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  ا*یبا'ة

 القدراتسا�دة �ىل Aمنیة امل حقوق إال�سان ٕاطارا �اما هيدف ٕاىل  جمال�شلك الرتبیة والتثق�ف يف 
Iٔمهیهتا ورضورة ا¤رتا£ا وا*فاع عهنا، و شمل هذا إالطار  اس�شعاراحلقوق و  اهیةمبا ميكن من ٕادراك م

ٕاىل بناء ثقافة جممتعیة 'دیدة وفق مقاربة حقوق�ة AرAكز �ىل تطوsر املعرفة  رام�ةالتعمل ال وسائل 'ل
، بغرض متكني لك أ[فراد وامجلا�ات من املعارف ت الص¨ذا والقميوالرتبیة �ىل املواطنة واملهارات 

  .أ[ساسQیة الالزمة لتمنیة شعورمه �ملسؤولیة جتاه حقوقهم وحقوق ا[ٓخرsن

يف جمال حقوق إال�سان معلیة مkواص¨ وشام¨ مجلیع  التدریبالتعلمي و ل ظی ،ويف هذا إالطار
مجیع Iٔو'ه املامرسات الشخصیة واملهنیة والثقاف�ة   شملاحلیاة :جvعیة والعملیة، مبا  Iٔوضاعو  Iٔمناط

«م مبعایري ومEادئ وقمي حقوق  ويف الزتاما*%qت السامویة،  تعالميل  وفقاو:جvعیة والسQیاسQیة واملدنیة، 
   . و:نفkاح �ىل الثقافات أ[خرى والتعا شواحلریة إال�سان القامئة �ىل الكرامة وال�سامح 

ا�االت اليت توÁهيا 'امعة ا*ول العربیة عنایة  منثقافة حقوق إال�سان  AرسQیخویعترب موضوع 
والتدریب اليت جتعل من بني Iٔولو%هتا لك احلقوق الفردیة  الرتبیة والتعلميmود  مبا  شمل، واهvما �بريsن

  .والتضامنمبا فهيا حق :خkالف وا¤رتام ا[ٓخر  ،وامجلاعیة

الوعي بÈٔمهیة الرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان و�رش قميها ومEادهئا، معلت  �رشحنو وسعیا 
�شاء مÉظومة ٕاقلميیة عربیة حلقوق إال�سان Aروم حامیة حقوق إال�سان واÁهنوض إ 'امعة ا*ول العربیة �ىل 

 ،"2026-2022إال�سان اخلطة العربیة لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق "ويف هذا السQیاق، مت ٕا�داد  هبا.
 "2014-2009إال�سان اخلطة العربیة لرتبیة �ىل حقوق "تفعیال ملقرتح اململكة املغربیة ا*اعي ٕاىل دمج 

اململكة املغربیة ٕا�داد  تولتيف خطة مو¤دة  "2015-2011اخلطة العربیة لتعزsز ثقافة حقوق إال�سان "و
، ومت تنق�حها �ىل مسQتوى بیة ا*امئة حلقوق إال�سانبناء �ىل Aلكیف من الجنة العر  مسودهتا أ[ولیة

 "فریق اخلرباء احلكوم�ني العرب املعين ٕ��داد اخلطة العربیة لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان"
   .املنعقدة IٔعامÐ Ñرئاسة دوÏ الكویت ومسامهة 6رباء من ا*ول أ[عضاء يف 'امعة ا*ول العربیة
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لجهود العربیة الرام�ة ٕاىل  «رخيي �سلسل قرار دمج اخلطتني يف خطة مو¤دة يف ٕاطار  یÈٔيتكام 
لك من  توصیات يف يه اجلهود اليت تتÔىلتعزsز و�رش ثقافة حقوق إال�سان والرتبیة �ىل قميها ومEادهئا، و

ؤمتر الر�ط ، وم"الرتبیة �ىل مEادئ حقوق إال�سان يف التعلمي أ[سايس"حول  1997ندوة بريوت لسQنة 
 2003، وندوة بريوت لسQنة "لرتبیة �ىل حقوق إال�سان يف ا*ول العربیةا"حول  1999إالقلميي لسQنة 

الرتبیة �ىل "حول  2004 لسQنة ، وورشة ا*و¤ة"الرتبیة �ىل حقوق إال�سان �لتعلمي الثانوي"حول 
  . "ةالعربیول اخللیج *حقوق إال�سان يف املهنج ا*رايس بدول جملس التعاون 

املعمتدة يف  ":سرتاتیجیة العربیة حلقوق إال�سان"يف ٕاطار تنف�ذ مضامني كام یندرج هذا اجلهد 
�رش وتعزsز ثقافة "املعنون مهنا و �ىل مسQتوى القمة، واملتضمنة يف ٕاطار الهدف الرابع  2019مارس/Iٓذار 

حتدیث وتنف�ذ اخلطة "ا*عوة ٕاىل  "عربیةحقوق :�سان وتعممي املعایري ا*ولیة مبوجب الزتامات ا*ول ال
سرتشادي العربیة لتعزsز ثقافة حقوق :�سان واخلطة العربیة لرتبیة �ىل حقوق :�سان وا*لیل :

  ."اخلاص هبا �ىل الصعیدsن الوطين وإالقلميي

ا�سÔاما  "2026-2022اخلطة العربیة لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان "وقد مت ٕا�داد 
 "اخلطوط :سرتشادیة العامة لتعلمي حقوق إال�سان يف ا*ول العربیة"مع التوmات الكربى ملضمون وثیقة 

مكkب  اليت وضعها "املبادئ التوجهيیة لوضع خطط العمل الوطنیة لتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان"وكذا 
إال�سان حلقوق إال�سان يف ٕاطار عقد أ[مم املتÝدة لتثق�ف يف جمال حقوق  السايم مفوض أ[مم املتÝدة

يف اخلطة، دون Iٔن  شار ٕاÁهياواسرتشادا مبا ورد يف املواثیق والعهود إالقلميیة وا*ولیة امل  ،)1995-2004(
  .يف 'امعة ا*ول العربیة یة الزتامات قانونیة ٕاضاف�ة �ىل ا*ول أ[عضاءIٔ  عن ذ�رها یرتتب
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 I-لخطة وإالطار املعیارياملهنجي  املد6ل  والتو'ه :سرتاتیجي 

تضاعف اجلهود وتطلق  القامئة حتت مظ¨ 'امعة ا*ول العربیة قوق إال�سانحما فÈkٔت مÉظومة 
اعتبارا وذâ  ،يف جمال الرتبیة والتثق�ف �ىل حقوق إال�سان أ[عضاء اخنراط ا*ولmود  عزsزاملبادرات لت

ات وقÉا�ات أ[فراد واملؤسسات الكف�ل بضامن یاحملوري يف تÈٔمني التغیري املyشود يف سلو� *ورها 
  :خنراط الواعي واملسؤول يف ٕاعامل مEادئ وقمي حقوق إال�سان. 

âق الالزمة یالء أ[مهیة الٕ رضورة  ٕان هنا�لرتبیة �ىل حقوق إال�سان �عتبار دورها يف حتق
̈  یةأ[مم و  العربیة لمواثیقاملقاصد أ[ساسQیة  يف تعزsز وحتق�ق �القات مسQتقرة ومyسجمة  املمتث¨ذات الص

  بني ا�متعات وAرسQیخ التفامه املتبادل وال�سامح والسالم.

  املد6ل املهنجي - 1

  تÈٔيت هذه اخلطة اسQتÔابة لطمو¤ات التالیة:

الرتبیة �ىل مبا  شمل  خطة عربیة شام¨ ومو¤دة لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان توفري -
بعدد �بري  ا*ول العربیة اجلهات املعنیة يف دون ٕاثقال اكهل ،،  سهل تنف�ذها وت�Eعها وتق�ميهااملواطنة

ت6ٔÈذ بعني :عتبار تطورات ومسQتÔدات الواقع الرتبوي و:جvعي العريب، �ىل Iٔن  ،من املرجعیات
احلا'ة ٕاىل التÔدید والتÝدیث ملوا�بة التغري اçي ، وتليب وتوا�ب التطور المكي والك�في ملنظومة القمي

  ؛مÉظومة الرتبیة والتعلمي هتعرف
 ؛�ىل مجیع املسQتو%ت تحركتضمني اخلطة العربیة Iٔولو%ت ال  -

  <ا%ت اخلطة العربیة 1-1

 التالیة:یتوé اعvد اخلطة العربیة لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان :سQتÔابة لغا%ت 
  ؛التوف�ق بني العاملیة واخلصوصیة �سQتحضار سQیاق التحول الرمقي •
الفا�لني احلكوم�ني و<ري احلكوم�ني من Iٔ'ل AرسQیخ وAرصید  ٕارشاك اعربیة <اsهت ذجامن6لق  •

وتyسQیق اجلهود ذات الص¨ �Áهنوض بثقافة حقوق إال�سان، يف ٕاطار تصور حيقق :�سÔام 
 ؛املتÔددة تطلباتوالتاكمل و:سQتدامة، ویوفر رشوط إالبداع والتك�ف مع امل 

ثقافة حقوق�ة ل اذ القانون îشلك 6اص، فوامللكفني ٕ�عامل حقوق إال�سان وٕان ،í ا�متع معومامت •
  ني؛واملواطن اتوتنعكس �ىل احلیاة الیوم�ة لمواطن ،ترتمجها مواقف وسلو�یات وممارسات
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من متí قمي ومEادئ حقوق إال�سان ومن تطوsر خشصیته يف جواðهبا  املواطن العريبمتكني  •
 ؛مkوازنة ومkاكم¨ الفكریة والو'دانیة بصورة

 ؛إال�سان *ى الناشQئة يف مجیع مرا¤ل التعلميوحقوق  ال�شار�یةAرسQیخ مفهوم  •
 ؛جعل إال�سان حمور وIٔداة و<ایة الرتبیة والتمنیة الشام¨ •
ها يف سلوكه وميتثل ل اعتبار املعرفة مجمو�ة من القوا�د واملبادئ والقمي و:جتاهات  سQتوعهبا الفرد  •

 ؛وخشصیته
 ؛حقوق إال�سان �ىل�شجیع وAمنیة التعاون العريب يف جمال الرتبیة والتثق�ف  •

 

 اخلطة العربیة لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان ومرAكزات مEادئ 1-2

  :وIٔمهها AرAكز اخلطة العربیة �ىل املبادئ أ[ساسQیة حلقوق إال�سان
  ؛نفسها وال Iٔساس لمتیزي بôهنممیع الناس sمتتعون �حلقوق جف : العاملیة والكونیة •
لتجزئةحف: الشمولیة والتاكملیة • ̈ طبیعیة وال جيوز :نتقاص و  قوق إال�سان و¤دة مvسكة و<ري قاب

  مهنا، و<ري قاب¨ لترصف، ويف ¤اÏ تطور مسQمتر ٔ[هنا مرتبطة �ٕال�سان بصفkه ٕا�ساqً؛
  ؛دون Iٔي شلك من Iٔشاكل اÁمتیزي لك فرد sمتتع هبا وققوق إال�سان حقحف: املساواة و�دم اÁمتیزي •
  ؛لك أ[فراد والشعوب لها احلق يف املشاركة الفعلیة والفا�¨ يف Aمنیة اجvعیة واقkصادیةف: املشاركة •

والقمي اليت  ،رساÏ إالسالم السمÝةالواردة يف  ساسQیةا[ٔ قمي البادئ و امل �ىل  اخلطة العربیة كام �س�Éد
  :وميكن ٕاجاملها فü یيل ،العربیةقمي احلضاریة الAرAكز �لهيا ا*%qت السامویة و 

  ؛جعل بbôة مؤسسات التyشQئة :جvعیة جماًال لتمنیة ثقافة حقوق إال�سان •
حتفزي مجیع مكوqت ا�متع �ىل إالسهام يف بلورة املعاين السام�ة لمسؤولیة وروح التعاون  •

 ؛إالجيابیة واملشاركة
 ؛ٕارساء د�امئ ال�سامح وا¤رتام التنوع •
يف املشاركة الفعلیة والفا�¨ يف الشؤون العامة والتمنیة  ،تعزsز حق الفرد، 6اصة املرIٔة والشQباب •

 ؛قkصادیة::جvعیة و
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   Iٔمهیة اخلطة العربیة لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان 1-3

تعترب اخلطة العربیة لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان اسرتاتیجیة شام¨ ونواة مسا�دة 
التyسQیق من لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان يف ٕاطار  وطنیا وٕاقلميیا الختاذ التدابري الالزمة

یاق الوطين اخلاص Ðلك سQتحرض الواقع والسQ   :حkیا'ات الوطنیة و وأ[ولو%ت مبا sركز �ىل والتاكمل، 
  ب�.

   Iٔهداف اخلطة العربیة لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان 1-4

تعزsز الرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان �عتبارهام رافعتني ٕاىل هيدف اعvد هذه اخلطة 
�ة �ىل Iٔسس الكرامةyمنیة ا*ول العربیة املبA شود حنوyی�ني لبلوغ التغیري املQساسIٔ  إال�سانیة واملشاركة

الفا�¨ لمواطنني يف الشÈٔن العام، وتعزsز قمي ال�سامح والسمل والعôش املشرتك، وال�شcث �لقمي الوطنیة، 
 وذâ من 6الل حتق�ق أ[هداف أ[ساسQیة التالیة:

طالب مEادئ وقمي حقوق تالم�ذ و تعزsز املنظومة الرتبویة والتعلميیة من Iٔ'ل متí الناشQئة من  ●
  ؛واملساواة ال�شار�یةإال�سان، وتطوsر خشصیهتم، مبا یعزز وsرخس *هيم القمي أ[ساسQیة من قEیل 

  ؛اÁهنوض بدور إال�الم يف التثق�ف يف جمال حقوق إال�سان ●
 �لرتبیة والتثق�فأ[عضاء يف 'امعة ا*ول العربیة فü یتعلق �شجیع وAمنیة التعاون بني ا*ول  ●

 ؛يف جمال حقوق إال�سان
  

هيدف اعvد اخلطة العربیة لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان ٕاىل تعزsز مسامهة ا*ول العربیة كام 
 .  "الربqمج العاملي لتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان" ويف مقدمهتاواملبادرات أ[ممیة ذات الص¨  اجلهوديف 

  

   العربیة لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سانIٔولو%ت وحتد%ت اخلطة  1-5

�لیات الربجمة  • Iر وسائل وsتطو  

  بـــــ:یتعلق أ[مر 
  ف يف جمال لرتبیة � ذات الصلالرتبویة  الوسائلتوفري أ[دوات و�  حقوق إال�سان؛والتثق
  ة ٕا�داد دالئل�وIٔنواعها جماالت احلقوق خمتلف مصاحEة حول ٕارشادیة و�رشات توعویة وثقاف

 ...؛ذي إال�اقةطفل واملهاجر والالجئ و مرIٔة وال6اصة �لyسQبة ل
  رsتفادةالرتبویة من 6الل  الوسائلتطوQا إال�الم واالتصال؛من  :س�  AكÉولوج
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 ري وسائل إال�الم واالتصال من 6الل ٕا�داد امحلالت الت
الرIٔي العام  توعیةوالتواصلیة ل  وعویة�س
 ؛قميها AرسQیخ�ىل حقوق إال�سان و والتثق�ف  الرتبیةجمال يف 

  �شجیع املوا�بة العلمیة  •

�ىل حقوق الرتبیة والتثق�ف د�امئ ٕا�الم�ة يف جمال ووضع  وعیةوالت التدریبال ميكن تصور Ðرامج لرتبیة و 
  إال�سان، بدون:

 طلبات�ىل رؤیة واحضة عن  احلصولkهتدفة مQات املسb؛ا�متع وعن الف  
  تدامة �رب توفريQاكدميیة مسIٔباتموا�بة �لمیة وkلكیات  مكÁتوى اجلامعات واQخصصة �ىل مسkم

، وا*ور%ت ا*امعة احلیة يف شQىت جماالت حقوق إال�سان، �شمل ا�الت املتخصصة �لغات
  ؛، وخمتلف املراجع املتعلقة �لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�ساناتالتدریبو  راساتل�

  توى عقد رشQاكت تتعلق �ملامرسات الفضىل �ىل املسIاح �ىل، العريبkاملؤسسات جتارب  و:نف
  ؛وا[�لیات ا*ولیة ذات الص¨ حبقوق إال�سان

  ن والتخصص يف جماالت حقوق إال�سانsلتكورفع القدرات الغویة، حبیث ال ميكن وضع Ðرامج 
فهم واس��عاب �الوة �ىل  ،الغات احلیة �ىل القدرات الغویة الالزمة، السüQ احلصولبدون 

  ؛حلقوق إال�سانالتفسريات يف جمال القانون ا*ويل 
  احkىل القطا�ات واملؤسسات اجلامعات ومراكز أ[حباث الربط بني البحث والتمنیة، من 6الل انف�

  التمنویة؛والهیئات 
  رامج لÐ اكت املتعددة أ[طراف يف املدربني تدریبوضعI؛الهذا ا�، وعقد الرش  

لتyشQئة :جvعیة والرتبویة  أ[سالیب احلدیثة • 

�لنظر لتطور ا�متع العريب وظهور Iٔشاكل 'دیدة لرتبیة والتyشQئة :جvعیة، فٕانه من الرضوري 
  التفكري يف املواضیع التالیة:

 زsعیة، أ[سالیب  تدارك اخللل وتعزvئة :جQشyلتدور العائ¨ واملدرسة وامجلعیة  سüQالتقلیدیة 
  ؛والنقابة...

  ئةأ[سالیب احلدیثة تنايمQشyلتقمي ال�سامح  AرسQیخاليت ميكن Iٔن تلعب دورا ¤اسام يف  
ميكن Iٔن Aكون سEcا كام وحقوق إال�سان، بني رشاحئ واسعة من أ[طفال والشQباب،  ال�شار�یةو 
  ؛لمتیزي والكراهیة والعنف
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  إالطار املعیاري  - 2

لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سانالعربیة  املرجعیات 1- 2  

 املیثاق العريب حلقوق اّالٕ�سان  •
ــوق إال�س�ان ٕاىل وض�ع حقـوق إال�س�ان ض�من :هvم�ات الوطن��ة ــي حلقـ فـي ال�دول  هيدف املی��اق العرـب

لتوج�ه ٕارادة إال�سان، ومتك�Éه مـن :رتق�اء حنـو  اوIٔساس ةع�ل مـن حقـوق إال�س�ان م�ثال سام�ما جي، العرب��ة

Iٔن من املیثاق العريب حلقوق إال�سان �ىل  5-41. وقد نصت املادة Aرتضیه القمي إال�سانیة السام�ة ملاوفق�ا ا[ٔفض�ل 

"Ðیة يف املناجه وا[ٔ�شطة التعلميیة وQادئ حقوق إال�سان واحلر%ت ا[ٔساسEرامج تعمل ا*ول ا[ٔطراف �ىل دمج م

  الرتبیة والتكوsن والتدریب الرمسیة و<ري الرمسیة".

 :سرتاتیجیة العربیة حلقوق إال�سان •
ینص الهدف الرابع من :سرتاتیجیة العربیة حلقوق إال�سان �ىل �رش وتعزsز ثقافة حقوق إال�سان وتعممي 

وتyسQیق اجلهود  ،العلمي املعایري ا*ولیة مبوجب الزتامات ا*ول العربیة، سüQ من 6الل �شجیع البحث

�ة وطنیة وشQبه ٕاقلميیة وٕاقلميیة لتعریف �التفاق�ات ا*ولیة حلقوق روعقد دو  ،الوطنیة وإالقلميیةcات تدری

�شجیع :سQت
دام أ[م�ل لوسائل التواصل :جvعي يف �رش وتعزsز و  ،إال�سان وا[�لیات اخلاصة حبامsهتا

  .الم�ة مkخصصة يف جمال حقوق إال�سانٕانتاج Ðرامج ٕا�و ثقافة حقوق إال�سان، 

لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان املرجعیات ا*ولیة 2- 2 

 )1948(إال�سان  حلقوق العاملي إال�الن •
�ىل حق لك خشص يف التعلمي و�ىل Iٔن هذا أ[6ري جيب Iٔن  سQهتدف  Iٔ26كد هذا إال�الن يف مادته 

ا¤رتام حقوق إال�سان واحلر%ت أ[ساسQیة، فضال عن تعزsز التمنیة اÁاكم¨ لشخصیة إال�سان وتعزsز 
  التفامه وال�سامح والصداقة بني أ[مم.

 إال�سان حلقوق ا*ولیة الصكوك •
) 1969اكنون الثاين/یناsر  4( "االتفاق�ة ا*ولیة لقضاء �ىل مجیع Iٔشاكل اÁمتیزي العنرصي" تضمنت

تتعهد ا*ول أ[طراف بÈٔن تت
ذ تدابري فوریة وفعاÏ، وال سüQ يف م�ادsن التعلمي  Iٔن امهن 7املادة يف 
ة النعرات املؤدیة ٕاىل اÁمتیزي العنرصي وتعزsز التفامه وال�سامح حفبغیة ماك ،والرتبیة والثقافة وإال�الم

�ة أ[خرى.yو االثIٔ ة� والصداقة بني أ[مم وامجلا�ات العرق
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 )1976اكنون الثاين/یناsر  3( "اخلاص �حلقوق :قkصادیة و:جvعیة والثقاف�ةالعهد ا*ويل " وIٔشار
ٔ[طراف بوجوب توج�ه الرتبیة والتعلمي ٕاىل إالمناء اÁاكمل لشخصیة اتعهد ا*ول  ٕاىل همÉ 13املادة  يف

وٕاىل توطید ا¤رتام حقوق إال�سان واحلر%ت أ[ساسQیة. كام تتفق �ىل وجوب  ،إال�سانیة واحلس Ðكرامهتا
اسQهتداف الرتبیة والتعلمي متكني لك خشص من إالسهام بدور qفع يف جممتع حر، وتوثیق Iٔوارص التفامه 

�ة، ودمع أ[�شطة اليت تقyو ا*یIٔ ة�yو إالثIٔ ات الساللیةbوم هبا وال�سامح والصداقة بني أ[مم وخمتلف الف
 أ[مم املتÝدة من Iٔ'ل صیانة السمل.

مبقkىض مادهتا ) Iٔ1981یلول/سcمترب  3( "اتفاق�ة القضاء �ىل مجیع Iٔشاكل اÁمتیزي ضد املرIٔة" ونصت
تتعهد ا*ول أ[طراف �ختاذ مجیع التدابري املناسQبة لقضاء �ىل اÁمتیزي ضد املرIٔة ليك  �ىل Iٔن العارشة

 Aكفل لها حقوقا مساویة حلقوق الر'ل يف م�دان الرتبیة، 6اصة من 6الل: 

نوعیة  يفوىف مسQتو%ت مؤهالت املدرسني و ال�ساوي يف املناجه ا*راسQیة وىف :مÝkاqت - 
 ؛ةاملرافق واملعدات ا*راسQی

 -  ،ÑشاكIٔ ة يف مجیع مرا¤ل التعلمي جبمیعIٔي مفهوم منطي عن دور الر'ل ودور املرIٔ القضاء �ىل
و<ريه من Iٔنواع التعلمي اليت �سا�د يف حتق�ق هذا الهدف، وال سüQ  التعلمي،عن طریق �شجیع 

 ؛عن طریق تنق�ح كتب ا*راسة والربامج املدرسQیة وAك�یف Iٔسالیب التعلمي

 ؛املشاركة الyشطة يف أ[لعاب الر%ضیة والرتبیة البدنیة ال�ساوي يف فرص - 

املكرسة حلق الطفل  29 مادهتا مبقkىض )Iٔ1990یلول/سcمترب  2( "اتفاق�ة حقوق الطفل" ونصت
 تلزتم ا*ول أ[طراف �ىل Iٔن sكون تعلمي الطفل موmا حنو: بÈٔن تعلمييف ال 

   (Iٔ) منیة خشصیة الطفل ومواهبه وقدراته العقلیةAهتاqقىص ٕاماكIٔ ؛والبدنیة ٕاىل 
 ؛Aمنیة ا¤رتام حقوق إال�سان واحلر%ت أ[ساسQیة واملبادئ املكرسة يف م�ثاق أ[مم املتÝدة(ب) 

الطفل وهویته الثقاف�ة ولغته وقمية اخلاصة، والقمي الوطنیة لب� اçي یعôش  ذوي) Aمنیة ا¤رتام ج(
 ؛ارات ا�تلفة عن حضارتهف�ه الطفل والب� اçي �شÈٔ ف�ه يف أ[صل واحلض

ٕا�داد الطفل حلیاة �س�شعر املسؤولیة يف جممتع حر، Ðروح من التفامه والسمل وال�سامح (د)  
�ة وأ[ش
اص yة والوطنیة وا*ی�yسني والصداقة بني مجیع الشعوب وامجلا�ات إالثyواملساواة بني اجل

 ؛اsçن یyمتون ٕاىل الساكن أ[صلیني
  ؛بbôة الطبیعیةAمنیة ا¤رتام ال (هـ) 
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�ىل  مبوجب مادهتا الرابعة )2008%ر/مایو Iٔ  3( "اتفاق�ة حقوق أ[ش
اص ذوي إال�اقة" ونصت
تتعهد ا*ول أ[طراف ÐكفاÏ وتعزsز ٕاعامل اكفة حقوق إال�سان واحلر%ت أ[ساسQیة ٕاعامال «ما مجلیع  Iٔن

أ[ش
اص ذوي إال�اقة دون Iٔي متیزي من Iٔي نوع �ىل Iٔساس إال�اقة، 6اصة من 6الل �شجیع تدریب 
هبا يف هذه االتفاق�ة  أ[خصائیني واملوظفني العاملني مع أ[ش
اص ذوي إال�اقة يف جمال احلقوق املعرتف

 لتحسني توفري املسا�دة واخلدمات اليت Aكفلها تí احلقوق.
تتعهد ا*ول أ[طراف يف واملتعلقة ٕ�ذاكء الوعي �ىل Iٔن  من ذات االتفاق�ة لثامÉةاملادة ا كام تنص

 االتفاق�ة سالفة ا�çر �عvد تدابري فوریة وفعاÏ ومالمئة من Iٔ'ل:
رسة، (Iٔ) ٕاذاكء الوعي يف ا رسه îشÈٔن أ[ش
اص ذوي إال�اقة، مبا يف ذâ �ىل مسQتوى أ[ ٔÈمتع ب�

 وتعزsز ا¤رتام حقوق أ[ش
اص ذوي إال�اقة و�رامهتم؛
(ب) ماكحفة القوالب اÁمنطیة وIٔشاكل التÝزي واملامرسات الضارة املتعلقة �ٔ[ش
اص ذوي إال�اقة، 

 الت احلیاة؛مبا فهيا تí القامئة �ىل اجلyس والسن، يف مجیع جما
 ؛(ج) تعزsز الوعي بقدرات وٕاسهامات أ[ش
اص ذوي إال�اقة

لتوعیة وتعزsز تcين موقف ی�سم �¤رتام حقوق أ[ش
اص  Ïو�شمل هذه التدابري تنظمي محالت فعا
فضال  ،ذوي إال�اقة يف مجیع مسQتو%ت نظام التعلمي، مبا يف ذâ *ى مجیع أ[طفال مÉذ ¤داثة سQهنم

االتفاق�ة  وIٔهداف هذهئل إال�الم �ىل عرض صورة لٔ"ش
اص ذوي إال�اقة تتفق عن �شجیع وسا
�ة لتوعیة �ٔ[ش
اص ذوي إال�اقة وحقوقهم.cرامج تدریÐ و�شجیع تنظمي  

 مبقkىض) Iٔ1962%ر/مایو  22( "اتفاق�ة الیو�سكو اخلاصة مباكحفة اÁمتیزي يف جمال التعلمي" ونصت
أ[طراف �ىل Iٔن التعلمي جيب Iٔن  سQهتدف حتق�ق التمنیة اÁاكم¨ لشخصیة تقر ا*ول بÈٔن مادهتا اخلامسة 

إال�سانیة وتعزsز ا¤رتام حقوق إال�سان وحر%ته أ[ساسQیة، وIٔن یôرس التفامه وال�سامح والصداقة بني 
�ل صون السالم.cدة يف سÝود أ[مم املتm ن  ساندIٔة، و�yو ا*یIٔ مجیع أ[مم وامجلا�ات العنرصیة 

Iٔن الیو�سكو اعمتدت كذâ توصیة îشÈٔن الرتبیة من Iٔ'ل التفامه والتعاون والسالم �ىل ر التÈٔ�ید وجيد
  .�1974ىل الصعید ا*ويل والرتبیة يف جمال حقوق إال�سان وحر%ته أ[ساسQیة مÉد سQنة 
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  املؤمترات وإال�الqت ا*ولیة •
احلكومات �ىل Iٔن  1993املنعقد سQنة  "ٕا�الن وÐرqمج معل مؤمتر ف�ینا حلقوق إال�سان"حث 
لربامج الهادفة ٕاىل تعزsز ال�رشیعات الوطنیة واملؤسسات الوطنیة والهیÈلك  اÁاكف�ةاملوارد  ختصص

اليت تدمع سQیادة القانون، والتوعیة حبقوق إال�سان من 6الل التدریب والتعلمي و أ[ساسQیة املتعلقة هبا 
 .ةوالتثق�ف واملشاركة املدنی

Ðرqمج معل وٕا�الن املؤمتر العاملي ملاكحفة العنرصیة واÁمتی�ـــز العنصــري وكـره أ['انب "د كام Iٔك
 2001 من العام 8/9ٕاىل  31/8من 6الل الفرتة من دsر�ن دینة املنعقد مب "یتصل بذâ من تعصب وما

 یمت دون اعvد Iٔن القضاء �ىل العنرصیة واÁمتیزي العنرصي و�ره أ['انب وما یتصل بذâ من تعصب ال
وتنف�ذ تدابري هتم التثق�ف �ىل حقوق إال�سان وAك�یف التعاون مع إال�الم وا�متع املدين يف هذا ا�ال 

 �لنظر لٔ"دوار الهامة اليت یلعهبا لك مهنام.  

 انومن mة Iٔخرى اعمتدت امجلعیة العامة لٔ"مم املتÝدة الربqمج العاملي لتثق�ف يف جمال حقوق إال�س
. وهيدف هذا الربqمج ٕاىل AرسQیخ إالعامل ا*امئ لتثق�ف يف 10/12/2004بتارخي  59/113بقرارها رمق 

ويف  .ال�شار�یةجمال حقوق إال�سان �عتباره ركزية IٔساسQیة ٕالعامل احلقوق واحلر%ت وتعزsز املساواة و 
اكنون  8بتارخي  130/72ذات السQیاق، اعمتدت امجلعیة العامة لٔ"مم املتÝدة، مبوجب قرارها رمق 

مجیع ا*ول أ[عضاء "، الیوم ا*ويل لعôش معا يف سالم، تدعو من 6الÑ 2017أ[ول/د سمرب 
دين، مبا  شمل املنظامت ومؤسسات مÉظومة أ[مم املتÝدة و<ريها من املنظامت ا*ولیة وإالقلميیة وا�متع امل

<ري احلكوم�ة وأ[فراد، ٕاىل :حkفال �لیوم ا*ويل لعôش معا يف سالم، وفقا لثقافة السائدة و<ريها من 
الظروف وأ[عراف يف جممتعاهتا احمللیة والوطنیة وإالقلميیة، بطرق مهنا التثق�ف و:ضطالع بÈٔ�شطة 

    ".هبدف توعیة امجلهور
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II- ف يفالرتبیة� ومسQتو%ت التد6لاملفهوم  :إال�سان  جمال حقوق والتثق

 تعریف - 1

 "2014-2009اخلطة العربیة لرتبیة �ىل حقوق إال�سان "Iٔشارت  ،يف تعریفها لرتبیة �ىل حقوق إال�سان
معلیة طوی¨ املدى ومسQمترة مدى احلیاة هتدف Iٔساسا ٕاىل تعزsز قمي ال�سامح "Iٔن هذه أ[6رية متثل 

والتضامن والتعاون بني الcرش حىت ی�سQىن 6لق الظروف املالمئة حلیاة Iٔفضل لبين الcرش �سودها احلریة 
 راطیةميقا*والعداÏ والكرامة واملساواة ومÉع الرصا�ات واðهتÈاكت حقوق إال�سان ودمع معلیات املشاركة 

  ."بقصد ٕاقامة جممتعات حتظى فهيا مجیع حقوق إال�سان لناس اكفة �لتقدsر و:¤رتام

 مسQتو%ت وجماالت اخلطة العربیة   - 2

  �ىل: اهv£ا "حقوق إال�سان يف جماللرتبیة والتثق�ف اخلطة العربیة "Aركز 

   ؛تعزsز ا¤رتام حقوق إال�سان وحامsهتا وٕاعاملها �ىل حنو فعال •
 شمل اطالعهم �ىل املعلومات املتعلقة ن Iٔ واçي جيب يف التعلمي متكني أ[فراد من حقهم  •

   ؛حبقوق إال�سان وطلهبا وتلقهيا
   ؛جمال حقوق :�ساناحلصول �ىل فرص التدریب يف  •
ٕامناء خشصیة الفرد وتعزsز ٕاحساسه �لكرامة ومتك�نه من املشاركة وتقویة قدراته وتعزsز  •

  ؛وسلو�یاته من Iٔ'ل بناء جممتع  سوده التفامه وال�سامح واملساواة والسملقÉا�اته 
متكني أ[طفال من متí مEادئ حقوق إال�سان بصفة معلیة يف تطبیقها �ىل Iٔرض الواقع  •

  ؛يف البôت واملدرسة وا�متع معوما
  ؛وبذâ فٕان تعلمي حقوق إال�سان معلیة شام¨ �سQمتر مدى احلیاة •

�ىل  اهv£ا "2022-2026 لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان لفرتة العربیة اخلطة"سرتكز و�لیه 
  لتالیة:ااملسQتو%ت 
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III  ف يف جمال حقوق إال�سانالتدابري الالزمة� لتنف�ذ اخلطة العربیة لرتبیة والتثق

اخلطوط :سرتشادیة "وفق  "لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان اخلطة العربیة"انطلق مسار ٕا�داد 
املبادئ التوجهيیة لوضع خطط العمل الوطنیة ") و2006( "العامة لتعلمي حقوق إال�سان يف ا*ول العربیة

حلقوق إال�سان يف  السايم مفوض أ[مم املتÝدةمكkب اليت وضعها  "لتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان
 الو(ئق ٕاىل)، وهتدف هذه 2004-1995( "د أ[مم املتÝدة لتثق�ف يف جمال حقوق إال�سانعق"ٕاطار 

 جمال حقوق إال�سان. لرتبیة والتثق�ف يفاختاذ التدابري الالزمة مسا�دة ا*ول �ىل 

یتعني  ،2006فوفقا لخطط :سرتشادیة العامة لتعلمي حقوق إال�سان يف ا*ول العربیة املعمتدة سQنة 
 التالیة: العنارص :عتبار بعني أ[6ذ

ٕاجراء دراسات مسحیة �شخیصیة لواقع حقوق إال�سان يف املواد ا*راسQیة هبدف معرفة مدى  •
 ؛تضمني الكkب ملفاهمي وقمي حقوق إال�سان واملهنج املتبع

من ٕا�داد مصفوفات لقمي ومEادئ حقوق إال�سان اليت سôمت دجمها يف املناجه والربامج ا*راسQیة  •
 ؛طرف اخلرباء واملتخصصني يف ا�ال الرتبوي وحقوق إال�سان

�سان يف املنظومة الرتبویة (الكkب املدرسQیة، طرق التدر س، أ[�شطة االٕ تضمني مفاهمي حقوق  •
 ؛املدرسQیة، البbôة املدرسQیة...)

  ؛متك�هنم من املهارات واملعارف العلمیة والرتبویةلٔ"طر الرتبویة Ð التÈٔهیل املعريف  •
 

-1995وا�سÔاما مع املبادئ التوجهيیة لوضع خطط العمل الوطنیة لتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان (
 التالیة: العنارص را�اةمجيب  )،2004

 ؛حتدید الغا%ت Iٔو أ[هداف العامة من Iٔ'ل التثق�ف يف جمال حقوق إال�سان •
 ؛والفbات املسQهتدفةاسرتاتیجیات هتدف الوصول ٕاىل العموم والقطا�ات التعلميیة سن  •
 ؛Ðرامج لتحق�ق :سرتاتیجیات، تتÈٔلف من �Iٔشطة حمددةٕاقرار  •
 ؛نتاجئ حمددة îشلك واقعي ومعایري لرصد والتق�ميوضع  •
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 تنف�ذ مضامني اخلطة العربیة لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان - 1

 وفق املرا¤ل التالیة:  2026ميتد تنف�ذ اخلطة العربیة ٕاىل سQنة 
التدابري  �ختاذ اجلهات احلكوم�ة ا�تصة حبقوق إال�سان 6اللها تضطلع: مر¤¨ إال�داد والتخطیط •

 ؛اكفة أ[طراف مkطلباتتق�مي معل و  من 6الل الالزمة
تنخرط القطا�ات احلكوم�ة واملؤسسات الوطنیة وفعالیات ا�متع  :اجلهات املعنیة ب�Éف�ذ اخلطة •

لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق îشÈٔن ا التدابري الالزمة اختاذومعاهد التدریب يف  اتواجلامع املدين
املyشودة يف جمال الرتبیة  هدافإال�سان يف ٕاطار تتاكمل ف�ه أ[دوار واجلهود من Iٔ'ل حتق�ق :

 ؛والتثق�ف �ىل حقوق إال�سان
 6اللها: یمت مر¤¨ التنف�ذ، •

6الل الفرتة  "العربیة لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان اخلطة"لتنف�ذ اختاذ التدابري الالزمة  - 
 ؛âçتوفري إالماكنیات والوسائل الالزمة ، و احملددة لها

ثقافة حقوق إال�سان وٕاطالع العموم �ىل خمتلف املبادرات والتد6الت �س�+ر خمتلف  AرسQیخ - 
 ؛وسائل التواصل :جvعي والتقÉیات احلدیثة وإال�الم

 

  :ا*ول أ[عضاء العمل �ىل قد Aرىكام 

اخلاصة �لرتبیة والتثق�ف يف جمال  املت
ذة التدابريرشاك املؤسسات الوطنیة حلقوق :�سان يف إ  - 
  ؛حقوق :�سان

 حقوق :�سان؛ دور اجلامعة والتدر س والبحث العلمي يف جمال Ðرازإ  - 

  ؛شÈٔهنا 6لق فضاء ثقايف دا6ل اجلامعة كف�ل بyرش ثقافة حقوق إال�سان مناختاذ التدابري اليت  - 

فkح قÉوات التواصل والتفا�ل املسQمتر لتبادل اخلربات بني اجلامعات وفعالیات ا�متع املدين و6لق  - 
  ؛شQبكة ٔ[ساتذة مادة حقوق :�سان �جلامعات

عزsز التعاون يف جمال تبادل املyشورات اليت هتم حقوق :�سان بني مؤسسات التعلمي العايل ت -
وبôهنا وبني املؤسسات الوطنیة املعنیة حبقوق  اجلامعات،وتوفري بنك لمعلومات والتyسQیق بني خمتلف 

 ؛إال�سان، من mة Iٔخرى

�ىل  "لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان اخلطة العربیة"تمت مkابعة تنف�ذ  :مر¤¨ املتابعة والتق�مي •
  .تبادل Iٔفضل اخلربات واملامرسات حول املوضوع �ربمسQتوى الجنة العربیة ا*امئة حلقوق إال�سان 



 

18 

 

لخطة العربیة  لتنف�ذ الفعال الراك^ز أ[ساسQیة - 2 

  الفbات املسQهتدفة  2-1

  ؛التثق�ف �ىل حقوق إال�سانالرتبیة و يف جمال  الفا�لون  •

املهين  التدریبأ[طر الرتبویة مبراكز ومعاهد تدریب وتÈٔهیل أ[طر الرتبویة ومبؤسسات   •
  ؛واجلامعي وإال�اليم

  ؛هیئة التدر س والهیئات إالداریة والرتبویة •

 ؛�ىل حقوق إال�سان مبؤسسات التyشQئة :جvعیةالرتبیة والتثق�ف العاملون يف جمال  •

 ؛�ىل حقوق إال�سان مبؤسسات ا�متع املدينف الرتبیة والتثق�العاملون يف جمال   •

 ؛ يف أ[�شطة الطالبیة ا�تلفةنيالشQباب الفا�ل  •

  وسائل أ[�الم؛ •
�ة   2-2cالربامج التدری  

  ؛�ىل حقوق إال�سان واس�+رها لرتبیة والتثق�فٕانتاج ا*الئل املرجعیة  •

  ؛�ىل حقوق إال�سانلرتبیة والتثق�ف الطرق والوسائط الرتبویة  •

  ؛تضمني قمي ومEادئ ومفاهمي حقوق إال�سان يف املناجه ا*راسQیة •

  ؛تعزsز العالقات إال�سانیة بني خمتلف مكوqت مؤسسات التyشQئة :جvعیة •

 ؛حقوق إال�سان �لرتبیة والتثق�ف يف جمالالتقÉیات وأ[سالیب اخلاصة  •
 التوعویة الربامج 2-3

  ؛�ىل حقوق إال�سانلرتبیة والتثق�ف ٕاجياد Ðرامج ٕا�الم�ة مkنو�ة  •

  ؛ٕارشاك املتخصصني يف ا�ال الثقايف يف معلیات التوعیة حبقوق إال�سان •

�ة الرمسیة تفعیل دور •y؛يف �رش ثقافة حقوق إال�سان املؤسسات ا*ی 
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  مؤرشات تنف�ذ Iٔهداف خطط العمل 2-4

  لثقافهتا؛كتب مدرسQیة مkضمنة لقمي ومEادئ ومفاهمي حقوق إال�سان ومعززة  •

�ىل حقوق الرتبیة والتثق�ف Iٔطر Aربویة وٕاداریة ذات 6ربات وكفا%ت وقدرات مkنو�ة يف جمال  •
  إال�سان؛

  �ىل حقوق إال�سان؛الرتبیة والتثق�ف 6ربات وجتارب م�دانیة يف جمال  •

  Iٔسالیب Aربویة ذات ص¨ حبقوق إال�سان؛ •

  :جvعیة؛ �Iٔشطة موازیة معززة لثقافة حقوق إال�سان دا6ل التyشQئة •

�ة يف جمال  •cف دورات تدری�  �ىل حقوق إال�سان؛الرتبیة والتثق

  محالت توعویة يف جمال حقوق إال�سان دا6ل مؤسسات التyشQئة :جvعیة؛ •

  تنايم ثقافة حقوق إال�سان دا6ل مؤسسات التyشQئة :جvعیة؛ •

 ؛رشIاكت وÐرامج تعاون •
  

  خطة العملمkابعة تنف�ذ  2-5

قدرات خمتلف  تعزsزل اختاذ ما یلزم من تدابري 'امعة ا*ول العربیة �ىل اجلهات ا�تصة يف مÉظومة تعمل  

 :�الوة �ىل ،"لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان عربیةالاخلطة "�Éف�ذ ب الفا�لني املعنیني 

أ[عضاء  إال�سان وعرض جتارب ا*ول الرتبیة �ىل حقوقاملامرسات الفضىل يف جمال  عندلوقوف ا •
�ة وأ[دواتيف حتدیث الربامج cروز  التدریÐوموا�بة التطور الرسیع �االت حقوق إال�سان و

    ؛قضا% 'دیدة متزي ا�متعات احلدیثة
 ؛يف جمال حقوق :�سانتÈٔمني التÈٔطري العلمي وأ[اكدميي  •
 ؛التدریبثقافة حقوق إال�سان عن طریق  تÈٔمني �رش •
 ؛حقوق :�سان جمال ٕاصدار جم¨ مkخصصة يف •
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  حمددات مهنجیة وموmات اسرتشادیة - 3

  حمددات مهنجیة 3-1 

  ٕان الرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان �شمل ما یيل:

وت��ح الفرصة مجلیع أ[طراف الفا�¨  بbôة تعمل حترتم حقوق إال�سان واحلر%ت أ[ساسQیة وتعززها، - 
 ؛يف ا�ال من ممارسة حقوق إال�سان، ومتكن امجلیع من املشاركة يف احلیاة العامة

 ؛�سان وتyرش قميها ومEادهئاق االٕ ووسائلهام حترتم حقو  مجیع معلیات التعلمي والتعملAكون Iٔن  - 

اذ القانون وإال�الم�ني ومجیع فوالعاملني يف ا�ال الرتبوي وامللكفني ٕ�ن نيالرتبوی الفا�لني تدریب - 
عارف واملهارات والكفا%ت الالزمة وAزویدمه �مل ،مؤسسات التyشQئة :جvعیة الفا�لني يف

 ؛لتôسري تعمل حقوق إال�سان وممارسQهتا
  

  یة Iٔن حيقق نتاجئ �دة مهنا:ومن شÈٔن اتباع هنج الرتبیة �ىل حقوق إال�سان دا6ل املنظومة الرتب 
  

املسامهة يف ز%دة فعالیة املنظومة التعلميیة الوطنیة، اليشء اçي سÉôعكس �ىل التمنیة :قkصادیة  - 
 ؛و:جvعیة والسQیاسQیة

حتسني نوعیة النتاجئ ا*راسQیة، وذâ عن طریق �شجیع ممارسات ومعلیات تدر س وتعمل �شار�یة  - 
 ؛حمورها الطفل

ز%دة سQبل الوصول ٕاىل التعلمي واملشاركة ف�ه من 6الل هتیئة بbôة تعمل Aراعي احلقوق وت�سم   - 
îشمولیهتا وانفkا.ا �ىل امجلیع، وتدعو ٕاىل قمي �املیة وفرص مkاكفbة وٕاىل التنوع و�دم اÁمتیزي 

 ؛ال�شار�یةوتcث روح املواطنة والقمي 
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  موmات اسرتشادیة 3-2

  يف املنظومة الرتبویة اتباع املرا¤ل التالیة: الرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان�سQتلزم معلیة 
  املر¤¨ أ[وىل •

اختاذ التدابري املناسQبة لها لتÝدید أ[هداف والربامج وأ[�شطة واÁمتویالت الالزمة، وتق�مي الربامج 
  وأ[�شطة املنجزة وت�Eعها.

  املر¤¨ الثانیة  •
دراسة وطنیة  ٕا�دادالنظر يف عن طریق سüQ حتلیل وضعیة الرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان 

تتضمن مEادرات الرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان ٕان و'دت واملامرسات اجلیدة اليت حققت Iٔ/را 
Iٔن تقوم  ، �ىلقمي ومEادئ حقوق إال�سان AرسQیخمسQتداما وكذا التÝد%ت والعقEات اليت توا'ه �رش و 

ا*راسة بتÝدید وطرح توصیات îشÈٔن الفbات ذات أ[ولویة اليت حتتاج ٕاىل التثق�ف يف جمال حقوق 
نتاجئ  �رشویمت  إال�سان وكذا تقدمي اقرتا¤ات من Iٔ'ل حتسني الرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان.

ل حقوق إال�سان �ىل نطاق واسع من Iٔ'ل وضع التوmات دراسة وضعیة الرتبیة والتثق�ف يف جما
  :سرتاتیجیة لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان.

  املر¤¨ الثالثة  •
  :ا یيلتتعلق مب

 ؛حتدید أ[ولو%ت �ىل Iٔساس نتاجئ دراسة الوضعیة - 

الواردة يف اخلطة لتنف�ذ ت�Éاول مجیع ا�االت  اختاذ التدابري املناسQبة �ىل املسQتوى الوطين  - 
العربیة لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان، وتتضمن Iٔهداف واحضة وتدابري وٕاجراءات 

 ؛من شÈٔهنا حتق�ق Iٔ/ر مسQتدام

  ؛ختصیص املوارد املالیة والcرشیة الالزمة - 
  املر¤¨ الرابعة •
  ، ح�ث یمت:تابعةوامل ختص التنف�ذ 

 ؛البدء يف تنف�ذ أ[�شطة املربجمة - 

 ؛فü مت تنف�ذه ممن تدابريالتقدم احملرز  تق�مي - 

 ؛�ىل نطاق واسع لتق�ميا�رش  - 

  ؛وق إال�سان îشلك دوريقمشاركة التÔارب الوطنیة مع الجنة العربیة ا*امئة حل - 
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  شروط أساسية لتفعيل ناجع للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان -4

یقkيض التفعیل الناجع لخطة العربیة لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان توفري العنارص أ[ساسQیة 
  الكف�¨ بتزنیلها السلمي واçي ميكن من :خنراط الواعي واملسؤول لجهات املسQهتدفة. 

 أ[ساسQیة التالیة:       أ[مورو�شمل هذه العنارص 
�لیات الربجمة  • Iر وسائل وsوالتدبريتطو  

 ویتعلق أ[مر بـــــ:

اليت یتطلب تفعیلها �ىل املدى القریب واملتوسط والبعید، مع حتدید الفbات  ا�االت حتدید - 
 ؛الرتبیة والتعلمياملسQهتدفة من Ðرامج 

�ىل حقوق إال�سان وا*الئل  الرتبیة والتثق�فالرتبویة يف جمال  الوسائلتوفري أ[دوات و  - 
احلق يف الصÝة ....) وكذا  –املصاحEة، 6اصة �لyسQبة �االت احلقوق (اكحلق يف التعلمي 

 أ[ش
اص ذوي إال�اقة)؛ -الالجbون  -املهاجرون  -�لyسQبة لفbات (أ[طفال 

الرتبویة يف جمال الرتبیة  الوسائلاس�+ر التكÉولوج�ات احلدیثة لٕال�الم واالتصال يف تطوsر  - 
 والتثق�ف �ىل حقوق إال�سان؛

�س
ري وسائل إال�الم واالتصال لهنوض �لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان، 6اصة  - 
�ىل حقوق إال�سان  الرتبیة والتثق�ف جمال الرIٔي العام يف توعیةل الهادفة يف امحلالت التواصلیة 

 ؛قميها AرسQیخو 
 �شجیع املوا�بة العلمیة  •

  وذâ من 6الل:  

ٕاجناز ا*راسات املتعلقة �لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان والتق�مي ا*امئ لربامج ذات  - 
 الص¨؛

والبحث أ[اكدميي وخمتلف مراكز البحث يف اÁهنوض �لرتبیة والتثق�ف  اتتعزsز دور اجلامع - 
والق�ام �ىل املسQتوى الوطين،  التدابري املت
ذةيف جمال حقوق إال�سان من 6الل ٕارشا5ها يف 

يف جمال حقوق  التدریب�*راسات وأ[حباث وتعزsز قدرات الفا�لني واÁهنوض �لبحث و 
 إال�سان؛ 
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لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان، 6اصة �ىل ذات الص¨ �والتوثیق تعزsز Iٔعامل الyرش  - 
 ؛التدریبمسQتوى اجلامعات ومعاهد 

تعزsز الرشIاكت مع اجلامعات ومعاهد البحث لتفعیل اخلطة العربیة و�شجیع انفkاح مؤسسات  - 
هتاداهتا ذات هذه اجلامعات واملعاهد �ىل ا[�لیات ا*ولیة حلقوق إال�سان وموا�بة Iٔعاملها واج

 الص¨؛ 
لتyشQئة :جvعیة والرتبویة سالیب احلدیثةٕایالء أ[مهیة الرضوریة ل"ٔ  • 

6اصة تÈٔثريها �ىل أ[طفال  ،وسائل إال�الم واالتصال يف التyشQئةخمتلف  شمل هذا العنرص تعزsز Iٔدوار 
  والیافعني والشQباب. 

لتyشQئة :جvعیة  سالیب احلدیثةحتظى هذه ا[ٔ ولبلوغ أ[هداف املتو6اة من اخلطة العربیة، یتعني Iٔن 
�رش وتعزsز ثقافة  الوطين، سواء من 6الل ت�Eع Iٔ/رها Iٔو اس�+رها يف �ىل املسQتوى�الهvم الرضوري 

ٕایالء ، �الوة �ىل ال�شار�یةمEادئ وقمي الكرامة واملساواة وال�سامح و  AرسQیخشلك �ام و î حقوق إال�سان 
رسة وفضاءات  الرتبیة أ[مهیة لٔ"شاكل التقلیدیة لتyشQئة :جvعیة، 6اصة من 6الل تعزsز دور أ[

  اجلامعة...). -(املدرسة  والتعلمي
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IV- ف يف جمال حقوق :�سان�  2026-2022احملاور :سرتاتیجیة لخطة العربیة لرتبیة والتثق

اخلطة العربیة لرتبیة والتثق�ف " ، حتددواملرجعیات أ[ممیة وإالقلميیة ذات الص¨ا�سÔاما مع إالطار املعیاري 
  .تد6الت الفا�لني يف جمال الرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سانل ثالثة حماور  "يف جمال حقوق إال�سان

والتyشQئة  فضاءات الرتبیة والتعلمي الرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان دا6ل أ[ول: تعزsز احملور - 1
  :جvعیة

يف املنظومة  هيم هذا احملور وضع وتنف�ذ Ðرامج 6اصة بتعزsز الرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان
، تمت بلورهتا انطالقا من تق�مي و�شخیص لوضعیة احلالیة لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق إال�سان، التعلميیة

المئة املناجه والربامج وتعزsزها. كام هيدف هذا احملور اÁهنوض مبختلف فضاءات التyشQئة 6اصة فü هيم م
رسة ومدرسة و'امعة لتلعب أ[دوار املنوطة هبا مكÔاالت  Iٔ عیة منvادئ حقوق  لرتمجة:جEقمي وم

  واملساواة والسمل.    ال�شار�یةات مدنیة تعزز قمي یإال�سان يف سلو� 
   

  الهدف العام

  ان تعزsز ودمع مÉاخ Aربوي لهنوض بقمي حقوق إال�س

 والتyشQئة :جvعیة الرتبیة والتعلميدا6ل فضاءات 

  الن��Ôة املنتظرة

   ال�شار�یةالفرد وAرسQیخ قمي ومEادئ املساواة وال�سامح و  تعلمييف بbôة Aربویة �سامه 

 وا¤رتام حقوق إال�سان

  
 الرتبویة واملقررات ا*راسQیةاحملور الفرعي أ[ول: املناجه  1-1

 اخلاص الهدف

ملهنیة تعزsز ٕادماج مEادئ وقمي حقوق إال�سان يف املناجه والربامج واملقررات ا*راسQیة واجلامعیة وا

 ٕ�رشاك الفا�لني املعنیني
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 والتyشQئة :جvعیةالتدریب احملور الفرعي الثاين: Iٔدوار احلیاة املدرسQیة واجلامعیة ومراكز  1-2

 اخلاص الهدف

 بفضاءات  ال�شار�یةAرسQیخ قمي ومEادئ حقوق إال�سان واملواطنة و 

 والتyشQئة :جvعیة الرتبیة والتعلميمؤسسات  وÐرامج ومشاریع
 

 قدرات الفا�لني الرتبوینيتعزsز  احملور الفرعي الثالث: 1-3

 الهدف اخلاص

  تقویة قدرات الفا�لني الرتبویني Áمتك�هنم من :خنراط يف مسار الرتبیة والتثق�ف 

  جمال حقوق إال�سان يف

  القدرات يف جمال حقوق إال�سان وتعزsز  التدریباحملور الثاين:  - 2

لرتبیة والتثق�ف يف جمال حقوق ذات الص¨ �القدرات  تعزsزهيم هذا احملور وضع وتنف�ذ Ðرامج 6اصة ب 
املوظفون املدنیون واملوظفون امللكفون ٕ�نفاذ القانون ÐIٔرزها Iٔن �شمل هذه الربامج فbات  �ىل ،إال�سان

   .إال�الم واالتصال£نیو و 
 الهدف العام

 املعنیني من متí قمي حقوق إال�سان ومEادهئا الفا�لنيمتكني اكفة 

  الن��Ôة املنتظرة

 حقوق إال�سانوشام¨ تتضمن مEادئ تدریب مkاكم¨  Ðرامج

  اذ القانوننفقدرات املوظفني وامللكفني �ٕ  عزsزتتدریب و احملور الفرعي أ[ول:  2-1
 

 الهدف اخلاص

 يف جمال حقوق إال�سان الفا�لنيقدرات خمتلف  عزsزت
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 والصحف�ني إال�اليم ا�الالعاملني يف  تدریباحملور الفرعي الثاين:  2-2

 الهدف اخلاص

 والصحف�ني لمسامهة يف �رش ثقافة حقوق إال�سانا�ال إال�اليم قدرات العاملني يف  عزsزت

  احملور الفرعي الثالث: التثق�ف �ىل حقوق إال�سان لفائدة الشQباب 2-3

 الهدف اخلاص
  مvسك وم�سامحجممتع  متكني الشQباب من متí قمي ومEادئ حقوق إال�سان لمسامهة واملشاركة يف بناء

  حقوق إال�سان  تفعیل دور ا�متع املدين يف �رش ثقافة احملور الثالث: - 3

'ل اÁهنوض بدور مجعیات ا�متع املدين يف جمال الرتبیة Iٔ هيم هذا احملور تعزsز الرشاكة والتعاون من 
    .والتثق�ف �ىل حقوق إال�سان

 الهدف العام

 وتعزsز الرشاكة والتعاون مع ا�متع املدين لهنوض بثقافة حقوق إال�سان يف ا�متع نيالفا�لقدرات  عزsزت

 الن��Ôة املنتظرة

  �ىل حقوق إال�سان و�رش قمي املواطنة الرتبیة والتثق�ف جمال جممتع مدين فا�ل ومسامه يف
 

   *ى الشQباب ال�شار�یةالفرعي أ[ول: الرتبیة �ىل املواطنة و  احملور 3-1

 الهدف اخلاص
 تعزsز قمي املواطنة واملشاركة واحلوار *ى الشQباب يف املسامهة

 املراكز الثقاف�ة وامجلعیات الر%ضیة والس8ô واملرسح ال سüQ من 6الل 
 و<ريها من املؤسسات الثقاف�ة والفÉیة

 الشQبابلرتسQیخ ثقافة حقوق إال�سان واملشاركة *ى تفعیل دور ا�متع املدين احملور الفرعي الثاين:  3-2
 

 الهدف اخلاص

 ٕارشاك اكفة مكوqت ا�متع خللق ثقافة حقوق :�سان يف Iٔوساط الشQباب


