين الناس من اإللمام بالمعارف األساسية الالزمة 

كما . ه حقوق األفراد والمصالح العامةلتحررهم من كافة صور القمع واالضطهاد، وغرس الشعور بالمسؤولية تجا

أن ثـقافة حقوق اإلنسان تشمل مجموعة القيم والبنى الذهبية والسلوكية، والتراث الثقافي والتقاليد واألعراف التي 

تنسجم مع مبادئ حقوق اإلنسان، ووسائل التنشئة التي تنقل هذه الثـقافة في البيت والمدرسة والهيئات الوسيطة، 

  . عالمووسائل األ

أن تعليم ونشر ثـقافة حقوق اإلنسان هو عملية متواصلة وشاملة تعم جميع صور الحياة، ويجب أن تنفذ إلى جميع 

ومن الضروري لكافة المهن أن . أوجه الممارسات الشخصية والمهنية والثقافية واالجتماعية والسياسية والمدنية

  . ساسية لإلنسانترتبط بمقاييس أداء تلتزم بقيم تستلهم الحقوق األ

أن تضافر المعرفة والممارسة هو الهدف الجوهري لتعليم ونشر ثـقافة حقوق اإلنسان، أن تعليم حقوق اإلنسان إذ 

يغرس حس الكرامة والمسؤولية جنبا إلى جنب المسؤولية االجتماعية واألخالقية، يقود الناس بالضرورة إلى 

أقلم مع حاجات حقوق بعضهم البعض، كما يقودهم إلى القبول بالعمل االحترام المتبادل والمساعدة الجماعية والت

معا للتوصل بصورة حرة إلى صياغات مناسبة ومتجددة تضمن توازن المصالح والعمل المشترك م اجل الخير 

  . العام، دون حاجة إلى فرض سلطان العنف المنظم أو  العشوائي الذي يصادر حريات الناس جميعا
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  :  تعليم ونشر ثـقافة حقوق اإلنسانأهداف: ثانيا

تنمية وازدهار الشخصية اإلنسانية بأبعادها الوجدانية والفكرية واالجتماعية، وتجذير إحساسها بالكرامة والحرية 

  . والمساواة والعدل االجتماعي والممارسة الديمقراطية

 مبادئ حقوق اإلنسان إلى حقيقة بحقوقهم بما يساعد على تمكينهم من تحويل)الانساء ورج(تعزيز وعي الناس

اجتماعية واقتصادية وثـقافية وسياسية، ورفع قدرتهم على الدفاع عنها، وصيانتها والنهوض بها على كافة 

  . المستويات

توطيد أواصر الصداقة والتضامن بين الشعوب، وتعزيز احترام حقوق اآلخرين، وصيانة التعدد والتنوع الثـقافي 

القومية لكل الجماعات والشعوب، وإغناء ثـقافة الحوار والتسامح المتبادل ونبذ العنف وازدهار الثـقافات 

  . واإلرهاب، وتعزيز الالعنف ومناهضة التعصب وإكساب جميع الناس مناعة قوية ضد خطاب الكراهية

المصير، والحق تعزيز ثـقافة السالم القائم على العدل وعلى احترام حقوق اإلنسان، وعلى رأسها الحق في تقرير 

ودمقرطة العالقات الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي، بحيث تعكس المصالح المشتركة . في مقاومة االحتالل

  . للبشرية

  

  : التوصيات: ثالثا

  

  : من الضروري في هذا اإلطار إبالء االهتمام بـ

Øة لقيم حقوق اإلنسان، وتخصيب مناهج        مراجعة مناهج التعليم ومواد األعالم لتنقيتها من المضامين المنافي

  . التعليم بمضامين حقوق اإلنسان

Ø إدراج مادة حقوق اإلنسان في التعليم الجامعي، والدراسات العليا، وتشجيع القيام ببحوث الماجستير       

  .والدكتوراه في مجال حقوق اإلنسان

Øمج التعليم غير النظامي       تضمين حقوق اإلنسان في مناهج محو األمية، ومختلف برا .  

Ø إدراج مادة حقوق اإلنسان في برامج تكوين المدرسين وتأهيل المحامين والقضاة واألطباء ورجال       

  . األعالم والدين والجيش والبوليس والموظفين في اإلدارات العامة والمشتغلين بالفنون

Øسان، وتعزيز دور المنشأ منها في بعض الدول        إنشاء مؤسسات وطنية لتعليم ونشر ثـقافة حقوق اإلن

  . العربية، وتنسيق جهود إنجاز الخطط الوطنية بالتعاون مع منظمات حقوق اإلنسان المحلية واإلقليمية العربية

Øتعزيز أو أصر التعاون مع أجهزة األمم المتحدة المعنية والمعاهد والمراكز الدولية لتعليم حقوق اإلنسان        .  

Ø     إبالء عناية خاصة للدور الذي يمكن أن تلعبه الفنون واآلداب في تعليم ونشر ثـقافة حقوق اإلنسان، بما   

  . لها من قدرات خاصة على مخاطبة وجدان البشر دون مواعظ جافة، واالنطالق من معرفة الواقع المعاش

Ø الخ.. أفالم، مسرحيات(       وتطوير مواد تعليمية غير تقليدية لهذا الغرض .(  
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Ø ،حث جامعة الدول العربية على االهتمام بقضايا حقوق اإلنسان للشعوب والمواطنين في الدول العربية       

مبادئ حقوق اإلنسان بما يستوجبه ذلك من القيام بمراجعة الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، لكي يتسق مع قيم و

ووضع نظام خاص للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان يؤدي لتفعيلها، وفتح قنوات للتعاون مع المنظمات غير 

  . وكذا اإلسهام في تفعيل خطط أجهزة األمم المتحدة المعنية بتعليم ونشر ثـقافة حقوق اإلنسان. الحكومية العربية

Øة لتعليم ونشر ثـقافة حقوق اإلنسان، تضم الحكومات العربية النشيطة في هذا        إنشاء لجنة إقليمية عربي

المجال، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، بهدف تطوير الخطط والبرامج في هذا الميدان، بالتنسيق مع 

  . أجهزة األمم المتحدة المعنية

Øن تخاطب الوجدان فضالً عن العقول، وال        حث خبراء التعليم على تطوير مناهج لتعليم حقوق اإلنسا

تحصر مهمتها في نقل المعارف، بل تسعى إلى تطوير السلوكيات والتفكير النقدي، بما يساعد على خلق بيئة ثقافية 

ومن الضروري أن تأخذ هذه المناهج . تكفل حماية الحقوق الفردية والجماعية، وتعزز بناء دولة الحق والقانون

رتكاز على المبادئ العالمية لحقوق اإلنسان، واستلهام الثـقافة الخاصة بكل شعب، وتجربته بعين االعتبار اال

  . التاريخية في مقاومة كافة أشكال الظلم السياسي واالجتماعي والثقافي والديني واالحتالل األجنبي

Øدولية لحقوق اإلنسان والعمل        دعوة األحزاب السياسية في العالم العربي إلى إعالن التزامها بالمواثيق ال

على إبراز وتعزيز مضامين حقوق اإلنسان في برامجها السياسية وممارستها الميدانية، وأعمال الممارسات 

  . الديموقراطية داخلها، وإبالء االهتمام بثـقافة حقوق اإلنسان في برامج إعداد الكوادر الشابة

Øالمسموعة على االهتمام بتعزيز قيم حقوق اإلنسان والتعددية        حث وسائل األعالم المقروءة والمرئية و

والتنوع، وتجنب كل ما من شأنه إذكاء مشاعر الكراهية العنصرية أو  الدينية أو  تحقير الرأي األخر، أو  امتهان 

مدى وحث اتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني على مراقبة . الكرامة اإلنسانية

التزام وسائل األعالم بمواثيق الشرف المهنية في هذا المضمار، ودعوة مؤسسات حقوق اإلنسان الحكومية وغير 

  . الحكومية لتبني برامج خاصة لتدريب اإلعالميين

Ø حث مؤسسات حقوق اإلنسان الحكومية وغير الحكومية على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وسائل       

 في نشر ثـقافة حقوق اإلنسان بما في ذلك إنشاء منابر وبرامج – المرئية والمسموعة منها  وخاصة–األعالم 

والعمل على دراسة مكونات الثـقافة الشعبية التي تشكل إدراك . خاصة، واستخدام التقنيات الحديثة لهذا الغرض

  . اإلنسان، بهدف التوصل إلى الخطاب المناسب لنشر ثـقافة حقوق اإلنسان

Ø     دعوة المفكرين والساسة ورجال الدين العربي إلى الترفع عن إقحام الدين في عالقات صراعية مع حقوق   

اإلنسان، واعتبار الحقوق المنصوص عليها في الشرعة العالمية بمثابة الحد األدنى الذي ال يجوز االنتقاص منه 

ير قيم حقوق اإلنسان في التقاليد الثقافية والعمل على تجذ. بدعاوى الخصوصية الثقافية أو  أية دعاوى أخرى

  . العربية

Ø دعوة األكاديميين والباحثين والفقهاء للعمل على إبراز جذور حقوق اإلنسان في الثـقافة العربية، وإبراز       

مساهمة الحضارة اإلسالمية والمسيحية في إرساء قيم حقوق اإلنسان، وإبراز التعارض المصطنع بين بعض 

  . حقوق اإلنسان وبعض التفسيرات السلفية التي تجاوزها العصرمبادئ 
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Ø دعوة مراكز ومعاهد حقوق اإلنسان لتعزيز التنسيق بينها على الصعيد المحلي واإلقليمي، وأيضا مع       

والقيام . نالهيئات الحكومية المحلية واإلقليمية المعنية، والمؤسسات الدينية التي تولي االهتمام بثـقافة حقوق اإلنسا

بدراسات ميدانية لتقييم التجارب العربية الحكومية وغير الحكومية في تعليم حقوق اإلنسان، لتشخيص العوائق 

  . واستخالص التوصيات المناسبة لتعزيزها

Ø ،حث األمين العام لألمم المتحدة على إبالء اهتمام خاص بقضية تعليم ونشر ثـقافة حقوق اإلنسان       

 ديسمبر القادمة لمطالبة الحكومات بتعزيز 10لته السنوية في اليوم العالمي لحقوق اإلنسان في وتخصيص رسا

جهودها في هذا المجال، وبشكل خاص في تفعيل عشرية األمم المتحدة لتعليم حقوق اإلنسان، بما في ذلك تعبئة 

  . الموارد البشرية والمادية الالزمة

Øنسان باألمم المتحدة على مضاعفة الجهود الالزمة لتفعيل عقد األمم        حث المفوض السامي لحقوق اإل

المتحدة لتعليم حقوق اإلنسان بأفضل صورة ممكنة، وتقديم مساندة أفضل للحكومات والمنظمات غير الحكومية 

  . النشيطة في هذا المجال

Øترجمة كافة المطبوعات ذات        حث المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ومنظمة اليونسكو على االهتمام ب

  الصلة بقضايا حقوق اإلنسان إلى اللغة العربية، وإتاحتها على أو سع نطاق ممكن للقارئ العربي
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