PREMS 010516 ARA

ميثاق جمل�س �أوروبا
حول الرتبية على
املواطنة الدميقراطية
والرتبية على حقوق الإن�سان
املبادئ التوجيهية لفائدة املربني

يتحمل امل�ؤلفون م�س�ؤولية الأفكار املعرب عنها يف هذا الكتاب وهي ال تعرب بال�رضورة عن التوجه الر�سمي ملجل�س �أوروبا.
جميع احلقوق حمفوظة.
ال ي�سمح برتجمة هذا امل�ؤلف �أو �إعادة ن�رشه �أو نقله ب�أي �شكل من الأ�شكال وب�أي و�سيلة كانت ـ الكرتونية (قر�ص مدمج،
الأنرتنت الخ)� ،آلية ،ن�سخ ،ت�سجيل �أو و�سيلة �أخرى ،دون رخ�صة م�سبقة كتابية من طرف مديرية االت�صال:
(� F-67075 Strasbourg Cedexأو )publishing@coe.int

النا�رش� :إلينا دييز فيال كرا�سا Elena Diez Villagrasa -
املراجعة � :أنيت �شنيدر Annette Schneider -
الت�صحيح :كاترين رول�س هومل Catherine Rowles-Holm -
الت�صفيف والإخراج :بامبانيو Pampaneo -
جمل�س �أوروبا� ،أكتوبر2012
طبع يف مطابع جمل�س �أوروبا

مت ن�رش هذا الكتاب بدعم من احلكومة الفنلندية

قائمة املحتويات
ب�ضع كلمات قبل �أن نبد�أ
وثائق تربوية تتعلق مبيثاق جمل�س �أوروبا حول الرتبية على املواطنة
الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان
 .1مقدمة
◄جمل�س �أوروبا
◄امليثاق
 .2كيف ينبغي اال�شتغال على امليثاق مع جمموعة من ال�شباب
◄امليثاق يف �إطار تربوي
◄مراجع من�شورات جمل�س �أوروبا
◄تك ّييف
◄ا�ستعمال املل�صق
◄حمتويات «ميثاق للجميع» ف�صال بف�صل
 .1ملاذا امليثاق؟
 .2ما معنى حقوق الإن�سان؟
 .3ما معنى املواطنة الدميقراطية؟
 .4ما معنى الرتبية على املواطنة الدميقراطية ،والرتبية على حقوق
الإن�سان؟
 .5ما هي مبادئ حقوق الإن�سان والدميقراطية؟
	الرتبية على املواطنة الدميقراطية ،والرتبية على حقوق الإن�سان من
.6
املعني بهما؟
 .7هل حترتم املدار�س واملنظمات حقوق الإن�سان والدميقراطية؟
 .8ماذا ميكن �أن نفعل لت�شجيع الرتبية على املواطنة وحقوق الإن�سان
◄خال�صة ا�شتغالكم على امليثاق
 .3مالحق
◄ميثاق جمل�س �أوروبا حول الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على
حقوق �ألإن�سان
◄ورقة متارين« :الدميقراطية وحقوق الإن�سان نحن الذين نعمل على ممار�ستهما
 �أين نحن من ذلك؟»◄خريطة البلدان الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا
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ب�ضع كلمات قبل �أن نبد�أ
ت�شهد جمتمعاتنا خالل العقود الأخرية ت�صاعدا للعنف والتميز العن�رصي والتطرف وكراهية الأجانب والتمييز وعدم
وتعد الرتبية �أكرث ف�أكرث الو�سيلة املالءمة ملكافحة هذا النوع من الظواهر
الت�سامح مما ي�ؤدي �إلى م�شكالت عوي�صة ـ ّ
واالنتهاكات حلقوق الإن�سان الناجمة عنها و�إ�سهاما كبريا يف التما�سك االجتماعي والعدالة االجتماعية وال�سلم.
وقد جتلى هذا الوعي املتزايد بالدور الأ�سا�س للرتبية من خالل امل�صادقة �سنة  2010على ميثاق الرتبية على املواطنة
الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان (الحقا امليثاق) من طرف الدول االع�ضاء يف جمل�س �أوروبا ـ ويت�ضمن هذا امليثاق
العنا�رص التوجيهية والتو�صيات بخ�صو�ص التدابري الكفيلة بالنهو�ض بهذه الرتبية -ومن بني هذه التو�صيات �ضمان ن�رش
وا�سع للميثاق و�إطالع �أكرب عدد ممكن من النا�س على �أهدافه والتدابري الرامية الى تطبيقه  .لذا ف�إن هذه الوثيقة املوجودة
بني يديك �أعدت لهذا الغر�ض.
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ميثـــــــاق الرتبيــــــــة على املواطنــــــــــــة الدميقراطيـــــــــة والرتبيــــــــــة على حقــــــــــوق االن�ســــــــــــــــان

وثائق تربوية تتعلق مبيثاق جمل�س �أوروبا حول الرتبية
على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق
الإن�سان
ت ُ ّعد هذه الوثيقة واحدة من �سل�سلة �أدوات ب�إمكانهم ا�ستغاللها لال�شتغال على امليثاق مع الأطفال واملراهقني.
الدميقراطية وحقوق الإن�سان :لنعمل على ممار�ستهما

عنوان واحد لوثيقتني موجهتني لل�شباب
ميثــاق للجــمــيع
مت �إعداد ن�سخة مب�سطة من ميثاق جمل�س �أوروبا اخلا�ص بالرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان
(امليثاق) للنا�شئة التي يرتاوح �سنها ما بني  12و � 1سنة .وهي وثيقة توجيهية ال مانع من ا�ستخدامها مع فئات عمرية
�أخرى .ولكون امليثاق وثيقة م�ستقلة ،فب�إمكان ال�شباب قراءتها كل بوثريته اخلا�صة �إلى جانب قابليتها لال�ستعمال ب�شكل
جماعي.

ميثـــــــاق الرتبيــــــــة على املواطنــــــــــــة الدميقراطيـــــــــة والرتبيــــــــــة على حقــــــــــوق االن�ســــــــــــــــان
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مقــدمـــــــــــة

جمل�س �أوروبا
�أن�ش�أ هذا املجل�س �سنة  1949غداة احلرب العاملية الثانية ،وهو ي ُ ّعد �أقدم منظمة حكومية �أوروبية .ي�ضم املجل�س اليوم 47
دولة �ضمن �أع�ضائه ،وي�سعى بالدرجة الأولى �إلى �أن يكون ف�ضاء �أوروبيا دميقراطيا وقانونيا م�شرتكا يتمحور حول االتفاقية
الأوروبية حلقوق الإن�سان �إلى جانب جمموعة من الن�صو�ص املرجعية الأخرى اخلا�صة بحماية الفرد.
انطالقا من هذه القيم الأ�سا�سية ،ف�إن جمل�س �أوربا يهدف للبحث عن حلول م�شرتكة لق�ضايا وان�شغاالت كربى من قبيل
الإرهاب واجلرمية املنظمة والر�شوة وجرائم االنرتنت و�أخالقيات علم الأحياء واال�ستن�ساخ والعنف �ضد الن�ساء والأطفال
واالجتار يف الب�رش .ويعترب التعاون بني الدول الأع�ضاء �أف�ضل و�سيلة حلل هذه املع�ضالت الكربى التي تواجهها �أوروبا يف
الوقت احلا�رض.
وعالوة على ذلك ،ف�إن جمل�س �أوروبا يلعب دورا حيويا يف املجال الثقايف والرتبوي .ومنذ دخول االتفاقية الثقافية الأوروبية
ل�سنة  1955حيز النفاذ ،قام املجل�س ب�إجناز العديد من الأن�شطة عرب �أوروبا يف املجال املذكور.

املل�صـــق

للح�صول على معلومات �أكرث عن جمل�س �أوروبا ميكن زيارة موقعه على االنرتنت:
www.coe.int

يرمي هذا املل�صق �إلى حت�سي�س فئات ال�شباب �أينما نظمت �أن�شطة الرتبية على املواطنة الدميقراطية وعلى حقوق
الإن�سان .فبالإمكان تعليقه يف الف�صول الدرا�سية ومراكز ال�شباب والنوادي واملخيمات الخ .وما دامت الرتبية على
املواطنة الدميقراطية وعلى حقوق الإن�سان �شيئا غري مرئي ،ف�إن املل�صق ي�شكل و�سيلة تعزز �إ�سهام املجموعة يف
الدميقراطية وحقوق الإن�سان وحث ال�شباب على موا�صلة جهودهم يف هذا املجال .وهو �أي�ضا �أداة تربوية تدعو للتفكري
لكونها تلخ�ص جوهر ميثاق الرتبية على املواطنة الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف  12جملة �أ�سا�سية.

وللح�صول على معلومات �أكرث عن �أجهزة جمل�س �أوروبا:
§جلنة الوزراء /www.coe.int/cm
§اجلمعية الربملانية www.assembly.coe.int
§م�ؤمتر ال�سلطات املحلية واجلهوية /www.coe.int/congress
§املحكمة االوروبية حلقوق الإن�سان www.coe.int/ECHR
§م�ؤمتر املنظمات غري احلكومية www.coe.int/ngo
§املفو�ض املكلف بحقوق الإن�سان www.coe.int/commissioner

املبادئ التوجيهية لفائدة املربني
تقدم هذه الوثيقة تفا�صيل تكميلية للميثاق من �ضمنها على الأخ�ص بع�ض الن�صائح املتعلقة باال�شتغال على امليثاق
واملل�صق مع املجموعة يف �إطار تربوي .ومن �ش�أن هذه املقاربة املزدوجة �أن تكون مفيدة �إما لتقدمي الرتبية على املواطنة
الدميقراطية وحقوق الإن�سان و�إما ك�أداة للتفكري فيما �أنتم ب�صدد القيام به يف هذا املجال.

امليثـاق
ميثاق جمل�س �أوروبا حول الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان.
متت امل�صادقة عليه يف �إطار التو�صية  CM/Rec )2010 ( 7للجنة الوزراء.

ميثاق جمل�س �أوروبا حول الرتبية على املواطنة الدميقراطية
والرتبية على حقوق الإن�سان = امليثاق
الرتبية على املواطنة الدميقراطية وحقوق الإن�سان = l’ECD/EDH

يعتمد م�رشوع الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHعلى املهمة الرئي�سية
املناطة مبجل�س �أوروبا ـ النهو�ض بحقوق الإن�سان والدميقراطية و�سيادة القانون ،وعلى القناعة بالدور الأ�سا�سي الذي تلعبه
الرتبية لتحقيق هذا الغر�ض .وقد �أعطت القمة الثانية لر�ؤ�ساء دول وحكومات جمل�س �أوروبا �سنة  1997دفعة للرتبية على
املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان باتخاذها قرار «�إطالق مبادرة للرتبية على املواطنة الدميقراطية ق�صد
النهو�ض بتوعية املواطنني بحقوقهم وم�س�ؤولياتهم يف جمتمع دميقراطي».1
بعد عدة �سنوات من التعاون ،ي ُ ّعد ميثاق جمل�س �أوروبا تعبريا قويا عن التزام الدول الأع�ضاء بالرتبية على
املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( ،)ECD/EDHكما �أنه يحدد املعايري التي التزموا باحرتامها.
ح�سب ما جرى به العمل على امل�ستوى الدويل ،ف�إن م�صطلح «ميثاق» ي�شمل �أدوات ملزمة و�أخرى غري ملزمة

 1الإعالن اخلتامي للقمة الثانية لر�ؤ�ساء دول وحكومات جمل�س �أوروبا.
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يف نف�س الوقت .فالأدوات امللزمة تت�ضمن �آليات للتتبع ميكن �أن ت�أخذ �شكل حمكمة (كاملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان
التي ت ُ ّعد مبثابة �آلية لتتبع االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان) �أو جلنة (مثل اللجنة الأوروبية للحقوق االجتماعية التي
ت�شكل �آلية تتبع خا�صة بامليثاق االجتماعي الأوروبي) .فهي تهدف بالأ�سا�س الى التحقق من التطبيق الفعلي للأدوات
القانونية على �أر�ض الواقع.
لقد مت اختيار عنوان و�شكل ميثاق الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان بهدف تكري�س �إرادة
احل�صول على الوثيقة الأكرث ت�أثريا باملقارنة مع تلك التي �صادق عليها جمل�س �أوروبا من قبل ،ناهيك عن امل�ستوى العايل
لهذا االلتزام .غري �أن �أغلب الدول الأع�ضاء التي ف�ضلت �أن جتعل من امليثاق �أداة غري ملزمة يف جمال القانون الدويل العام،
ارت�أت امل�صادقة عليه يف �إطار تو�صية ـ لكون التو�صيات واملالحق املتعلقة بها غري ملزمة .وعليه ف�إن امليثاق عبارة عن
ملحق بالتو�صية  CM/Rec (2010)7للجنة الوزراء .وقد �صادق عليها وزراء اخلارجية ـ �أومن ميثلونهم ـ يف الدورة  120للجنة
وزراء جمل�س �أوروبا املنعقدة يف �سرتا�سبورغ خالل �شهر مايو�/أيار .2010
ويف الغالب ف�إن امليثاق ين�رش دون ن�ص التو�صية التي مت الت�صديق عليه يف �إطارها (انظر الن�ص يف املالحق) .لذا ف�إن العنوان
الكامل للميثاق يكون متبوعا بعبارة «متت امل�صادقة عليه يف �إطار التو�صية  CM/Rec (2010)7للجنة الوزراء» والتي ت�شري
بو�ضوح �إلى طابعه غري امللزم .كما �أن الن�ص الكامل للميثاق يتلوه عر�ض للمربرات ـ الوثيقة التي تو�ضح ال�سياق واخللفية
التاريخية للمفاو�ضات اخلا�صة بامليثاق �إلى جانب التعليقات والتو�ضيحات بخ�صو�ص مقت�ضياته وتو�صياته.
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كيف ينبغي اال�شتغال على امليثاق
مع جمموعة من ال�شباب

امليثاق يف �إطار تربوي
ي�ستخدم ن�ص امليثاق م�صطلحات قانونية متوجها بالدرجة الأولى �إلى احلكومات ومبوازاة ذلك ف�إنه ي�شري �إلى �أهمية عدد
من الفاعلني املختلفني ـ املدر�سني واملنظمات غري احلكومية واملنظمات ال�شبابية والآباء واملربني والأطفال ـ يف النهو�ض
بالرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان م�ؤكدا على �رضورة �إطالع اجلميع وفهمه ملحتوياته .ولكون
الأطفال واملراهقني ي�شاركون يف �أغلب الأن�شطة الرتبوية املخططة ،ولكونهم املعنيون بالدرجة الأولى ،ف�إن هذه الوثيقة
تتوجه �إليهم �أ�سا�سا مع اقرتاح تف�سري للميثاق على نحو �أ�سهل.
تتوجه املواد املرفقة بامليثاق �أ�سا�سا الى الأطفال واملراهقني الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني  12و � 15سنة .ومن املهم الإ�شارة
�إلى �أن الكلمات واملفاهيم و�إن مت اختيارها لتكون مالءمة لهذه الفئة العمرية ،ف�إنها تظل قابلة للفهم من طرف الفرد
الأكرب �أو الأ�صغر �سنا  .كما �أن من املحتمل ،باعتباركم مربني� ،أن ترغبوا يف ا�ستخدامها مع فئات عمرية �أخرى .لذا
ف�إننا عمدنا الى ا�ستعمال كلمة «ال�شباب» يف كل الوثيقة ،علما �أنه كان من الأن�سب ا�ستخدام كلمتي «�أطفال» �أو
«مراهقون» بدلها .وقد كان هذا االختيار من�سجما مع امليثاق املوجه للجميع� ،إذ �أن تاليف ا�ستخدام م�صطلحي «�أطفال
« �أو «مراهقون» يتيح لكل قارئ �أيا كان ،فر�صة التعامل مع هذا الن�ص .كما �أننا ن�شري �أي�ضا �إلى «جمموعتكم» على
النحو الذي يتيح ا�ستخدام امليثاق يف �إطار تربوي نظامي �أو غري نظامي ـ ودومنا حاجة الى التمييز بني الطلبة  -التالميذ
وامل�شاركني  -الأع�ضاء  -وكذا يف �إطار تربية الأقران.
وتي�سريا لفهم املحتويات ف�إن «ميثاق للجميع» يتميز عن امليثاق الأ�صلي لي�س فقط باللغة التي ي�ستخدمها ،ولكن �أي�ضا
من حيث الت�صميم املعتمد .ففي املقدمة ،وعلى عك�س ما هو وارد يف الن�سخة الأ�صلية ،تقدم وثيقة «ميثاق للجميع»
خ�ص�ص لعر�ض
فكرة مقت�ضبة عن جمل�س �أوروبا ودواعي �إعداد هذا امليثاق� .أما الق�سم الثاين ،وهو الأكرث �أهمية ،فقد ُ
حمتويات امليثاق من خالل ثمانية ف�صول يف �شكل �أ�سئلة و�أجوبة.
وف�ضال عن ذلك ،ف�إن الأجوبة املتعلقة مبحتويات امليثاق لي�ست معزولة بل �إنها م�صحوبة بر�سوم بيانية تو�ضح الن�ص
للقارئ ،كما �أن من �ش�أن هذه العنا�رص �أن تكون مفيدة لكم باعتباركم مربون تعملون مع املجموعة.

متثل �أ�سئلة التفكري �أ�سا�سا للتفكري الفردي �أو للتبادل والنقا�ش �ضمن املجموعة .كما �أنها تتيح
�إمكانية االنتقال �إلى متارين و�أن�شطة �أخرى ت�سمح بالذهاب بعيدا يف درا�سة املو�ضوع .

الأفكار العملية عبارة مهام �صغرية تنجز فرديا او ب�صفة جماعية ـ ويف هذه احلالة ف�إنها ت�شكل
املرحلة الأولى من عمل تعاوين ميهد لعمل املجموعة.
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تقوم ال�شخ�صيات الواردة يف الن�ص بتقدمي الأمثلة  ،بع�ضها ذو طابع جد ملمو�س والبع�ض الآخر
يت�سم بعمومية �أكرث  .والهدف هو تو�ضيح معنى بع�ض التو�صيات للقراء وحثهم على املبادرة
للقيام بعمل لفائدة جماعتهم .فالأمثلة �شكلت دائما �أح�سن نقطة انطالق لدفع ال�شباب الى
اكت�شاف �أمثلة �أخرى هم �أكرث ا�ستئنا�سا بها .

ت�ساعد الأفكار البارزة على الإدراك ال�رسيع للأفكار الأ�سا�سية للن�ص .فكل هذه اجلمل م�ضافة �إلى
اجلمل الواردة يف املل�صق ت�شكل يف احلقيقة ملخ�صا للميثاق.

ورغم �أن امليثاق يفرت�ض فيه �أن يكون وثيقة م�ستقلة� ،إال �أن العمل �ضمن املجموعة من �ش�أنه �أن يي�رس فهمها �أكرث ويحفز
ال�شباب على املبادرة والتفاعل ب�شكل �أكرث ،ويف جانب �آخر ،ف�إن من ال�سهل فهم وجتريب املبادئ الدميقراطية عندما نكون
�ضمن جمموعة.
�إن كل نقا�ش بناء ومنفتح مرتبط بحرية التعبري ،يوجد يف �صلب الدميقراطية .ومن وجهة نظر تعليمية ،ف�إن النقا�ش
يعزز الفكر النقدي ،ناهيك عن كونه يف حد ذاته فر�صة لتجريب املبد�أ الدميقراطي :تقبل تعدد االفكار والآراء .ومن ثم،
ف�إن �أغلب التمارين املقرتحة من خالل هذه املبادئ التوجيهية ت�شري �إلى العنا�رص املت�ضمنة يف وثيقة «ميثاق للجميع»
ثم تقرتح �أ�سئلة لإطالق نقا�ش مفتوح داخل املجموعة .ومع ذلك ،ف�إن علينا �أن نعلم كمربني ب�أننا قد ن�ضطر �أحيانا �إلى
تدبري �أوجه نظر متعار�ضة وق�ضايا حولها خالف �شديد .لذا عليكم �أن تكونوا على ا�ستعداد و�أن تطالعوا ما �أمكن حول
املو�ضوع م�سبقا (انظر املراجع الحقا)� .إن النهو�ض بثقافة الدميقراطية وحقوق الإن�سان عبارة عن م�سار مير مبرحلة تلو
الأخرى ويتطلب التزاما على املدى البعيد.

مراجع من�شورات جمل�س �أوروبا
جتدون يف ال�صفحات التالية بع�ض الن�صائح املتعلقة باال�شتغال على امليثاق مع جمموعتكم وذلك بتناول وثيقة «ميثاق
للجميع» ،ف�صال بف�صل .وثم التمارين �أو الأعمال اجلماعية ـ املف�صلة يف الكتب واملن�شورات  -الحقا جمل�س �أوروبا ـ �أغلب
التمارين بغية �إطالق نقا�ش مفتوح داخل املجموعة.

معامل للفتيان
كتاب للرتبية على حقوق الإن�سان لفائدة لأطفال http : www.coe.int/composito
ي ُ ّعد هذا الكتاب املتوفر يف  15لغة نقطة انطالق جيدة للمربني الراغبني يف مبا�رشة الرتبية
على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان مع �أطفال ترتاوح �أعمارهم ما بني  7و
� 13سنة بالرغم من �أن �أغلب الأن�شطة املقرتحة بالإمكان مالءمتها مع �أطفال �أكرب �سنا .يتيح
الكتاب للقارئ فر�صة اال�ستئنا�س باملفاهيم الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان وحقوق الطفل وهو يف
ذلك ي�ؤ�س�س لأر�ضية نظرية متينة .كما �أنه يت�ضمن �أي�ضا  42ن�شاطا تطبيقيا يدفع الأطفال
واملراهقني للتعرف على امل�شكالت املرتبطة بحقوق الإن�سان يف بيئتهم اخلا�صة .و�ستجدون بكل
�سهولة �ضمن الفهر�س عناوين الأن�شطة املو�صي بها يف هذه املبادئ التوجيهية.
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معامل
كتاب عملي للرتبية على حقوق الإن�سان لفائدة ال�شباب http://www.coe.int/compass
يقرتح هذا الدليل على من�شطي ال�شباب ،واملدر�سني ،واملربني الآخرين ،مهنني كانوا �أو متطوعني
�أفكارا عملية و�أن�شطة تطبيقية ترمي �إلى م�ساعدة ال�شباب يف الدفاع عن حقوق الإن�سان
وحثهم على املبادرة يف م�ستواهم �أو م�ستوى اجلماعة اتي ينتمون اليها .وهو ي�شجع على تبني
منظور وا�سع للرتبية على حقوق الإن�سان مثلما يعترب ال�شباب دعامة وموردا لها .كما �أنه ي�ستند
�إلى املقاربات الرتبوية غري النظامية التي تركز على املتعلمني و�أو�ساطهم وان�شغاالتهم اخلا�صة.
وقد ترجم هذا املرجع �إلى �أزيد من  30لغة.

كتب «تعلم وممار�سة الدميقراطية»
http://www.coe.int/ede

وهي �سل�سلة تتكون من  6كتب ت�ستهدف م�ساعدة املدر�سني ور�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات الرتبوية على �إدخال الرتبية على املواطنة
الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان يف كافة م�ستويات التعليم على نحو �شيق و تفاعلي.

الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHاملجلد I
الرتبية عل الدميقراطية  -املواد الأ�سا�سية للرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان
اخلا�صة باملدر�سني.
يتناول هذا الكتاب عددا من الق�ضايا الأ�سا�سية من بينها الأهداف والكفايات ال�رضورية للمواطنة
الدميقراطية �إلى جانب منهجية تعليمية �شاملة للرتبية على الدميقراطية وحقوق الإن�سان.

الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHاملجلد II
الرتعرع يف الدميقراطية ـ وحدات لتدري�س الرتبية على املواطنة الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف املرحلة
االبتدائية.
يت�ألف هذا الكتاب من  9وحدات تعليمية و�أربعة درو�س تقدم توجيهات مرحلة مبرحلة .وهي
تت�ضمن وثائق توزع على التالميذ �إلى جانب ملفات خا�صة باملدر�سني .ي�شمل املقرر املقرتح �سنة
درا�سية واحدة يف املرحلة االبتدائية (لتالميذ يرتاوح �سنهم ما بني  6و � 9سنوات).

الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق االن�سان ( )ECD/EDHاملجلد III
العي�ش يف الدميقراطية ـ وحدات لتدري�س الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق االن�سان
للمرحلة االعدادية ( الثانوي ) I
وهو يت�ضمن نف�س الت�صميم الوارد يف اجلزء  ، 2غري �أنه موجه لتالميذ ال�سلك الأول من التعليم
الثانوي  ( 1اي لتالميذ يرتاوح �سنهم ما بني 10و � 15سنة) .
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الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق االن�سان ( )ECD/EDHاملجلد IV
امل�شاركة يف الدميقراطية ـ وحدات لتدري�س الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق االن�سان
يف املرحلة الثانوية ( الثانوي ) 2
وهو يت�ضمن نف�س الت�صميم الوارد يف املجلد  3وموجه لتالميذ ال�سلك الثاين من املرحلة الثانوية
� ( 1أي لتالميذ يرتاوح �سنهم ما بني  16و � 17سنة) .

الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق االن�سان ( )ECD/EDHاملجلد V
تعلم التعرف على حقوق الطفل ـ ت�سع وحدات تعليمية لف�صول التعليم االبتدائي .
يت�ضمن هذا الكتاب �أدوات لتدري�س حقوق الطفل يف املدر�سة االبتدائية ( الت�سع �سنوات الأولى
من التعليم )  ،وبالإمكان مالءمته وا�ستخدامه كم�صدر �إلهام للعمل مع جمموعة تالميذ �أكرب
�سنا  .وهو يحتوي على درو�س وملفات .

الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق االن�سان ( )ECD/EDHاملجلد VI
تدري�س الدميقراطية ـ جمموعة من الأن�شطة التعليمية اخلا�صة بالرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية
على حقوق االن�سان.
يقرتح هذا الكتاب املدر�سي �سل�سلة من الأن�شطة والتمارين اخلا�صة بالرتبية على املواطنة
الدميقراطية والرتبية على حقوق االن�سان يف املدر�سة �أو يف �إطار تعليمي �آخر غري نظامي  .وت�ضع
هذه النماذج التعليمية �إطارا يحث التالميذ على امل�شاركة الن�شطة بطرح �أمثلة او توجهات
تتيح لهم ا�ستيعاب املفاهيم العامة للدميقراطية وحقوق االن�سان  .ولكون م�ستوى التفكري
املطلوب لهذه االن�شطة غري حمدد  ،ف�إن بالإمكان مالءمة �أغلب التمارين الواردة فيه مع فئات
عمرية خمتلفة .

وعموما ف�إن الأن�شطة التي نحيلكم عليها م�ستقاة من الأجزاء التطبيقية الواردة يف مرجعي املعامل واملعامل اخلا�صة
بالفتيان ومن الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHاملجلد ( VIما عدا حني تتم الإ�شارة
�إلى غري ذلك).

املكتبة يف املوقع الإلكرتوين ملجل�س �أوروبا
تتيح لكم الروابط االلكرتونية الولوج الى ن�سخ من هذه الكتب على ال�شبكة� .إذا ما رغبتم يف
احل�صول على ن�سخ رقمية فموعدنا يف موقع املكتبة االلكرتونية :
/http://book.coe.int

مواد نظرية �أخرى
معامل للفتيان  ،الف�صول  Iو  IIو V
املعامل
الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق االن�سان ( )ECD/EDHاملجلد I
مواد �أ�سا�سية للرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق االن�سان لفائدة املدر�سني .
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�إمكانية تدريب
برنامج بي�ستالوزي لفائدة املهنيني يف الرتبية
/www.coe.int/pestalozzi
�أعمال قطاع ال�شباب www.coe.int/youth:

املالءمة
كما هو مبني يف امليثاق ،ف�إن عنا�رص خمتلف �أنواع الرتبية ـ نظامية وغري نظامية ـ تنخرط يف م�سار التعلم مدى احلياة:
وهي تكمل وتعزز بع�ضها بع�ضا .لذا فقد مت �إعداد هذه الكتب لكي ت�ستخدم يف �سياقات جد متباينة �أي يف �إطار نظامي
�أو �أقل نظامية على �أ�سا�س منتظم �أو حمدد.
�ستالحظون عند اطالعكم على مراجع الفتيان والعديد من كتب �سل�سلة تعلم ممار�سة الدميقراطية ب�أن الأن�شطة
مقرونة بفئات عمرية حمددة .غري �أننا قمنا بذلك عل �سبيل الإر�شاد فقط .ف�أنتم ب�صفتكم مربون تعرفون جمموعاتكم
جيدا ،ومن ثم ف�أنتم �أجدر بتقييمهم ومالءمة تلك الأن�شطة وم�ستواهم الفعلي .مما ال �شك فيه �أن �سن الأفراد يدخل
بعني االعتبار ،غري �أن هناك معايري �أخرى البد من الأخذ بها �أي�ضا مثل امل�ستوى الفكري العام للمجموعة �سواء من حيث
قدرات التعلم �أو بالنظر ملو�ضوع حمدد .وتقت�ضي املالءمة هنا �أي�ضا الأخذ بعني االعتبار لنمط التعلم واختالف م�ستوى
الأداء ما بني �أفراد نف�س املجموعة .لذا ف�إن عليكم االهتمام على الأخ�ص بحاجيات ال�شباب املعاقني :مبعنى �أن تبادروا �إلى
مالءمة الن�شاط بدل �أن تنتظروا منهم �أن يتالءموا هم معه.
و�أنتم ت�ستح�رضون كل هذه العنا�رص ،ف�إن ب�إمكانكم ا�ستعمال الأن�شطة املقرتحة كنقطة انطالق لال�شتغال بعد ذلك
على �شيء يالئم جمموعتكم .و�ستجدون يف كل املراجع املو�صي بها هنا مقاطع تقرتح ن�صائح تتعلق بكيفية مالءمة
تلك الأن�شطة.

ا�ستعمال املل�صق
يعترب املل�صق �أداة مالءمة جدا لال�ستعمال مع جمموعة من ال�شباب .ولكونه يلخ�ص امليثاق يف  12جملة ،ف�إنه يعترب
الو�سيلة الب�رصية ال�رسيعة التي تدعو للتفكري يف خ�صائ�ص الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق
الإن�سان وحمتويات امليثاق .كما �أن ب�إمكان املجموعة ا�ستعماله كقائمة للوقوف على ما ت�ساهم به يف حقوق الإن�سان
والدميقراطية .لذا ينبغي تعليق املل�صق يف مكان بارز يكون معه وا�ضحا للعيان يف الف�صل الدرا�سي الذي ت�شتغلون فيه
مع جمموعة ال�شباب على نحو يتيح لكم الرجوع �إليه و�أنتم ت�شتغلون على وثيقة «ميثاق للجميع».
ولكون املل�صق �أداة ب�رصية مرجعية للمجموعة ،ف�إن ب�إمكانكم الإعداد لتوزيع ن�سخة منه على كل �شاب ليت�سنى له
اال�شتغال عليه ب�صفة فردية .كما �أن بالإمكان �أي�ضا �إجناز ن�سخ من الورقة التقنية (املوجودة يف املالحق) ب�سهولة ،علما
�أنها لي�ست ن�سخة مطابقة للمل�صق :ذلك �أن ال�شباب الذين ي�صعب عليهم الإجابة �رصاحة بنعم �أو ال حيال الت�أكيدات
الواردة يف املل�صق� ،سيجدون يف هذه الورقة فر�صة لقيا�س مدى احرتامهم حلقوق الإن�سان فرادى �أو ب�صفة جماعية.
هناك طرق خمتلفة ال�ستخدام هذه الورقة التقنية واملل�صق:
• قبل البدء يف اال�شتغال على وثيقة «ميثاق للجميع» �أطلبوا من املجموعة �أن تعر�ض وجهة نظرها بخ�صو�ص
امل�ؤ�س�سة التعليمية �أو منظمة ال�شباب التي ينتمون �إليها من زاوية الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية
على حقوق الإن�سان وذلك من خالل تناول الت�أكيدات الواحد تلو الآخر.
وعند انتهاء املجموعة من اال�شتغال على الوثيقة بعد درا�سة م�ستفي�ضة للمو�ضوع ،ف�إن ب�إمكانكم العودة
جمددا �إلى املل�صق ملراجعة اجلمل االثني ع�رش بهدف معرفة ما �إذا تغري املوقف �أم ال.
• ا�ستخدموا املل�صق كو�سيلة لالطالع على وثيقة «ميثاق للجميع» ـ حيث ميكن ربط العالقة ما بني �أغلب اجلمل
وخمتلف ف�صول الوثيقة .وميكنكم القيام بذلك يف النهاية بعد درا�سة كل ف�صل على وحدة مع جمموعة
ال�شباب وذلك بالوقوف على امل�ستوى الذي ينطبق عليهم فعال.
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«ميثاق للجميع» �أفكارا ف�صال بف�صل

ويقرتح اجلدول التايل كيفية تطبيق هذه الفكرة وعالقتها بف�صول وثيقة «ميثاق للجميع».

�ستجدون يف هذا الق�سم جممل الأفكار املنتقاة التي متت درا�ستها يف كل ف�صل من ف�صول وثيقة «ميثاق للجميع»
�إلى جانب بع�ض التوجيهات املفيدة لال�شتغال مع جمموعتكم .ولكون �أغلب نقاط االنطالق املقرتحة عبارة عن عنا�رص
واردة يف وثيقة «ميثاق للجميع» ف�سيكون رمبا من ال�سهل بالن�سبة لكم مطالعة الوثيقة وهذه املبادئ التوجيهية يف
نف�س الوقت.

املل�صق

«ميثاق للجميع»

�ضمن �أعمالكم

الف�صل

حقوقنا حمرتمة ونحن نحرتم حقوق الآخرين

 .1ما الداعي للميثاق؟

.1ملاذا امليثاق؟
ملخـ�ص
يت�ضمن هذا الف�صل التمهيدي نقطتني ا�سا�سيتني:
• �أهمية الوثيقة.
• دور احلكومات وال�شباب.

 .2ما هي حقوق الإن�سان؟

نحن متفقون على قواعد العمل �ضمن املجموعة

 .3ما هي املواطنة الدميقراطية ؟

نحن ن�شارك يف �أعمال جماعية

ما

نحن نتعلم �أ�شياء مهمة لأنف�سنا

.4

نحن نتعلم �أ�شياء حول حقوق الإن�سان والدميقراطية

الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان؟

هي

الرتبية

على

املواطنة

نحن نتعلم كيف نبادر عندما ال حترتم حقوق الإن�سان

نحن ن�سمح لكل واحد بامل�شاركة

 .5ما هي مبادئ حقوق الإن�سان؟

لدينا ر�أي نعرب عنه بخ�صو�ص ما نقوم به والكيفية التي ن�ستخدمها

 .6هل حترتم املدار�س واملنظمات حقوق

يف ذلك

الإن�سان والدميقراطية؟

لدينا حقوق و علينا م�س�ؤوليات

نحن نتعاون مع الأ�رسة واملدار�س واملنظمات ال�شبابية وو�سائل االعالم

 .7ماذا ميكن �أن نفعل لت�شجيع الرتبية

الخ.

على املواطنة وحقوق الإن�سان؟

واملواطنة الدميقراطية

18

• قبل قراءة الف�صل الأول ناق�شوا مع املجموعة ما تنتظره من حمتويات الوثيقة:
 ملاذا تعتقدون ب�أن ن�صا تربويا ميكن �أن يعني العامل �أجمع؟• بعد قراءة الف�صل الأول ناق�شوا من جديد مع املجموعة ما تنتظره من حمتويات الوثيق:
 يف ر�أيكم ملاذا تكت�سي ترجمة الرتبية لقيم حقوق الإن�سان الدميقراطية ودولة احلق والقانون �أهمية بالغة؟ ملاذا ترون ب�أن من الأهمية مبكان قيام  47دولة باتخاذ قرار اتباع التو�صيات املن�صو�ص عليها يف الوثيقة؟ على �أي نحو نحن �أي�ضا م�س�ؤولون عن تنفيذ هذا النوع من الرتبية؟و�سيتيح لكم هذا ال�س�ؤال الأخري فر�صة التمهيد مل�س�ألة الدميقراطية التي �سيتم تناولها يف الف�صل  .3وينبغي �أن ال
يغيب عن ذهنكم يف �أثناء مناق�شتكم لهذه النقطة الأخرية �أن هذا الن�ص لي�س ملزما لكم مما يعني �أن ما هو وارد فيه
غري ملزم للحكومة لكونه تو�صية ال �أقل وال �أكرث.

جمل�س �أوروبا

نحن نحل نزاعاتنا دون اللجوء �إلى العنف كل واحد ي�شعر بالأمان

نحن �سعداء بتقا�سم ما نقوم به مع الآخرين يف جمال حقوق الإن�سان
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يعطي هذا الف�صل �أي�ضا فكرة عن جمل�س �أوروبا .ولعل معرفة الدول الأع�ضاء يف املجل�س من لدن ال�شباب �ستمكنهم
من �إدراك �أن حمتويات امليثاق تنطبق على �أكرب عدد من النا�س و�أكرثهم تنوعا.
ملعاجلة املو�ضوع ا�ستعينوا بخريطة (هناك خريطة �ضمن املالحق) حيث ب�إمكانكم توزيع ن�سخ فردية منها �أو عر�ض
خريطة على احلائط لفائدة املجموعة ككل.
ومن بني اخليارات التفاعلية تقطيع اخلريطة ح�سب حدود الدول ومطالبة ال�شباب ب�إعادة تركيبها ،ولهذا الغر�ض ميكنكم
ا�ستعمال و توزيع ن�سخة ورقية من اخلريطة لكل واحد �أو خريطة للمجموعة بكاملها.

التعرف على جمل�س �أوروبا
خريطة تفاعلية يف املوقعwww.coe.int/47countries1europe :
من�شورات تخ�ص جمل�س اوروبا:
ـ للأطفال (باللغة الفرن�سية) «رحلة يف ف�ضاء �أوروبا الكربى» «�ألبوم املغامرة»
http://book.coe./FR/index.php?PAGEID=162&lang=FR
ـ للمراهقني ( باللغة االجنليزية) «جمل�س �أوروبا .روابط بال حدود»
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/news/news_267.html
يحتوي املن�شور الثاين على تفا�صيل �أكرث بخ�صو�ص االختالفات والعالقات املوجودة ما بني جمل�س �أوروبا
واالحتاد الأوروبي.
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 .2ما معنى حقوق الإن�سان؟

احلاجيات ،واحلقوق والرغبات لدى الإن�سان

حقوق الإن�سان عموما

تركز التمارين يف هذا الف�صل على العالقة ما بني حاجيات الإن�سان وحقوقه

ينبغي �أن يكون هذا املو�ضوع �أحد املوا�ضيع الرئي�سية التي ت�شتغلون عليها مع ال�شباب لأن بقية املوا�ضيع الأخرى
م�ستنبطة منه .ومن �ش�أن بع�ض التمارين الب�سيطة �أن ت�شجعهم على احلديث عن حقوق الإن�سان مبعناها العام.
الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHاملجلد  .VIتدري�س
الدميقراطية ،الف�صل 3
� .3.3شجرة حقوق الإن�سان
وهو ن�شاط يعتمد الر�سم مل�ساعدة ال�شباب على التج�سيد الب�رصي للمفاهيم الهامة املتعلقة بحقوق
الإن�سان.

معامل  ،الف�صل .5.2.2
عربوا عنها بوا�سطة امليم !
ن�شاط م�رسحي يحث امل�شاركني على القيام بحركات �إميائية تعك�س ت�صورهم ملفهوم حقوق
الإن�سان.
من �أنا I؟
جمموعات �صغرية وتفكري ور�سوم ونقا�شات جماعية الهدف منها ا�ستك�شاف الق�ضايا املرتبطة
بالهوية .

ماذا حتتاجون لتعي�شوا يف �أمن و�صحة جيدة وحتققوا منوكم ؟

تناولوا من جديد الئحة احلاجيات التي و�ضعتم ،انظروا اذا ما كانت هذه احلاجيات واردة كحقوق
�ضمن اتفاقية الأمم املتحدة اخلا�صة بحقوق الطفل .

نظرا ل�سهولة �إدراك هذه العالقة عموما ،ف�إن من املهم عند التطرق لهذا املو�ضوع مع ال�شباب ،الت�أكيد على االختالف
املوجود ما بني احلقوق واحلاجيات والرغبات.
• اطلبوا من ال�شباب �إعادة قراءة الئحة حاجياتهم التي قاموا بو�ضعها.
• اقرتحوا عليهم �أن يت�ساءلوا مع �أنف�سهم �إذا ما كان هناك ما ميكن �أن يتخلوا عنه يف الئحتهم� :إنها لي�ست

بقدر ما هي رغبات .وبإمكانكم التوسل ببعض األمثلة إلظهار هذا االختالف:

حقوقا

ـ لكل �إن�سان احلق يف عي�ش كرمي ،ومن ثم فمن املمكن �أن نحتاج مالب�س دافئة يف ف�صل ال�شتاء ،غري �أن هناك
اختالف مقارنة مع الرغبة يف احل�صول على �آخر مالب�س املو�ضة.
ـ لكل �إن�سان احلق يف �أن يتمتع ب�صحة جيدة مت�شيا مع حاجاته يف احل�صول على مواد مغذية وتغذية �سليمة.
وهذا على األقل يختلف عن الرغبة في أكل احللوى طيلة اليوم.

خ�صائ�ص حقوق الإن�سان

معامل للفتيان ،الف�صل IV
 .27عاملي اخلا�ص بحقوقي
ت�صنيف احلقوق ق�صد تقييم ما هو �رضوري منها للبقاء والنمو ومتييزها عما يدخل �ضمن
الرغبات واحلاجيات والتي ينبغي ربطها باحلاجيات وحقوق الإن�سان.

يعر�ض هذا الف�صل خل�صائ�ص حقوق الإن�سان دون ا�ستخدام لأي م�صطلحات تقنية باعتبارها حقوقا غري قابلة للت�رصف
وذات �صبغة عاملية.
�إن حقوق االن�سان حقوق ال �أحد ي�ستطيع �سلبها منك
حقوق االن�سان هي نف�سها بالن�سبة لكل الب�رش �أينما كانوا يف العامل
عدم التجزئة (كل احلقوق مت�ساوية الأهمية و�أ�سا�سية) وما تتميز به من ترابط (التكامل ما بني هذه احلقوق) غري واردين
يف وثيقة «ميثاق للجميع» غري �أن من املفيد تناول هاتني اخلا�صيتني ولو ب�إيجاز.
معامل للفتيان ،الف�صل IV
 .17الأ�سا�س هو ملن تتوجه هذه احلقوق؟
وهو ن�شاط ي�ستهدف البحث عن التوافق ق�صد تقدمي اتفاقية االمم املتحدة حلقوق الطفل،
وفهم كون هذه احلقوق عاملية وغري قابلة للت�رصف ومرتابطة.

الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHاملجلد  .VIتدري�س
الدميقراطية الف�صل 3
 .4.3جولة بالبالون
ن�شاط تن�سيقي بغر�ض التفكري يف عدم قابلية احلقوق للت�رصف ،وكيف �أن احلذف االعتباطي
لبع�ض هذه احلقوق ي ُ ّعد عالمة على وجود الديكتاتورية
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الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHاملجلد :VI
تدري�س الدميقراطية ،الف�صل 3
 .5.3رغبات وحاجيات
لعبة للورق الهدف منها متكني ال�شباب من �إدراك االختالف ما بني ما يرغبون فيه �أو يحبونه وما
هم يف حاجة ما�سة �إليه فعال.
يوجد يف ملخ�ص اتفاقية الأمم املتحدة اخلا�صة بحقوق الطفل مفهومني اثنني من ال�صعب فهمهما لأول وهلة .لذا
ف�إن بالإمكان العودة لتناولهما من جديد باعتبارهما واردين يف الف�صل .5
• التمييز < ادماج اجلميع
• عنف وا�ستغالل < احرتام الكرامة الب�رشية
حقوق الطفل
لن تتم الإ�شارة ب�شكل خا�ص حلقوق الطفل بامليثاق ،لكن رمبا من الأن�سب مناق�شتها �أي�ضا لأن من �ش�أنها �أن ت�ساعد على
�إبراز �أهمية م�س�ألة حقوق الإن�سان يف نظر ال�شباب.
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هل جتد �أن بع�ض هذه العنا�رص �رضورية بالن�سبة لك لأنك مل تبلغ بعد �سن الر�شد ؟ �إذا كان نعم
 ،فما هي هذه العنا�رص ؟
ّ
تذكرون بالعنا�رص املتعلقة بالأطفال على وجه اخل�صو�ص (الذين مل يبلغوا الر�شد بعد) ،ف�إن من املفيد التذكري
عندما
ب�إمكانية ت�صنيف حقوق الطفل كما هو متعارف عليها يف اتفاقية الأمم املتحدة اخلا�صة بحقوق الطفل (� )1989إلى
ثالث جمموعات كربى تتلخ�ص يف امل�صطلحات الثالث الآتية:

ميثـــــــاق الرتبيــــــــة على املواطنــــــــــــة الدميقراطيـــــــــة والرتبيــــــــــة على حقــــــــــوق االن�ســــــــــــــــان

الأف�ضل هو الوقاية من االنتهاكات حلقوق الإن�سان ،لذا ف�إن من الأهمية مبكان �أن يعرف الإن�سان حقوقه .ومن م�س�ؤوليتنا
�أي�ضا الدفاع عن حقوقنا وف�ضح االنتهاكات و�أن نف�رس لل�شباب ب�أنه من غري املمكن القيام برد فعل منفرد لكون ال�رضورة
ت�ستدعي �أحيانا احلاجة �إلى م�ساعدة الآخرين واالطالع على الأدوات املحلية املتوفرة والكفيلة بحماية حقوقنا .ومن جانب
�آخر ف�إن م�ساعدة الأفراد الذين انتهكت حقوقهم يندرج كذلك �ضمن م�س�ؤوليتنا بالنظر ملا يتوفر لنا من قدرات ،ويعالج
الف�صالن  3و  7بالتحديد مو�ضوع امل�س�ؤوليات.
الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHاملجلد :VI
تدري�س الدميقراطية ،الف�صل .5
 . 1.5هذا غري عادل
نحليل لبع�ض ال�صور الغر�ض منه الك�شف عن ت�صورنا للأمر العادل وغري العادل.
 .3.5اللغز ( جتميع ال�صورة )
لعبة حماكاة لفهم ردود فعلنا عندما يتم التعامل معنا ب�صفة غري عادلة.

• حماية
• خدمات
• م�شاركة
تتعلق �أغلب هذه العنا�رص اخلا�صة بحماية القا�رصين (البالغ �سنهم �أقل من � 18سنة) �ضد التع�سف والإهمال واال�ستغالل
ب�سبب �شدة ه�شا�شتهم .كما قد يتعلق بع�ضها الآخر باحلاجيات اخلا�صة املرتبطة مبرحلة النمو التي يوجدون فيها على
نحو تقدم معه اخلدمات اخلا�صة بها �إلى جانب خدمات �أخرى كالرتبية �أو ال�صحة .ومن الأهمية �أي�ضا الت�أكيد على �أن
�صياغة حقوق الطفل متت �أخذا بعني االعتبار حلاجياته اخلا�صة هذا الأمر الذي ال يعني ب�أن الرا�شدين (والب�رش عموما)
لي�ست لهم نف�س هذه احلقوق هم �أي�ضا .ويبقى حق اللعب وحده املعرتف به للأطفال و�إن مل يرد يف االعالن العاملي حلقوق
الإن�سان� .أما م�شاركة الأطفال فقد مت تناولها يف الف�صل .3

معامل للفتيان الف�صل IV
 . 18مرا�سل معامل للفتيان
ا�ستطالعات بال�صور الغر�ض منها التوعية بحقوق االن�سان يف حياتنا اليومية ،وكيف �أن من
املمكن الدفاع عن هذه احلقوق و انتهاكها يف نف�س الوقت.

حقوق الطفل
www.coe.int/children
www.unicef.org/magic
معامل للفتيان
الف�صل « .1.2ماهي حقوق الطفل؟»

معامل الف�صل 2
 .6.2يف ال�صفحة الأولى
حماكاة عمل ملجموعة من ال�صحفيني الذين يقومون ب�إعداد ال�صفحة الأولى من جريدتهم
بخ�صو�ص و�ضع حقوق االن�سان يف �سياق م�ألوف لدى ال�شباب .

الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHالف�صل .V
تعلم كيفية التعرف على حقوق الطفل ،الق�سم الثاين
حماية احلقوق
انتهاكات احلقوق
هل تعرفون بع�ض الأو�ضاع التي مل حترتم فيها حقوق الإن�سان� ،أو�ضاع �أخربكم بها بع�ض الأ�صدقاء
�أو قر�أمت عنها �أو �شاهدمتوها �أو كنتم �شهود عيان لها الخ؟
هل �سبق �أن �شعرمت ب�أن حقوقكم مل حترتم؟ ماذا فعلتم �آنذاك؟

ـ ا�ستثريوا �أحا�سي�سهم ور�ؤيتهم لهذه االنتهاكات للحقوق من خالل �أ�سئلة من قبيل:
· �إذا ما ع�شتم �أنتم هذه التجربة فماذا كان �سيكون رد فعلكم عندما ال حترتم حقوق �شخ�ص �آخر؟ ماذا كان
�شعوركم؟
· كيف عرفتم ب�أن احلقوق مل حترتم؟
· هل فعلتم �شيئا ما؟
ماذا ينبغي للنا�س �أن يفعلوا عندما ال حترتم حقوقهم �أو حقوق غريهم ؟
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عند تناول م�س�ألة انتهاكات احلقوق �سيكون من املفيد االهتمام عن قرب ب�آليات الدفاع عن حقوق الإن�سان .لقد متت
الإ�شارة يف هذا الف�صل �إلى عدة ن�صو�ص قانونية ،ف�إذا ما �أبدى ال�شباب اهتمامه بها ،ينبغي الوقوف على بع�ض املفاهيم
وتف�سريها لهم:
• ب�إمكان الن�صو�ص القانونية �أن ت�أخذ �أ�شكاال و�سمات خمتلفة ،فكما تطرقنا لذلك يف الق�سم الأول من
هذه املبادئ التوجيهية ،ميكن “للميثاق” �أن يكون ملزما �أو غري ملزم ،يف حني �أن “التو�صية” غري ملزمة بحكم
طبيعتها اخلا�صة ،وبالرغم من �أن الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان �شكل منعطفا مهما يف التاريخ ،وعلى
الرغم من كونه �أ�ضحى معيارا يف القانون الدويل العريف ف�إنه يبقى مع ذلك جمرد �إعالن للنوايا ينبغي
ت�ضمينه للن�صو�ص امل�سماة بـ”االتفاقيات” (يطلق عليها �أي�ضا “معاهدات”) لكي يكت�سي قوة �إلزامية .وت ُ ّعد
االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان من �أقدم الآليات القوية املدافعة بحجة القانون عن هذه احلقوق يف �أوروبا؛
• اذا ما كانت احلماية القانونية حلقوق الإن�سان �إحدى �أهم الإجنازات يف القرن الع�رشين ،ف�إن من الالزم التذكري ب�أن
كل املجتمعات الب�رشية عرب التاريخ عملت على �إر�ساء �أنظمة للعدالة خدمة للمجتمع برمته.
وهناك �آليات �أخرى لتفعيل وحماية الن�صو�ص القانونية مثل املحاكم الق�ضائية .وتعد املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان
جهازا �أ�سا�سيا يف هذا املجال من �ش�أنه �أن يثري ف�ضول ال�شباب لالطالع عليه �أي�ضا.
معامل
�شاهال �ضد اململكة املتحدة
حماكاة لدرا�سة ق�ضية رفعت �أمام املحكمة الأوروبية حلقوق االن�سان.
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ميثـــــــاق الرتبيــــــــة على املواطنــــــــــــة الدميقراطيـــــــــة والرتبيــــــــــة على حقــــــــــوق االن�ســــــــــــــــان

ميثـــــــاق الرتبيــــــــة على املواطنــــــــــــة الدميقراطيـــــــــة والرتبيــــــــــة على حقــــــــــوق االن�ســــــــــــــــان

الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHاملجلد  .VIتدري�س
الدميقراطية ،الف�صل 1
 .2.1احلقوق والواجبات والقواعد الواجب احرتامها يف الف�صل الدرا�سي
مقاربة جتري عرب مراحل لتمكني التالميذ من الوعي بالعالقات التي تربط احلقوق بامل�س�ؤوليات
والقواعد (خ�صو�صا داخل املجموعة).

تطور حقوق الإن�سان و�أنظمة احلماية
• معامل للفتيان
الف�صل  . 1.1عر�ض حقوق الإن�سان
• ا�ستك�شف وكن فاعال يف جمال حقوق الإن�سان
http://explorehumanrights.coe.int:
يرمي هذا امل�رشوع �إلى النهو�ض بفهم �أح�سن ملبادئ النظام الأوروبي حلماية حقوق الإن�سان
وكيفية تطبيق �آليته.
• املحكمة االوروبية حلقوق الإن�سان/http://www.echr.coe.int/ECHR
جتدون فيه معلومات �إ�ضافية من خالل من�شورات و�أ�رشطة فيديو �إلى جانب ن�سخة مب�سطة من
االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان

 .3ما معنى املواطنة الدميقراطية؟
خ�صائ�ص الدميقراطية

امل�س�ؤوليات
ماذا يقع عندما ال يحرتم �أحد ما هذه القواعد ؟

يتيح هذا ال�س�ؤال الأخري فر�صة التمهيد لفكرة مفادها �أن من ال�رضوري �أحيانا اتخاذ بع�ض التدابري ملنع النا�س من اخلروج
عن هذه القواعد ،بل �أكرث من ذلك ،التفكري يف الكيفية التي ميكن بها لأفعالنا �أن حتدث �أثرا لدى الآخرين .وهكذا فبمجرد
معرفتنا حلقوقنا ،علينا �أن نتحمل م�س�ؤولية حقوقنا نحن وحقوق الآخرين على حد �سواء.
معامل للفتيان  ،الف�صل IV
 .25الكلمات اجلارحة
مناق�شة لفهم حدود حرية التعبري والتفكري يف دواعي �آثار التفوه بعبارات جارحة قي حق الآخرين

حتققوا �إذا ما كنتم تعي�شون يف الدميقراطية

ـ لكون الدميقراطية هي الو�سيلة الوحيدة املمكنة لتنظيم جمموعة من النا�س ،ف�إن من املثري لالهتمام التفكري مع
املجموعة لكي نطلب منها ما �إذا كانت تعرف �أنظمة حكم �أخرى.
•
•
•
•

ماهي �أ�شكال احلكم الأخرى التي تعرفونها؟
ماهي االختالفات املوجودة ما بني هذه الأنظمة والدميقراطية؟
هل تعرفون بع�ض الدول التي يطبق فيها هذا النظام؟
هل تعرفون بع�ض املناطق القريبة منكم والتي �أقامت هذه الأ�شكال الأخرى من احلكم؟

قد يبدو مفهوم املواطنة الدميقراطية جمردا بالن�سبة لل�شباب �إال يف حالة ربطه بحياتهم التي يعي�شونها .وترمي
الق�ضايا املقرتحة هنا �إلى ت�شجيعهم على الت�سا�ؤل ما �إذا كانت مدر�ستهم �أو منظمتهم تعرف تنظيما دميقراطيا.
•
•
•
•

هل تتوفر م�ؤ�س�ستكم املدر�سية �أو فريقكم �أو ناديكم على جمموعة من القواعد على اجلميع
احرتامها يف �أثناء العمل �أو العي�ش معا �أو القيام ببع�ض الأ�شياء ب�صفة جماعية؟
ماهي حقوقكم وما هي م�س�ؤولياتكم؟
من الذي و�ضع هذه القواعد؟
هل بالإمكان تغيري هذه القواعد؟ �إذا كان نعم فكيف ذلك؟

· �إذا كان املكان الذي ت�شتغلون فيه مع ال�شباب مل يتوفر بعد على “قواعد م�شرتكة” ،و�إذا ما كانت هذه القواعد غري
دميقراطية كما يجب لكونها مفرو�ضة من لدن جهاز �أعلى ف�إن ب�إمكانكم البدء بو�ضع قواعد عادلة ملجموعتكم على
نحو ميكن لكل فرد ،مبا فيه �أنتم كمربي ،التو�صل الى توافق.
معامل للفتيان  ،الف�صل IV
 . 40د�ستور ملجموعتنا
املناق�شة و التو�صل الى توافق لفهم العالقة بني احلقوق وامل�س�ؤوليات والت�أكيد على �أهمية
امل�شاركة يف ابتكار وحماية احلقوق وو�ضع جمموعة من القواعد وامل�س�ؤوليات بالن�سبة للمجموعة.
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امل�شاركة
من املفيد تعميق درا�سة مو�ضوع النظام االنتخابي ق�صد م�ساعدة ال�شباب على فهمه وت�شجيعهم على امل�شاركة يف
الت�صويت.
معامل للفتيان  ،الف�صل IV
 .3لكل �صوت انتخابي �أهميته
حماكاة لفهم دالالت االنتخابات العادلة والدميقراطية وتعلم �آليات الت�صويت الدميقراطي

عندما تدر�سون الدميقراطية �ضمن ال�سياق الذي توجدون فيه ،ف�إن ب�إمكانكم اال�ستفادة من ذلك من خالل التذكري ب�أن
امل�شاركة ال تقف عند حدود الت�صويت بل �إن الأمر يتعلق مبفهوم �أو�سع بكثري من ذلك.
• قبل قراءة املثال امل�ستنبط من ال�شخ�صيات ،اطلبوا من املجموعة �إذا ما كان لها احلق يف امل�شاركة.
• اطلبوا من جمموعتكم التفكري يف �أ�شكال �أخرى لتغيري الأمور �ضمن اجلماعة التي ينتمون �إليها.
• عاودوا التفكري جمددا بعد قراءة املثال.
من املهم التذكري �أنه على الرغم من �سنهم وحاجياتهم اخلا�صة ،ف�إن للأطفال وال�شباب حقوقا تنتمي ل�صنف امل�شاركة
(وهو ال�صنف الثالث من احلقوق �إلى جانب احلماية واخلدمات) .ويت�ضمن هذا ال�صنف:
• احلق يف التعبري عن الر�أي بخ�صو�ص كل الق�ضايا التي تعنيه؛
• حرية التعبري؛
• حرية التفكري واملعتقد والديانة؛
• حرية تكوين اجلمعيات؛
• حق الو�صول الى املعلومة؛
• حق امل�شاركة في احلياة الثقافية للمجتمع.
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ميثـــــــاق الرتبيــــــــة على املواطنــــــــــــة الدميقراطيـــــــــة والرتبيــــــــــة على حقــــــــــوق االن�ســــــــــــــــان

ميثـــــــاق الرتبيــــــــة على املواطنــــــــــــة الدميقراطيـــــــــة والرتبيــــــــــة على حقــــــــــوق االن�ســــــــــــــــان

�إن احلقوق املرتبطة مب�شاركة الأطفال وال�شباب ،لي�ست دائما وا�ضحة� ،إذا مل يتم االعرتاف بها �إال منذ �سنة  ،1989وهي
ال�سنة التي مت فيها اعتماد اتفاقية االمم املتحدة اخلا�صة بالطفل .مما يعني عدم الإ�شارة �إليها من قبل يف �أي ن�ص من
الن�صو�ص .وينبغي �أن ال نن�سى �أبدا من �أن حقوق الأطفال (مبا يف ذلك امل�س�ؤوليات املرتبطة بها) ينبغي تناولها دائما يف
�ضوء قدرات الطفل املتطورة.
الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHاملجلد :VI
تدري�س الدميقراطية ،الف�صل 7
 .7.8كيف ن�شارك يف الدميقراطية؟
وهو ن�شاط يف �شكل مناق�شة وحتليل ملختلف الأ�شكال املمكنة للم�شاركة ال�سيا�سية.

معامل للفتيان  ،الف�صل IV
 .30ما هو موقفك؟
وهي عبارة عن مناق�شة يتخذ خاللها ال�شباب موقفا وهو يتنقل يف القاعة يف الوقت الذي ي�رشح
فيه ر�أيه ويدافع عنه .وعلى الرغم من �إمكانية مالءمة هذا الن�شاط مع موا�ضيع �أخرى ف�إن اجلمل
املقرتحة تخ�ص حق م�شاركة االطفال ال�شباب.

معامل
التدرج
وهي لعبة للأدوار والنقا�ش يقوم خاللها امل�شاركون بتحليل �أهمية م�شاركة ال�شباب والبحث عن
و�سائل الرفع من هذه امل�شاركة يف املجتمع املحلي.
حكاية املدينتني
وهي لعبة جتري فوق اخل�شبة يقوم خاللها املمثلون باختيار نوع املدينة التي يرغبون العي�ش فيها
�إلى جانب التجهيزات التي �سي�ستفيدون منها .وت�سمح هذه اللعبة بتناول ق�ضايا مثل الت�ضامن
االجتماعي والتداعيات املالية وقيمة الدميقراطية املحلية.

 .4ما معنى الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان؟
الرتبية :حق و�أداة
تعترب الرتبية حقا من احلقوق ،لكنها يف نف�س الوقت �أداة تتيح �إمكانية التمتع ببقية احلقوق
الأخرى .

ـ فكرة للنقا�ش:
•
•
•
•
•
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هل توجد «الرتبية» �ضمن الئحة احلاجيات التي و�ضعتموها (يف الف�صل )2؟
�إذا مل يكن كذلك ،فهل �سجلتم مفهوما يرتبط بالرتبية (تعلم ،اكت�شف �أ�شياء جديدة� ،إقر�أ� ،أطلع ،الخ)؟
ملاذا ترون ب�أن الرتبية حق من حقوق الإن�سان؟
ما هي يف نظركم فوائد الرتبية؟
قبل قراءة الأفكار التي تعرب عنها ال�صورة والتي تبني خمتلف �أجزاء اجل�سد املعنية بالرتبية ،هل كنتم تت�صورون
ب�أن لهذه الأخرية مثل هذا املفعول؟

معامل ،الف�صل 2
الرتبية للجميع
يقوم امل�شاركون يف هذا الن�شاط بتعميق مو�ضوع احرتام احلق يف الرتبية .وعليهم تكوين ثنائي
بهدف �إلقاء نظرة نقدية على الدخول �إلى تربية ذات جودة على امل�ستوى العاملي.

الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ()ECD/EDH
ابتداء من هذا الف�صل ،ف�إننا �سن�ستخدم حروف ( )ECD/EDHكاخت�صار للإ�شارة لهذه الرتبية .ف�إذا ما تبني لكم ب�أن هناك
عدم مواكبة من لدن ال�شباب ،فاملرجو تخ�صي�ص بع�ض الوقت لهذا الأمر لكي ي�ست�أن�سوا بحروف االخت�صار.
• اطلبوا منهم ذكر الكلمات الأخرى التي يحيلنا عليها خمت�رص ()ECD/EDH
ت�ستهدف كل من الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان �أهدافا م�شرتكة لكون حقوق الإن�سان
والدميقراطية مرتبطان ب�شكل وثيق .ولكون االختالف بينهما جد دقيق ،فلي�س من ال�رضوري تناوله مع ال�شباب يف هذا
امل�ستوى ،ال�شيء الذي يف�رس تناولهما كمفهوم واحد يف وثيقة «ميثاق للجميع».
خ�صائ�ص الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ()ECD/EDH
يت�ضمن الن�ص فكرة مفادها �أن الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHتعالج
ق�ضايا على درجة كبرية من الأهمية بالن�سبة للمتعلم.
ـ فكرة للنقا�ش:
• ما هو املهم بالن�سبة لكم؟
• هل هو ما نتحدث عنه هنا؟
• كيف ميكن يف نظركم �إدماج هذه الأ�شياء املهمة هنا؟
تتبنى الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHمقاربة �شمولية يف �ضوء �أخذها بعني
االعتبار للأبعاد الثالثة مل�سار التعلم واملعرب عنها جمازا يف ال�صورة :الكفايات ( = الأيادي) واملواقف ( = القلب) واملعرفة
( = الر�أ�س) .ومن هذا املنطلق ف�إن الكفاءة يف جمال حقوق الإن�سان واملواطنة الدميقراطية تتجاوز بكثري املعرفة النظرية
التي تنطوي عليها هذه الكلمات الب�سيطة .الحظوا �أن الأن�شطة التي تت�ضمنها الكتب الثالثة املقرتحة قد مت �إعدادها
على نحو تتوجه معه الى املتعلم يف �شموليته.
ـ لتحليل هذه املفاهيم مع جمموعتكم حاولوا ان تفهموهم ب�أنهم ي�شتغلون بالفعل يف الأبعاد الثالثة للرتبية على
املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHال�شيء الذي مل يكونوا على وعي به دائما من قبل.
• اطلبوا منهم التعرف عل الأ�شياء التايل بالرجوع الى حياتهم اخلا�صة:

حقوق االن�سان

املواطنة الدميقراطية

قدرات

ما تعرفونه عن حقوق االن�سان

ما تعرفونه عن املواطنة الدميقراطية

معرفة

�أحد اال�ساليب التي تطبقون بها حقوق ان�سان

�أحد اال�ساليب التي تطبقون بها املواطنة
الدميقراطية

مهارة

و�ضعية ت�شعرون فيها ب�أن حقوق االن�سان حمرتمة

و�ضعية ت�شعرون فيها ب�أن املواطنة الدميقراطية
حمرتمة

�سلوكيات
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ميثـــــــاق الرتبيــــــــة على املواطنــــــــــــة الدميقراطيـــــــــة والرتبيــــــــــة على حقــــــــــوق االن�ســــــــــــــــان

ـ الحظوا ب�أن من بني اجلمل الواردة يف املل�صق والتي بالإمكان ربطها بهذا الف�صل تلك التي ت�شري الى املعرفة («يف
�أن�شطتنا نتعلم حقوق الإن�سان الدميقراطية»).

ما هي ال�صورة التي تنقلها و�سائل الإعالم يف بلدكم عن الأ�شخا�ص الذين يختلفون عن الأغلبية؟
ما هي ال�صورة التي ينبغي لو�سائل الإعالم �أن تقدمها يف نظركم عن ه�ؤالء الأ�شخا�ص ؟

• هل تنطبق هذه اجلملة على حياتكم اخلا�صة؟
• هل ترون ب�أنكم تتعلمون �أي�ضا لأجل (الكفايات) ومن خالل (املواقف) حقوق الإن�سان والدميقراطية؟

معامل للفتيان ،الف�صل 4
 .32من يوجد ورائي؟
لعبة للتخمني ت�ساعد على �إدراك العالقة بني ال�صورة النمطية والأحكام امل�سبقة والتمييز �إلى
جانب حتليل الدور الذي تلعبه و�سائل الإعالم يف تقوية تلك ال�صور والأحكام.

منهجية الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ()ECD/EDH
• معامل للفتيان
تربية االطفال على حقوق الإن�سان (ال�صفحات  25ـ )28
التعلم املبني على التجربة (ال�صفحات 37ـ )39
•الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHاملجلد  :1الرتبية
على الدميقراطية ،الوحدة 3
التعلم املبني على املهام (ال�صفحات  48ـ  49ـ  126و .)134

ت�شتغل «املكتبة احلية» مثل �أي مكتبة عادية حيث ي�أتي القراء ال�ستعارة «كتاب» ملدة معينة ثم
يردوه بعد قراءته .هناك اختالف واحد :هو �أن الكتب يف املكتبة احلية عبارة عن كائنات ب�رشية ! وهم
ينتمون �إلى جمموعات هي يف الغالب من �ضحايا التمييز .ومن ثم ،ف�إن الكتب والقراء يتحاورون
مع بع�ضهم بع�ضا ال�شيء الذي يتيح للقراء فر�صة التعرف عل �أ�شخا�ص حقيقيني والتخل�ص
من الأحكام امل�سبقة التي كانوا يحملونها عن هذه املجموعة �أو تلك.

 .5ما هي مبادئ حقوق الإن�سان والدميقراطية؟
احرتام املبادئ
هل يتم احرتام هذه املبادئ يف جمموعتكم ؟

ملبادئ الأ�سا�سية �أو القيم الأ�سا�سية للرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان (.)ECD/EDH
ولتقييم وجهات نظر ال�شباب �إذا ما كان كل مبد�أ من هذه املبادئ حمرتما �ضمن املجموعة ميكن اللجوء �إلى املقيا�س.
•
•
•
•
•
•
•

بعد �أن يفكر كل واحد على حدة ،ناق�شوا مع امل�شاركني �آراءهم وانظروا �إذا ما كانت وجهات نظر ال�شباب
خمتلفة.
يف حالة اختالف وجهات النظر �أو �إذا ما كان الر�أي ال�سائد هو غياب هذه القيم على الإطالق:
ملاذا تعتقدون ب�أن الأمر كذلك؟
هل تفكرون يف �أمثلة حمددة؟
هل بالإمكان القيام ب�شيء ما لتاليف احتالل املجموعة مرتبة مت�أخرة يف املقيا�س؟
يف احلاالت الأكرث �إيجابية �أي عندما تعتقد الأغلبية يف املجموعة ب�أن هذه القيم «جد حا�رضة»:
هل تعرفون �أماكن �أخرى م�ألوفة ال يوجد الو�ضع فيها على هذه احلال؟

اذا ما رغبتم يف تعميق كل مبد�أ ف�إن ب�إمكانكم ت�صور �أن�شطة �أخرى عديدة.

ـ تتيح كل
•
•
•
•

من املكتبة احلية والت�رصيح الذي يديل به �أحد الغجر فر�صة لتعميق النقا�ش:
�إذا ما كان علينا �إقامة مكتبة حية يف مدينتنا فمن �سندعو لها؟ من هي املجموعات القريبة منا والتي تعاين
من التمييز؟
عندما تفكرون يف الغجر ما الذي يتبادر �إلى ذهنكم؟
هل �سبق �أن التقيتم �شخ�صا ينتمي لهذه املجموعات �أو واحدا من الغجــر؟
ما هي الأ�سئلة التي كنتم �سرتغبون يف و�ضعها عليهم للتعرف عليهم �أكـرث؟
معامل  ،الف�صل 2
الرد على العن�رصية
لعبة للأدوار تدور حول حدث خطري ق�صد حمل امل�شاركني على حل امل�شاكل العن�رصية والأحكام
امل�سبقة خ�صو�صا جتاه الغجر والنظر يف كيفية معاجلة العن�رصية يف املدر�سة �أو يف م�ؤ�س�سات
تربوية �أخرى.

�إدماج اجلميع
هل �سبق �أن �شعرمت ب�أنه مت ا�ستبعادكم من جمموعة ما؟ ()...

ت�شجيع التنوع

الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHاملجلد :VI
تدري�س الدميقراطية ،الف�صل 1
 .4.1باقة الزهور
ن�شاط فني يتعلم من خالله امل�شاركون ب�أن كل واحد منهم فريد �أو خمتلف لكنه مع ذلك
ي�ساهم يف قوة املجموعة.

28

ـ متهيدا للمو�ضوع ،ميكنكم مناق�شة الأمثلة التي �سيقدمها الأ�شخا�ص.
• هل �سبق �أن ع�شتم هذا الو�ضع �أو هل تعرفون �أحدا ح�صل له ذلك؟
• ماذا كنتم �ستفعلون يف مكانه؟
• ماذا كان ميكن للأقران �أن يفعلوا لتاليف ذلك؟
هل يوجد يف ف�صلكم الدرا�سي �أو جمموعتكم �أ�شخا�ص ي�شعرون ب�أنهم مق�صيون ؟ ملاذا؟
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ميثـــــــاق الرتبيــــــــة على املواطنــــــــــــة الدميقراطيـــــــــة والرتبيــــــــــة على حقــــــــــوق االن�ســــــــــــــــان

ـ ناق�شوا ما ميكن القيام به لتاليف �شعور بع�ض �أع�ضاء املجموعة بالإق�صاء.

هل يوجد �ضمن جمموعتكم �أ�شخا�ص يعتربون غري منتمني لها ؟
ماذا ينبغي �أن يتغري يف جمموعتكم ليكون لكل واحد مكانه ؟
 -ادر�سوا مع املجموعة الأ�سباب املمكنة للإق�صاء داخل املجتمع وكذا احللول الكفيلة بالوقاية منه.

هل يتم التعامل بكيفية خمتلفة مع الأوالد والبنات يف م�ؤ�س�ستكم املدر�سية �أو منظمتكم ؟

 �إذا ما كنتم ترغبون يف موا�صلة النقا�ش وعلما ب�أن الأمثلة الواردة يف هذا الق�سم تتعلق بالتمييز املبني على اجلن�سوالتمييز املبني على العوامل االجتماعية واالقت�صادية ف�إن ب�إمكانكم توظيف الأن�شطة اخلا�صة بهذا املو�ضوع.

معامل للفتيان الف�صل IV
 .35ما �أحب وما �أفعل
نقا�ش الغر�ض منه التعرف عل �آثار العواقب الناجمة عن الأحكام امل�سبقة املرتبطة باالنتماء لهذا
اجلن�س �أو ذاك.
 .7الأوالد ال يبكون !
مترين ت�أكيدي يرمي �إلى مناق�شة ال�صور النمطية املرتبطة باجلن�س وامل�ساواة بني اجلن�سني.

الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHاملجلد :VI
تدري�س الدميقراطية ،الف�صل 4
 .6.4نحن جميعا مت�ساوون غري �أن البع�ض �أكرث من الآخرين.
ر�سوم ومتارين للتفكري الهدف منها حتديد حتليل دواعي التمييز خ�صو�صا من زاوية العوامل
االجتماعية واالقت�صادية.

ميثـــــــاق الرتبيــــــــة على املواطنــــــــــــة الدميقراطيـــــــــة والرتبيــــــــــة على حقــــــــــوق االن�ســــــــــــــــان

معامل للفتيان ،الف�صل IV
 .5مع�صوب العينني
وهي حماكاة ت�ستهدف فهم احلقوق واحلاجيات اخلا�صة بال�شباب املعاق.
 .28اخلطيب ال�صامت
لعبة للأدوار الهدف منها فهم ال�صعوبات التي يعاين منها �ضعاف ال�سمع و�رضورة القيام
بالتمييز الإيجابي �إزاءهم.

معامل ،الف�صل 2
يجب �أن تكون لدينا القدرات !
ن�شاط عملي ي�شجع على التعاطف مع الأ�شخا�ص املعاقني .ومن بني الق�ضايا التي يتم التطرق
لها العراقيل التي يعاين منها املعاقون من االندماج يف املجتمع بالنظر �إلى حقوقهم باعتبارها
مماثلة حلقوق ان�سان.

ا�ستك�شفوا حيكم من خالل ت�صميم وحددوا بعالمة الأماكن املف�ضلة لديكم ( )...

ـ اطلبوا من �أفراد املجموعة ب�أن يبحثوا يف اخلريطة عن العراقيل املوجودة يف جماعتهم.
ـ ت�أكدوا من �أن اخلال�صات التي �سيتم التو�صل �إليها بالإمكان تبليغها �إلى من يعنيهم الأمر.
• جمعية ت�شتغل مع الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة والتي ب�إمكانها ال�ضغط لكي تتغري الأمور.
• مبا�رشة �إلى امل�صلحة البلدية املكلفة مبعاجلة طلبات املواطنني.
التنوع وال�صور النمطية والأحكام امل�سبقة
�إلى جانب الأمثلة اخلا�صة جدا والتي �سبق عر�ضها من قبل ،ف�إن من ال�رضوري التحدث عن االختالف و التنوع ب�شكل عام.
كما �أن من املمكن تناول كل من ال�صور النمطية والأحكام امل�سبقة كذلك يف هذه املرحلة.
ـ التفكري يف كل الدواعي املمكنة واملحتملة التي تكمن وراء اعتبار �شخ�ص ما خمتلفا .حاولوا تقدمي دواعي �أخرى غري تلك
الواردة يف النقاط ال�سابقة.

تكاف�ؤ الفر�ص للجميع

يوجد يف منظمة �شبابنا املحلية ولد ي�سمى وليام ()...
ـ انطالقا من حالة وليام ب�إمكانكم تعميق النقا�ش �أكرث:
• هل تعرفون �شبابا يواجهون نف�س ال�صعوبات مثل وليام؟ هل لهم نف�س الرغبة مثله يف االن�ضمام �إلى
املجموعة ؟
• نحن كمجموعة ،ماذا ميكن �أن نفعل لو التحق بنا �شخ�ص يعاين من �صعوبات يف التعلم؟

الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHاملجلد  :VIتدري�س
الدميقراطية ،الف�صل 4
 .5.4من ال يحمل �أحكاما م�سبقة؟
وهو ن�شاط يحث على مراجعة ال�صور النمطية والأحكام امل�سبقة التي نحملها عن الآخرين.
الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHاملجلد  :VIتدري�س
الدميقراطية ،الف�صل 5
 .2.5اال�ستثناء
لعبة الغر�ض منها التمهيد لدرا�سة مو�ضوع التمييز.

تتعلق الأمثلة ب�إدماج �أ�شخا�ص ذوي قدرات خمتلفة �أو حاجيات خا�صة وب�إمكانكم تعميق درا�سة املو�ضوع من خالل
ا�ستعمال بع�ض الأن�شطة التي من �ش�أنها �أي�ضا م�ساعدتكم على تهيئ ال�شباب للن�شاط املوايل.
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معامل للفتيان ( الف�صل ) IV. 39ومعامل ( الف�صل ) 2.
خطوة الى الأمام !
حماكاة الغر�ض منها احلث على التعاطف مع الأ�شخا�ص املختلفني والتوعية
بانعدام الت�ساوي والتكاف�ؤ يف الفر�ص داخل املجتمع بني اجلميع .

احرتام الكرامة الب�رشية
لأجل اال�شتغال على فكرة مفادها �أننا جميعا مت�ساوون:
الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHاملجلد :VI
تدري�س الدميقراطية
 . 2.3ال�سال�سل
ن�شاط يرمي �إلى تقدمي فكرة عامة عن الأ�صول امل�شرتكة والتاريخ امل�شرتك للب�رشية.
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ـ ناق�شوا مع املجموعة خمتلف الأجوبة التي قدمت بخ�صو�ص كيفية معاجلة النزاعات:

•
•
•
•

هل حترتم الكيفية التي تعودمت عليها حلل النزاعات مبد�أ «العي�ش معا يف �سالم»؟
هل من املمكن حل النزاعات ب�شكل �آخر؟
هل تعرفون مدر�سة �أو جمموعة يتم فيها حل النزاعات ب�شكل م�شابه للمثال املذكور؟
هل هناك حاجة لنظام مماثل يف جمموعتكم؟ كيف ميكن تنظيمه؟
معامل  ،الف�صل 2
 .19.2املحطة الكهربائية
ن�شاط يدعو للتفكري يف مو�ضوع املظاهرات اجلارية والعنف اليومي والبحث عن حلول خالقة
لتالفيه و �إيجاد احللول للم�شاكل املطروحة .

معامل للفتيان  ،الف�صل IV
 .21العنف� :إيجاد حلول بوا�سطة ال�صور.
ن�شاط م�رسحي لتطوير الو�سائل غري العنيفة حلل النزاعات.

هل ي�شعر اجلميع يف م�ؤ�س�ستكم املدر�سية �أو جمموعتكم بالأمان ؟

عندما ي�ضطر ال�شباب الى الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ف�إنهم ال يكونون بال�رضورة �صادقني خ�صو�صا عندما يكون هناك
بع�ض الأ�شخا�ص يف املجموعة ـ �أو من هو قريب منهم ـ �ضحية �إزعاج غري مبا�رش .ويف هذه احلالة يكون اللجوء �إلى بع�ض
الأن�شطة التجريبية �أكرث مالءمة من االكتفاء مبناق�شة املو�ضوع.

معامل للفتيان  ،الف�صل IV
 .8م�شاهد من الإزعاج
مناق�شة الهدف منها فهم خمتلف �أ�شكال الإزعاج وحتليل ردود الفعل املمكنة �إزاءهم.

معامل  ،الف�صل 2
هل لدينا االختيار ؟
تعالج هذه اللعبة للأدوار م�س�ألة العنف املتبادل بني الأ�شخا�ص و�أ�شكال الإزعاج املختلفة.

العي�ش معا يف �سالم
كيف تعاجلون النزاعات التي تقع ما بني �أع�ضاء جموعتكم �أويف ف�صلكم الدرا�سي ؟
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ميكن لهذين الن�شاطني �أن ي�شكال و�سيلة للربط ما بني م�شكلة العنف الذي مت تناوله يف الق�سم املخ�ص�ص «الحرتام
الكرامة الب�رشية» وحل النزاعات الوارد �ضمن «العي�ش معا يف �سالم» يف هذا الق�سم .ومن جانب �آخر ،ف�إن الن�شاط الثاين
يحيلنا على امل�رسح كما هو مو�ضح يف املثال اخلا�ص بالإزعاج �ضمن «ميثاق للجميع».
معامل للفتيان  ،الف�صل IV
 .30املعركة من �أجل الربتقال
يهدف هذا الن�شاط �إلى �إطالق نقا�ش حول احلاجة �إلى التوا�صل �أثناء النزاعات والتفكري يف
ا�سرتاتيجيات حلل هذه النزاعات.
� .11شخ�صية ماكارون النهم
لعبة مفاو�ضات جماعية بغر�ض التطرق مل�س�ألة امل�ساواة يف احلقوق وم�سل�سل املفاو�ضات وال�سلم.

الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHاملجلد  :VIتدري�س
الدميقراطية ،الف�صل 8
 .2.8حل النزاع عرب مراحل
مترين ي�ستند �إلى مهام ت�ستهدف تعلم تقنية حل النزاعات عرب �ستة مراحل
 .6.8حل نزاع بوا�سطة العقاب �أو من خالل مقاربة �إيجابية
مهام ت�سمح للتالميذ بتعلم كيفية تطوير قدراتهم اخلالقة حلل النزاعات وت�شجيعهم على
امل�شاركة يف م�سل�سالت اتخاذ القرار .وميكن الربط ب�سهولة ما بني هذا التمرين ومثال الأقران
الذين يتدخلون كو�سطاء.
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 .6الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان :من املعني بهما؟

ـ من الأرجح �أن ترد يف القائمة كلمات مثل :املدار�س (التعليم ما قبل املدر�سي ،االبتدائي والثانوي) اجلامعات ،املنظمات
غري احلكومية ،منظمات ال�شباب ،املكتبات ،اجلريان ،و�سائل الإعالم ،الآباء واملربون� ،أ�صدقا�ؤنا ،الخ.

الرتبية للجميع

�إن اجلميع معنيون بالرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ()ECD/EDH
مدى احلياة.
ـ من �ش�أن بع�ض الأ�سئلة ان ت�ساعد ال�شباب على التفكري يف ت�صوراتهم اخلا�صة ووعيهم مب�سار التعلم:

•
•
•
•

من املفيد النظر �إلى تنوع الأماكن التي متار�س فيها الرتبية حيث جتد الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على
حقوق الإن�سان مكانا لها هي �أي�ضا .ومن الأن�سب ،ح�سب امليثاق ،ا�ستح�ضار كل هذه امل�ؤ�س�سات لكونها جزء ال يتجز�أ من
�أي م�سار للرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان والعمل على تعبئتها .ومن ناحية �أخرى ،فكلما
�أطلع ال�شباب على كيفية التعلم كلما كانوا قادرين على اال�ستفادة مما يتاح من فر�ص التعلم املختلفة على نحو فعال.
تربية الأقران

ماهي م�شاريعكم بعد �إنهاء التعليم يف املدر�سة؟
هل تتوقعون التوقف عن التعلم؟ (ولي�س «الدرا�سة»)؟
هل تتعلمون حاليا يف املدر�سة فقط؟
هل يعرف الكبار الذين يعا�رشونكم كل �شيء؟ هل ما زالوا يتعلمون؟

هل راودتكم فكرة لعب دور املربي داخل جمموعتكم �أو مع رفاقكم يف الف�صل الدرا�سي؟ كيف
ميكن لذلك �أن ي�سهم يف حت�سني حياتكم اخلا�صة وحياة الآخرين؟
هل �صادفتم يف الف�صول الدرا�سية ال�سابقة بع�ض الأمثلة التي كان فيها ال�شباب هم الذين
ميار�سون الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان مع �أ�صدقائهم؟

م�صادر الرتبيــة

�أين ميكن للنا�س ان يتعلموا ؟ امتموا الالئحة :يف املدر�سة ،يف املكتبة  ،يف البيت.

معامل للفتيان الف�صل IV
 .37ج�سد ذكي
مترين للر�سم ي�ساعد على الوعي ب�أماكن وتقنيات التعلم ومناق�شة احلق يف الرتبية.

ـ ارجعوا �إلى الأمثلة الواردة يف الف�صل :3
• م�رسحية قام ب�أدائها تالميذ يف الربتغال.
• يف ا�سبانيا ،يلعب بع�ض التالميذ دور الو�سيط يف النزاعات.
ـ فكروا يف
•
•
•

تربية الأقران والعمل
معامل للفتيان
�ستجدون يف كل الأن�شطة ق�سما يطلق عليه «�أفكار للعمل « ،البع�ض منها يت�ضمن افكارا
خا�صة برتبية الأقران .

قبل قراءة هذا الف�صل ،اتبعوا املراحل املوالية لتمكني ال�شباب من التفكري يف خمتلف م�صادر الرتبية (ت�ستند هذه املراحل
�إلى املثل امل�شار �إليه �أعاله وامل�أخوذ من معامل للفتيان).
املرحلة  :1اطلبوا من ال�شباب �إعمال التفكري فيما عرفوه من قبل وما ميكن �أن يطوروه من قدراتهم اجل�سمانية والعقلية
(معرفة ،كفايات ،مواقف) .و�إذا ما كانت الالئحة طويلة ،اطلبوا منهم اختيار  10عنا�رص يولونها الأولوية يف نظرهم.
ثم اطلبوا منهم بعد ذلك النظر �إذا ما كان من بني العنا�رص املختارة ما يتعلق مببادئ الدميقراطية وحقوق الإن�سان .و�إال
فحاولوا حثهم على التفكري على الأقل يف �شيء يرغبون يف �إ�ضافته �إلى الالئحة.
املرحلة  :2فكروا يف كل ما كتبوه والكيفية التي تعلموهم بها .اطلبوا منهم �أن يكتبوا بجانب كل عن�رص املكان
وال�شخ�ص وامل�ؤ�س�سة �أو الو�ضعية التي �ساعدته على التعلم.
املرحلة  :3اطرحوا الأ�سئلة التالية على املجموعة:

•
•
•
•

هل وجدمت ب�سهولة ما �أنتم قادرين على القيام به؟
هل وجدمت �صعوبة �أكرث مع ما يتعلق مببادئ الدميقراطية وحقوق الإن�سان؟
هل تتذكرون دائما �أين تعلمتموها؟
هل تعلمتم كل ما تتذكرونه من نف�س ال�شخ�ص �أو يف نف�س املكان؟

بعد هذا التمرين يجب �أن يكون من ال�سهل �إكمال القائمة املقرتحة على ال�صفحة الأولى من هذا الف�صل،
عودوا �إلى قائمة امل�ؤ�س�سات والأ�شخا�ص الذين ي�شكلون م�صادر للتعلم ثم �أمتموها� ،إن دعت
ال�رضورة ،بالأفكار اجلديدة التي تولدت من قراءة هذا الف�صل.
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�إمكانيات تربية الأقران:
هل تكت�سي املجموعة �أهمية بالن�سبة لتعليمكم؟
هل ب�إمكانكم حتمل هذه امل�س�ؤولية؟
ماهي الو�سائل الأخرى التي تفكرون فيها للنهو�ض بالرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق
الإن�سان ( )ECD/EDHمع �أ�صدقائكم؟

 .7هل حترتم املدار�س واملنظمات حقوق الإن�سان والدميقراطية؟
املبادئ

هل تقولون ب�أنكم على احتكاك بقيم ومبادئ الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على
حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHيف الو�سط الذي تتواجدون فيه (يف مدر�ستكم ،منظمتكم ،ناديكم
الريا�ضي ،الخ)؟
ـ تقا�سموا الأجوبة مع املجموعة ،اربطوا ذلك بالن�شاط ال�سابق واملقيا�س الوارد يف الف�صل.5
• ماهي العراقيل القائمة وكيف ميكن جتاوزها؟ (�إذا كان اجلواب بكونها منعدمة �أو نادرة).
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هل لكم �أن تذكروا بع�ض الأعمال اخلا�صة التي تقوم �أو ينبغي �أن تقوم بها م�ؤ�س�ستكم املدر�سية
�أو منظمتكم ال�شبابية بغر�ض النهو�ض مببادئ حقوق الإن�سان والدميقراطية؟

حتققوا هل هناك جمل�س للتالميذ يف م�ؤ�س�ستكم املدر�سية �أو هيئة م�شابهة يف منظمتكم.

على الرغم من �أن ال�س�ؤال الأول الداعي �إلى التفكري يعطي فكرة عامة حول احرتام مبادئ حقوق الإن�سان والدميقراطية
داخل جمموعتكم ،ف�إن من املفيد متحي�ص نوع الأن�شطة التي ت�ستند �إليها انطباعاتنا.
ـ عمقوا املثال املقرتح:
• ما هي �رشوط االنخراط يف جمعيتنا �أو الت�سجيل يف مدر�ستنا؟
• هل حترتم هذه ال�رشوط مبادئ حقوق الإن�سان والدميقراطية؟

ـ نقا�ش حول مفهوم جمل�س التالميذ:
• فح�ص اجلوانب الإيجابية وال�سلبية جلهاز منتخب ب�صفة دميقراطية (جمل�س التالميذ �أو هيئة م�شابهة يف
منظمة ال�شباب) التخاذ القرارات املتعلقة برتبيتكم على امل�ستوى املحلي.
• ما هي يف ر�أيكم الهيكلة املثلى للمجل�س؟
• كيف ينبغي �أن يكون منظما ليكون لكم ر�أي فيه؟
امل�س�ؤوليات

جتريب الدميقراطية وحقوق الإن�سان
�إذا ما كنا متفقني عل طرح ر�أينا يف الف�صل الدرا�سي ()....
هل ي�ؤخذ ر�أيكم بعني االعتبار بخ�صو�ص الأن�شطة التي تقوم بها م�ؤ�س�ستكم املدر�سية /
منظمتكم ال�شبابية؟
كيف يتم اتخاذ القرار يف جمموعتكم �أو يف ف�صلكم الدرا�سي؟
هل بالإمكان حت�سني الأمو ؟ كيف ذلك؟

ـ حتيلنا هذه الأ�سئلة مبا�رشة على املبادئ الدميقراطية �ضمن املجموعة .ا�شريوا لها ق�صد التطرق للق�ضايا املقرتحة يف
الف�صل .3
• هل حترتم الكيفية التي يتم بها اتخاذ القرارات والقواعد التي و�ضعتها املجموعة؟

يتطرق املثال الأخري �إلى كون امل�شاركة ت�ستدعي امل�س�ؤولية وهي ق�ضايا ميكن ربطها ب�أ�سئلة التفكري املقرتحة يف الف�صلني
 2و� 3ضمن «ميثاق للجميع».
ـ اذهب �أبعد من ذلك من خالل طرح �أ�سئلة مثل:
• من يتحمل م�س�ؤوليات داخل املجموعة؟ وعلى م�ستوى امل�ؤ�س�سة املدر�سية  /املنظمة؟
• حددوا هذه امل�س�ؤوليات؟

احلوكمة الدميقراطية يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية

�إ�رشاك اجلميع وامل�شاركة الن�شطة للمتعلم

الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHاملجلد  :Iالرتبية على
الدميقراطية ،الوحدة I
1ـ ال�سيا�سة والدميقراطية واحلوكمة يف املدر�سة
احلوكمة الدميقراطية يف املدر�سة http://www.coe.int/ede :

من الذي ينبغي �أن يكون له ر�أي فيما تتعلمون ؟

على الرغم من �أن هذا الق�سم مرتبط جدا بالق�سم ال�سابق فيما يتعلق بالأطراف املعنية بالرتبية على املواطنة
الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ،ف�إن من املهم هنا الرتكيز على �رضورة تعبئة كل الفاعلني يف كل م�ؤ�س�سة
معنية بهذه الرتبية :املربون وبقية الأع�ضاء املوظفني واملتعلمون و�أ�صحاب القرار.
معامل  ،الف�صل 2
�إ�سماع كل �صوت
مترين للمناق�شة �ضمن جمموعات �صغرى ويف جل�سات عامة تدور حول مدلول الرتبية وكيف
ت�ستجيب حلاجيات الأفراد وحول م�سل�سل اتخاذ القرارات.

ـ حددوا ما �إذا كانت جمموعتكم واعية ب�أهمية الرتبية التي تركز على املتعلم:
• هل تعتقدون ب�أن لكم ر�أي يف تعلمكم؟ ملاذا؟
• كيف ت�ضمنون �أخذ ر�أيكم بعني االعتبار؟
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 .8ماذا ميكن �أن نفعل لت�شجيع الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان؟
ختاما ،ف�إن وثيقة «ميثاق للجميع» تويل �أهمية خا�صة للأفكار الرامية �إلى حت�سني الرتبية على املواطنة الدميقراطية
والرتبية على حقوق الإن�سان ( .)ECD/EDHلكن املجموعة �ستكون قد وجدت من خالل الوثيقة جمموعة �أفكار عملية
خ�صو�صا �إذا ما كنتم قد عمقتم جميعا درا�سة بع�ض املوا�ضيع.
التعاون
هذا امليثاق دليل على �أن التعاون ميكن �أن يكون قائما بالفعل ( )..
 لكي يتمكن ال�شباب من ا�ستيعاب �أهمية التعاون الدويل حاولوا م�ساعدتهم على �إيجاد �أمثلة قريبة منهم:• هل تعرفون بع�ض الأمثلة لتجارب دولية تبادل دويل بني التالميذ (تو�أمة مدر�سية ،تبادل لغوي ،تبادل مو�سيقي،
الخ)؟
• ماذا عن �إمكانيات التعاون والتبادل خارج الإطار املدر�سي؟
• ملاذا ترون ب�أن من الأهمية التعرف على �أ�شخا�ص من بلدان �أخرى وعلى منط عي�شهم؟
• ملاذا ترون �أن من املهم معرفة الو�ضع احلقوقي للأفراد يف بلدكم؟ وذاك اخلا�ص بالأفراد يف دول �أخرى �أي�ضا؟
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من ال�سهل ربط ال�س�ؤال الأخري بالفكرة ال�سابقة املتعلقة بامل�س�ؤولية ما بني حقوقنا وحقوق الآخرين ـ وهي م�س�ألة
تكت�سي �أهمية بالغة يف �سياق العوملة احلالية.

ـ ذكروهم بالأفكار اخلا�صة برتبية الأقران ـ مما يعني �أن عليهم موا�صلة التح�سن والتعلم �إذا ما �أرادوا اال�شتغال مع
�أقران �آخرين.

الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHاملجلد :VI
تدري�س الدميقراطية ،الف�صل 4
 . 8.4عامل اليان�صيب :مواطنون العامل !
لعبة تبني ب�أن لكل �إن�سان مكانه على �سطح الأر�ض.

التق ّييـم
هل لكم �إمكانية التعبري عن ر�أيكم بعد م�شاركتكم يف ن�شاط �أو متابعة در�س ما؟
كيف ميكن �أن يُ�ؤخذ ر�أيكم بعني االعتبار؟

�إجراء التقييم يف نهاية الأن�شطة

معامل  ،الف�صل 2
انتبهوا ،نحن حري�صون !
�أن�شطة ت�ستهدف معرفة التكلفة االجتماعية واالقت�صادية والبيئية لقمي�ص قطني منت�رش
على امل�ستوى العاملي.

معامل للفتيان ،الف�صل III
فر�ص للتقومي والتفكري
معامل
�أن�شطة التقومي

من �ش�أن �إمكانيات التبادل الدولية العديدة املقرتحة على ال�شباب خارج �إطار املدر�سة �أن ت�شكل نقطة انطالق �سواء يف
�إطار الرتبية النظامية �أو غري النظامية.

جتارب دولية لفائدة ل�شباب
ـ برنامج «�شباب يعمل»http://ec.europa.eu/youth:
ـ كتاب الطبخ (مثال جملة «كلنا خمتلفون ،كلنا مت�ساوون»
باللغة الإجنليزية فقط):
http://www.coe.int/t/dg4/youth/fej/ADAE%20cookbook.pdf
ـ ال�صندوق الأوروبي لل�شباب/http://eyf.coe.int/fej:
�إذا ما كنتم منظمة لل�شباب ،ف�سيكون ب�إمكانكم ا�ستعمال هذا الف�ضاء مل�ساعدة جمموعتكم على اكت�شاف الهيئات
العليا التي ال يعرفونها بال�رضورة (املنظمات العاملية ،الفدراليات الدولية ،الخ).
ـ من �ش�أن الأ�سئلة التالية �أن ت�ساعدكم على التمهيد للمو�ضوع:
• هل ت�شتغل منظمتكم يف هذا احلي فقط؟ يف هذا البلد فقط؟
• هل تنتمي ملنظمة �أكرث �أهمية ممثلة على م�ستوى �أعلى؟
تكوين وتدريب املدر�سني وامل�س�ؤولني عن ال�شباب

�أطلبوا من امل�س�ؤولني عن تربيتكم كيف مت تكوينهم على الرتبية على املواطنة الدميقراطية
والرتبية على حقوق الإن�سان (� .)ECD/EDHأطلبوا منهم متى اطلعوا على �آخر معلومات تخ�ص
هذا املو�ضوع.

ـ ف�رسوا لهم كيفية تكوين وتدريب املربني يف منظمتكم �أو يف النظام املدر�سي.
• ملاذا ترون ب�أنه من املهم بالن�سبة للمربني �أن يوا�صلوا تعلمهم؟
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الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHاملجلد  :Iالرتبية على
الدميقراطية
الوحدة  5ـ تق ّييم التالميذ واملدر�سني واملدار�س

البحــــث
�أجنز االحتاد ال�رصبي لتالميذ التعليم الثانوي درا�سة ( )...

بعد قراءة املثال ،فكروا يف النقاط الآتية:
• ماذا ميكن �أن نفعل لنعرف �أكرث عن النظام الرتبوي لبلد ما؟
• هل �سبق لكم �أن عب�أمت ا�ستمارة مثلما هو احلال بالن�سبة للمثال ال�رصبي حول ر�أيكم بخ�صو�ص �سري النظام

التربوي في بلدكم؟

�ستالحظون ب�أن هذا املثال اخلا�ص بالبحث الذي �أجري يف �رصبيا ميكن ربطه باملثال املتعلق مبجال�س التالميذ .وبعد امل�صادقة
على هذا القانون ،ف�إن �رصبيا التحقت ببقية الدول الأوروبية حيث باتت جمال�س التالميذ هناك ت�صوت يف جمال�س
امل�ؤ�س�سات.
ال يرتبط البحث دائما باال�ستمارات .ففي الف�صل  5هناك مترين يخ�ص مبد�أ «تكاف�ؤ الفر�ص للجميع» ،وهو عبارة عن ر�سم
ت�صميم ملكان الإقامة بغر�ض حتديد مواقع تواجد الأ�شخا�ص ذوي احلاجيات اخلا�صة .كما �أن ب�إمكانكم ا�ستعمال نف�س
التقنية يف �أبحاث �أخرى.
معامل للفتيان ،الف�صل V
 .23حقوق الإن�سان على اخلريطة
�أر�سم ت�صميما ليت�سنى للأطفال الربط بني حقوق الإن�سان والأماكن التي يرتادونها يف حياتهم
اليومية ،ومن ثم ت�شجيعهم على تقييم مدى الأهمية التي حتظى بها حقوق الإن�سان يف
جماعتهم املحلية.
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معامل
«بدل النظارات»
ّ
لعبة خارجية يقوم خاللها ال�شباب با�ستك�شاف مكان �إقامتهم ولكن بعيون �شخ�ص �آخر.

معامل للفتيان  ،الف�صل IV
 .4القيام بالدعاية لفائدة حقوق الإن�سان
ن�شاط للبدء بتطوير فكر نقدي �إزاء و�سائل الإعالم وت�صور �أ�ساليب تتيح النهو�ض بحقوق الإن�سان.

الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHاملجلد :I
الرتبية على الدميقراطية ،الق�سم  ،3الأ�سلوب 2
علبة �أدوات للتالميذ
ن�صائح �أ�سا�سية لتعليم ال�شباب كيف يديرون النقا�ش والتحقيقات ،وكذلك البحث يف الأنرتنت.

الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHاملجلد  :Iالرتبية على
الدميقراطية ،الق�سم  ،3الأ�سلوب 2

.

علبة الأدوات للتالميذ
وهي عبارة عن �أفكار ون�صائح للقيام ببع�ض املهام يرمي �أغلبها �إلى خدمة ن�رش املعلومة.

معلومات متاحة للجميع
تقا�سم التجارب
ماهي الو�سائل الأخرى التي ميكن ا�ستخدامها يف نظرك للتعريف بامليثاق ؟
من بني كل الأمثلة الإيجابية املذكورة يف هذه الوثيقة ،ما هو املثال الذي �شد اهتمامكم �أكرث؟
وملاذا؟

ـ فكروا مع جمموعتكم:
• ما الفائدة من االطالع على جتارب �إيجابية �أخرى تخ�ص الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق
الإن�سان ( )ECD/EDHيف بلدكم �أو يف بلدان �أخرى؟
• قبل االطالع على امليثاق ،هل �سبق لكم �أن طالعتم �أو �سمعتم عن الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية
على حقوق الإن�سان (� )ECD/EDHسواء يف بلدكم �أو يف مكان �آخر؟

�إذا كانت م�ؤ�س�ستكم املدر�سية �أو منظمتكم تقوم ب�إ�صدار ن�رشة �أو كانت تتوفر على موقع
�إلكرتوين يف ال�شبكة العنكبوتية فعليكم ا�ستغالل هذا الف�ضاء للتعريف بالتجارب التي تقومون
بها يف ف�صلكم الدرا�سي �أو مع جمموعتكم يف جمال الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية
على حقوق الإن�سان (.)ECD/EDH

فكرو يف �أعمال �أخرى ب�إمكان املجموعة القيام بها للتعريف بتجاربها:
• كتابة مقال حول املو�ضوع يف �إحدى ال�صحف �أو يف الن�رشة �أو املدونة اخلا�صة باملدر�سة  /املنظمة ال�شبابية؛
• التو�صية بزيارة مواقع مفيدة يف املو�ضوع على ال�شبكة من خالل املوقع اخلا�ص باملدر�سة  /املنظمة ال�شبابية؛
• �إعداد مل�صقات وتنظيم معار�ض؛
• �إعداد عر�ض م�رسحي.

ـ �أكملوا القائمة ال�سابقة املتعلقة بالو�سائل الكفيلة باطالع الآخرين على التجارب اخلا�صة بالرتبية على املواطنة
الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان (.)ECD/EDH
• كيف �سمعتم عن امليثاق؟
• هل ت ُ ّعد وثيقة «ميثاق للجميع» خمتلفة عن املثال« :لننطلق بكل
ـ حث ال�شباب على الت�سا�ؤل كيف ي�ساعد تقا�سم التجارب على التعارف املتبادل �أكرث.

قوانا من أجل احلقوق»؟

خال�صة ا�شتغالكم على امليثاق
والآن وقد اطلعتم �أكرث على الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان
( ،)ECD/EDHفهل لديكم بع�ض الأفكار التي حتبذون مناق�شتها مع �أ�صدقاءكم؟
ـ �شجعوا ال�شباب على كتابة جملة يرغبون يف تقا�سمها كل يف وثيقته اخلا�صة «ميثاق للجميع» (املربع الأخري مع
مكرب لل�صوت) عن �شيء تعلموه �أو يتمنون تذكره بالن�سبة للميثاق مثال.
كما ورد من قبل ،ف�إن التقومي يكت�سي �أهمية كبرية لي�س فقط بالن�سبة للرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على
حقوق الإن�سان ( )ECD/EDHبل بالن�سبة لكل الأن�شطة التي نبا�رشها مع املجموعة .وعند االنتهاء من اال�شتغال على
امليثاق ،ف�إن من ال�رضوري تقومي ما �أجنز من عمل.
ـ يتبادل ال�شباب رمي الكرة؛ وكل من يلتقطها يقر�أ اجلملة التي حررها لتقييم ما �إذا كان الن�شاط مفيدا وملاذا؟
ـ �شجعوهم على متابعة هذا التقييم وتقا�سم هذه الفكرة مع �شباب �آخرين ومع الفريق الذي قام ب�إعداد الوثيقة.

�سنكون �سعداء لو حتدثتم لنا عن هذه الأفكار و�شاطرمتونا �آرا�ؤكم وجتاربكم وذلك ب�إر�سالها �إلى
العنوان االلكرتوينedchre@coe.int:
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مالحق
ميثاق جمل�س �أوروبا حول الرتبية على املواطنة الدميقراطية
والرتبية على حقوق الإن�سان
مت اعتماده يف �إطار تو�صية جلنة الوزراء ()7)2010(CM/Rec

مقدمة
تلعب الرتبية دورا �أ�سا�سيا يف تعزيز القيم الأ�سا�سية ملجل�س �أوروبا ،والتي هي الدميقراطية ،وحقوق الإن�سان ،و�سيادة
القانون ،وكذلك يف جمال الوقاية من انتهاكات حقوق الإن�سان .ف�ضال عن ذلك ،يتم اعتبار الرتبية �أكرث و�سيلة ملناه�ضة
�صعود العنف ،والعن�رصية ،والتطرف ،واال�سالموفوبيا ،والتمييز ،وعدم الت�سامح .هذا االهتمام املتزايد متت ترجمته من
خالل اعتماد ميثاق جمل�س �أوروبا حول الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ( )CED/EDHمن
قبل  47دولة �أع�ضاء يف املنظمة ،ويف �إطار التو�صية ( .)CM/Rec(2010)7ومتت �صياغته بعد ا�ست�شارات وا�سعة خالل
عدة �سنوات ،وال يت�صف امليثاق ب�صفة �إلزامية .وي�ستخدم كمرجع هام بالن�سبة لكل املهتمني بالرتبية على املواطنة
الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان .ويجب �أن يدفع تطبيقه الدول الأع�ضاء التخاذ �إجراءات يف هذا املجال ،وحني
�ستفعل ،ف�إنها �ستن�رش املمار�سات اجليدة وحت�سن نوعية الرتبية يف �أوروبا و�أبعد من �أوروبا.

الف�صل الأول � -أحكام عامة
 .1نطاق التطبيق
يتعلق هذا امليثاق بالرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان كما حتددهم الفقرة  .2وهي ال تعالج
موا�ضيع خا�صة مثل الرتبية عرب الثقافات ،والرتبية على امل�ساواة ،والرتبية على التنمية امل�ستدامة ،والرتبية على ال�سلم،
با�ستثناء ما �إذا كانت هذه املجاالت وتتداخل مع الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان.
 .2تعاريف
يق�صد يف هذا امليثاق:
�أ« .الرتبية على املواطنة الدميقراطية» تغطي الرتبية ،والت�أهيل ،والتوعية ،والإعالم ،واملمار�سات والن�شاطات التي تهدف،
من خالل �إعطاء املتعلمني ،مهارات وتفهم ،مع تطوير �سلوكهم وتطوير ت�رصفاتهم ،ب�إعطائهم االمكانيات للممار�سة
والدفاع عن حقوقهم م�س�ؤولياتهم الدميقراطية ،بهدف تعزيز وحماية الدميقراطية و�سيادة القانون.
ب« .الرتبية على حقوق الإن�سان» ،تتعلق بالرتبية ،والت�أهيل ،والتوعية ،والتح�سي�س ،والإعالم ،واملمار�سات ،والن�شاطات التي
تهدف ،من خالل متكني ال�ساعني للمعرفة ،من اكت�ساب مهارات وتفهم ،مع تطوير ت�رصفاتهم و�أعمالهم و�إعطائهم
�إمكانيات امل�شاركة يف حتقيق حماية الثقافة العاملية حلقوق الإن�سان يف املجتمع ،بهدف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية.
ج« .الرتبية الر�سمية» تتعلق بالنظام املحدد للرتبية والت�أهيل الذي يبد�أ يف املدر�سة التح�ضريية واالبتدائية وتتم متابعته
يف التعليم الثانوي واجلامعي ،وهي تطبق من حيث املبد�أ يف امل�ؤ�س�سات التعليمية العامة �أو املهنية وتنتهي باحل�صول
على ديبلومات.
د« .الرتبية غري الر�سمية» تغطي كل برنامج تربوي منظم يهدف �إلى حت�سني جمموعة من الكفاءات واالمكانيات خارج
نطاق التعليم الر�سمي.
هـ« .الرتبية غري النظامية» تغطي الإجراء الذي ي�سمح لكل فرد باكت�ساب ،طوال حياته ،كفاءات ذات قيمة ،وت�رصفات
ومعرفة بف�ضل ت�أثريات وامكانيات تربوية من حميطه ومن خربته اليومية (عائلة� ،رشكاء ،جريان ،لقاءات  ،مكتبة� ،إعالم،
عمل ،ت�سلية...الخ).
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 .3العالقة ما بني الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان

ط .بهدف اال�ستفادة ب�شكل �أف�ضل مل�ساهمة كل واحد ،يجب ت�شجيع امل�شاركني وامل�ساعدين مع كل تنوع املمثلني
املعنيني بالرتبية على املواطنة الدميقراطية وعلى حقوق الإن�سان على امل�ستويات املحلية ،والإقليمية والدولة ،وبخا�صة
بني امل�س�ؤولني عن �صياغة ال�سيا�سات ،ومهني الرتبية ،واملتعلمني ،والآباء ،وامل�ؤ�س�سات الرتبوية ،واملنظمات غري احلكومية،
ومنظمات ال�شباب ،والإعالم ،واجلمهور العري�ض.

الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان مرتبطني ب�شدة ويدعم كل منهما الآخر .يختلفان من خالل
املو�ضوع والأهمية �أكرث مما هو عليه الأمر من خالل الأهداف واملمار�سات .تركز �أ�سا�سا الرتبية على املواطنة الدميقراطية
على احلقوق وامل�س�ؤوليات الدميقراطية وعلى امل�شاركة الن�شطة ،ويف عالقتها باجلوانب املدنية وال�سيا�سية ،واالجتماعية،
واالقت�صادية ،والقانونية ،والثقافية للمجتمع ،يف حني تهتم الرتبية على حقوق الإن�سان مب�ساحة �أو�سع حلقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية يف كل جماالت احلياة.
 .4تنظيمات د�ستورية و�أولويات الدول الأع�ضاء

ك .تبعا للطبيعة الدولية للقيم وااللتزامات يف جمال حقوق الإن�سان واملبادئ امل�شرتكة التي ت�ؤ�س�س الدميقراطية ودولة
القانون ،من ال�رضوري �أن تتابع وت�شجع الدول الأع�ضاء تعاون دويل و�إقليمي لن�شاطات يغطيها هذا امليثاق وكذلك
لإح�صاء وتبادل املمار�سات اجلديدة.

�سيتم تنفيذ الأهداف ،واملبادئ وال�سيا�سات امل�شار �إليها الحقا:

الف�صل الثالث  -ال�سيا�سات

�أ .مع احرتام التنظيمات الد�ستورية لكل دولة ع�ضو ،وا�ستخدام الو�سائل املنا�سبة لهذه التنظيمات.

 .6تربية ر�سمية عامة ومهنية

ب .مع الأخذ بعني االعتبار �أولويات وحاجيات كل دولة ع�ضو.

الف�صل الثاين � -أهداف ومبادئ

يجب على الدول الأع�ضاء �أن تدمج الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان يف برامج الرتبية
الر�سمية على م�ستوى احل�ضانة ،واالبتدائي ،والثانوي ،ويف التعليم والت�أهيل العام واملهني .يجب �أي�ضا على الدول
الأع�ضاء متابعة دعم ،وتعديل ،وجتديد الرتبية املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان يف براجمها بغر�ض
�ضمان فعاليتهم وت�شجيع �أولوية هذا املو�ضوع.

� .5أهداف ومبادئ

 .7التعليم العايل

يجب �أن توجه الأهداف واملبادئ الدول الأع�ضاء يف �صياغتها ل�سيا�ساتها ،وت�رشيعاتها ،وممار�ساتها.

يجب على الدول الأع�ضاء ت�شجيع ،مع احرتام مبد�أ احلرية اجلامعية� ،إدماج الرتبية على الدميقراطية والرتبية على حقوق
الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات التعليمية العليا ،وبخا�صة ملهن الرتبية امل�ستقبلية.

�أ .يجب �أن يتمكن كل �شخ�ص يعي�ش على �أرا�ضيها من الو�صول �إلى الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على
حقوق الإن�سان.

 .8حوكمة دميقراطية

ب .التدريب يف جمال الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان هو �إجراء يدوم طوال احلياة .متر
فعالية هذا التدريب من خالل ح�شد عدد كبري من الالعبني ،من بينهم امل�س�ؤولني عن �صياغة ال�سيا�سات ،ومهني الرتبية،
واملتدربني ،والآباء ،وامل�ؤ�س�سات الرتبوية ،وال�سلطات الرتبوية ،واملوظفني ،واملنظمات غري احلكومية ،ومنظمات ال�شباب،
والإعالم ،والعامة.

يجب على الدول الأع�ضاء ت�شجيع احلوكمة الدميقراطية يف كل امل�ؤ�س�سات الرتبوية ،ك�أ�سلوب قائم بذاته للحوكمة
مرغوب فيها واملفيده وك�أ�سلوب عملي للتعلم وجتربة الدميقراطية واحرتام حقوق الإن�سان .يجب عليها �أن ت�شجع وت�سهل،
فعالة على حوكمة امل�ؤ�س�سات الرتبوية للمتعلمني ،ولأ�شخا�ص الرتبية،
عن طريق كل الإمكانيات املنا�سبة ،م�شاركة ّ
وللأطراف املعنية ومن بينهم الآباء.

ج .كل و�سائل الرتبية والتكوين� ،سواء كانت ر�سمية� ،أو غري ر�سمية� ،أو غري نظامية لهم دور يف �إجراءات التدريب ،وهي
مفيدة لتعزيز هذه املبادئ ولتحقيق تلك الأهداف.

 .9ت�أهيل

د .ميكن �أن ت�ساهم ب�شكل مفيد املنظمات غري احلكومية ،ومنظمات ال�شباب يف الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية
على حقوق الإن�سان ،وبخا�صة يف نطاق الرتبية الر�سمية وغري الر�سمية ،وهذا يتطلب بالنتيجة متكينهم من القيام بهذا
الدور و�أن يقدم لهم الدعم يف هذا املجال.
هـ .يجب �أن حترتم وتعزز املمار�سات ون�شاطات التعليم والتدريب القيم واملبادئ املتعلقة بالدميقراطية وحقوق الإن�سان؛
ويجب بخا�صة� ،أن تعك�س وتعزز احلوكمة يف م�ؤ�س�سات التعليم ،ومن بينها املدار�س ،قيم حقوق الإن�سان وت�شجيع
الإح�سا�س بامل�س�ؤولية وامل�شاركة النا�شطة للمتدربني ،ولأ�شخا�ص الرتبية و�أطراف �أخرى معنية ،ومن بينهم الآباء.
و .عامل �أ�سا�س لكل تربية على املواطنة الدميقراطية وعلى حقوق الإن�سان هو تعزيز الن�سيج االجتماعي وحوار الثقافات
و�إدراك قيمة التنوع وامل�ساواة ،ومن بينها امل�ساواة بني اجلن�سني؛ من �أجل ذلك من الأ�سا�سي احل�صول على املعرفة ،والتمكن
من املمار�سات املهنية واالجتماعية والتفهم ،وهي ت�سمح بتخفيف النزاعات ،ومالحظة �أف�ضل وتفهم الفروق بني
الطوائف واملجموعات العرقية ،و�إقامة احرتام متبادل من �أجل الكرامة الإن�سانية والقيم املحمية ،وت�شجيع احلوار وتعزيز
عدم العنف حلل امل�شكالت والنزاعات.
ز .من بني الأهداف الأ�سا�سية لكل تربية على املواطنة وعلى حقوق الإن�سان لي�س فقط تقدمي املعارف ،والإمكانيات
والتفهم للمتعلمني ،ولكن �أي�ضا تعزيز �إمكانياتهم للعمل داخل املجتمع للدفاع وتعزيز حقوق الإن�سان ،والدميقراطية،
و�سيادة القانون.
ح .يعترب �أ�سا�سيا الت�أهيل والتح�سني امل�ستمر ملهني الرتبية ،وامل�س�ؤولني عن ال�شباب ،وامل�ؤطرين ،فيما يتعلق باملبادئ
فعالة يف هذا املجال.
واملمار�سات على الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان بغر�ض تنفيذ تربية ّ
يجب �إذن �أن يكون خمطط لها ب�شكل منظم و�إمكانيات كافية يتم تخ�صي�صها لهم.
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يجب على الدول الأع�ضاء �أن تقدم للمعلمني ،ولأ�شخا�ص الرتبية ،وللم�س�ؤولني عن ال�شباب ،وامل�ؤطرين ،الت�أهيل الأويل
وامل�ستمر ،والتح�سني امل�ستمر يف جمال الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ،الذي ي�ضمن
معرفة وتفهم عميقني لأهداف ومبادئ هذا املو�ضوع والطرق املنا�سبة للتعليم والت�أهيل ،وكذلك �إمكانيات �أ�سا�سية
لن�شاطاتهم الرتبوية.
 .10دور املنظمات غري احلكومية ،ومنظمات ال�شباب ،وال�رشكاء الآخرين املعنيني
يجب �أن ت�شجع الدول الأع�ضاء دور املنظمات غري احلكومية ،ومنظمات ال�شباب فيما يتعلق بالرتبية على املواطنة
الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ،وبخا�صة يف املجال الرتبوي غري الر�سمي .يجب عليهم االعرتاف بهذه املنظمات
ون�شاطاتهم كعامل له قيمة يف نظام التعليم ،و�أن تقدم لهم يف كل مكان وكلما كان ذلك ممكنا الدعم الذي هم
بحاجة له و�أن ت�ستخدم ب�شكل وا�سع اخلربة التي ميكن �أن تقدمها لكل �أ�شكال الرتبية .يجب �أن ت�شجع �أي�ضا الدول
الأع�ضاء و�أن تعرف بالرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان لدى �رشكاء �آخرين معنيني ،وبخا�صة
الإعالم واجلمهور العري�ض ،بغر�ض �أكرب فائدة ممكنة للم�ساهمة التي ميكن �أن يقدموها يف هذا املجال.
 .11معيار التقي ّيم
فعال لربامج الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على
يجب على الدول الأع�ضاء �أن ت�ضع معايري ت�سمح بتقييم ّ
تقييم لهذا النوع.
كل
من
أ�سا�سيا
�
جزءا
املتعلمني
حقوق الإن�سان .ويجب �أن ت�شكل املعلومات التي يقدمها
ّ
 .12بحوث
يجب �أن تطلق الدول الأع�ضاء وت�شجع البحوث حول الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان ليتم
الرتكيز على الو�ضع يف هذا املجال ولتقدم لل�رشكاء املعنيني ،ومن بينهم امل�س�ؤولني عن �صياغة ال�سيا�سات ،وامل�ؤ�س�سات
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التعليمية ،ور�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات ،واملعلمني ،واملتدربني ،واملنظمات غري احلكومية ،ومنظمات ال�شباب ،املعلومات املقارنة التي
تهدف مل�ساعدتهم لتقدير وزيادة فعاليتهم وحت�سني ممار�ساتهم .ميكن لهذه البحوث خا�صة �أن تتعلق بالربامج ،واملمار�سات
الإبداعية ،وا�ساليب التعليم ،وو�ضع نظام تقييم ،ومن بينه معيار تقييم وم�ؤ�رشات .يجب على الدول الأع�ضاء� ،إذا كان
ذلك ممكنا� ،أن تت�شارك نتائج البحوث مع دول �أع�ضاء �أخرى و�رشكاء معنيني.

ميثـــــــاق الرتبيــــــــة على املواطنــــــــــــة الدميقراطيـــــــــة والرتبيــــــــــة على حقــــــــــوق االن�ســــــــــــــــان

◄ورقة مترين «دميقراطية وحقوق الإن�سان:
علينا نحن �أن جنعلها تعي�ش ! � -أين نحن منها؟»

 .13ت�رصفات لت�شجيع االندماج االجتماعي ،تقدير التنوع وحل اخلالفات والنزاعات
يجب على الدول الأع�ضاء ،يف كل جماالت التعليم ،ت�شجيع املقاربات الرتبوية و�أ�ساليب التعليم التي تهدف �إلى العي�ش
امل�شرتك يف جمتمع دميقراطي ومتعدد الثقافات ،وي�سمح للمتعلمني �أن يح�صلوا على املعارف والقدرات ال�رضورية
لت�شجيع االندماج االجتماعي ،وامل�ساواة ،وتقدير التنوع  -وبخا�صة بني خمتلف املجموعات الدينية والعرقية  -وحل
اخلالفات والنزاعات ب�شكل غري عنيف مع احرتام حقوق كل واحد ،وكذلك من �أجل مكافحة كل �أ�شكال التمييز والعنف،
وبخا�صة التخويف والتحر�ش.

الف�صل الرابع  -تقي ّيم وتعاون
 .14تقي ّيم ومراجعة
تقييم ب�شكل منتظم اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات التي قاموا بها تطبيقا لهذا امليثاق
يجب على الدول الأع�ضاء �أن
ّ
واعتماده ح�سب االحتياجات .وميكن �أن يفعلوا ذلك بالتعاون مع دول �أع�ضاء �أخرى ،على امل�ستوى الإقليمي على �سبيل
املثال .ميكن �أي�ضا لكل دولة ع�ضو �أن تطلب م�ساعدة جمل�س �أوروبا.
 .15تعاون يتعلق بن�شاطات املتابعة
يجب على الدول الأع�ضاء ،يف هذه احلالة ،التعاون فيما بينها وعن طريق جمل�س �أوروبا لتنفيذ �أهداف ومبادئ هذا امليثاق:
�أ .من خالل متابعة ن�شاطات ذات م�صلحة عامة ،تتعلق ب�أولويات حمددة؛
ب .من خالل ت�شجيع الن�شاطات املتعددة الأطراف ،والعابرة للحدود ،ومن بينها ال�شبكة املوجودة ملن�سقي الرتبية على
املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق الإن�سان؛
ج .من خالل تبادل ،وتطوير وتقنني املمار�سات اجليدة و�ضمان ن�رشها؛
د .من خالل �إعالم كل الأطراف املعنية ،ومن بينها اجلمهور ،ب�أهداف امليثاق وبطريقة تنفيذه؛
هـ .من خالل دعم ال�شبكات الأوروبية للمنظمات غري احلكومية ،ومنظمات ال�شباب ،ومهني الرتبية ،ومن خالل ت�شجيع
تعاونهم.
 .16التعاون الدويل
يجب على الدول الأع�ضاء الت�شارك يف نتائج ن�شاطاتهم يف جمال الرتبية على املواطنة الدميقراطية والرتبية على حقوق
الإن�سان يف نطاق جمل�س �أوروبا مع منظمات دولية �أخرى.

46

47

ت�شكرات
نتعلم �أي�ضا من خربتنا اليومية ،ومن حميطنا ،ومن
و�سائل الإعالم ،والأفراد من حولنا (جريان� ،أ�صدقاء ،عائلة)،
فهم �أي�ضا م�صدر ن�ستقي منه تربيتنا.
من املهم ،يف جمال الرتبية على املواطنة الدميقراطية
والرتبية على حقوق الإن�سان� ،أن يتدخل الأفراد �أو
امل�ؤ�س�سات الذين لهم ت�أثري علينا،
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