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5 شكر وتقدير 

شكر وتقدير 

العامة  إلى اجلمعية  قترَح  2017، تقّدمتمُ بمُ 7 سبتمبر/أيلول  في 
يَِّض لهذا املقترح أن ينّفذ،  لألمم املتحدة كنتمُ قلتمُ ِفيه إنه وإذا قمُ
فسيكون عالمة فارقة لألجيال القادمة. إن حتقيقه يعتمد يقينا على 
إرادتنا الصادقة وتصميمنا  جهودنا املتضافرة، وباخلصوص على 
على خدمة اإلنسانية. هذا املقترح يحمل عنوان »ثقافة السالم من 
أجل أمن أجيال املستقبل »ويتطلب من كل الفاعلني الدوليني إلزام 
البرامج  ثقافة السالم ضمن  بتقدمي دروس خاصة حول  أنفسهم 
واملواد التربوية، بدًءا من رياض األطفال مرورا بالتعليم االبتدائي 
وانتهاًء بالتعليم الثانوي واجلامعي. وقد لقي هذا املشروع ترحيًبا 
من رئيس اجلمعية العامة آنذاك السيد »بيتر طومسون« الذي أوّد 
حافزا  املشروع  على  املوافقة  الشكر. شكلت  بجزيل  له  أتقدم  أن 
 22 ففي  فكرتي.  في جتسيد  التالية  اخلطوات  إلى  لالنتقال  لي 
سعود  »عبدالعزيز  مؤسسة  دّشنت   ،2017 الثاني  نوفمبر/تشرين 
البابطني الثقافية« كرسي ثقافة السالم في روما واعتنت بجميع 
أنشطته. ولقد أوكلنا مهمة اإلشراف عليه وتدريس ثقافة السالم 
 100 يضم  ال��ذي  اإلنسان  وحقوق  للدميقراطية  األوروب��ي  للمركز 

جامعة من جميع أنحاء العالم.

ل��إش��راف والتوجيه في  إن��ش��اء جلنة دول��ي��ة  ذل��ك  وق���ررت بعد 
السالم  ثقافة  بتدريس  سيقومون  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك  مهمة  تسهيل 

لألجيال القادمة.

كان ذلك هو الوقت الذي ترأست فيه االجتماع األول لهذه اللجنة 
اليوم  في  أي   ،2017 الثاني  نوفمبر/تشرين   23 في  روم��ا،  في 
سبينيلي«  »ألتييرو  مركز  في  السالم  كرسي  تدشني  تَ��اَل  ال��ذي 
روما  في  ثانيا  اجتماعا  عقدنا  ذلك  إثر  الثالثة.  روم��ا  بجامعة 
في 28 جانفي/يناير 2018 )على امتداد يومني متتاليني(، قمنا 
لشبونة،  في  أيًضا  والتقينا  املناهج.  محتوى  بتحديد  خاللهما 

الدولي  املنتدى  خالل   ،2018 أفريل/أبريل  و5   4 في  البرتغال، 
الذي عقدته مؤسسة »غولبنكيان« حول التعليم العالي في أوقات 
البرتغالية  اجلمهورية  وسام  تقليدي  بناسبة  وكذلك  الطوارئ، 
من قبل الرئيس »مارسيلو ريبيلو«. في خطوة أولى، اتفقنا جميًعا 
على إعداد »منهج منوذجي« يوجه اخلبراء في تأليف مناهجهم 
في جميع مستويات التعليم. وأخذ اخلبراء بعني االعتبار جميع 
أفضل  أدمجوا  وهكذا  اللجنة،  أعضاء  قدمها  التي  االقتراحات 
 ،2018 سبتمبر/أيلول   5 وفي  املقترح.  تقدمي  عند  املساهمات 
قدمت هذا املنهج إلى اجلمعية العامة لألمم املتحدة في املنتدى 
رفيع املستوى حول ثقافة السالم. وقد متت املوافقة عليه من قبل 
احلاضرين مع طلب خاص إلضافة دروس حول الوسائل املختلفة 
حلماية التراث الثقافي. ومنذ ذلك احلني، وكخطوة ثانية، قامت 
املناهج.  بتأليف  بتكليف فرق اخلبراء املختصة  جلنة اإلش��راف 

ومت اختيار أعضاء الفرق على أساس معايير ثالثة:
• اخلبرة-في-التدريس-وفي-موضوع-الدراسة.	

• إتقان-لغتني-على-األقل-)اإلجنليزية-والفرنسية(-إلى-جانب-اللغة-	

األم-في-كل-بلد.

• التنوع-اجلغرافي:-خبراء-من-قارتني-أو-ثالث-قارات-على-األقل.	

امل��دارس  م��ن  النماذج  أفضل  باعتماد  اإلش���راف  وأوص���ت جلنة 
البريطاني  شكله  ف��ي  إجنليزي  ت��رب��وي  نظام  وتطبيق  املتنوعة 

واألمريكي وكذلك نظام البلدان الناطقة باللغة اإلجنليزية.

كما حثت على النظر في مناهج تعليمية فعالة أخرى في أنظمة 
متت  وقد  واإليطالية.  واألملانية  الفنلندية  األنظمة  مثل  أخ��رى 
صياغة املناهج من قبل ثالث فرق من املختصني اعتمدوا على 
 5 املتحدة في  ل��ألمم  العامة  للجمعية  م  ��دِّ قمُ ال��ذي  املنهج  من��وذج 

سبتمبر/ أيلول 2018. هذه الفرق هي:
• فريق-من-خبراء-التربية-في-رياض-األطفال-واملرحلة-	

االبتدائية-واألساسية.

• فريق-من-خبراء-التعليم-الثانوي.	

• فريق-من-خبراء-التعليم-العالي.	
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شكر وتقدير 6

ولقد قمنا ِبَحثِّ الفرق على إمتام املناهج في نهاية أفريل/أبريل 
2019، حنى نتمكّن من تقدميها لضيوفنا في النسخة األولى من 

محكمة  في  املؤسسة  نظمته  الذي  السالم  لثقافة  العاملي  املنتدى 
العدل الدولية في الهاي في 13 جوان/يونيو 2019.. وقد حضر 
الفاعلة  واجلهات  والسياسيني  العالم  قادة  من  عدد  املنتدى  هذا 
االجتماعية والثقافية. ومن أجل ضمان اإلجناز الشامل لعملنا في 
تهامي  الدكتور  لألستاذ  املشرفة  اللجنة  عهدت  احمل��ددة،  اآلج��ال 
على  واإلش���راف  واملتابعة  بالتنسيق  املؤسسة  ع��ام  مدير  عبدولي 
الذين  اخلبراء  ف��رق  جلميع  اجلزيل  بالشكر  أتقّدم  ل��ذا  املناهج. 

قاموا بتأليف املناهج واحترموا اآلجال احملددة.

• »لويجي-موتشيا«، جامعة روما 3، إيطاليا.	

• اإلنسان 	 حقوق  مركز  ب��ادوف��ا«،  »جامعة  كامبانيا«،  »ديــزيــريــه-
»أنطونيو-بابيسكا«، إيطاليا.

• اإلنسان 	 حقوق  مركز  ب��ادوف��ا«،  »جامعة  بيريني«،  دي- »بيترو-
»أنطونيو-بابيسكا«، إيطاليا.

• »ماركو-ماسيا«، جامعة »بادوفا«، مركز حقوق اإلنسان »أنطونيو-	
بابيسكا«. إيطاليا.

• »لورنس-شيكاريللي«، جامعة »جورج تاون« واجلامعة األمريكية بالقاهرة.	

• »ماريا-بونس-دي-ليون«، جامعة »متبل«، روما، إيطاليا.	

• »أندريا-شيكاريلي«، جامعة بروك وجامعة »ترينيتي ويستر«.	

• »محفوظ-العارم«، معهد سوسة الدولي.	

• »آشلي-مونش«، جامعة شمال فلوريدا، »جاكسونفيل«.	

• »إيلي-سكرمالي«، جامعة تصميم املنتجات والتكنولوجيا، اململكة 	
املتحدة

• »أونا-سيبولد«، جامعة شمال تكساس، الواليات املتحدة األمريكية.	

• »نيول-هوغالند«، جامعة »بيرزيت«.	

• »جون-تيم«، جامعة والية »سان دييغو«.	

• »جوناثان-ميسون« - كلية اآلداب - تونس.	

• »اليزابيث-ماركيز« املدرسة الفرنسية بالكويت.	

• »إميان-قرامي« املدرسة الفرنسية بالكويت.	

كما أود أن أتقدم بخالص شكري إلى اللجنة املشرفة، التي تشرفتمُ 
برئاستها، على دعمها املستمر ملشروعنا اإلنساني العاملي:

• اخلارجية 	 وزي��ر  املالطي  البرملاني  رئيس  فريندو«- »مايكل-
األس��ب��ق، وه��و إل��ى ح��ّد كتَابة ه��ذه ال��ّس��ط��ور، نائب رئيس 

اللجنة الدميقراطية بالبندقية.

• ب��ني الشمال 	 »تــشــارلــز-نــوثــومــب«، رئ��ي��س مؤسسة احل���وار 
واجلنوب، وزير اخلارجية البلجيكي األسبق.

• »باتريسيا-مارتيلو«، رئيسة األكادميية العاملية للشعر.	

• »لورا-ترويسي«، أمني عام األكادميية العاملية للشعر.	

• »تيري-رود-الرسن«، رئيس معهد السالم الدولي في نيويورك، 	
واملبعوث السابق لألمم املتحدة.

• »آدم-لوبيل«، نائب رئيس معهد السالم الدولي في نيويورك.	

• »جنيب-فريجى«، مدير معهد السالم الدولى للشرق األوسط 	
وشمال أفريقيا.

• »لويجي-موتشيا«، رئيس مركز ألتييرو سبينيلي، روما.	

• »ميشيل-كاباسو«،-رئيس مؤسسة البحر األبيض املتوسط.	

• »جورج-أولريش«، األمني العام للمركز األوروبي املشترك بني 	
اجلامعات حلقوق اإلنسان والّدمقرطة.

• سعود 	 عبدالعزيز  مؤسسة  عام  مدير  العبدولي«،  »تهامي-
للشؤون  السابق  التونسي  الدولة  ووزير  الثقافية،  البابطني 

األوروبية والعربية واإلفريقية )2016-2011(.

ألنها  القيمة  املناهج بالحظاتكم  هذه  إث��راء  اخلتام، ميكن  وفي 
مصممة من أجل ثقافة السالم التي تظل دائما قيد التطوير.

إن ثقافة السالم ال حتتاج إلى برهان وال إلى دليل ألنها تبرهن 
على نفسها بنفسها.

عبدالعزيز سعود البابطني

الكويت،-1-مايو-2019
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7 توطئة 

توطئة 
الم التزام ثقافة السَّ

ه��ذه »امل��ن��اه��ج« )ال��ت��ي متتد م��ن ري���اض األط��ف��ال إل��ى امل���دارس 
الدولي  املجتمع  إل��ى  ��ِدّم��ت  قمُ واجل��ام��ع��ات(  والثانوية  االبتدائية 
ضمن األنشطة املختلفة ل� »املنتدى العاملي لثقافة السالم« الذي 
 ،2019 يونيو/جوان   13 في  الثقافية  البابطني  مؤسسة  نظمته 
بحكمة العدل الدولية )قصر السالم( في الهاي بهولندا، وهي 
ا لرجل جنح في مشاريعه  متّثل إجناًزا آخَر جديًرا بالتقدير حّقً
الشعوب،  بني  والتقارب  والشعر  لألدب  حياته  وك��ّرس  التجارية 
وتطوير فكرة أن تعيش البشرية مًعا في وئام واحترام وتفاهم، 

وهي قيم تكمن في صميم ثقافة السالم. 

يعمل  العربي  الوطن  من  مسالم  ص��وت  البابطني  عبدالعزيز  إن 
بحماس على تطوير مشروع طموح إلنشاء مجتمع دولي - قابل 
للتحقق - نؤكد فيه جميعا على التزامنا املشترك ب� »أمن األجيال 

القادمة« من خالل توفير تكوين تربوي في ثقافة السالم. 

احلفاظ  في  جنحت  نهاجمها  ما  كثيرا  التي  أوروب���ا  إّن  يقينا، 
على السالم ألكثر من سبعني )70( عاما من خالل بناء سياسي 
واقتصادي وقانوني فريد من نوعه على أرضية ملطخة بالدماء 
للقارة نفسها التي كانت سببا في حربني عامليتني في قرن واحد. 

َففي سياق املنظور األوروبي املشترك، وحني نتحدث عن ثقافة 

الفعلي  األوروبيني وتطبيقها  املؤسسني  اآلباء  رؤية  السالم، فإن 

هما مسألتان مركزيتان.

لقد كان اخليار األهّم ّهو السعي إلى حتقيق التكامل السياسي 

عبر التكامل االقتصادي، وكانت اخلطوة األولى هي تقاسم املواد 

اخل��ام للحرب في ذل��ك الوقت ضمن االحت��اد األوروب���ي للفحم 

صميم  السالم  أج��ل  من  والتفاني  التوجه  ه��ذا  ميثّل  لب.  والصُّ

املشروع األوروبي القائم على االعتقاد الراسخ بأنه كلما متكنت 

النجاح في تقاسم السيادة السياسية  شعوب أوروب��ا ودولها من 

واالقتصادية دون توقف، قّل تعرضها خلطر التحول إلى ضحية 

لالنعزالية وهي أرض خصبة للحرب والصراع.

ينبع تأسيس االحتاد األوروبي أيًضا من نفس الروح التي عقبت 
احلرب العاملية الثانية والقائمة على عالم متعاون ومترابط دوليا 
األمم  مثل  الدولية  املنظمات  إل��ى  القومية  الدولة  تنضم  حيث 
املتحدة ووكاالتها. وينّص ميثاق األمم املتحدة في ديباجته بوضوح 
التسامح  ملمارسة  اجتمعت  قد  املتحدة«  األمم  »شعوب  أن  على 
والعيش مًعا في سالم مع بعضنا البعض كجيران جيدين وَعلَى 

»توحيد قوتنا للحفاظ على السلم واألمن الدوليني«. 

ملدة طويلة، أي في الفترة التي عقبت احلرب مباشرة وفي اجليل 
الذي عايشته، أخذنا هذه التطلعات النبيلة باعتبارها مَسلّّماٍت 
تبناها العالم كله واعتبرنا التزام بالتعاون الدولي واملشاركة في 

صنع القرار مسألة ال تتزعزع.

إن ما يبعث على القلق هو أننا نشهد أحداًثا وخيارات سياسية 
ال تسمح لنا بأخذ هذا االجتاه على أّنه أمر مسلم به. إذ سرعان 
ما عقبت نشوة سقوط جدار برلني وإعادة توحيد معظم أوروبا 
هجمات عشوائية على املدنيني من قبل جماعات إرهابية، مما 

أدى إلى انتشار اخلوف باسم التطرّف الديني أو غيره.

يتعرض تقاسم السيادة داخل االحتاد األوروبي للهجوم من قبل 

القوى الشعبوية والقومية: فقد تراجع منوذج التعاون الدولي الذي 

يقع في قلب السالم في عصرنا فاسًحا املجال ملوجة جديدة من 

أقلها  ليس  كثيرة،  عوامل  عليها  التي حّرضت  القومية  املشاعر 

الذي  الهائلة، واالنعزالية، واخلطاب  الهجرة االقتصادية  قضية 

ميجد النزعة القومية. 
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لذلك ربا كانت احلاجة أكثر من أي وقت إلى مضى مزيد من 

السالم  »ثقافة  مشروع  فإن  وهكذا   – عاملنا  في  السالم  ثقافة 

ال��وق��ت املناسب، بل  ي��أت فقط ف��ي  ل��م  ألم��ن أج��ي��ال املستقبل« 

يكتسب أهمية أكبر من خالل محاولة ضمان أن ثقافة السالم، 

وعقول  بقلوب  ستفوز  القادمة،  لألجيال  ألم��ن  أس��اس  هي  با 

األجيال اجلديدة.

إن بطل السالم والالعنف، املهندس »كرمشاند غاندي«، املعروف 

باسم »املهامتا«، كان موفقا حاِز منَا جدا عندما قال: إذا أردنا 

تعليم السالم احلقيقي في هذا العالم، وَعنَّ لنا أن نواصل احلرب 

احلقيقية على احلرب، يجب أن نبدأ باألطفال«.

كان »املهامتا« شخًصا يعرف العواقب واملعاناة املرافقة الختيار 

طريق الالعنف من أجل حتقيق هدفه السياسي املتعلق باستقالل 

أمته العظيمة. لم يكن تفانيه من حيث املبدأ واملعتقد في خدمة 

بأن  املأثور  القول  بتسفيه  التزامه  إن  الالعنف مسألة سياسة. 

في  كانت  الوسائل  بأن  قناعته  إلى  يستند  الوسيلة  تبرر  الغاية 

الواقع جزءا ال يتجزأ من الغاية. 

لقد علمنا بأن الالعنف ليس لباسا نرتديه ونخلعه حسب رغبتنا. 

إن موقعه في القلب، ويجب أن يكون جزًءا ال يتجزأ من كياننا، 

»يجب أن يكون نيل احلرية، سواء بالنسبة إلى شخص أو أمة أو 

إلى عالم متناسبا بدقة مع حتقيق الالعنف للجميع. ومن خالل 

لتحقيق  وسيلًة  للعنف  بدياًل  هناك  أنَّ  ال،  فعَّ وبشكل  إظ��ه��اره، 

أهداف سياسية، مّما جعل »غاندي« ميّثلمُ منوذًجا ساطعا لبطل 

ثقافة السالم في عاملنا.

إنَّ تلك الفلسفة نفسها لِت�تخللمُ املبادئ التي توجه منظمة األمم 
املتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو. 

طلبت  التي  ال��دول  من  رسالة عدد  في  ورد  مثلما  الواقع،  وفي 

العامة لألمم  السالم في اجلمعية  ثقافة  مناقشة  األول��ى  للمرة 

ميثاق  »إلى  ونشرها،  السالم  ثقافة  مفهوم  تاريخ  يعود  املتحدة، 

األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، )اليونسكو(، الذي اعتمد 

منذ أكثر من 50 عاما، حيث دمُِعيت تلك املنظمة لبناء دفاعات 

السالم في عقول الرجال »ألن سالًما يقوم حصرّيًا على الترتيبات 

السياسية واالقتصادية للحكومات لن يكون سالًما يضمن دعما 

وإجماًعا دائًما ومخلًصا لشعوب العالم. ولذلك، يجب أن يتأسس 

الفكري  التضامن  على  الفشل،  مصيره  يكون  ال  حتى  السالم، 

واألخالقي للبشرية، متاًما يجب القيام بهذا.

واألخ��الق��ي  الثقافي  التضامن  على  ال��س��الم  ثقافة  تأسيس  إن 

أمن  بها لضمان  القيام  إلى  للبشرية مهمة نحن جميعا مدعوون 

األجيال القادمة. ومع ذلك، فأثناء القيام بذلك، يجب أن نتجنب 

تلويح  مصير  نلقى  ال  حتى  ال��س��الم،  لتلطيف  السهلة  »اخللطة« 

»السالم  على  كدليل   1938 ع��ام  هتلر  م��ع  باالتفاق  تشامبرلني 

في عصرنا«. ال يوجد سالم في الركون إلى الطغاة واالستسالم 

يصلي  ال��ذي  السالم  لتحقيق  النازية.  مع  احل��ال  كان  كما  للشر، 

من أجله مؤمنو الديانات اإلبراهيمية الثالث، يجب علينا ضمان 

املقابر بضحايا  م��لء  يرغب في  أح��د  فبينما ال  س��الم ج��وه��ري. 

احلروب والصراعات، ال نطمح كذلك لسالم املقابر. لم يَقمُْم سالم 

دون عدالة في املاضي، ومن الصواب والعدل االستمرار في ذلك 

السعي إلى حتقيق العدالة اليوم أيًضا. 

في السياق تفسه، ال سالم للمضطهدين بال حرية. مثلما أخبرني 

حنا نصار، رئيس بلدية بيت حلم السابق، عندما زرته بصفتي 

نحن  السالم،  نشهد  »نحن ال   :2005 مالطا عام  وزي��َر خارجية 

نشهد التمزيق قطعة قطعة«.

اجلهد  يكون  أن  يجب  السالم.  أدات��ا  هما  والتفاهم  احل��وار  إن 

الدبلوماسي في حل النزاعات والتوترات الدولية مستمرا وحازما 

في مواجهة ما قد يبدو وكأنه حالة من اليأس. واستلهاما لكلمات 

األم تيريزا »أعطوا ولكن أعطوا حتى يحدث ذلك أملا«، يجب أن 
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9 توطئة 

نسعى لتحقيق السالم بهذا التصميم اإلضافي، حتى يحدث ذلك 

أملا. ويجب أن يكون للسالم ثماره، وفي هذا السياق، على املجتمع 

الدولي أن يضمن بأن للسالم فوائَد دائًما. 

إلى  اإلحالة  عند  مكافأة  أّنها  على  املكاسب  تلك  إظهار  وميكن 

حاالت الصراع األخرى التي تتطلب حال. عندما نضع الفاعلني 

وعندما  العنيفني،  غير  الفاعلني  مع  السلة  نفس  في  العمُنِْفيني 

والتقدم ألولئك  املكافأة  األمَل في حتقيق  والَ  املكافأةَ  نمُظهر  ال 

السلمية  الوسائل  أج��ل  من  العنيف،  القتال  عن  يتخلون  الذين 

هنْا قيمة السالم. يجب  والدبلوماسية للتغيير، نكون بذلك قد شوَّ

الم ثماره الظاهرة.  أن يكون للسَّ

خضم  وف��ي  السياسي،  التغيير  فبعد  مصاحلة،  دون  س��الم  ال 
األحداث، نحتاج إلى قادة يثّمنون عاليا قيمة املصاحلة باعتبارها 
وسيلة من وسائل السالم واألمن لألجيال القادمة. وقد ال يكون 
هناك مثال أفضل من مفوضية احلقيقة واملصاحلة في جنوب 
إفريقيا التي عقدت جلسات استماع علنية حول انتهاكات حقوق 
اإلنسان للضحايا واجلناة على حد سواء. طبًعا، ال أحد يستطيع 
خالل  العفو  ومنح  العدل  إقامة  بني  رفيع  خط  وج��ود  ينكر  أن 
واح��دة مثل أخرى،  البحث عن املصاحلة، كما ال توجد حقيقة 
فيها  يغدو  أوق��ات، ضمن ظ��روف معينة،  تكون هناك  ولكن قد 
السعي إلى املصاحلة أمرا بالغ األهمية حّتى يتسّنى لألمة املضيُّ 

قدما في السالم.

تاريخية  ذاكرة  تتطلب املصاحلة  دائما،  السالم  تعزيز  إطار  في 
السالم  معهد  في  مؤخًرا  في حديثه  املاضي.  بأخطاء  وإق��راًرا 
محقا  توميوجا«،  »إرك��ي  السابق،  وزميلي  كان صديقي  الدولي، 
في القول بأنه حتى في حالة وجود اتفاقيات سالم، فإن التاريخ 
تتّم معاجلته والذي تعتقد أنك تركته خلفك ميكن أن  لم  الذي 
يعود »ليطاردك وفي أسوإ األحوال قد يؤدي إلى جتدد النزاع«. 
ذلك أنه، »إذا كنت ال تعرف تاريخك، فال ميكنك رؤية املستقبل«. 
وفي هذا اإلطار، أشار إلى اإلبادة اجلماعية لألرمن التي ال يزال 

تباطؤ  وإل��ى  وغيرهم،  واألرم��ن  تركيا  بني  تعريفها محّل خالف 
أملانيا في االعتراف بالفظائع املرتكبة في ما يعرف اآلن بناميبيا، 

وما اقترفه البريطانيون والفرنسيون في الهند واجلزائر.

يكمن األمن احلقيقي في ثقافة عاملية للسالم، وليس في ميزان 

على  ق��ادرة  قوة عسكرية  توجد  ال  القاع.  نحو  والسباق  التسلح 

داخل  مكان  كل  وفي  الظروف،  جميع  في  املواطنني  كل  حماية 

في  اآلخرين  مع  التعاون  في  فقط  احلماية  تكمن  ال  أراضيهم. 

ثقافة  انتصار  في  أيًضا  بل  املعلومات،  وتبادل  األمنية  املسائل 

السالم التي متثل بحد ذاتها ضربة استباقية ضد احلرب والنزاع.

كما يكمن السالم واألمن في التعاون الدولي القائم على حسن 

املتعلقة  العاملية  التحديات  إلى معاجلة  يحتاج  اجل��وار في عالم 

بالتغير املناخي، واالحتباس احلراري ودرجات احلرارة القصوى، 

أشخاص  ثمانية  ميتلك  إذ  الثروة،  توزيع  في  املتنامية  والفجوة 

الذين  ��ْم  وهمُ مليار شخص،   3.6 التي ميتلكها  الثروة  فقط نفس 

ميثلون النصف األفقر من البشرية.

يتطلب السالم أيًضا شبكة أمن اجتماعي تقدمها كل دولة قومية 
على مستوى عاملي. وفي عديد احلاالت، يمُعّد الفقر املدقع واملوّلد 
والنزاع  للتطرف  أرضية خصبة  أخالقيا،  املقبول  وغير  لليأس، 
العنيف. بالطبع، حني نقول إنه حتى خالل احلرب، وعند انهيار 
السياسي  امل��س��ار  دون جتديد  س��الم  ال ميكن حتقيق  ال��س��الم، 
وااللتزام بالتهدئة وتضميد اجلراح، سيكون ذلك من قبيل خلع 
األبواب املفتوحة. هل مشروع عبدالعزيز سعود البابطني مشروع 
للحاملني؟ قد يكون ذلك، لكن احللم بستقبل أفضل كان أساس 

كل تقدم حقيقي للبشرية. 

وفي نهاية املطاف، السالم ليس حلًما ألولئك الذين حققوه: إنه 
وأساس جلميع  لنا جميًعا في عصرنا،  وثمينة  أساسية  حقيقة 
جوانب احلياة األخرى. وإذا كّنا نعتبر أنفسنا مواطنني صاحلني، 

يجب علينا أيًضا تأمينه لألجيال القادمة.
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وتعزيزها  السالم  ثقافة  لتطوير  الدافع  يستمر  أن  يجب  لذلك 

قِوّيًا، في مدارسنا، في جامعاتنا، وداخل الدولة الوطنية وعلى 

املستوى ومتعدد األطراف والدولي. يجب أن نستمر في القيام 

باملعركة اجليدة: وهي أن العظمة ال جتد تعبيرها في القومية أو 

القّوة العسكرية، أو في احلنني إلى اإلمبراطورية السابقة، أو في 

االنعزالية، وأن القوة ال تطغى على العدالة وأن احلرب ال ميكن 

أن تصبح أكثر جاذبية من السالم.

سبتمبر/أيلول   7 في  البابطني  سعود  عبدالعزيز  مخاطبة  إن 

لألمم  العامة  اجلمعية   2018 سبتمبر/أيلول   5 ف��ي  ث��م   2017

أمن  أج��ل  م��ن  ال��س��الم  »ثقافة  بعنوان  م��ش��روع  املتحدة إلط��الق 

بأكمله، احلكومي،  الدولي  أجيال املستقبل »حيث يقوم املجتمع 

وغير احلكومي، بإنشاء وإرساء تربية قائمة على السالم ومناهج 

»بدءا  العاملي  الصعيد  على  التعليم  في  السالم  ثقافية محورها 

باملرحلة  وانتهاء  االبتدائية  باملدارس  مرورا  األطفال  رياض  من 

العامة  اجلمعية  ق��رار  في  صداها  جتد  واجل��ام��ع��ات«،  الثانوية 

والتعاون  واالنسجام  والثقافي  الديني  التفاهم  »تعزيز  بعنوان 

املعتمد في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005«:

»ي��ش��ج��ع ال���ق���رار احل��ك��وم��ات ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ف��اه��م وال��ت��س��ام��ح 

والثقافي  والعقائدي  الديني  تنوعهم  في  البشر،  بني  والصداقة 

التقدمية  املناهج  وتطوير  التعليم  خ��الل  م��ن  وذل���ك  وال��ل��غ��وي، 

واالجتماعية  الثقافية  املصادر  ستتناول  التي  املدرسية،  والكتب 

واالقتصادية والسياسية والدينية للتعصب، ويشجع على تطبيق 

منظور يمُراعى اجلنسني أثناء القيام بذلك، من أجل تعزيز التفاهم 

والتسامح والسالم والعالقات الودية بني األمم وجميع اجلماعات 

العرقية والدينية، اعترافا بأن التربية على جميع املستويات هي 

أحد الوسائل الرئيسية لبناء ثقافة السالم.

كما يتطلب السالم احلوار بني األديان، وأنا أعلم أّن ذلك قريب 

جًدا من قلب عبدالعزيز سعود البابطني الذي ساهم كثيًرا من 

أجله طوال حياته املهنية. لذلك يتطلب السالم اهتماما متجددا 

فقد  الكبرى.  العالم  لديانات  األس��اس  حجر  هي  التي  بالقيم 

أدرجت األمم املتحدة في برنامجها »نحو ثقافة السالم« تعزيز 

احلوار بني األديان والثقافات، والتفاهم والتعاون من أجل السالم 

في إطار املسارات املترابطة.

وم��ص��درا  لالنقسام  سببا  ت��ك��ون  أن  ميكن  األدي����ان  أن  صحيح 

للصراع. ولن يجادل »جون لينون« وأغنيته الشهيرة »تخيل« في 

للقيم  م��ص��دًرا  أيًضا  تكون  أن  ويجب  األدي���ان ميكن  لكن  ذل��ك. 

العامة واملشتركة. فالسالم. في قلب اإلسالم )من سالم - صنع 

السالم( واملسيحية )كن محّبا ألعدائك( وفي اليهودية حيث تعني 

فقط  ليس  السالم  تظهر  فهي  ولذلك  السالم.  أيًضا  »ش��ال��وم« 

كنقيض للحرب بل كحالة مثالية.

يلتزم اجلميع بأن يكونوا قوة من أجل اخلير،  الوقت لكي  حان 

البابطني  سعود  عبدالعزيز  عمل  لدعم  السالم:  أجل  من  وق��وة 

ومشروع مؤسسته الثقافية »ثقافة السالم ألمن أجيال املستقبل« 

وااللتزام بهما، مساهمني بذلك في مستقبل أكثر أماًنا للبشرية 

ولألجيال القادمة.

مايكل فريندو)1)

نائب- األسبق،-يشغل-حالًيا-منصب- مالطا- ووزيــر-خارجية- مالطا- برملان- رئيس- -)((
)جلنة- الــقــانــون- خــالل- مــن- للدميقراطية- األوروبــيــة- املفوضية- مجلس- رئــيــس-

البندقية(.
يستند-هذا-النص-إلى-الكلمة-الرئيسية-التي-ألقاها-الدكتور-مايكل-فريندو«-في-
الثاني- في- -3 روما- للسالم-في-جامعة- البابطني- حفل-تدشني-كرسي-عبدالعزيز-

والعشرين-من-نوفمبر/تشرين-الثاني-2017.
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»إّن تأسيس سالم دائم هو مهّمة الّتعليم...« »يتحّدث اجلميع عن 

اّلسالم. ولكن ما من أحد يدّرس السالم.

كّل  بداية  واملنافسة هي  املنافسة.  تدريس  يتّم  العالم  ففي هذا 

حرب.

قد  نكون  حينئذ  والّتضامن،  الّتعاون  على  أبناءنا  نرّبي  عندما 

شرعنا في تدريس السالم«

ماريا-مونتيّسوري

الّتعلّم بشكل جّيد  إذا متّكن الطفل من  الّتعليم...  السالم يعني 

في طفولته، فإّنه لن ينسى ذلك. وسوف تكون قواعد العيش في 

سالم منارة له في كبره.

عبدالعزيز-سعود-البابطني

األساس املنطقّي: 

يهدفمُ مشروع »ثقافة السالم من أجل أمن أجيال املستقبل القادمة« 

املقترح من قبل مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني الّثقافّية إلى 

في  االستراتيجّية،  الّدراسات  قّيمة ضمن مجال  توفير مساهمة 

ّممت املقّررات  مختِلف املستويات الّتعليمّية. واستنادا إلى ذلك، صمُ

وأساسّيا  حيوّيا  عنصرا  بصفتها  السالم  لثقافة  لترّوج  الّتعليمّية 

ال للمؤّسسات الّتعليمّية فحسب، وإمّنا أيًضا للهياكل التي تصنع 

الّدينّية،  واجلماعات  ال�دولّي  املستوى  على  احلكومات  سياسة 

ضمن تأثير أوسع وأشمل.

لقد مّت تصميم »مشروع ثقافة السالم« كي يمُقّدم إلى الّصفوف 

إّنها  الاّلحقة.  الّصفوف  إلى  ثَّم  الّدراسّية في سّن مبّكرة، ومن 

عملّية مطّولة على املدى البعيد تروم أن توّفر لألطفال والّشباب 

وعيا بالقيم واحلقوق اإلنسانّية واحتراما لها.

وباإلضافة إلى تطوير مهارات اإلصغاء الفّعال واحلوار والّتأّمل، 

ت��ض��ّم دروس امل��ش��روع م��ح��اور م��ن قبيل قــواعــد-الــّســالم-ضمن-

الّدولّية- املنّظمات- اليوم،  عالم- في- واخلالفات- السالم- نظرّيات-

الّثقافات،- احلوار-بني- الّدولّية،  املعاهدات-واالّتفاقّيات- واحملّلّية،-

اجليوسياسّي- الّسياق- في- واجلماعات- الّدينّية- املؤّسسات- دور-

املــوارد،- الكونّي،- الّسياق- في- للّسالم- جديدة- تهديدات- الــّراهــن، 

اإلرهاب-الّدولّي،-اجلرمية-املنّظمة-ومحاور أخرى عديدة. 

ملاذا ثقافة السالم؟ 

املستوى  للّسالم على  كلّّي  لفهم  واحمللّلني  الفاعلني  تأييد  يزداد 

غياب  باعتباره  للّسالم  تعريف  من  االنتقال  يتّم  حّتى  العاملي 

إيجابّي. ويقتضي  ينبني على سالم  إلى تعريف آخر  اخلالفات 

الّنظر إلى السالم من هذه الّزاوية حتّوال من الّتركيز على ضبط 

أسباب احلروب ومناهضتها إلى الّتركيز على فهم العوامل التي 

»حتتضن مجتمعات إدماجّية، عادلة ومساملة، متحّررة من اخلوف 

يعيشوا  بوسعهم حّتى  ما  كّل  الّناس  يفعل  الواقع،  والعنف«. في 

حياة مساملة. 

احلروب  أّن  با  مؤّكًدا  بديهّيا  ا  أم��رً السالم  ليس  املقابل،  وفي 

حاضرة بشكل مهيمن في كّل مجتمع تقريبا، ابتداء من احلروب 

إل��ى ذل��ك ونظًرا  ب��اإلض��اف��ة  إل��ى اإلب����ادات اجلماعّية.  األه��ل��ّي��ة 

الفئات  من  لكثير  االجتماعّي  االقتصادّي  الوضع  هشاشة  إلى 

االجتماعّية، فإّنه يتّم جتاهل حقوق السالم واألمان غير القابلة 

للّتفريط فيها أو االكتفاء بالّنظر إليها بصفتها ترًفا.
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لقد مّت اإلعالن عن تلك احلقوق ضمن اإلعالن العاملّي حلقوق 

يّتبعه  أخالقّيا،  قانوًنا  ��نُّ  تَ��سمُ مبدئّية  قيًما  باعتبارها  اإلن��س��ان 

الّناس في شّتى أنحاء العالم، بغّض الّنظر عن انتماءاتهم اإلثنّية 

ّول البلدان والّشعوب إلى  َ والعرقّية والّدينّية والّثقافّية. عندما حتمُ

ضحايا بواسطة الّتخريب الذي تنتجه اخلالفات املسلّحة، فإّنه 

من العسير ضمان االحترام لقيم السالم. ههنا، يجدر بالّتعليم 

أن يخطو خطوة إلى األمام ويلعب دوًرا أساسّيًا. ولهذا يجب أن 

يتّم تأسيس ثقافة السالم لتجاوز تداعيات احلروب الكارثّية.

هذا ما يؤّكده البيان الّتأسيسّي لليونسكو، إذ يقول: »با أّن احلروب 

تبدأ في أذهان الّناس وعقولهم، فإّنه في أذهان الّناس وعقولهم 

يجب أن تمُبنى وسائل الّدفاع عن السالم«. وبعبارة أخرى، يكون من 

األهّمّية القصوى أن نعلّم الّناس ونقوم بتنويرهم، من أجل ضمان 

معرفتهم حلقوقهم واحترامها على املستويني القريب والبعيد. 

ليس من الكافي أن يدعو املرء إلى السالم، أو يتوق إليه أو يطلق 

التوّصل  ال��ّض��رورّي  من  يكون  وإمّن��ا  للحروب.  مناهضة  صرخة 

إلى حقيقة أّن الّتعليم هو الّسالح الفّعال الوحيد الذي بإمكانه 

أن يتيح ملواطني العالم أن ينجحوا في رحلة بحثهم الّطويلة عن 

السالم. ال يجدر بدراسة ثقافة السالم وحقوق اإلنسان أن تكون 

موضوًعا حتتكره الّدراسة األكادميّية، وإمّّنا يجب أن تكون هذه 

الّدراسة أداة أساسّية لتحقيق تغيير سلوكّي من أجل مجتمع أكثر 

سالًما َويحترم حقوق اإلنسان. 

مجال  في  ثقافته  واح��ت��رام  السالم  إرس��اء  ه��دف  يتحّقق  ولكي 

الّتعليم، ال بدَّ أن تكون الغاية إثراء مفهوم السالم لدى الّتالميذ 

على  وينبغي  الّتشريع.  أم  املضمون  مستوى  في  سواء  وتعميقه، 

وناشطني  للمعلومة  موّفرين  ذات��ه  اآلن  في  يكونوا  أن  األساتذة 

ي���وّف���روا املعلومة  ب��ه��م أن  ي��ج��در  ف��ّع��ال��ني. وب��ع��ب��ارة أخ����رى، ال 

، وإمّنا عليهم أن يقّدموا أيًضا أنشطة تزرع  لتالميذهم فحسبمُ

املعلومة املكتسبة في صميم الّسلوك اليومّي. إّن غرس السالم 

في أذهان املتعلّمني وقلوبهم ينمو مع ثقافة تدريس السالم. إّنه 

تدريس يؤّيد القيم الكونّية املتمّثلة في احلّرّية والعدالة واملساواة. 

فعندما تسود هذه القيم، سيتمّكن الّناس من الّتعايش سوّيا في 

كنف السالم، ضمن مجتمعات دون خصومات. 

تشمل ثقافة السالم مجااًل واسًعا من املواضيع واملسائل املتفّرعة. 

من  ف��إّن هدفه مشتّق  من��ّوه،  وتسارع  نفوذها  اتساع  رغ��م  ولكن 

يفعلوه  أن  في  ترغب  ما  لآلخرين  »افعل  وه��ي  بسيطة.  حكمة 

باملسؤولّية ضمن  اإلحساس  أساًسا  ي��رادف  ما  وهذا  جتاهك«. 

نطاق إنسانّي متباَدل. 

ترم ثقافة السالم وتنتشر في العالم كلّه، ينبغي  ومن أجل أن حتمُ

ا متعلّقا بالّتدريس منذ  أن تتضّمن قيم السالم الكونّية قسًما هاّمً

إلى  باإلضافة  األطفال.  روض��ة  منذ  أي  باملدرسة،  اّتصال  أّول 

والتعلّم  التدريس  بني  جمًعا  السالم  تعليم  ثقافة  تقتضي  ذل��ك، 

ومتوازن.  دراس��ّي مرضّي  مناخ  توفير  أعلى مستوى، قصد  في 

توازًنا ورخ��اء.  أكثر  إلى مجتمع  ي��ؤّدي دون شّك  وهو ما سوف 

يجدر بدّرس ثقافة السالم أن يوّفر للّتالميذ الّتوجيه واملساندة 

الّضرورّيني حّتى يصبحوا مسؤولني، ملتزمني بالقانون ومواطنني 

خالل  من  ذل��ك  يتحّقق  والواقعّي.  الفعلّي  العالم  في  إنسانّيني 

تأسيس عملّية تدريس حلقوق اإلنسان تنبني على الّتفّهم وتمُثرى 

بوضوعات ومسائل موّجهة، وكتاب تعليمّي ملموس قابل للّتأقلم 

مع جميع املواضيع. 

امل��دّرس��ني،  جلميع  توّفر  أن  إل��ى  الّتعليمّية  املناهج  ه��ذه  تسعى 

القواعد  اجلامعات،  إلى  ووص��واًل  األطفال  ري��اض  من  انطالًقا 

وتعزيز  املتعلّمني  إللهام  الّضرورّية  الّتعليمّية  وامل��واّد  اإلرشادّية 

كتًبا  لتكون  أع��ّدت  أنها قد  وبالّرغم من  السالم.  بثقافة  وعيهم 

توجيهّية للمدّرسني الذين يبحثون عن تطوير ثقافة السالم في 
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للتطوير  قابلة  وإمّن��ا  لهم،  مقّيدة  اعتبارها  يجب  ال  صفوفهم، 

القائمة  الفعل  ردود  بحسب  ض��رورّي��ا  ذل��ك  ك��ان  كلّما  والّتحوير 

الّتالميذ  امل��دّرس��ون، اخل��ب��راء، األول��ي��اء،  ال��ّدراس��ي:  في املجال 

املناهج  ه��ذه  تتوّقف  أاّل  يمُرجى  الّسياق،  ه��ذا  وف��ي  والّطلبة... 

الّتعليمّية عن الّتطّور وأن تكون في خدمة هدف نهائّي بدل أن 

تكون نهاية في حّد ذاتها. 

»صوُت األفعال أعلى من صوت الكلمات«: 

فاقد الّشيء ال يعطيه. ولذلك، ال ميكن للمرء أن يعلّم ما ال يعرفه 

أو يدعو إلى ما ال يلتزم به، وبعبارة أخرى، ال يحتاج املتعلّمون 

إلى أن تمُقّدم لهم معلومات عن ثقافة السالم في املدرسة فقط، 

ألّنه إذا أردنا أن تكون ثقافة السالم ناجعة، ال يحتاج الّتالميذ أن 

يمُْعلومُا من شأن قيم ثقافة السالم فحسب، وإمّنا يحتاجون أيًضا 

إلى أن يزدروا العلل واألمراض املتجّذرة واملخّربة.

ولكي يتّم ذلك، يجدر باملدّرسني أن يبحثوا عن إبراز احترامهم 

لثقافة السالم في طرق تدريسهم نفسها. مثال، ال ميكن للمعلّم 

أن يخطب في الّتالميذ حول أهّمّية قيمة العدالة، ثّم يقوم بعد 

ذلك بسلوك ظالم في الّصّف. وأقّل ما ميكن قوله إّن هذا األمر 

أّي مشروعّية في عيون  يمُفقده  يدّرسه. وسوف  ما  مع  يتناقض 

الّتالميذ الذين لن يحملوا قيمة العدالة محمل اجّلّد في ما بعد. 

ورغم أّن بعض املسائل األكادميّية ال تقترن بشكل مباشر بثقافة 

السالم، فبإمكان أّي مدّرس ألّي ماّدة أن يدعم ِقيَم ثقافة السالم 

الّترويج  إل��ى  يسعى  التي  الّسلوكات  جملة  خ��الل  من  وينشرها 

املتبادل، قبول اآلخر، اجلدارة  الّصّف، مثل االحترام  لها داخل 

القيم  تِزنمُ هذه  واإلنصاف.  املساواة  الّتضامن،  التعاون،  بالّثقة، 

في مجال العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية نفس الوزن الذي متلكه 

في مجال الّرياضّيات والعلوم الّتجريبّية. 

ومن املهمِّ أن يدمج املدّرسون ثقافة السالم في محتوى مواّدهم 

القسم ترتكز على  إلى جتسيد أنشطة في  الّدراسّية باإلضافة 

مسائل احلياة الواقعّية من قبيل احلّرّية، املساواة والعدالة. وفي 

هذا الّسياق، يقترح »أيان ليستر« القواعد الّتوجيهّية الّتالية من 

تكون مفيدة جّدا  أن  والتي ميكن  اإلنسان،  أجل مدرسة حقوق 

في تدريس ثقافة السالم، وبا أّن حقوق اإلنسان متّثل عناصر 

يقترحها  التي  املقاييس  ف��إنَّ  السالم.  ثقافة  لتدريس  أساسّية 

ميكن  التي  الّنقاط  جملة  ذلك  رغم  تشّكل  ولكّنها  مؤّقتة،  تظّل 

االنطالق منها بالّنسبة إلى أّي مجموعة مدرسّية تريد أن تعيش 

وفق مبادئ ثقافة السالم. َوفي ما يلي قول »أليان ليستر«، قمنا 

فيه بإبدال عبارة مدرسة حقوق اإلنسان بدرسة ثقافة السالم، 

با أّن الّثانية تتضّمن بالّضرورة سابقتها. 

• تعكس-بــنــي-مــدرســة-ثــقــافــة-الــســالم-وممــارســاتــهــا-الــعــاّمــة-	

الــســالم(- )ثــقــافــة- تــعــّزز- الــتــي- اإلجــرائــّيــة- بالقيم- اهتماما-

الّتسامح،-اإلنصاف-واحترام-احلقيقة-والعقالنّية.-

• سوف-تترم-احلقوق-واحلّرّيات-األساسّية-جلميع-أعضائها،-	

هؤالء- بــأّن- االعتراف- مع- والّطلبة،- الّتالميذ- ذلك- في- مبا-

بفضل- األساسّية- وحّرياتهم- بحقوقهم- يتمّتعون- األعضاء-

إنسانّيتهم-املشتركة.-

• يــتــاح-لــهــم-جــمــيــًعــا-أن-يــتــمــّتــعــوا-بـــــمــبــادئ-ثــقــافــة-الــســالم-	

هناك- يكون- ولن- املشتركة.- إنسانّيتهم- بفضل- وباحلّرّيات-

أّي-متييز-ضّد-أّي-واحد-منهم-على-أساس-العرق-أو-الّدين-

أو-الّطبقة-االجتماعّية-أو-اجلنس.-وعلى-وجه-الّتخصيص،-

والّنساء- الــســالم(-األطــفــال- تــراعــي-)مــدرســة-ثقافة- ســوف-

وتترمهم-بصفتهم-جزءا-ال-يتجّزأ-من-اإلنسانّية-املشتركة-

بني-اجلميع.-وسوف-تميهم-من-العنصرّية-»غير-الواعية«-

أو-»غير-املقصودة«.-
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• -أن-يخضع-أّي-واحد-في-املدرسة-ألّي-نوع-من-أنواع-	 يجب-أالَّ

الّتعذيب-أو-املعاملة-غير-اإلنسانّية-واملهينة-أو-العقاب.-

• يجب-أن-ُيسبق-كّل-عقاب-بإجراءات-قانونّية-وإصغاء-عادل.-	

• ــــّرأي-والــّتــعــبــيــر-واالجــتــمــاع-	 ميــلــك-اجلــمــيــع-حـــّق-حــّرّيــة-ال

مجموعات- يشّكلوا- أن- الّتالميذ- بإمكان- وسيكون- الّسلمّي.-

مُثل- احترام- مع- إليها،- وينتُموا- معّينة- بقضّية- صلة- ذات-

مبادئ-ثقافة-السالم-وآلياتها.

• إّن-الّتعليم-الذي-متارسه-)مدرسة-ثقافة-السالم(-موّجه-نحو-	

يكشف- وهو- اإلنسانّية.- للّشخصّية- الكامل- الّتطّور- تقيق-

اهتماًما- ســواء،- حــّد- على- واليد- بالّدماغ- حثيًثا- اهتماًما-

بالفكر-والعاطفة-مًعا.-

• ثقافة-	 )مدرسة- سترّوج- املدرسّية،- وكتبها- بنيتها- خــالل- من-

ــاس-من- ــّن ال بــني- والــّصــداقــة- والــّتــســامــح- الــســالم(-للّتفاهم-

مختلف-اجلنسّيات-واألعراق-واجلماعات-الّدينّية-واالهتمام-

على- كذلك- متعّلميها- ستساعد- الــســالم.- على- باحملافظة-

اكتساب-سلوكات-ومواهب-أساسّية-تسّهل-الّتحّول-االجتماعّي-

الّسلمّي.

• سوف-تعترف-بأّن-كّل-امرئ-ميلك-واجبات-وإلزامات-مثلما-	

ميلك-حقوًقا-وحّرّيات.-وهي-تتضّمن-واجبات-إزاء-اجلماعة-

املنتمى-إليها-وإلزامات-احترام-حقوق-اآلخرين-وحّرّياتهم.-

• بالواجبات-	 ّيــات- واحلــرّ احلقوق- بعالقة- الوعي- تطّور- سوف-

واإللزامات.-كما-ستنّبه-إلى-أّن-حقوق-وحرّيات-شخص-ّما-)أو-

ّما(-وحقوق-وحرّيات-شخص-آخر-)جماعة-أخرى(- جماعة-

ميكن-أن-تتصادم.-لن-تكون-مدرسة-)ثقافة-السالم(-من-دون-

مشاكل-وخالفات- -ستسعى-إلى-ذلك-رغم-كّل-شيء- -فهي-

أساسّية-في-أّي-عملّية-تّول-اجتماعّي-وسياسّي«.

• جـعل-الّتعليم-يدور-حول-مبادئ-ثقافة-السالم-أمر-ضروري-	

حتــى-تــكــون-لــــه-نتائــج-عظيمــة-خــارج-احمليــط-الــّدراسـّي-

ال- كّلها،- احملــّلــّيــة- اجلماعة- منه- لتستفيد- وخــصــوًصــا- - - 

املــدّرســني- كاهل- تثقل- أن- إلــى- املــدرســّيــة- الكتب- هــذه- ترمي-

مبزيد-من-املقّررات-الّتعليمّية-ومهاّمها،-وإمّنا-مّت-تصميمها-

لتخدم-بصفتها-أدوات-تعّلمّية-مرجعّية،-عندما-يتعّلق-األمر-

من- مــوجــودة- مــواّد- تدريس- في- السالم- ثقافة- قيم- بــإدمــاج-

َقْبُل-وعند-الّترويج-للّسلوك-اإليجابّي-داخل-القسم-كذلك.-

متحّجرة- عقائد- ليست- السالم- ثقافة- فمناهج- ذلــك،- ومع-

وملزيد- عليها- لالعتماد- معّدة- املقابل- في- وهي- مرنة.- وغير-

ا.-وسوف-يتّم-فحص-قيم- االقتراحات-متى-كان-ذلك-ضرورّيً

ثقافة-السالم-األساسّية-واالنتباه-إليها-عند-اختيار-مختلف-

األنشطة-واملهام،-من-أجل-الّترويج-للّسلوك-املنفتح-املتفّهم-

في-املدرسة.-

إّن األنشطة العديدة املقترَحة بصفتها جزًءا من املناهج الّتعليمّية 

، وإمّنا الّتالميذ املتقّدمني كذلك نظًرا  ال تناسب املبتدئني فحسبمُ

لكونّية رسالتها. 

كيف ترعى ثقافة السالم في القسم؟

عليها  املتواضع  الّطرق  لتجاوز  مدعّوون  واملعلّمني  األساتذة  إّن 

بالّتالميذ أن  عند تأسيس أعمدة تدريس ثقافة السالم، يجدر 

وبعبارة  آمن.  مناخ  في  متماسكة  وحدة  من  بأّنهم جزء  يشعروا 

فظ  أخرى، حتتاج حقوق الّتالميذ غير القابلة للمصادرة أن حتمُ

وتمَُصاَن حّتى يكون تدريس ثقافة السالم ناجًعا وغير متناقض مع 

الواقع. وبهذا الّشكل، ال تكون عملّية الّتعليم سلبّية. وإمّنا يجب 

عملّية  مركز  في  وضعه  أثناء  إيجابّي  بشكل  الّتلميذ  تدمج  أن 

الّتدريس. 
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باإلضافة إلى ذلك، يجب أاّل ينحصر تدريس ثقافة السالم املفّعل 

هنا في األوجه املفهومّية واالبستيمولوجّية. فهي حتتاج إلى تنافذ 

اختصاصات مختلفة بعضها على بعض، با أّن الّتركيز سينصّب 

بشكل متساو على ثالثة حقول: أّما األّول، فهو الّتعامل مع املعلومة 

واملعرفة. ويتعلّق الّثاني باملمارسة واملشاريع، بينما يرّكز األخير 

على الّتحاور واملشاورات. يجدر بهذه املقاربة في تدريس ثقافة 

السالم أن تزامن بني العنصر اإلبستيمولوجّي والعنصر العملّي. 

ها في احلياة الواقعّية، يجب  فلكي يتّم دعم ثقافة السالم وترسيخمُ

أن يوّجه الّتركيز نحو تغيير العقلّيات املبتذلة وإبدالها بسلوكات 

إيجابّية بّناءة. ويجدر بهذا األمر أن ينطلق منذ سّن مبّكرة، كي 

تزداد جناعته ويسهل تنفيذه. 

تقدير الّذات: 

ال���ّذات م��ن جهة، وق��ب��ول اآلخ��ر م��ن جهة أخ��رى،  إّن تقدير 

هما من أوكد القيم التي يجب أن توّجه بجّدّية، ويعمل على 

الّتدريس  مناخ  يرّكز  أن  يجب  وعليه  املدرسة.  في  تطويرها 

على املكافأة أكثر من العقاب. إّنها خطوة أّولّية نحو بناء بيئة 

من خالل  ات  ال��ذّ تقدير  بلوغ  وميكن  السالم.  لثقافة  مواتية 

تشجيع آراء مختلفة ونقاشات حّرة في القسم، باإلضافة إلى 

الّسماح لكّل تلميذ بتشكيل رأيه اخلاّص مهما كان هذا الّرأي 

مختلًفا عن بقّية اآلراء األخرى. 

ميكن لهذا األمر أن يساهم أيًضا في تطوير قيم أخرى مهّمة، 

مثل االحترام املتبادل والّثقة في الّنفس، وميكن لألساتذة أن 

في  الّتالميذ  إش��راك  من خالل  ال��ّذات  احترام  على  يرّكزوا 

يزيد  لن  ال��ذي  األم��ر  بنائه،  وكيفّية  الكبرى  ال��ّدرس  خطوط 

املسؤولّية  من  بحّس  بَْل سيطبعهم  فقط،  أنفسهم  في  ثقتهم 

والعمل الهادف.

تنظيم القسم: 

إّن اّتخاذ القرار في كيفّية جلوس الّتالميذ في القسم ال ميلك 

ولكّن  العني،  راح��ة  في  فعال  يؤّثر  إّن��ه  فحسب.  جمالّية  غايات 

طريقة  إل��ى  باإلضافة  الّتعلّم  بيئة  في  الّتالميذ  جلوس  طريقة 

طبيعة  حتديد  ف��ي  جوهرية  عناصر  ه��ي  وتوجيههم  معاملتهم 

األشخاص الذين سوف يكونون عند كبرهم. 

وكلّما  األك��ب��ر،  اجلماعة  م��ن  مصّغر  عالم  ه��ي  القسم  بيئة  إّن 
مّتت تغذية القسم بحّس املسؤولّية والّثقة وحّرّية التعبير والقيم 
الّدميوقراطّية واالحترام املتبادل، زاد انعكاس ذلك على صعيد  
أّن  أثبتت  الّتجربة  ف��إّن  ذل��ك،  إل��ى  باإلضافة  األك��ب��ر.  اجلماعة 
القسم الذي ينّظم أفقّيا، )أي أّن األستاذ فيه ال يأمر أو يوّجه 
يقّدم  اجّتاهني(،  ذات  تعلّم  عالقة  في  يشركهم  وإمّن��ا  الّتالميذ 
نتائج أفضل وأكثر ثراء. وهذا ال يعني طبًعا مقاربة تعليمّية ال 
تدّخل للمدّرس فيها. وإمّنا يلعب املدّرس دور الوسيط وامليّسر 

لعملّيتي الّتعليم واالندماج االجتماعّي في القسم. 

حّل املشاكل: 

يجب أن يتّم الّتعامل مع اخلالفات التي تطرأ في القسم، سواء 

أكانت بني الّتالميذ أنفسهم أم بني الّتالميذ وامل��دّرس، بطريقة 

تعّزز قيم ثقافة السالم، وفي الواقع، من الّضرورّي اختيار مسار 

معنّي لوقف اخلالفات في بدايتها، خصوًصا أّن تلك اخلالفات 

واملشاكل موجودة في األقسام الّدراسّية بشكل مّطرد.

امللكة  يكتسبوا  أن  للّتالميذ  بثبات  اخلالفات  مع  الّتعامل  يتيح 

الّضرورّية املتمّثلة َوالقدرة على حّل املشاكل، والتي ميكن الحقا 

على  الّتركيز  من  وبدال  وخارجه.  القسم  داخل  عملّيا  تطّبق  أن 

بّناء  يرّكز على عنصر  املشكل في حّد ذاته، يجدر باألستاذ أن 

يقود بشكل آلّي وتلقائّي إلى إيجاد حّل مثالّي. ومن وجهة نظر 

منهجّية، يجب على األستاذ أن يتعّرف على املشكل أّوال، فيختار 
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استراتيجّية معّينة حلّل املراد بلوغه. َوإذا مّت إجناز هذه العملّية 

مشاكلهم  يحلّوا  أن  األرج��ح  على  الّتالميذ  يتعلَّم  فسوف  بدّقة، 

بأنفسهم، دون أن يطلبوا من األستاذ الّتدّخل. 

محاربة العنصرّية: 

سواء أتعلق األمر بالتمييز بني األعراق العرقّية أو بني اجلنسني أو 

أّي عنصرّية أو متييز آخر، فإّن اخلالفات القائمة على االنتقاص 

من اآلخر والّتعّصب ضّده، تلك التي تنبت من الّدين أو العرق أو 

اجلنس، يجب أن يتّم الّتعامل معها بجّدّية، حّتى ال ينتشر هذا 

الّنوع من الّسلوكات بني أعضاء اجلماعة. إّنه لَ�ِمَن املهّم أن نعرف 

أّن هذا الّنوع من الّسلوكات القائمة على الكراهية يتّم مالحظته 

في سّن مبّكرة.

ولذلك يجب أن يمُعالج في وقت مبّكر بواسطة تعليم يرتكز على 

ثقافة السالم. ومن بني الّطرق األساسية ملقاومة الّتمييز العنصرّي 

اقتناص كّل فرصة سانحة لالحتفاء بالّتعّدد داخل القسم، سواء 

أكان هذا الّتعّدد عرقًيّا أم دينّيا أم وطنّيًا. وفي اآلن نفسه، يجب 

املشتركة احملتفى  القيم  الّضوء على  الّتعليمّية  الكتب  أن تسلّط 

بها دولًيّا، والتي توّحدنا وتبعدنا عن خطوط االنقسام والّتشّتت. 

يجب أن يتّم اعتماد املقاربة نفسها عند الّتعامل مع الّتالميذ ذوي 

االحتياجات اخلصوصّية. 

وإجماالً، يجدر بتدريس ثقافة السالم أن يتجاوز خيارات الكتب 

الّتعليمّية ليشمل منهج الّتدريس كلّه ومناخ الّتعلّم العاّم. 
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مدخل إلى مناهج 

التعليم العالي

أهداف املناهج

»با أن احل��روب تنشأ في عقول الرجال، فإن الدفاع عن 

السلم يجب أن يبنى في عقول الرجال«.

 )ديباجة دستور اليونسكو، 1945(

هذه الكلمات هي أصل مهمة منظمة األمم املتحدة للتربية 
وجود  سبب  إن  وأنشطتها.  )اليونسكو(  والثقافة  والعلم 
هذه املنظمة هو فكرة بسيطة ولكنها قوية: ثمة قناعة بأنه 
ال  للحكومات  واالقتصادية  السياسية  االتفاقيات  أن  با 
تكفي لتأمني الدعم وااللتزام الدائم لشعوب العالم، يجب 
واألخ��الق��ي  الفكري  »التضامن  على  ال��س��الم  يتأسس  أن 

للبشرية« )م.ن(.

للبشرية  التي سببتها  الثانية والكوارث  العاملية  بعد احلرب 
بسبب اخلالفات بني الدول، أطلق دستور اليونسكو رسالة 
ثورية ال تزال ملهمة للعالم. يؤكد الدستور على أنه ال وجود 
لتغيير على املستوى العاملي، وال ميكن القضاء الدائم على 
اخلوف والعنف والتمييز دون حتول دائم في أسلوب الفرد 

في التفكير والتصرف ضمن السياق االجتماعي األوسع. 

بفضل اليونسكو، لم يعد السالم مجرد »غياب للحرب« - بل 

شاملة.  بطريقة  الناس  حياة  في  يندرج  عمل  إط��ار  أصبح 

وجه  وه��و على  ال��س��الم«،  »ثقافة  ل�  م��رادًف��ا  السالم  أصبح 

التي  وال��ف��ردي��ة  األخ��الق��ي��ة  القيم  م��ن  »مجموعة  التحديد 

التسامح  إل��ى  املؤدية  والتلقائية  العفوية  السلوكات  حت��رك 

مفهوم  تبني  وقع   .)2013 )اليونسكو،  واحل��وار«  واالنفتاح 

لنظام  األوس��ع  املجال  أيًضا ضمن  رسمّيًا  السالم«  »ثقافة 

اليونسكو. 

في  ال��س��الم  ثقافة  على  العمل  وبرنامج  اإلع���الن  وحسب   

اعتمدته  الذي   )243/A/RES/53(1999 سبتمبر  شهر 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة في سبتمبر1999، فإن ثقافة 

السالم هي مجموعة من »القيم واملواقف والتقاليد وأمناط 

واسعة  شبكة  أساس  على  »املرتكزة  احلياة  وطرق  السلوك 

من األبعاد الفردية واالجتماعية، املتناغمة بقوة مع منظومة 

اإلنسان  العاملي حلقوق  اإلع���الن  وم��ب��ادئ  اإلن��س��ان  حقوق 

.)1948(

تتضمن »ثقافة السالم«:

•  احترام احلياة وإنهاء العنف وتنمية الالعنف وممارسته 	
من خالل التعليم واحلوار والتعاون. 

• اإلقليمية 	 والسالمة  السيادة  ملبادئ  الكامل  االحترام   
واالستقالل السياسي للدول وعدم التدخل في األمور 
دولة،  ألي  احمللية  القانونية  الوالية  تندرج ضمن  التي 

طبقا مليثاق األمم املتحدة والقانون الدولي. 

• االح��ت��رام ال��ك��ام��ل جلميع ح��ق��وق اإلن��س��ان واحل��ري��ات 	
األساسية وتنميتها. 

• االلتزام بالتسوية السلمية للنزاعات. 	

• جهود تلبية احلاجيات التنموية والبيئية ألجيال احلاضر 	
واملستقبل. 
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•  احترام احلق في التنمية وتعزيزه. 	

• والرجل 	 للمرأة  املتساوية  وال��ف��رص  احل��ق��وق  اح��ت��رام   
وتنميتها. 

•  احترام حق كل فرد في حرية التعبير والرأي واملعلومة 	
وتنميته. 

•  التزام مبادئ احلرية والعدالة والدميقراطية والتسامح 	
والتضامن والتعاون والتعددية والتنوع الثقافي واحلوار 
ال��دول؛  بني  وفيما  املجتمع  مستويات  كل  في  والتفاهم 
إلى  ينزع  ودول���ي  وطني  محيط  بواسطة  ذل��ك  وتعزيز 

السالم. )القرار A / RES / 53/243 ، املادة 1(. 

السلوك  القيم واملواقف وأمناط  تغيير  إلى  وبسبب نزوعها 
تربوّيًا  السالم حتدّيًا  ثقافة  يتضمن حتقيق  احلياة،  وطرق 
جوهرّيًا يتمثل في »متكني الناس على جميع املستويات من 
واحلل  التوافقات  وبناء  والتفاوض  احل��وار  م��ه��ارات  تنمية 

السلمي للخالفات« م. ن(. 

ومثلما أَقّرت بذلك اجلمعية العامة لألمم   لهذا السبب – 
املتحدة »فإن التعليم على جميع املستويات هو أحد األدوات 
التربية على  أن  [ كما   .  .  .[ السالم  ثقافة  لبناء  الرئيسية 

حقوق اإلنسان ذات أهمية خاصة »)م. ن( ، املادة 4(. 

العالي«  للتعليم  ال��س��الم  ثقافة  »مناهج  إل��ى  النظر  يجب 
البابطني  ترعاها »مؤسسة  أربعة مؤلفات  وهي سلسلة من 
الثقافية« باعتبارها جزًءا من هذا املسار التعليمي الذي بدأ 
بدستور اليونسكو عام 1945 يتواصل مع املبادرات املختلفة 
التي يتم الترويج لها على املستوى الدولي واإلقليمي واحمللي 
األشخاص  عمل  ف��ي  ح��ّيً��ا  ي��زال  وال  السنني،  ام��ت��داد  على 
وضربه  بالتغيير  ابتمُلَي  عالم  في  بأنه  املقتنعة  واملؤسسات 
تعبئة  إلى  ثَمة حاجة  والتعصب،  العنصري  والتمييز  العنف 
أقوى من أجل بناء السالم في عقول األجيال الشابة على وجه 
اخلصوص. بالتأكيد، ال تهدف هذه املناهج األربعة املوجهة 

املساهمة  مجرد  إلى  واملاجستير  البكالوريوس  طالب  إلى 
في اإلقرار بالتعليم والتربية على حقوق اإلنسان باعتبارها 
على  التشديد  إلى  بل  السالم«،  ل�»ثقافة  أساسية  مكونات 
الدور احلاسم الذي تلعبه ثقافة السالم في عملية التفكير 
الكوني حيث يتم تثبيت القيم الكونية بواسطة التنوع الثقافي 
واحلوار بني الثقافات. إذا أخذنا بعني االعتبار ما ِذكمُر آنفا 
فإن الهدف املهني يتناغم إلى حد كبير مع مقاربة اليونسكو 
اخلاصة بإنشاء »الوحدة الفكرية« بني مختلف أنحاء العالم 
وبناء جسور احلوار والتعاون مع الثقافات األخرى من أجل 
»املساهمة اإليجابية في احلضارة الكونية« )ميثاق األليسكو، 

1970، املادة 1(.

السالم«  »ثقافة  لتعزيز  التربوية  املقاربة  إلى  النظر  يتعني 
على  عملّي  منحى  ذي  من مشروع  أساسيُّ  ج��زءمُ  أنها  على 
لعام  املستدامة  التنمية  التي رسمتها خطة  باألهداف  صلة 
في  املتحدة  ل��ألمم  العامة  اجلمعية  أق��ّرت��ه��ا  وال��ت��ي   2030
من  ش��م��والً  وأك��ث��ر  ممُحّينة  نسخة  وألن��ه��ا   .2015 سبتمبر 
أهداف  فإن  السابقة،  لأللفية  الثمانية  اإلمنائية  األه��داف 
ذات   169 ال���  واأله���داف  عشر  السبعة  املستدامة  التنمية 
الصلة متثل »أجندة عاملية جديدة« تهدف إلى القضاء على 
الفقر وتعزيز السالم العاملي با هو وسيلة لتحقيق التنمية 

املستدامة، كي ال يترك أحد لشأنه. 

التنمية  أه��داف  تأسيس  عند  مختلفة  مبادئ  رسم  لقد مت 
السبعة عشر  املستدامة  التنمية  أهداف  وتتعلق  املستدامة. 
أوال ب� »الناس« في املنزلة األول��ى، ألن غاية هذه األهداف 
ال تتمثل في إنهاء الفقر واجلوع بجميع أشكالهما فحسب، 
وح��ر جلميع  ك��رمي  تتمّثل في ضمان عيش   - وأيًضا   - بل 
»الكوكب«  ب�  أيًضا  املستدامة  التنمية  أهداف  تتعلق  البشر. 
و»االزدهار« ألنها تهدف إلى حماية البيئة واحلفاظ عليها، 
وتنمية االستخدام املستدام ملواردها وإلى ضمان عيش حياة 

مرضية من وجهة نظر اقتصادية واجتماعية وبيئية. 
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غير أنه ال ميكن تصور هذه األهداف على أنها ليست على 
صلة بتحقيق »السالم« ألنه »ال توجد تنمية مستدامة بدون 
سالم دائم وال سالم بدون تنمية مستدامة«. )اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة، A / RES / 70/1، ص 35(. فبفضل هذا 
فقط، سيكون من املمكن تنمية »روح تضامن عاملي قوي«. 
التنمية  أجل حتقيق  من  عاملية  »شراكة«  تشكيل  إلى  يؤدي 

املستدامة. 

واحدة.  لعملة  املستدامة وجهان  والتنمية  السالم  ثقافة  إن 
معهما  التعامل  هذه، سيقع  السالم«  ثقافة  »مناهج  وضمن 
ثقافة  إن  املتبادلني.  والتعاضد  ال��ت��آزر  على  تقوم  بطريقة 
أن  تعتبر  فهي  شاملة:  مفاهيم  املستدامة  والتنمية  السالم 
الظروف املادية مثل نزع السالح والقضاء على الفقر واألمن 
الغذائي والتغذية، غير قابلة لالنفصال عن إنشاء مجتمعات 
التعليم  فرص  توفير  على  بالقدرة  تتميز  وإدماجية  سلمية 

واملساواة بني اجلنسني واالستخدام املستدام للموارد. 

ترتكز كلٌّ من ثقافة السالم والتنمية املستدامة على حقوق 
العاملي  اإلعالن  أهمية  تؤكدان مجدًدا على  فهما  اإلنسان: 
حلقوق اإلنسان وغيرها من آليات حقوق اإلنسان، وتشددان 
اإلنسان  حقوق  تنمية  ف��ي  الفاعلني  جميع  مسؤولية  على 
واحلريات األساسية للجميع، دون متييز من أي نوع، سواء 
بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو السياسة 
أو  االجتماعي  أو  القومي  األص��ل  أو  اآلراء،  من  غيرها  أو 
امللكية أو الوالدة أو اإلعاقة أو أي وضع آخر. وفي األخير، 
حتدًيا  املستدامة  والتنمية  السالم  ثقافة  من  كل  تتضمن 
تعليمًيا: فهما يعتبران الناس - وخاصة األطفال والشابات 
الرئيسيني  والفاعلني  احلاسمة«،  التغيير  »عوامل  والشبان 
في إنشاء »سالم عملي »)اليونسكو، 2013، ص 10(، يربط 

املبادئ العاملية مع العالم احلقيقي واحلياة اليومية.

تدعم »مناهج ثقافة السالم« بشكل تام هذا البعد التمكيني. 
 - الثقافية  البابطني  »مؤسسة  متكن  تنميتها،  خ��الل  فمن 

لترجمة  الالزمة  األدوات  من  ع��ام  بشكل  والناس  الطالب 
السالم والتنمية إلى قيم وسلوكيات وأعمال متصلة بسياقها 

احمللي ومتجذرة في دائرة الفهم العاملي. 

مجال املناهج ومنهجيتها

متت صياغة املناهج األربعة ل�»ثقافة السالم للتعليم العالي« 
البشري  2( السالم واألمن  1( السالم وحقوق االنسان؛   -
والتنمية البشرية. 3( الدميقراطية الوطنية واحمللية: طريق 
 - اإلنسان  وحقوق  السالم  ثقافة  على  التربية   )4 السالم؛ 
البكالوريوس  لطالب  موجهة  تربوية حديثة  مواد  أنها  على 
شاملة  ولكنها  تأليفية  صورة  توفير  وتستهدف  واملاجستير 
للروابط النظرية والعملية بني فكرة »ثقافة السالم« وشبكة 
واسعة من املسائل األخرى املرتبطة بتنمية حقوق اإلنسان 

وحمايتها، والدميقراطية الدولية والتنمية املستدامة. 

األربعة  املناهج  املعتمدة في  املنهجية  املقاربة  تعريف  ميكن 
على أساس أنها قائمة على حقوق اإلنسان ومتعددة األبعاد 
وذات صلة بالثقافة وعملية املنزع. تستند املناهج إلى حقوق 
اإلنسان قاعَدًة ومنطلًقا، أنها تعتمد مبادئ ومعايير حقوق 
اإلنسان الدولية أساًسا »لثقافة السالم«. ولذلك فإن مناقشة 
اجلوانب املختلفة التي متيز السالم تترافق بشكل متزامن مع 
إحالة مستمرة إلى أهم اتفاقيات وإعالنات احلقوق، وإلى 
عمل مختلف املنظمات اإلقليمية والوطنية واحمللية املسؤولة 
عن تنفيذها وإلى ممارسات وسياسات حماية وتعزيز حقوق 

اإلنسان في سياقات مختلفة. 

الوصل  همزة  اإلنسان  حقوق  تعتبر  العمل،  ه��ذا  إط��ار  في 
من  واحمللية  والوطنية  واإلقليمية  الدولية  املبادرات  جلميع 
أجل حتقيق »ثقافة السالم«. وبا أنها حقوق متأصلة في 
جميع البشر بصرف النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم 
أو جنسهم أو أصولهم العرقية أو لونهم أو دينهم أو لغتهم أو 
أي وضع آخر، توفر حقوق اإلنسان ِنظرًة مفاهيمية جوهرية 
توجه عملية تعزيز السالم والدميقراطية والتنمية املستدامة 

نحو التحقيق الكامل لكرامة اإلنسان. 
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باعتماد منهج قائم على حقوق اإلنسان، تصبح هذه املناهج 
تمُطّور  بل  فحسب،  الطالب  معارف  لزيادة  تصلح  ال  أدوات 
األف��راد  يترجم  حني  االزده���ار  لهم  وحتقق  قدراتهم  أيًضا 
مسؤولة  اختيارات  إلى  السالم«  »ثقافة  مبادئ  تامة  بحرية 

في احلياة اليومية. 

أن  بعنى  املستويات  متعددة  املتبعة  املنهجية  املقاربة  إن 
والتحقق  اإلنسان  حقوق  وتنمية  حماية  تعتبر  املناهج  هذه 
ل� »ثقافة السالم«، مهمة يجب متابعتها باستمرار  املوصول 
على مستويات مختلفة من احلوكمة، با في ذلك املنظمات 
األوروب��ي،  املتحدة واالحت��اد  الدولية واإلقليمية )مثل األمم 
أيًضا  والسلطات احمللية  وال��دول،  ألخ..(  اإلفريقي  االحتاد 

واملنظمات غير احلكومية واملجتمع املدني كمُلِّه.

حسب الطريقة الكالسيكية لتوصيف هندسة حقوق اإلنسان، 
على  التزامات  اإلنسان  حلقوق  الدولية  املعاهدات  تفرض 
الدول فقط. غير أن العديد من الظواهر املعوملة والديناميات 
العاملية أصبحت أقل خضوًعا لسيادة الدولة وثمة اآلن عدد 
تأثير  لهمُ  الفاعلني في املنظمات غير احلكومية  متزايد من 

معتبر في التمتع الفعال بحقوق اإلنسان. 

في  الوطنية  للسلطات  احلاسم  بالدور  اإلق��رار  مع  وهكذا، 
تصميم وتنفيذ التدخالت في مجال حقوق اإلنسان، تسلط 
املناهج الضوء أيًضا على املساهمة األساسية التي قدمتها 
في  واألف���راد  املدني  املجتمع  ومنظمات  احمللية  السلطات 
»بثقافة  للنهوض  اآلن  وك��ذل��ك  م��ح��ددة  تاريخية  حل��ظ��ات 
اإلط��ار  ألهمت  التي  الشعبية  امل��ب��ادرات  وتعزيز  ال��س��الم«، 

املرجعي الدولي وعمل املنظمات الدولية. 

املقاربة، متعددة املستويات، في تقدمي »ثقافة  تساهم هذه 
الفاعلة  اجلهات  جتمع  مشتركة  مهّمة  أنها  على  ال��س��الم« 
اليومية.  وامل��م��ارس��ات  ال��دول��ي��ة  وامل��ب��ادئ  واحمللية  العاملية 
إلى أن تكون  »لثقافة السالم«  املناهج األربعة  وتهدف هذه 
فإن  احلقيقة،  وف��ي  وامل��ه��ن��ي.  الثقافي  بالشأن  صلة  على 
والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  حماية  مناقشة  هو  هدفها 
التركيز  مع  وتنميتها  املستدامة،  والتنمية  والسالم  الدولية 
بشكل خاص على اخلصوصيات الثقافية. على هذا النحو، 

حتاول املناهج أن تكون ممُنسجمًة ومالئمة قدر اإلمكان، إذ 
أو  لنمط  ومناسب  مالئم  بشكل  وامل��ب��ادئ  املفاهيم  تناقش 
سياق ثقافي معني وحتترم الثقافة واحلقوق الثقافية لألفراد 

واملجتمعات. 

يشدد هذا العمل أيًضا على الصلة بني حقوق اإلنسان وثقافة 
السالم والتنوع الثقافي. ونظًرا ألن التنوع الثقافي سمة الزمة 
ل�� »فرادة وتنوع« البشرية )اليونسكو، 2001(، تؤكد املناهج 
على أن تعزيز السالم وحقوق اإلنسان متحايثان، مع تثمني 

لهذه التنوعات بطريقة تعزز احلوار والتبادل املشترك. 

وفي اخلتام، فإن املقاربة املنهجية املعتمدة ذات منحى عملي 
النظرية  العناصر  بني  تكامل  إيجاد  إلى  تهدف  أنها  بعنى 
واملفاهيمية من ناحية والعناصر التطبيقية من ناحية أخرى 
مع ربطها جميعا بالبرامج والسياسات واملبادرات التي يتم 
الترويج لها في مستويات وأج��زاء مختلفة من العالم. هذه 
املناهج  بنية  إلى  ننظر  أيًضا حني  العملية واضحة  املقاربة 
األربعة. في املناهج، تستكمل كل فقرة بادة واحدة أو أكثر 
أدوات  مثل  إضافية  م��واد  على  اإلحالة« حتتوي  »م��واد  من 
أو  هامة  تاريخية  لشخصيات  وأق���وال  ال��دول��ي��ة،  السياسة 
أجزاء من األوراق البحثية أو أفضل املمارسات بشأن تعزيز 
حقوق االنسان و»ثقافة السالم«. والهدف من هذا هو إثارة 
فضول الطالب وحتفيز املهارات النقدية لديهم، وحّثهم على 
البحث عن مزيد من املعلومات والتفسيرات التي تتجاوز ما 

تقدمه هذه املناهج. 

االعتبار  بعني  أخ��ذن��ا  إذا  اإلح��ال��ة« ض��روري��ة  »م���واد  تعتبر 
االستجابة  إل��ى  العمل  ه��ذا  يسعى  ال��ذي  التربوي  التحّدي 
له، وهو يتمثل في مد الطالب ليس فقط باملعرفة املتعلقة 
باملعايير واملبادئ، ولكن أيًضا باألدوات التي جتعلهم قادرين 
على ترجمة »ثقافة السالم« إلى ممارسات ملموسة وتغييرية.
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1. حّق اإلنسان في الّتعليم

احلّق في الّتعليم وأهدافه مضامني   1.1

الّتعليم  في  للحّق  املعياري  اإلطار   1.1

بفضل املادة 26 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )1948(، مت 
ا أساسّيًا لكل فرد. االعتراف بالتعليم باعتباره حّقً

تنّص هذه املادة على ما يلي:  

التعليم  ��ر  يمُ��وفَّ أن  وي��ج��ب  التعليم.  ف��ي  احل���ق  ل��ك��لِّ ش��خ��ص   .1
ويكون  واألساسية.  االبتدائية  مرحلتيه  في  األق��ل  على  مجاًنا، 
متاًحا  واملهني  الفنِّي  التعليممُ  ويكون  إلزامّيًا.  االبتدائي  التعليم 
لكفاءاتهم.  تبًعا  للجميع  متاًحا  العالي  التعليم  ويكون   للعموم. 
2. يجب أن يستهدف التعليم التنميَة الكاملَة لشخصية اإلنسان، 
وتعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية. كما يجب أن 
ز التفاهَم والتسامَح والصداقَة بني جميع األمم وجميع الفئات  يعِزّ
العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد األنشطَة التي تضطلع بها األمم 

املتحدة حلفظ السالم.

3. لآلباء، على سبيل األولوية، حقُّ اختيار نوع التعليم الذي يعطى 
ألوالدهم.

بالكرامة اإلنسانية  التعليم  املبدأ األساسي الذي يربط  إنَّ هذا 
وضمان التطور الكامل لشخصية كل فرد مضمون اآلن فيما ال 
يقّل عن 48 من البنود القانونية الدولية )با في ذلك اإلقليمية( 

و23 قانوًنا غير ملزم. 

وفيما يتعلق بعاهدات األمم املتحدة األساسية حلقوق اإلنسان، 
التعليم  ف��ي  اإلن��س��ان  امل��ن��اس��ب بحق  االع��ت��راف  أن جن��د  ميكن 
واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخل��اص  الدولي  العهد  في 
والثقافية )1966(، وفي  العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 
وهي  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  واإلع��الن   ،)1966( والسياسية 
تشكل مًعا املدونة الدولية للحقوق. يضمن العهد الدولي اخلاص 
الدولي  والعهد  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق 
حلقوق  الكامل  اإلط���ار  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخل���اص 

العهد  من   13 فاملاّدة  معاهدة.  شكل  في  بها  املعترف  اإلنسان 
الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هي 
القانون  مجال  في  التعليم  في  باحلق  يتعلق  فيما  األكثر شموالً 
الدولي: وهودليل مفصل يعكس أهمية هذه املادة واملجال املعياري 

الواسع للحق في التعليم. 

تنص املادة 13 على ما يلي:

1. تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق اجلميع  في التعليم. 
الكامل  التطوير  إلى  يتجه  أن  يجب  التعليم  أن  على  توافق  وهي 
ل�شخصية اإلنسان وكرامته، ويجب أن يعزز احترام حقوق اإلنسان 
واحلريات األساسية. وهي توافق كذلك على أن التعليم يجب أن 
ن جميع األشخاص من املشاركة الفعالة في مجتمع حر، ويمُعّزز  ميكِّ
التفاهم والتسامح والصداقة بني جميع األمم وجميع اجلماعات 

العرقية أو الدينية، ويعّزز أنشطة األمم املتحدة حلفظ السالم. 

أن��ه، من أجل التحقيق  2. تقر ال��دول األط��راف في هذا العهد 
الكامل لهذا احلق:

)أ( يجب أن يكون التعليم االبتدائي إلزامّيًا ومتاًحا بصفة مجانية 
للجميع.

الثانوي بختلف أشكاله، با في ذلك  التعليم   ب( يجب أن يكون 
التعليم التقني واملهني متاًحا عموًما وفي متناول اجلميع، وذلك بكل 
الوسائل املناسبة، وال سيما عبر اإلدخال التدريجي للتعليم املجاني.

)ج( يجب أن يكون التعليم العالي متاًحا للجميع بصفة متساوية، 
على أساس القدرة، وبكل الوسائل املناسبة، وال سيما عن طريق 

اإلدخال التدريجي للتعليم املجاني.

)د( يجب تشجيع التعليم األساسي وتكثيفه قدر اإلمكان لفائدة 
من  الكاملة  الفترة  ينهوا  أو  يتلقوا  لم  الذين  األشخاص  أولئك 

تعليمهم االبتدائي.

)ه�( يجب العمل بنشاط على تطوير نظام مدرسي على جميع 
املستويات، وإنشاء نظام منح دراسية مناسب، وحتسني الظروف 

املادية لهيئة التدريس بشكل مستمر.
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3. تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية الوالدين، 
وع��ن��د االق��ت��ض��اء، األوص��ي��اء ال��ق��ان��ون��ي��ني، ف��ي اخ��ت��ي��ار م��دارس 
العامة،  السلطات  أنشأتها  ال��ت��ي  تلك  ع��ن  تختلف  ألطفالهم، 
وتتالءم مع املعايير التربوية الدنيا التي قد يتم وضعها أو املوافقة 
عليها من قبل الدولة، وضمان التعليم الديني واألخالقي ألبنائهم 

با يتوافق مع قناعاتهم اخلاصة. 

  4. ال ميكن تفسير أي جزء من هذه املادة على أنه تدخل في حرية 
َوتظل  وإدارتها،  تعليمية  إنشاء مؤسسات  والهيئات قصد  األف��راد 
دائًما مطالبة براعاة املبادئ املنصوص عليها في الفقرة )1( من 
املقدم في هذه  التعليم  أن  ال��ذي ينص على  امل��ادة، والشرط  هذه 

املؤسسات مطابق للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة. 

مت تأويل »احلق في التعليم« من قبل جلنة احلقوق االقتصادية 
املختلفة،  العامة  تعليقاتها  خ��الل  م��ن  والثقافية  واالجتماعية 
وأهمها »التعليق العام رقم 13 بعنوان »احلق في التعليم« والتعليق 

العام رقم 11 بعنوان: خطط عمل للتعليم االبتدائي.

املعاهدات  أكثر  )1989( واحدة من  الطفل  اتفاقية حقوق  تعتبر 
الدول،  التصديق عليها على نطاق واسع من قبل جميع  التي مت 
الذين  األطفال  على  تنطبق  وه��ي  املتحدة(.  )ال��والي��ات  باستثناء 
البالغون  األش��خ��اص  أنهم  على  الطفل  حقوق  اتفاقية  تمُعّرفهم 
اتفاقية حقوق  من   28 امل��ادة  وتقر  18 سنة.  من  أقل  العمر  من 
ا قانونّيًا لكل طفل، ينبني على أساس الفرص  الطفل بالتعليم حّقً
املتساوية. يتوافق محتوى املادة 28 إلى حد كبير مع محتوى املادة 
13 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية فيما يخص االلتزامات املتعلقة بستويات التعليم: 

• تعليم ابتدائي إلزامي ومجاني للجميع )املادة 28 )1( )أ((.  	

• املهني 	 التعليم  يشمل  تدريجية،  بصفة  مجاني  ثانوي  تعليم 
ومتاًحا  متاًحا  األح���وال  كل  في  يكون  أن  ويجب  والتقني، 

للجميع وفي متناولهم )املادة 28 )1( )ب( )ق((.

• تعليم عال متاح على أساس القدرات )املادة 28 )1( )ج((.	

• معلومات وإرشادات تعليمية ومهنية متاحة ويسهل الوصول 	
إليها. املادة 28 )1( )د((.

• ورغم ذلك، َوبا أن اتفاقية حقوق الطفل تطبق احلق في التعليم 	
على األطفال حتديًدا، فهي حتتوي على مادة إضافية مهمة.

• بزاولة 	 يتعلق  فيما  مناسبة  تدابير  باتخاذ  ال��دول��ة  إل��زام 
الدراسة وخفض نسب االنقطاع )املادة 28 )1( )ه�((.  

• املدرسي متسقة مع حفظ 	 االنضباط  إدارة  تكون  أن  يجب 
كرامة الطفل )املادة 28 )2((.  

• بالتعليم 	 املتعلقة  امل��س��ائ��ل  ف��ي  ال���دول���ي  ال��ت��ع��اون  تشجيع 
وبالقضاء على اجلهل واألمية وإتاحة الوصول إلى املعرفة 

العلمية والتقنية على وجه اخلصوص.

 تستمد اتفاقية حقوق الطفل أهميتها اخلاصة من املسالة املتعلقة 
بشكل  تشرح  وهي  التعليم،  في  باحلق  اخلاصة  املعايير  بوضع 
التعليمية  األنشطة  عليها  تكون  أن  يجب  التي  األه��داف  شامل 
من منظور حقوق اإلنسان. َوحتدد املادة 29 من اتفاقية حقوق 
الطفل هذه األهداف، وتنص على أن أي نشاط تعليمي يجب أن 
ه نحو تنمية شخصية الطفل، وترقية احترام حقوق اإلنسان  يمُوجَّ
واحلريات األساسية، وإعداد الطفل من أجل حياة مسؤولة في 

مجتمع حر.

كما تقر املادة 29 بحرية اختيار اآلباء لنوع التعليم الذي يريدون 
تقدميه ألطفالهم، على أن يكون متالئًما مع املعايير الدنيا التي 
تضعها الدولة. لقد مت تأويل هذه االتفاقية من قبل جلنة حقوق 
مرجًعا  باعتبارها  التعليم(  أه��داف   :1 العام  )التعليق  الطفل 
التعليم  أن يكون  الذي يجب  أساسيا في منوذج حقوق اإلنسان 
بوجبه مركًزا على الطفل وصديًقا وممّكنا له ومصّمما لتزويد 
الطفل بهارات احلياة الالزمة لتعزيز قدرة الطفل على التمتع  
حقوق  بقيم  مفعمة  لثقافة  وال��ت��روي��ج  كاملة،  اإلن��س��ان  بحقوق 

اإلنسان املناسبة.
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النساء  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  تفسر 
تراعي  بطريقة  التعليم  ف��ي  احل��ق  وتطبق  س��ي��داو(،   ،1979(
االحتياجات والظروف اخلاصة بالنساء والفتيات. إن البند 10 
هو  امل��رأة  التمييز ضد  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  من 
احلكم األكثر شموال بشأن حق النساء والفتيات في التعليم الوارد 

في القانون الدولي. 

التمييز ضد  بالقضاء على  املتعلق  املعياري  د احملتوى  يحدِّ وهو 
النساء وضمان املساواة في احلقوق مع الرجل في مجال التعليم، 

ويشمل ذلك: 

• نفس شروط التوجيه الوظيفي واملهني، واحلق في الدراسة، 	
واحلصول على الشهادات في جميع املستويات التعليمية، في 
املناطق احلضرية والريفية على حد سواء. )املادة 10 )أ((.  

• ال��ب��رام��ج، 	 ن��ف��س  إت��اح��ة  تشمل  ال��ت��ي  التعليم  ج���ودة  ن��ف��س 
واالمتحانات واملباني املدرسية والتجهيزات، وهيئة التدريس 

التي تتمتع بنفس املؤهالت. )املادة 10 )ب((.  

• القضاء على أي مفهوم منطي ألدوار الرجال والنساء وذلك 	
بتشجيع التعليم املختلط، ومراجعة الكتب املدرسية، والبرامج 

املدرسية، وتكييف أساليب التدريس )املادة 10 )ج((.

• )املادة 	 الدراسية.  املنح  من  لالستفادة  الفرص  نفس  إتاحة 
10 )د((. 

• إتاحة نفس الفرص في الوصول إلى برامج التعليم املستمر، 	
با في ذلك برامج محو األمية، وعلى وجه اخلصوص تلك 
التعليم  في  اجلنسني  بني  الفجوة  تقليص  إلى  تهدف  التي 

)املادة 10 )ه�((.

• الطالبات، وإعداد 	 الدراسي لدى  احلد من نسب االنقطاع 
فترة  في  امل��درس��ة  غ��ادرن  الالئي  والنساء  للفتيات  برامج 

مبكرة )املادة 10 )و((.  

• إتاحة نفس الفرص للمشاركة في الرياضة والتربية البدنية. 	
)املادة 10 )ز((.

• الصحة 	 التربوية حول  املعلومات  إلى  للوصول  الفرص  إتاحة 
با في ذلك أخذ املشورة بشأن تنظيم األسرة )املادة 10 )ح((.

في  احل��ق  بني  الربط  في  وثوًقا  األكثر  التفسير  أن جند  ميكن 

التعليم وتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل املوجودة في التوصية 

العامة رقم 36 حول حق النساء والفتيات في التعليم الذي صاغته 

التوصية  ه��ذه  َوت��ع��دد  امل���رأة.  ض��د  التمييز  على  القضاء  جلنة 

املتعلقة  »سيداو«  اتفاقية  بوجب  ل�لدول  القانونية  االلتزامات 

التمتع  من  الفتيات  متنع  التي  التمييزية  العوائق  على  بالقضاء 

بحقهنَّ في التعليم، وتنفيذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق املساواة، 

من  للتنفيذ  وقابلة  ملموسة  وسياسية  قانونية  توصيات  وتقدمي 

شأنها أن جتعل الدول متتثل التفاقية »سيداو«.

قانون   )2006( اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  تفسر 

الوضع  االع��ت��ب��ار  بعني  تأخذ  بطريقة  امل��وج��ود  اإلن��س��ان  حقوق 

اخلاص لألشخاص ذوي اإلعاقة. وهي توضح وتوّصف الكيفية 

التي تنطبق بها كل  أمثلة احلقوق على األشخاص ذوي اإلعاقة، 

لتمكني  ب��امل��واءم��ات  ال��ق��ي��ام  تستوجب  ال��ت��ي  امل��ج��االت  وحت���دد 

فعال،  بشكل  حقوقهم  مم��ارس��ة  م��ن  اإلع��اق��ة  ذوي  األش��خ��اص 

واملجاالت التي انتهكت فيها حقوقهم، أو  تقتضي تعزيز حماية 

احلقوق. كما تقر املادة 24 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة بحق هؤالء في التعليم دون متييز وعلى أساس تكافؤ 

شامل  تعليمي  نظام  بضمان  الدولة  التزام  وبوجوب  الفرص، 

على جميع املستويات، والتعلم مدى احلياة. ومثلما أشار إلى 

ذلك تقرير اليونسكو حول احلق في التعليم )اليونسكو،2012(، 

ميكن تلخيص مضامني املادة 24 من اتفاقية حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة باإلحالة إلى أجزائها الرئيسية. إذ يحدد اجلزء 

األول من املادة 24 أهداف النظام التعليمي الشامل كما يأتي:

• بالكرامة 	 اإلح��س��اس  البشرية  لإمكانات  الكاملة  التنمية 
وتقدير الذات.  
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• تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتنوع.  	

• تنمية كيان األشخاص ذوي اإلعاقة ومواهبهم وإبداعاتهم، 	
وكذلك قدراتهم العقلية والبدنية إلى أقصى حد ممكن.  

• في 	 الفعالة  املشاركة  من  اإلع��اق��ة  ذوي  األش��خ��اص  متكني 
املجتمع. 

يتناول اجلزء الثاني مختلف أشكال التمييز التي غالًبا ما يتعرض 
لها األشخاص ذوو اإلعاقة. وهي: 

• يحظر االستبعاد من نظام التعليم العام ومن التعليم املجاني 	
واإلجباري.

• ينص على أن األشخاص ذوي اإلعاقة يجب أن يكونوا قادرين 	
العالية،  اجل���ودة  وذات  الشاملة،  ب��اخل��دم��ات  التمتع  على 
ومجانية في التعليم االبتدائي والثانوي، في املجتمعات التي 

يعيشون فيها.  

• يقتضي أن توّفر الدول إقامة معقولة وتدابير دعم متالئمة 	
مع األفراد.

يطلب اجلزء الثالث من الدول اتخاذ التدابير املناسبة لتوفير تعلّم 
الكاملة  لتسهيل مشاركتهم  االجتماعية  والتنمية  مهارات احلياة 
اإلشارة.  ولغة  »برايل«  تعلم طريقة  مثل  التعليم،  في  واملتساوية 
ويطلب اجلزء الرابع من الدول توظيف ممُدّرسني مؤهلني ومدربني 
التعليم. َويطلب اجلزء اخلامس من الدول  في جميع مستويات 
ضمان قدرة ذوي اإلعاقة على الوصول إلى التعليم العالي العام 
دون متييز،  والتعلم مدى احلياة  الكبار  وتعليم  املهني  والتدريب 
وعلى قدم املساواة مع اآلخرين. وقد مت تفسير املادة 24 من قبل 
جلنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في »التعليق العام 4 - املادة 

24:احلق في التعليم الشامل.

التمييز  ومكافحة  التعليم  في  احل��ق  بني  الرابط  تقنني  مت  لقد 
أشكال  جميع  على  للقضاء  ال��دول��ي��ة  االتفاقية  ف��ي  العنصري 
العنصري  التمييز  حتظر  ال��ت��ي   )1965( العنصري  التمييز 

االقتصادية  احلقوق  ذلك  في  اإلنسان، با  بحقوق  التمتع  عند 
لكل  التعليم  5 احلق في  املادة  َوتضمن  والثقافية.  واالجتماعية 
اللون أو األصل القومي  العرق أو  فرد  دون متييز على أساس 
تدابير ملكافحة  اتخاذ  ال��دول على   7 امل��ادة  العرقي. وتشجع  أو 
مجال  في  العنصري  التمييز  إلى  تمُ��ؤّدي  التي  املسبقة   األحكام 
التدريس والتعليم، وإلى تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بني 

األمم واجلماعات العرقية أو اإلثنية.  

املهاجرين  حقوق  تعزيز  من  ج��زًءا  التعليم  في  احلق  اعتبر  كما 
حقوق  حماية  بشأن  الدولية  االتفاقية  بفضل  وذل��ك  وحمايتها 

جميع العمال املهاجرين وأفراد عائالتهم )1990(.

تسعى هذه االتفاقية إلى القضاء على استغالل العمال املهاجرين 
دولية  بتوفير معايير  وذلك  بأكملها،  الهجرة  امتداد عملية  على 
لِزمة ملعاجلة طريقة معاملة املهاجرين املوثَّقني وغير املسجلني  ممُ
على حد سواًء وضمان رفاههم وحقوقهم، فضال عن االلتزامات 

واملسؤوليات املناطة بالدول املرِسلة واملستقِبلة. 

إن حق املهاجرين في التعليم مكفول في أحكام املادة 12 )4(،30، 
43 و45. َوتضمن هذه املواد لكل طفل من أبناء العامل املهاجر 
احلق األساسي في التعليم على أساس املساواة في املعاملة مع 
وضعيات  على  حتى  ه��ذا  وينطبق  األصليني،  ال��دول��ة  مواطني 
املهاجرين غير الشرعيني. توفر هذه املواد أيًضا قواعد أخرى 
للمهاجرين وأسرهم، في مجال التعليم، وتضمن للوالدين حرية 

التربية األخالقية والدينية ألطفالهم.

إلى جانب االعتراف باحلق في التعليم على املستوى العاملي، فقد 
القانونية  النصوص  أيًضا في مجموعة متنوعة من  مت تضمينه 
بتكييف  التي قامت  باملنطقة  املتعلقة بحقوق اإلنسان واخلاصة 
آخذة  اإلقليمية،  السياقات  خصوصيات  مع  التعليمية  القضايا 
والثقافات  والقيم  والتقاليد  وال��ع��ادات  التواريخ  االعتبار  بعني 

املشتركة.   

وفيما يتعلق بأوروبا، فإن احلق في التعليم معترف به في االحتاد 
واحلريات  اإلن��س��ان  حقوق  حماية  اتفاقية  خ��الل  من  األوروب���ي 
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وفي  اإلنسان(،  حلقوق  األوروبية  َواحملكمة   )1950( األساسية 
امل��ي��ث��اق االج��ت��م��اع��ي األوروب����ي املنقح  ب��روت��وك��ول��ه��ا األول، وف��ي 
 ،)1992( اللغات  أو  للجهات  األوروب���ي  امليثاق  وف��ي   ،)1996(
وفي االتفاقية اإلطارية حلماية األقليات الوطنية )1995(، وفي 
املهاجرين  للعمال  القانوني  الوضع  بشأن  األوروب��ي��ة  االتفاقية 
)1977(، وفي اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف 
املنزلي )2011، اتفاقية اسطنبول(، وفي ميثاق احلقوق األساسية 

لالحتاد األوروبي )2000، ميثاق االحتاد األوروبي(.

بخصوص إفريقيا، جند إشارة إلى احلق في التعليم في امليثاق 
اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب )1981، ميثاق باجنول(، وفي 
َوفي   ،)1990( ورفاهيته  الطفل  حقوق  بشأن  اإلفريقي  امليثاق 
والشعوب  اإلنسان  اإلفريقي حلقوق  بامليثاق  امللحق  البروتوكول 
الشباب  ميثاق  وف��ي   ،)2003( إفريقيا  في  امل��رأة  حقوق  بشأن 
رين  للمهجَّ واملساعدة  احلماية  اتفاقية  وفي   )2006( اإلفريقي 

داخلًيا في إفريقيا )2009، اتفاقية كمباال(.

ومعزز  محمي  التعليم  في  احلق  فإن  باألمريكتني،  يتعلق  وفيما 
بشأن  األمريكية  لالتفاقية  اإلضافي  البروتوكول  أحكام  بفضل 
واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  مجال  في  اإلن��س��ان،  حقوق 
والثقافية )1988، بروتوكول سان سلفادور(، واالتفاقية األمريكية 
بشأن حقوق اإلنسان )1969، ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا(، 
أشكال  جميع  على  القضاء  بشأن  األمريكية  البلدان  واتفاقية 
التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة )1999(، واتفاقية البلدان 
امل��رأة  ض��د  العنف  على  والقضاء  واملعاقبة  للوقاية  األمريكية 
للبلدان  الدميقراطي  وامليثاق  ب��ارا(،  دو  بيليم  اتفاقية   ،1994(
اإلنسان  حقوق  ح��ول  األمريكي  واإلع���الن   )2001( األمريكية 

وواجباته )1948، إعالن بوغوتا(.

في الدول العربية، يعتبر احلق في التعليم جزءا من أحكام امليثاق 
العربي املعدل حلقوق اإلنسان )2004(، وإعالن القاهرة حلقوق 

اإلنسان في اإلسالم )1990( )انظر إطار الرؤية عدد1(.

إطار الرؤية عدد 1: احلق في التعليم كما ورد في أدبّيات حقوق 

اإلنسان في الدّول العربية:

العربية،  ال��دول  وجامعة  األوس��ط،  والشرق  العربية  ال��دول  في 

أبرمت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي معاهدات 

تعترف باحلق في التعليم.

ح حلقوق اإلنسان )2004(   فقد مت اعتماد امليثاق العربي املنقَّ

ألول مرة من قبل جامعة الدول العربية عام 1994. رغم ذلك، 

وبسبب عدم تصديق أي من الدول األعضاء عليه، متت مراجعة 

امليثاق في عام 2004. تضّمنَِت املادة 41 من امليثاق العربي املعدل 

اخلاص بحقوق اإلنسان، احلق في التعليم، فهي تلزم الدول بحو 

األمية. كما توفر التعليم االبتدائي املجاني واإللزامي. وهي حتدد 

أهداف التعليم وتشير إلى تعليم حقوق اإلنسان. فضال عن ذلك، 

فهي   40 امل��ادة  أما  الكبار.  وتعليم  املستمر  التعليم  فهي تضمن 

تشير حتديًدا إلى حق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم. 

 )1990( اإلس��الم  في  اإلنسان  القاهرة حلقوق  إع��الن  إن  كما 

إلى  الوثيقة  َوتهدف  التعاون اإلسالمي.  أدوات منظمة  أداة من 

حتديد معنى حقوق اإلنسان املعترف بها دولّيًا في ضوء الشريعة 

اإلسالمية.َوتنّص املادة 7 )أ( على أن لكّل طفل احلقَّ في احلصول 

على »التعليم املناسب«.  

اختيار  في  احل��ق  للوالدين  أن  على  )ب(  الفرعي  البند  وينص 

والقيم  الطفل،  مصلحة  مع  يتماشى  أن  على  ألطفالهم  التعليم 

األخالقية ومبادئ الشريعة. كما تغطي املادة 9 أهداف التعليم 

املجتمع  واج��ب  هو  التعليم  توفير  ب��أن  وتقر  دينية،  أس��س  على 

والدولة. وتضمن املادة 17 )ج(: »حق الفرد في التمتع بعيشة 

يعولهم، با في  تلبية حاجياته وحاجيات من  كنه من  ّ كرمية متمُ

ذلك... التعليم«. 
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 2.1.1 احلق في التعليم: مضامينه والتزاماته

 مثلما أوضحت اليونسكو )2019، 75(، فإن »احلق في التعليم، 

ورغم أنه منظم في القانون الدولي واإلقليمي بنوعيه امللزم وغير 

امللزم، ال ينبغي اعتباره ثابًتا في مضمونه املعياري. كما أن كيفية 

انطباق احلق في التعليم على مجموعات مختلفة وفي سياقات 

ناشئة أو متغيرة باستمرار، مسألة قيد التقييم والتطوير. يحدث 

التي توضح حقوق  املعاهدات  إبرام  هذا عادة من خالل عملية 

اإلنسان القائمة، أو تلك التي يتم تفصيلها من قبل أولئك الذين 

ميلكون سلطة تفسير األحكام ذات الصلة مثل نصوص املعاهدات 

التابعة لألمم املتحدة في تعليقاتها العامة وتوصياتها، وال179 

تتداولها،  التي  القضايا  خالل  من  واإلقليمية  الّدولية  محكمة 

التشريعية  الهيئات  مثل  الوطنية،  واآلليات  االستشارية،  واآلراء 

واحملاكم من خالل تشريعاتها وحاالتها كما تطرح تباًعا«.

من أجل تنظيم التنوع والتعقيد اللذين مييزان االلتزامات املرتبطة 

بإنفاذ احلق في التعليم، مت تلخيص محتويات هذا احلق باإلشارة 

إلى ما يسمى باملقاربة »4أ«، وهي اإلطار التحليلي األكثر شيوًعا 

جلنة  َوتستخدم  التعليم.  ف��ي  للحق  املعيارية  احملتويات  لفهم 

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في التعليق العام رقم 

التعليم مقاربة »4م« لتوضيح »السمات  13 اخل��اص باحلق في 

األساسية« جلميع أنواع  التعليم ومستوياته.

يجب أن يكون التعليم: 

متوفًرا: إذ يجب على الدول إرساء نظام تعليمي وتطويره، وإدارته، 

وتشييد املدارس في جميع املواقع، وبأعداد كافية لضمان إتاحة 

وبشكل شامل، في حالة  فورية،  التعليم بصفة  جميع مستويات 

التعليم االبتدائي اإللزامي، وبصفة تدريجية وعاملية في خصوص 

التعليم الثانوي، وعلى أساس القدرة فيما يتعلق بالتعليم العالي. 

حتيل اإلتاحة أيًضا إلى البنية التحتية املادية املطلوبة لتقدمي أي 

نظام تعليمي. يشمل هذا مثلما أشارت إلى ذلك جلنة احلقوق 

واملكتبات  امل��دارس  مباني  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 

وأنظمة الصرف الصحي لكال اجلنسني، معلمني برواتب تنافسية، 

َومواد تعليمية، َواحلاسوب ومرافق تكنولوجيا املعلومات األخرى، 

إلى غير ذلك. َومن منظور مدني وسياسي، يتطلب عنصر اإلتاحة 

أيًضا من احلكومات عدم التدخل في حرية اجلهات الفاعلة غير 

احلكومية في إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة أو مستقلة، على 

دتها الدولة. أن تستوفي معايير التعليم كما حدَّ

اع��ت��م��اًدا على  بشكل مختلف  امل��ب��دإ   ه��ذا  تعريف  يتم  م��ت��اًح��ا: 

مستوى التعليم، ولكن اخليط الرابط في جميع مستويات التعليم 

عدم  ببدأ  املعنية  املهمشة  الفئات  إن  التمييز.  عدم  مبدأ  هو 

التمييز بشكل خاص هي املهاجرون والالجئون واملهّجرون داخلًيا 

واألقليات،  الريفية،  املناطق  ف��ي  يسكنون  ال��ذي��ن  واألش��خ��اص 

وال��س��ك��ان األص��ل��ي��ون واألش��خ��اص احمل��ت��ج��زون، وذوو اإلع��اق��ة، 

والنساء والفتيات حتديدا، خاصة وأن هناك مناطق في العالم 

ال تزال فيها املزايا االقتصادية واالجتماعية لالستثمار في تعليم 

الفتيات غير مقبولة على نطاق واسع. َومع ذلك، فبالنسبة إلى 

بعدان  هناك  اإللزامي،  التعليم  بلغوا سن  الذين  األطفال  جميع 

متداخالن آخران للتعليم على صلة بعنصر اإلتاحة، وهما اإلتاحة 

هناك  تكون  أن  يجب  وباختصار،  االقتصادية.  واإلتاحة  املادية 

مدرسة ابتدائية ميكن الوصول إليها بشكل آمن، ويجب أن يكون 

التعليم االبتدائي اإللزامي مجانًيا للجميع، ويجب أن تكون جميع 

مستويات التعليم األخرى وأنواعه مجانية بصفة تدريجية.

مقبوالً: وهو ما يتوافق بشكل وثيق مع مفهوم جودة التعليم، وينطبق 

البرامج  التعليم وجوهره مًعا. فمثال، يجب أن تكون  على شكل 

والبيداغوجيا مناسبة وذات نوعية جيدة. في هذا اإلطار، يتعني 

HigherBook4.indd   26 9/8/22   2:53 PM



27  

على الدول األطراف تنظيم قطاع التعليم العام واخلاص لضمان 

األنواع،  ومن جميع  املستويات،  على جميع  املؤسسات  استجابة 

للحد األدنى من املعايير التي حددتها الدولة. فضاًل عن ذلك، 

يجب أن يكون التعليم ذا صلة بثقافة الطالب الذين تتم خدمتهم. 

وبينما يعتبر األطفال هم املستفيدون األساسيون من احلق في 

التعليم، ميتد مفهوم املقبولية ليشمل حرية اآلباء واألمهات، إذ 

التي  يجب أن يكونوا قادرين على إرسال األطفال إلى املدارس 

تتوافق مع معتقداهم الدينية أو األخالقية أو الفلسفية. وضمن 

نظام املدارس احلكومية نفسه، متتد حرية الوالدين أيًضا لتشمل 

محايدة  تكون  بطريقة  لألطفال  أخالقي  أو  ديني  تعليم  تقدمي 

وموضوعية، وتتضمن إعفاءات غير متييزية. 

وفيما ال يوجد حق في التعليم بلغة محددة يختارها املتعلم، يتمتع 

واألنظمة  امل��دارس  إنشاء  بحرية  واألقليات  األصليون  السكان 

التربوية في حالة السكان األصليني. فضال عن ذلك، هناك إقرار 

بأن األطفال هم أيًضا أصحاب حقوق، بعنى أنه يجب السماح 

لهم باملتابعة الدراسية بكرامة، ودون أي شكل من أشكال العنف، 

با في ذلك العقوبات اجلسدية. وفي األخير، فإن التعليم املقبول 

هو التعليم الذي تتقاطع داخله كل أهداف التعليم.

متكّيًفا: أي أنه قادر على تلبية االحتياجات املتميزة للطالب، با 

واألقليات،  األصليون،  والسكان  اإلعاقة،  ذوو  األطفال  ذلك  في 

واألطفال العاملون في بعض األحيان. ليس مطلوًبا من األطفال 

أن يبذلوا قصارى جهدهم للتأقلم مع أي تعليم متاح، أو يواجهوا 

الرفض. بدال من ذلك، يجب على املعلمني واملدارس أن يتكيفوا 

مع األطفال ذوي القدرات املتنوعة ويدعموا احتياجاتهم.

يضع هذا أيًضا مسؤولية على عاتق الدولة لتوفير التعليم في أي 

مكان يوجد فيه األطفال، سواء كانوا يعيشون في مجتمعات ريفية، 

أو  بالنزاعات  متأثرين  كانوا  أو  األح��داث،  إيقاف  أو في مراكز 

حاالت الطوارئ األخرى. َويحتاج النظام التعليمي أيًضا ألن يكون 

النظام املتشدد لن يتكيف مع »احتياجات املجتمعات  مرًنا، ألن 

االجتماعية  األه���داف  م��ع  ه��ذا  ويتسق  املتغيرة«.  واجل��م��اع��ات 

األطفال على  وتنشئة  ترقية مجتمع متسامح،  للتعليم من حيث 

مجموعة متنوعة من الظروف االجتماعية والثقافية.
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الرسم-1٫3:-امليمات-األربعة

تشرح امليمات األربعة السمات األساسية جلميع أنواع التعليم ومستوياته. ما يجب أن يكون عليه التعليم:

• نظام 	 وإدارة  وتطوير  إقامة 
امل��دارس  فيه  تتوفر  تعليمي 
في كل مكان وبكمية كافية. 

• م���ن���ش���آت م���درس���ي���ة آم���ن���ة: 	
أق���س���ام، م��ك��ت��ب��ات، أن��ظ��م��ة 
ال��ص��ح��ي، معدات  ال��ص��رف 
ساحات  الكمبيوتر،  أنظمة 

اللعب.

ج��������ودة ال���ت���دري���س 	•
والتدريب،  )التعليم 
حقوق  التوظيف، 
العمل،احلريات 

النقابية( 

• ح�����ري�����ة ال����ف����اع����ل����ني غ��ي��ر 	
احل���ك���وم���ي���ني ف����ي ت��أس��ي��س 

نظام تعليم تربوي خاص.

• ت��خ��ص��ي��ص امل���������وارد ال��ت��ي 	
متطلبات حقوق  مع  تتطابق 

اإلنسان.

• وجت��ه��ي��زات 	 تعليمية  م����واد 
للتدريس  ض���روري���ة  أخ����رى 

والتعلم.

• ت��ع��ل��ي��م ج��ي��د ف���ي امل�����دارس 	
)البرامج،  واخلاصة  العامة 
ال���ب���ي���داغ���وج���ي���ا، م���درس���ون 

متدربون(

• يجب أن يستجيب لألهداف 	
التربوية.

• ب��أن لألطفال 	 يجب اإلق��رار 
حقوقا.

• ت��ع��ل��ي��م م��ن��اس��ب وم���وص���ول 	
ثقافيا 

• انعدام أي شكل من أشكال 	
العنف والعقوبات اجلسدية، 
القائم  العنف  ذل��ك  في  با 
على أساس جندري واملوجه 

ضد النساء والفتيات. 

• ح��ري��ة اآلب���اء 	
واألم��ه��ات في 

إرس���ال األط��ف��ال 
إل����ى امل�������دارس ال��ت��ي 

تتوافق مع معتقداهم الدينية 
الفلسفية  أو  األخ��الق��ي��ة  أو 
امل���������دارس  اح������ت������رام  )أو 
ال��ع��م��وم��ي��ة مل��ع��ت��ق��دات��ه��م من 
وقيمي  دي��ن��ي  تعليم  خ���الل 

محايد وموضوعي. 

• ت��غ��ل��ق 	 أو  مت���ن���ع  أال  ي���ج���ب 
تقدم  التي  البديلة  امل��دارس 
لغة  أو  وبيداغوجيا  تعليما 

بديلة.

• ي��ج��ب أن حت��ق��ق ك���ل أن���واع 	
ال��ت��ع��ل��ي��م اخل�����اص امل��ع��اي��ي��ر 
الدنيا التي حتددها الدولة.

• ف���ي جميع 	 ال��ت��م��ي��ي��ز  ع����دم 
مستويات التعليم وأنواعه.

• إل��غ��اء احل���واج���ز ال��ق��ان��ون��ي��ة 	
واإلدارية.

• مثل 	 املالية  احل��واج��ز  إل��غ��اء 
الرسوم. 

•  توفير تعليم ابتدائي وثانوي 	
وتعليم  وإل��زام��ي��ني  مجانيني 
في  تدريجية  بصفة  مجاني 
التعليم  م��س��ت��وي��ات  ج��م��ي��ع 

األخرى وأنواعه.

• إلغاء جميع املمارسات التي 	
جتعل األط��ف��ال وال��ك��ه��ول ال 
ي��ذه��ب��ون إل��ى امل��درس��ة مثل 

تشغيل  أو  األط���ف���ال  زواج 
األطفال.

•  يجب أن تكون املدارس في 	
م��ك��ان آم���ن مي��ك��ن ال��وص��ول 

إليه.

•  توفير النقل املدرسي أينما 	
كان ذلك ضروريا.

• إج��������راءات مل��ن��ع اإلن��ق��ط��اع 	
امل����درس����ي، وحت��دي��د 

ال��������ت��������الم��������ي��������ذ 
امل����ن����ق����ط����ع����ني 

وإع�����ادت�����ه�����م 
النظام  إلى 

املدرسي.

• قادر على 	
االحتياجات  تلبية 
امل���ت���م���ي���زة ل��ل��ط��الب، 
ب����ا ف����ي ذل�����ك األط���ف���ال 
وال���س���ك���ان  اإلع�����اق�����ة،  ذوو 
األص����ل����ي����ون، واألق����ل����ي����ات، 
واألط�������ف�������ال ال����ع����ام����ل����ون.
يعيشون  ال��ذي��ن  واألط���ف���ال 
ف���ي م��ج��ت��م��ع��ات ري��ف��ي��ة، أو 

األح��داث  إيقاف  مراكز  في 
وامل���ت���أث���رون ب��ال��ن��زاع��ات أو 

حاالت الطوارئ.

• يستجيب للحاجيات املتغيرة 	
في املجتمع.

• ي���س���ت���ج���ي���ب ل���ل���ح���اج���ي���ات 	
والسياقات احمللية.

متاحا

متوافرا

مقبوال

متكيفا

املصدر: اليونسكو 2019.
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لفهم  مفيدا  إط��اًرا حتليلًيا  األري��ع��ة«  »امليمات  مقاربة    ال متثل 
التزامات الدول والسلطات العامة فيما يتعلق باحلق في التعليم 
بأهداف  وثيقة  صلة  في  أيًضا  قراءتها  من  بد  ال  ولكن  فقط، 
من   29 امل��ادة  في  ورد  كما  اإلن��س��ان،  منظور حقوق  من  التعليم 
اتفاقية حقوق الطفل وفي التعليق العام عدد 1 املتصل بهذه املادة.

في هذا التعليق العام الذي متت صياغته بعد بدء تفعيل اتفاقية 
النحو  على  األحكام  الطفل  حقوق  جلنة  عت  َوسَّ الطفل،  حقوق 
املنصوص عليه في املادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل، مؤكدة  
الدول، يجب  إلى كّل  للتعليم، وبالنسبة  الهدف الشامل  على أن 
أن يتمثل في: »ضمان تعلم املهارات احلياتية األساسية من قبل 
يغادر أي طفل املدرسة وهو غير جاهز ملواجهة  كل طفل، وأال 

التحديات التي يمُتَوّقع أن يواجهها في احلياة«.

ق���راءة  مقاربة »امليمات األرب��ع��ة« آخ��ذي��ن بعني   وه��ك��ذا، يجب 
اإلعتبار أيًضا أن هناك »بعًدا نوعّيًا« ضروريا  للتعليم من حيث 
أنه يجب أن يركز على تطوير »املهارات والتعلم والقدرات األخرى 

والكرامة اإلنسانية واحترام الذات والثقة بالنفس«.

على  يعني،  ه��ذا  ف��إن   ،)80  ،2012( اليونسكو  أك��دت  ومثلما 
تنتج  أن  دول��ة ما ال ميكن  التعليم في  »أن سياسة  املثال،  سبيل 
نظاًما تعليمّيًا يحّول املدارس إلى أكثر قليال من مجرد مصانع 
لالختبار، تركز بشكل محدود على محو األمية وتعليم احلساب، 
على حساب تطوير مسائل مثل الهوية الثقافية للطالب، والتفكير 

النقدي وفهم حقوق اإلنسان«. 

ومحتوياته  التعليم  ف��ي  للحق  الفلسفي  األس���اس  اعتبار  يجب 
االنعكاسات  مع  متسقة  أنها  أساس  على  والتزاماته،  املعيارية، 
على معنى التعليم الذي قامت به جلنة اليونسكو الدولية للتعليم 
الرئيس  دي��ل��ور«،  »ج��اك  برئاسة  والعشرين،  احل��ادي  القرن  في 
السابق للمفوضية األوروبية، الذي حدد في كتابه »التعلم: الكنز 
الداخلي« )1996( الركائز األربع لألنشطة التعليمية: نتعلم كيف 
نكون، ونتعلم كيف نعرف، ونتعلم كيف نفعل، ونتعلم كيف نعيش 

مًعا. )انظر إطار الرؤية عدد2(.

إطار الرؤية عدد2: الركائز األربع للتعليم

للقرن احلادي  للتعليم  الدولية  اللجنة  اقترحت   ،1996 في سنة 
والعشرين برئاسة رئيس املفوضية األوروبية السابق جاك ديلور 
في كتابه »التعلم: الكنز الداخلي« الركائز األربع التي متثل أسس 
التعليم: نتعلم كيف نكون، ونتعلم كيف نعرف، ونتعلم كيف نفعل، 

ونتعلم كيف نعيش مًعا.

 حددت الركائز األربع للتعلم رؤية لألهداف التربوية وهي على 
القانون  في  عليه  املنصوص  النحو  على  التعليم  بأهداف  صلة 

الدولي:   

• نعرف كيف نتعلم، من خالل اجلمع بني معرفة عامة واسعة 	
با فيه الكفاية، وفرصة للعمل العميق على عدد صغير من 
املسائل. وهذا يعني أيًضا أن نعرف كيف نتعلم لالستفادة من 

الفرص التي يوفرها التعليم طوال احلياة.

• نتعلم كيف نفعل، ال فقط من أجل اكتساب مهارة مهنية ولكن 	
أيًضا، وعلى نطاق أوسع، الكتساب الكفاءة من أجل التعامل 
مع العديد من املواقف والعمل ضمن فرق. ويعني هذا أيًضا 
تعلم الفعل في سياق اخلبرات االجتماعية واملهنية املتنوعة 
للسياق احمللي  نتيجة  والتي قد تكون غير رسمية،  للشباب 
والوطني، أو رسمية ومتضمنة لدروس يتم فيها التناوب بني 

الدراسة والعمل. 

• وتثمني 	 اآلخ��ري��ن  فهم  تطوير  خ��الل  م��ن  مًعا  العيش  نتعلم 
الترابط - تنفيذ مشترك للمشاريع وتعلم إدارة النزاعات - 

بروح من االحترام لقيم التعددية والتفاهم والسالم.

• نتعلم كيف نعيش، لتطوير شخصية الفرد حتى يكون قادًرا 	
واملسؤولية  واحلكمة  االستقاللية  من  بزيد  التصرف  على 
الشخصية. وفي هذا الصدد، يجب أال يتجاهل التعليم أي 
جانب من جوانب إمكانات الفرد: الذاكرة والتفكير واحلس 

اجلمالي والقدرات اجلسدية ومهارات االتصال.
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  2.1  احلق في التعليم وترقية التنمية املستدامة

  1.2.1 الربط بني التعليم والتنمية:

التعليم  ف��ي  احل��ق  أن  التعليم  أه���داف  ف��ي  التفكير  م��ن  يتضح 
والتطوير الكامل إلمكانات الشخص ومهاراته مرتبط من جهات 
ولكن  ال��ف��رد،  إل��ى  بالنسبة  فقط  ال  التنمية،  بعمليات  متعددة، 
والسياسية  األسباب األخالقية  مناقشة  فعند  كلِّه.  املجتمع  إلى 
احلماية  ت��وف��ر  ال���دول  جتعل  ال��ت��ي  واالجتماعية  واالق��ت��ص��ادي��ة 
 )2019( اليونسكو  تقترح  التعليم،  في  فرد  كل  حلق  القانونية 
النظر في فوائد التعليم للفرد واآلثار اإليجابية اخلارجية للتعليم 

على املجتمع بصفة عامة.

فوائد-التعليم-بالنسبة-إلى-الفرد:

للتعليم قيمتان، واحدة جوهرية وأخرى إجرائية فيما يتعلق بتنمية 
على  التأكيد  يجدر  اجل��وه��ري��ة،  القيمة  بخصوص  الشخصية. 
الدولي اخلاص  العهد  عليه  نصَّ  الذي  للتعليم  األول  الهدف  أن 
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والذي تصفه جلنة 
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأنه »قد يكون األكثر 
وإحساسه  اإلن��س��ان  لشخصية  الكامل  »التطوير  ه��و  جوهرية« 
الهدف  أن  على  بوضوح  اإلنسان  حقوق  من��وذج  ينص  بكرامته«. 
األساسي من التعليم هو إثراء شخصية الفرد والتمكني له: إنها 
للفرد. وهي  املعرفي واجلسدي  التطوير  مسألة حيوية من أجل 
تساعد على تشكيل فهم اإلنسان للعالم، وتؤثر في الطريقة التي 
باملعرفة  ت��زوي��ده  خ��الل  م��ن  وذل��ك  العالم،  الشخص  بها  يختبر 
واملهارات الالزمة لتحقيق األهداف التي يرغب في الوصول إليها. 

وفيما يتعلق بالقيمة اجلوهرية للحق في التعليم، ميكن القول إنَّ 
ذلك مرتبط بحقيقة أن التعليم يصلح »حقا مضاعفا«، با يعني 
األخ��رى. اإلنسان  بحقوق  التمتع  من  ويزيد  ييسر  أن  أنه ميكن 
تبدو الصلة بني حقوق اإلنسان وأهمية التعليم أكثر وضوًحا في 
حقيقة أن أولئك الذين تلقوا تعليًما أكثر دراية في الغالب بحقوق 

اإلنسان التي يستحقونها وكيفية املطالبة بها.    

أنه متكيني وذو صلة  التعليم، وبناء على حقيقة  ونظًرا لطبيعة 
التعليم  أن  يعني  ه��ذا  ف��إن  ال��ن��اس،  حياة  مجاالت  من  ب�العديد 
يلعب دوًرا فريًدا وأساسّيًا في حتقيق حقوق اإلنسان األخرى. 
التعليم إلى متكني  أكثر وضوًحا حني يوجه  تغدو هذه احلقيقة 
الناس من التمتع بحقوقهم وممارستها، واحترام حقوق اآلخرين 
الرسم  ف��ي  يتضح  ومثلما   .)2012،32 »)اليونسكو،  ودعمها 
البياني عدد 2، ميكن أن يكون التعليم محوريا للتمتع  باحلقوق 
املدنية والسياسية واالقتصادية والثقافية وجميع حقوق اإلنسان 
األخرى املرتبطة بالرفاه اجلسدي والعاطفي )احلق في احلياة، 

احلق في الصحة واحلق في مستوى عيش الئق(. 

التأكيد  يجب  والسياسية،  املدنية  باحلقوق  التمتع  وبخصوص 
على أن التعليم مينح األفراد املعرفة التأسيسية، ويوفر املهارات 
ذلك:  والعامة، با في  السياسية  للمشاركة في احلياة  الالزمة 
واملعرفة،  النقدي،  والتفكير  املعقدة،  القضايا  وفهم  النقاش، 
ومتثيل مصاحلهم اخلاصة، ومحاسبة اجلهات املسؤولة، والتأثير 
في صنَّاع ال��ق��رار، وات��خ��اذ ق���رارات م��دروس��ة. يكتسب األف��راد 
احلياة  في  املشاركة  من  الكثير  فيتعلمون  قيمة  مهارات  أيًضا 
السياسية واملدنية. وبخصوص التمتع باحلق في احلياة والصحة 
لقد  وامل��أوى.  واملالبس  الغذاء  تشمل  مالئمة  عيش  ومستويات 
مستوى  ف��ي  ال��زي��ادة  أن  املختلفة  التجريبية  ال��دراس��ات  أثبتت 

التعليم قد تكون على صلة ب:

1( ارتفاع متوسط   األمل في احلياة )ماكنزي، 2018(.

2( تغذية أفضل لألطفال )اليونسكو، 2017(.

3( احلد من الوفيات لدى األطفال )اليونسكو، 2016(.

املناعة  نقص  بفيروس  اإلصابة  معدالت  الوقاية واحل��د من   )4
البشرية اليونسكو، 2015 أ(.

5( خفض معدل الوفيات الناجتة عن األمراض )هان وترومان، 2015(.

6( حتسني الصحة العقلية )منظمة الصحة العاملية، 2014(.

وفيما يتعلق بالربط بني التعليم واحلقوق االقتصادية، أوضحت 
ارتباًطا  مرتبطان  والعمل  »التعليم  أن   )2019،35( اليونسكو 
عميًقا. إذ يوفر التعليم لألفراد املهارات الالزمة للعثور على عمل 
أداة أساسية  العمل  إن  الئق وتأمني احلصول على أجر ع��ادل. 
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ضد  والنضال  الفقر  من  أنفسهم  انتشال  من  متّكنهم  لألفراد 
اإلقصاء والتهميش. 

في  ل��ألف��راد،  التمكني  أج��ل  من  والعمل  التعليم  بني  تفاعل  ثمة 
اخلصوص.  وج��ه  على  األخ��رى  اإلنسان  حقوق  مجال ممارسة 
)...( َوتشمل احلقوق ذات الصلة والتي تتأثر إيجاًبا بالتعليم ما 
يلي: احلق في حرية التجمع، با في ذلك احلق في االنضمام 
عمل  ظ��روف  تأمني  أج��ل  من  اجلماعي  والتفاوض  نقابة،  إل��ى 
أفضل، با في ذلك األجر، واحلق في الضمان االجتماعي. كما 
يتيح التعليم وصوال أسهل ألنظمة الضمان االجتماعي، وجناًحا 
في االختيار بينها، خصوصا بالنسبة إلى الفئات املهمشة، مثل 

األشخاص ذوي اإلعاقة  واألشخاص الذين ينحدرون من خلفيات 
اجتماعية واقتصادية معينة. 

وأخيًرا، فإن التعليم على صلة وثيقة بالتمتع باحلقوق الثقافية: 
ذلك أنَّ التعليم والثقافة مرتبطان ارتباًطا وثيًقا. إذ يوفر التعليم 
املشاركة  في  احلق  بإنفاذ  ويسمح  الثقافي،  للتنوع  ميسرة  بيئة 
الثقافية  احلياة  في  املشاركة  تساهم  كَما  الثقافية.  احلياة  في 
إلى حد كبير في تنمية الذات: هوية الفرد، والشعور باالنتماء، 
ترقية  الذاتي. فضاًل عن ذلك، فإن  والتعبير  الشخصية  وإثراء 
والتسامح  واالحترام  التفاهم  تعزيز  في  تساهم  الثقافي  التنوع 

جتاه اآلخرين« )املرجع نفسه، 36(.

الرسم-البياني-عدد2:-تعليم-وحقوق-عديدة:

احلقوق املدنية والسياسية
احلق في حرية التعبير، واحلق في حرية تكوين اجلمعيات، واحلق في املشاركة السياسية، واحلق في التصويت، واحلق في 

حرية التعبير، َواحلق في حرية التفكير، والضمير والدين، واحلق في احلياة األسرية واخلاصة.

احلقوق االقتصادية: 
احلق في العمل، واحلق في حرية التجمع، واحلق في االنضمام إلى النقابات، واحلق في التفاوض اجلماعي )لتأمني ظروف 

عمل وأجر أفضل( ، واحلق في الّضمان االجتماعي.

احلقوق الثقافية: 
احل�����ق ف����ي امل���ش���ارك���ة ف��ي 

احلياة الثقافية.

الرفاه املادي والعاطفي:  
 احل��ق ف��ي احل��ي��اة، َواحل��ق 
ف���ي ال���ص���ح���ة، واحل�����ق في 

مستوى عيش الئق.
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-فوائد-للتعليم-تتجاوز-مستوى-الفرد

با أن الطابع التحويلي للتعليم ال يشمل األفراد فحسب، ولكن 
العمليات  اعتبرت  فقد  ألفعالهم،  االجتماعي  السياق  أي��ًض��ا 
التعليمية عوامل رئيسية للتنمية املستدامة. وهناك وسائل عديدة 
كما  أوس��ع.  تنمية  ديناميات  التعليم  يعزز  أن  خاللها  من  ميكن 

ميكن للدول استخدام التعليم من أجل: 

1( تعزيز النمو االقتصادي من خالل قوة عاملة مثقفة وماهرة.

التسامح  بتعليم  والسلمية  الدميقراطية  املجتمعات  ترقية   )2
واالحترام املتبادل واحترام حقوق اإلنسان وتشجيع املشاركة في 

عمليات صنع القرار.

اللغات،  تعلم  ترقية  خ��الل  م��ن  غنية  ثقافية  ح��ي��اة  تشجيع   )3
والفنون، والرياضة، إلخ.

املناهج  توجيه  طريق  ع��ن  وطنية  هوية  بناء  ف��ي  امل��س��اع��دة   )4
لتدريس القيم والتاريخ والعادات الوطنية.

بأنه  التعليم معروف  العدالة االجتماعية ألن  5( ترقية أه��داف 
االجتماعي  اإلق��َص��اء  من  للحد  استخدامها  ميكن  مساواة  ق��وة 
والسياسي واالقتصادي والتهميش ومحاربة جميع أشكال التمييز 

وتعزيز املساواة.

6( التغلب على التحديات املستمرة واملتّرسخة، مثل عدم املساواة 
التعليم  بني  اجلوهري  االرتباط  هو سبب  وه��ذا  اجلنسني.  بني 

والتنمية املستدامة.  

فإن  ولذلك  الفقر،  على  القضاء  إلى  املستدامة  التنمية  تهدف 
عدًدا من الفوائد املذكورة أعاله تنطبق هنا أيًضا. فعلى سبيل 
املثال، يوفر التعليم للناس فرصة أفضل للحصول على عمل الئق، 
وبالتالي فهو أداة رئيسية النتشال الناس من الفقر. كما يساعد 
التعليم الناس أيًضا على إدراك حقيقة أن التنمية ال بد أن تفيد 
الناس واملجتمعات كلّها. إنها متكن الناس من االقرار بأن التنمية 
مع  ومتماشية  األمد،  فوائد طويلة  لتوفير  االقتصادية ضرورية 

حقوق اإلنسان مع احلفاظ على البيئة ورعايتها.

في سنة 2015، التزم املجتمع الدولي بخطة التنمية املستدامة 
وتعكس  لأللفية،  التنموية  لألهداف  امتداد  وهي   ،2030 لعام 

التنمية  حتقيق  مجال  في  للتعليم  ال��دول  توليها  التي  األهمية 
األفراد  إثراء كل من  التعليم عنصر قادر على  املستدامة. وألن 
واملجتمعات على حد سواء، وذلك منذ التسعينيات، فإن مجموعة 
من الشركاء في التنمية، با في ذلك املنظمات الدولية وهيئات 
معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة واملنظمات غير 
احلكومية، تشير إلى التعليم باعتباره »مصلحة عامة ومشتركة«.  

إطار الرؤية عدد 3:  التعليم مصلحة مشتركة:

العمومية  املؤسسات  حتويل  املشتركة  املصلحة  مفهوم  يتضمن 
إدخال  في  واجلماعات  للمواطنني  املتزايدة  املشاركة  من خالل 
سياسات وممارسات قابلة للتطبيق للتغلب على املقاربات النفعية 
والفردية وبناء أنظمة تعليمية أكثر دميقراطية. هذه هي املسألة  
األكثر إحلاًحا، خاصة حني ننظر إلى أزمة دول الرفاه في العديد 
التعليم  ل�تنمية  العالم، وعمليات اخلصخصة اجلارية  بلدان  من 

باعتباره سلعة خاصة قابلة للتسويق.

واملجتمع  للجماعات  متزايدة  مشاركة  حتقيق  املتوقع  من  ك��ان 
العديد  ف��ي  احلكومية  غير  األخ���رى  الفاعلة  واجل��ه��ات  امل��دن��ي 
هذه  باعتبار  والعاملي،  الوطني  الصعيدين  على  اإلع��الن��ات،  من 
دميقراطية. أكثر  تعليمية  أنظمة  لبناء  أساسّيًا  ًنا  كوِّ ممُ املشاركة 
)اليونسكو، 2015 ب(. وبالتأكيد، ثمة إقرار بأن تعزيز املؤسسات 
الدميقراطية يحتاج إلى التحفيز من األسفل، ومن قبل املجموعات 

التي توفر القوة الدافعة للتغيير. )أبل وبيان، 1995(.

التساؤل حول جدوى  إلى  باعتباره مصلحة عامة  التعليم  يدعو 
استثمار  مجرد  التعليم  في  يرى  ال��ذي  احلالي  النفعي  النموذج 
تضع  إنسانية  مقاربة  يفضل  وهو  ف��ردي.  واقتصادي  اجتماعي 
األشخاص وعالقاتهم باملجتمع في مركز االهتمام. وتعني هذه 
الرؤية ترقية األبعاد الثقافية واالجتماعية والعالئقية لكل عملية 
تعليمية. إنها رؤية معنية بجعل التعليم أكثر مالءمة خلصوصية 
إبداعية. وهي  وذلك من خالل عملية متكني  املختلفة  احلقائق 
املنافسة  منطق  محل  حت��ّل  التعاون  م��ن  أش��ك��ال  إن��ش��اء  تتطلب 
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االقتصادية مع االعتراف األخالقي بأسس النظرية االقتصادية 
نفسها، تلك التي جتد أساسها في العالقات االجتماعية أكثر من 

املعامالت االقتصادية وأغراض الربح )بروني، 2012( 

املصدر: )لوكتلي 2018( 

التنمية  أهداف  من   4 والهدف  التعليم  في  احلق   2.2.1

املستدامة خلطة 2030

ثمة انعكاس واضح للوعي بالصلة بني التعليم والتنمية في خطة 
التنمية املستدامة لسنة 2030 )جدول أعمال 2030( املعتمدة 
تقترح   .2015 املتحدة في عام  العامة لألمم  من قبل اجلمعية 
هذه اخلطة  العاملية التي  تهدف إلى »القضاء على الفقر بجميع 
وفيما  البلدان  داخ��ل  امل��س��اواة  ع��دم  ومكافحة  وأب��ع��اده،  أشكاله 
االقتصادي  النمو  وخلق  األرض،  كوكب  على  واحل��ف��اظ  بينها، 
17 هدفا  االن��دم��اج االج��ت��م��اع��ي،  وال��ش��ام��ل، وتعزيز  امل��س��ت��دام 
للتنمية املستدامة، وهي أهداف التزمت كل دولة بتحقيقها بحلول 
سنة 2030. وقد مت تخصيص هدف محدد، وهو الهدف الرابع 
للتنمية املستدامة، للتعليم: والهدف هو »ضمان تعليم جيد شامل 

ومنصف، وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع«.

بالتعليم،  الهدف اإلمنائي لأللفية اخلاص  خالًفا ملا سبقه، أي 
يركز الهدف 4 من أهداف التنمية املستدامة على األبعاد املتعددة 
والتركيز على  التعليم،  إلى جودة  اإلش��ارة  للتعليم، با في ذلك 
الهدف  يعتبر  ذلك،  عن  واملتواصل. فضال  الفعال  التعلم  تعزيز 
على  تنطبق  عاملية  أجندة  املستدامة  التنمية  أهداف  من  الرابع 
جميع البلدان، وليس فقط على البلدان ذات الدخل املنخفض، 
اإلمنائية  األه��داف  أن  ذل��ك  النزاعات،  من  املتضررة  والبلدان 
معدل  في  كبيًرا  ارتفاًعا  تعرف  التي  للبلدان  موجهة  لأللفية 

األطفال الذين يغادرون املدرسة مبكرا. 

باإلضافة إلى الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة، أعلنت 
املجموعة التربوية مؤخًرا التزامها  بإعالن »إنتشيون« الذي وقع 

اعتماده في املنتدى العاملي للتعليم في مايو 2015، مؤكدة دعمها 
للهدف 4 للتنمية املستدامة وأجندة 2030. وقد أدى ذلك إلى 
اعتماد إطار عمل التعليم لعام 2030 الذي يوفر إرشادات حول 
الكيفية التي ستمكن البلدان التي تعمل مع اليونسكو والشركاء 
العامليني، من تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة 

)انظر إطار الرؤية 4(.

»أه��داف«  عشرة  املستدامة  التنمية  أه��داف  من  الرابع  للهدف 
الثالثة  تسمى  العاملي،  املستوى  على  للتطبيق  قابلة  مترابطة 

األخيرة منها »وسائل التنفيذ«.

وهذه األهداف هي:

  1.4 بحلول سنة 2030،  ضمان إكمال جميع الفتيات والفتيان 
لتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وعالي اجلودة، يؤدي إلى 

نتائج تعليمية مناسبة وفعالة.

 2.4 بحلول سنة 2030، ضمان حصول جميع الفتيات والفتيان 
السابق  والتعليم  والرعاية  املبكر  النمو  من  جيدة  نوعية  على 

للمرحلة االبتدائية حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي.

النساء  جميع  بني  امل��س��اواة  2030، ضمان  سنة  بحلول   3.4   
يشمل  ج��ي��د،  ومهني  فني  تعليم  على  احل��ص��ول  ف��ي  وال��رج��ال 

اجلامعة.

  4.4 بحلول سنة 2030، ترفيع مهّم في عدد الشبان والكهول 
الذين ميلكون املهارات ذات الصلة، با في ذلك املهارات التقنية 

واملهنية، من أجل احلصول على شغل وريادة األعمال. 

   5.4 بحلول سنة 2030، القضاء على الفوارق بني اجلنسني 
إلى جميع مستويات  الوصول  املساواة في  التعليم، وضمان  في 
التعليم والتدريب املهني فيما يخص الفئات الهشة، با في ذلك 
الذين  واألط��ف��ال  األصليون  والسكان  اإلع��اق��ة  ذوو  األش��خ��اص 

يعيشون في وضع هش. 

6.4 بحلول سنة 2030، ضمان إملام كل الشباب ونسبة كبيرة من 

الكهول، رجاال ونساء، بالقراءة والكتابة واحلساب.  
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  7.4 بحلول سنة 2030، ضمان اكتساب جميع املتعلمني للمعرفة 
واملهارات الالزمة لتعزيز التنمية املستدامة، با في ذلك، ومن 
جملة أشياء أخرى، ما يتحّقق من خالل التعليم ومن أجل التنمية 
املستدامة وأمناط احلياة املستدامة، وحقوق اإلنسان، واملساواة 
بني اجلنسني، وتعزيز ثقافة السالم والالعنف، واملواطنة العاملية 
وتثمني التنوع الثقافي ومساهمة الثقافة في التنمية املستدامة. 

أّما وسائل التنفيذ فهي: 

4.أ بناء وتأهيل املرافق التعليمية املتعلقة باألطفال واإلعاقة واجلندر، 
وتوفير بيئة تعليمية آمنة وغير عنيفة وشاملة وفعالة للجميع. 

  4.ب بحلول سنة 2030، التوسع بشكل كبير في إسناد املنح 
ا بوجه خاص،  الدراسية املتاحة عامليا للبلدان النامية، واألقل منّوً
بالتعليم  االلتحاق  أجل  من  اإلفريقية،  والدول  الصغيرة  واجلزر 
واالت��ص��االت،  املعلومات  وتكنولوجيا  املهني  والتدريب  العالي، 
املتقدمة  ال��ب��ل��دان  ف��ي  والعلمية  والهندسية  التقنية  وال��ب��رام��ج 

والبلدان النامية األخرى.

املعلمني  ع��دد  ف��ي  الكبير  الترفيع   ،2030 سنة  بحلول  4.ج    
املؤهلني. يشمل ذلك التعاون الّدولي في مجال تدريب املدرسني 
الناشئة  ال��دول  وف��ي  خاصة،  من��وا  واألق��ل  النامية  البلدان  في 

الواقعة في اجلزر الصغرى.

جديدة  رؤية   :2030 سنة  إلى  الطريق  في  عدد4:  الرؤية  إطار 

للتعليم ) إعالن »أنشيون«، 2015)

تتمثل رؤيتنا في تغيير احلياة من خالل التعليم، واالقرار بالدور املهم 
األخرى  األه��داف  وحتقيق  للتنمية  رئيًسا  محركا  باعتباره  للتعليم 
بااللتزام  ملّح  شعور  ذلك  في  يحدونا  املستدامة.  للتنمية  املقترحة 
أجندة تربوية واحدة ومتجددة وشاملة وطموحة، ال تذر أحدا لشأنه. 

ثمة إمساك كامل بهذه الرؤية اجلديدة من خالل الهدف 4 من 
وعادل،  شامل  جيد،  تعليم  »ضمان  املستدامة:  التنمية  أه��داف 
وترقية فرص التعلم مدى احلياة للجميع« واألهداف املتصلة به. 

  إنها رؤية تغييرية وعاملية تستكمل »املهمة غير املكتملة« جلدول 
أعمال التعليم للجميع واألهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالتعليم، 

مستوحاة  وه��ي  والوطنية.  العاملية  التعليمية  التحديات  وتتناول 
اإلنسان  حقوق  على  مرتكزة  والتنمية،  للتعليم  إنسانية  رؤي��ة  من 
والكرامة والعدالة االجتماعية  واإلدماج واحلماية والتنوع الثقافي 

والتربوي واللغوي والعرقي واملسؤولية املشتركة واحملاسبة.

 إننا نعيد التأكيد على أن التعليم هو منفعة عامة، وحق أساسي 
من حقوق اإلنسان، وقاعدة لضمان حتقيق احلقوق األخرى. وهو 
والتنمية  االنسان  إنسانية  وحتقيق  والتسامح  للسالم  ض��روري 
التشغيل  لتحقيق  جوهري  التعليم  بأن  ندرك  ونحن  املستدامة. 

الكامل والقضاء على الفقر.

التعلّم واإلنصاف واالدم��اج واجلودة  إتاحة  سنركز جهودنا على 
يعد  إذ  احل��ي��اة.  م��دى  التعلم  مقاربة  ضمن  التعلم،  ومخرجات 
اإلدماج واإلنصاف داخل منظومة التعليم ومن خالله حجر الزاوية 
في أجندة التعليم التغييري، وبالتالي فإننا نلتزم بعاجلة جميع 
إتاحة  في  املساواة  وعدم  والتفاوت  والتهميش  اإلقصاء  أشكال 
ولذلك،ال  التعلم.  ومخرجات  واملشاركة،  التعليم،  إلى  الوصول 
ميكن القول بأن هدفا تعليمّيًا قد حتقق إال إذا حتقق للجميع. 
سياسات  ف��ي  ال��الزم��ة  التغييرات  ب��إج��راء  نلتزم  فإننا  وه��ك��ذا، 
التعليم، ونركز جهودنا على الفئات األكثر حرماًنا وذوي اإلعاقة 

حتديًدا، حتى ال يترك أي شخص لشأنه. 

نحن ملتزمون بجودة التعليم وحتسني نتائج التعلم، وهو ما يتطلب 
تعزيز املدخالت والعمليات، وتقييم النتائج وآليات قياس التقدم. 
سوف نضمن التمكني للمعلمني واملربني، والتوظيف املناسب لهم، 
وتدريبهم بشكل جّيد، مع دعمهم وحتفيزهم ضمن موارد جيدة 

وفعالة توفرها األنظمة احلكومية.

 إن التعليم اجليد يعزز اإلبداع واملعرفة، ويضمن اكتساب املهارات 
األساسية حملو األمية والقدرة على احلساب، فضال عن التحليل 
وحل املشكالت، وغيرها من املستويات املعرفية عالية املستوى، 
واملهارات الشخصية واالجتماعية. كما أنه يطور املهارات والقيم 
ْرِضية  واملواقف التي متّكن املواطنني من التمتع بحياة صحية وممُ
واتخاذ قرارات مستنيرة، واالستجابة للتحديات احمللية والعاملية 
على  والتربية  املستدامة  التنمية  أج��ل  م��ن  التعليم  خ��الل  م��ن 

املواطنة العاملية. 
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2. مبادئ التربية على حقوق اإلنسان وسياساتها:

  1.2 التربية على حقوق اإلنسان في منظومة األمم املتحدة

إن التربية على حقوق اإلن��س��ان ف��ي ح��د ذات��ه��ا ح��ق م��ن حقوق 

ه في التعليم، ذلك أنها تساهم في  اإلنسان وجزء ال يتجزأ من حقِّ

توضيح قيمه الضمنية وأهدافه األساسية.

إن احلقيقة القائلة بأن جميع األنشطة التعليمية يجب أن تكون 

موجهة لزيادة حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، تذكر بشكل واضح 

بأهداف التعليم كما نوقشت في الفصل السابق )الفقرة 1.1.1(.  

ال��دول��ي اخلاص  العهد  )1( من  امل��ادة  تنص  امل��ث��ال،  على سبيل 

»التعليم  أن  على  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق 

يجب أن يعزز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية )...( 

حر،  مجتمع  في  الفعالة  املشاركة  من  األشخاص  جميع  ن  كِّ وميمُ

وجميع  األمم  جميع  بني  والصداقة  والتسامح  التفاهم  ويعزز 

اجلماعات العرقية أو اإلث�نية أو الدينية، وحتقق ترقية أنشطة 

األمم املتحدة للحفاظ على السالم. وعلى نحو مماثل، تؤكد املادة 

ومع اتفاقية حقوق الطفل أن »تربية الطفل يجب أن توجه )...( 

لتنمية احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية«.

األمم املتحدة بالتربية على حقوق اإلنسان: التزام   1.1.2

الدولية  املعايير  وض��ع  في  أساسية  مساهمة  اليونسكو  قدمت 

املتعلقة بأهداف ومضامني التربية على حقوق اإلنسان، بفضل 

والسالم،  والتعاون  التفاهم  أجل  من  بالتعليم  املتعلقة  التوصية 

التي مت  والتربية املرتبطة بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

تبنيها في نوفمبر 1974 )انظرإطار الرؤية عدد5(.

ترتكز  أن  يجب  التعليمية  األنشطة  جميع  أن  على  التأكيد  مع 

على األهداف والغايات احملددة في ميثاق األمم املتحدة ودستور 

اليونسكو واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وال سيما املادة 26، 

تنص هذه التوصية على أن »التعليم الدولي يجب أن يعزز التطور 

باملسؤولية  الشعور  تطور  أن  َويجب  للفرد.  والعاطفي  الفكري 

ا، ويجب أن تؤدي  االجتماعية، والتضامن مع الفئات األقل حّظً

أن  يتعني  كما  اليومي.  السلوك  في  املساواة  مبادئ  احترام  إلى 

التي  واإلمكانات  وال��ق��درات  الصفات  تطوير  في  أيًضا  تساعد 

املستويني  على  للمشاكل  نقدي  فهم  اكتساب  من  الفرد  متكن 

الوطني والدولي«.

 كان إعالن عمل فيينا وبرنامجها لسنة 1993 هو الذي أعطى 
محددين،  ومحتوى  ش��ك��اًل  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  م��ج��ال  ف��ي  للتربية 
مما أّدى إلى جعل العديد من ال��دول األط��راف واملنظمات غير 
وحقوق  العدالة  ع��ن  البحث  ف��ي  فعالة  أداة  تعتبره  احلكومية 
اإلنسان. في اجلزء األول من اإلعالن، )الفقرة 33(، أكد املؤمتر 
العاملي حلقوق اإلنسان من جديد على واجب »ضمان الدول بأن 
كما   األساسية«.  اإلنسان  حقوق  احترام  لتعزيز  موجه  التعليم 

نصت على ذلك العديد من مواثيق حقوق اإلنسان. 

 )...( املزيد من اجلهود  بذل  إلى  املؤمتر  ذل��ك، دعا  فضاًل عن 
للقيام بترفيع كبير في املوارد املخصصة للبرامج التي تهدف إلى 
والبنية  الوطنية  واملؤسسات  الوطنية  التشريعات  وتعزيز  إنشاء 
والدميقراطية،  القانون  سيادة  تدعم  التي  الصلة  ذات  التحتية 
واملساعدة االنتخابية والتوعية بحقوق اإلنسان من خالل التدريب 
والتدريس واملشاركة الشعبية واملجتمع املدني )الفقرة 34(. لقد 
مت التنصيص على األحكام املتعلقة مباشرة بإنشاء ثقافة حقوق 
اإلنسان من خالل التربية على حقوق اإلنسان في اجلزء الثاني 

من اإلعالن وبرنامج العمل:

ث.-التربية-على-حقوق-اإلنسان:

 78. يعتبر املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان أن التربية على حقوق 
اإلنسان والتدريب واإلعالم العام مسائل ضرورية لتعزيز وحتقيق 
عالقات ثابتة ومتناغمة بني املجتمعات لترقية التفاهم املتبادل 

والتسامح والسالم. 
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79. على الدول أن تسعى جاهدة للقضاء على األمية وأن توجه 

احترام  وتعزيز  اإلنسان  لشخصية  الكاملة  التنمية  نحو  التعليم 

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية. َويدعو املؤمتر العاملي حول 

حقوق اإلنسان جميع الدول واملؤسسات لتضمني حقوق اإلنسان، 

والقانون اإلنساني، والدميقراطية وسيادة القانون َعلَى أّنها مواد 

في مناهج جميع املؤسسات التعليمية وذلك في األطر الرسمية 

وغير الرسمية. 

السالم  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  على  التربية  تتضمن  أن  ينبغي   .80

وال��دمي��ق��راط��ي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة وال��ع��دال��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، مثلما وق��ع 

اإلنسان،  واإلقليمية حلقوق  الدولية  البنود  في  عليه  التنصيص 

االل��ت��زام  وتعزيز  املشتركني  وال��وع��ي  التفاهم  حتقيق  أج��ل  م��ن 

العاملي بحقوق اإلنسان. 

81.  مع األخذ بعني االعتبار خّطة العمل العاملية حول التربية 

 1993 مارس  في  املعتمدة  والدميقراطية،  اإلنسان  على حقوق 

اإلنسان  حقوق  أجل  من  التربية  حول  الدولي  املجلس  ِقبَل  من 

والدميقراطية املتفرع عن منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم 

والثقافة، وغيرها من بنود حقوق اإلنسان.

  يوصي املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان بأن تقوم الدول بتطوير 

برامج واستراتيجيات محددة لضمان أكبر قدر من التربية على 

حقوق اإلنسان ونشر املعلومات العامة، مع مراعاة خاصة حلقوق 

اإلنسان، واحتياجات النساء.

  82. على احلكومات أن تعزز الوعي بحقوق اإلنسان، والتسامح 

املتبادل، وذلك بساعدة املنظمات احلكومية الدولية، واملؤسسات 

مبادرات  تطلق  أن  وعليها  احلكومية.  غير  واملنظمات  الوطنية، 

العامة  املعلومات  ون��ش��ر  اإلن��س��ان،  ح��ق��وق  على  التربية  ت��دع��م 

برامج املساعدة  أن تكون  بصفة فعالة في هذا املجال. وينبغي 

املتحدة  األمم  ملنظومة  التابعة  والفنية  االستشارية  واخلدمات 

قادرة على االستجابة الفورية لطلبات الدول املتعلقة باألنشطة 

التعليمية والتدريبية في مجال حقوق اإلنسان وللتربية اخلاصة 

املتعلقة باملعايير، كما مت تضمينها في بنود حقوق اإلنسان الدولية 

والقانون اإلنساني، وتطبيقها على مجموعات خاصة مثل القوات 

العسكرية واملوظفني املعنيني بإنفاذ القانون، والشرطة وموظفي 

الصحة.

كما يتعني أيًضا النظر في إعالن عشرية األمم املتحدة للتربية 

األنشطة  ه��ذه  وتشجيع  ترقية  أج��ل  م��ن  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  على 

التربوية والتركيز عليها«.

العامة  اجلمعية  أعلنت  العاملي،  فيينا  مؤمتر  اقتراح  على  وبناء 

لألمم املتحدة، في قرارها 184/49 املؤرخ  في 23 كانون األول/ 

-1995( اإلنسان  حقوق  على  التربية  عشرية   1994 ديسمبر 

بخطة  ورحبت   ،1995 يناير/جانفي   1 في  تبدأ  التي   )2004

العمل لهذه العشرية  الواردة في تقرير األمني العام.

وطنية  خطط  وتنفيذ  صياغة  تشجيع  إل��ى  العشرية  تهدف 

شاملة وفعالة ومستدامة للتربية على حقوق اإلنسان، وتعزيز 

الشراكات في جميع املستويات. وقد أبرز تقييم األمم املتحدة 

ملستوى التقدم أن العشرية »وضعت التربية على حقوق اإلنسان 

في ج��دول األع��م��ال«، وس��اع��دت على زي��ادة الوعي بضرورة 

للتعاون  إط���اًرا  وقدمت  اإلن��س��ان،  حقوق  مجال  في  التثقيف 

الدولي في هذا املجال.   

للذين  اإلنسان  حقوق  على  التربية  عملية  العشرية  سهلت  كما 

ش���ارك���وا ف��ي األن��ش��ط��ة ذات ال��ص��ل��ة، وش��ج��ع��ت اآلخ���ري���ن على 

رت هذه العشرية منصة للحوار  تطويرها. وفي بعض الدول، َوفَّ

الوطنية  اإلن��س��ان  ومنظمات حقوق  احل��ك��وم��ات،  ب��ني  وال��ت��ع��اون 

واملنظمات غير احلكومية. وفي نهاية العشرية، أدركت املفوضية 

السامية حلقوق اإلنسان أهمية استمرار وجود إطار عاملي للتربية 
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اجلماعية  الرؤية  من  ن��وع  توفير  أج��ل  من  اإلنسان  حقوق  على 

املشتركة واألهداف والعمل وفرصة لزيادة الشراكات على جميع 

املستويات. 

 10 في  املتحدة  ل��ألمم  العامة  اجلمعية  أعلنت  السبب،  ولهذا 

اإلنسان  حقوق  على  للتربية  العاملي  البرنامج   2004 ديسمبر 

قيد اإلع��داد(. فعوض إطار زمني محدود مثل عقد   – 2005(

من الزمان، اتفقت   املجموعة الدولية على فكرة برنامج مفتوح 

ومهيكل حول سلسلة من املراحل.

 ركزت املرحلة األولى )2005-2009( على التربية على حقوق 

اإلنسان في أنظمة املدارس االبتدائية والثانوية. وركزت املرحلة 

التعليم  تعليم حقوق اإلنسان في  2010-2014( على   ( الثانية 

واملربني  للمدرسني  احلقوق  على  التدريب  برامج  وعلى  العالي 

املرحلة  َوتركز  والعسكريني.  القانون  تنفيذ  وأع��وان  واملوظفني 

األول��ى  املرحلتني  تنفيذ  تعزيز  على   )2019-2015( الثالثة 

والثانية وتطوير التدريب في مجال حقوق اإلنسان لإعالميني 

والصحفيني.   
 

أجل  من  التربية  حول  اليونسكو  توصية  عدد5:  الرؤية  إط��ار 

بحقوق  املتعلقة  والتعليم،  والسالم  والتعاون  الدولي  التفاهم 

اإلنسان واحلريات األساسية

I - أهمية املصطلحات

1. أهداف هذه التوصية:

الذي  االجتماعية  للحياة  الكامل  املسار  »تربية«  كلمة  تعني  أ(   
يتطوروا  أن  االجتماعية  واملجموعات  األف��راد  خالله  من  يتعلم 
وضمن  وال��دول��ي��ة،  الوطنية  املجموعات  لصالح  وذل���ك  ب��وع��ي، 
قدراتهم الشخصية ومواقفهم واستعداداتهم ومعرفتهم. إن هذا 

املسار ال يقتصر على أي أنشطة محددة.

و»ال��س��الم«  و»ال��ت��ع��اون«  ال��دول��ي«  »التفاهم  م��ف��ردات  تعتبر  ب( 
بني  الودية   العالقات  مبدإ  على  مبنًيا  للتجزئة،  قابل  غير  كاًل 
الشعوب والدول ذات األنظمة االجتماعية والسياسية املختلفة،   
وعلى احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية. في نص هذه 
في  املصطلحات  لهذه  املختلفة  املدلوالت  وقع جتميع  التوصية، 

تعبير موجز، »التعليم الدولي.«

التي  تلك  األساسية« هي  و»احل��ري��ات  اإلنسان«  »حقوق  إن  ج(   
ِدّدْت في ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  حمُ
واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاصة  الدولية  واملواثيق 

والثقافية، وغيرها من احلقوق املدنية والسياسية. 

III - املبادئ التوجيهية

  3. يجب أن يكون التعليم مشبًعا باألهداف واملقاصد املنصوص 
واإلع��الن  اليونسكو،  ودس��ت��ور  املتحدة،  األمم  ميثاق  في  عليها 
العاملي حلقوق اإلنسان، خصوصا املادة 26، الفقرة 2، من البيان 
إلى  التعليم  ه  يمَُوجَّ أن  أنه: »يجب  والذي ينص على  آنفا  املذكور 
حقوق  احترام  وتعزيز  اإلنسان  لشخصية  الكامل  النمو  حتقيق 
اإلنسان واحلريات األساسية. ويجب أن يعّزز التفاهم والتسامح 
والصداقة بني جميع األمم، وجميع اجلماعات العرقية أواإلثنية 
أو الدينية، وترقية أنشطة األمم املتحدة للحفاظ على السالم«.
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  4. لتمكني كل شخص من اإلسهام بنشاط في حتقيق األهداف 
والتعاون  الدولي  التضامن  ولتعزيز   ،3 الفقرة  في  إليها  املشار 
األف��راد  حياة  ف��ي  تؤثر  التي  العالم  مشاكل  ح��ل  ف��ي  ال��الزم��ني 
يجب  واحلريات،  األساسية  احلقوق  ممارسة  أثناء  واملجتمعات 

اعتبار األهداف التالية مبادئ توجيهية للسياسة التعليمية:

وجميع  مستوياته  كل  في  للتعليم  كوني  ومنظور  دول��ي  بعد  أ(   
أشكاله.   

 ب( تفّهم واحترام جلميع الشعوب وثقافاتها وحضاراتها، وقيمها 
وأساليب عيشها، با في ذلك الثقافات العرقية احمللية وثقافات 

األمم األخرى.

 ج( وعي بالترابط العاملي املتزايد بني الشعوب واألمم. 

 د( قدرة على التواصل مع اآلخرين.  

 ه�( وعي ليس فقط باحلقوق، ولكن أيًضا بالواجبات املفروضة 
على األفراد واجلماعات والدول جتاه بعضها البعض.

 و( فهم لضرورة التضامن والتعاون الدوليني. 

وبلده  جماعته  مشاكل  حل  في  للمشاركة  الفرد  استعداد  ز(   
والعالم بأسره.

واملعلومات  والتدريب  التعليم  بني  اجلمع  يعزز  أن  يجب   .5    
املناسبني  والعاطفي  الفكري  النمو  ال��دول��ي،  والتعليم  والعمل 
للفرد. يجب أن يطّور الشعور باملسؤولية االجتماعية والتضامن 
ا، وأن يؤدي إلى مراعاة مبادئ املساواة  مع املجموعات األقل حّظً
تطوير  على  كذلك  يساعد  أن  يجب  كما  اليومي.  السلوك  في 
الصفات والقدرات التي متّكن الفرد من اكتساب الفهم النقدي 
للمشاكل على املستويني الوطني والدولي، ولفهم وشرح احلقائق 
في  باملشاركة  والقبول  مجموعة،  في  والعمل  واألفكار،  واآلراء 
املطبق  لإجراء  األساسية  القواعد  ومراعاة  احل��رة،  املناقشات 
على أي مناقشة، وبناء األحكام القيمية والقرارات على التحليل 

العقالني للحقائق والعوامل ذات الصلة.

  6. يجب أن تشدد التربية على عدم جواز اللجوء إلى احلرب 
ألغراض التوسع والعدوان والهيمنة، أو استخدام القوة والعنف 
ويتحمل  يفهم   ك��ل شخص  أن جتعل  وي��ج��ب  ال��ق��م��ع،  أج��ل  م��ن 
في  تساهم  أن  يجب  كما  ال��س��الم.  على  للحفاظ  مسؤولياته 
املتعلقة  واألن��ش��ط��ة  ال��ع��امل��ي  ال��س��الم  وت��ع��زي��ز  ال��دول��ي  التفاهم 
بالنضال ضد االستعمار، واالستعمار اجلديد بجميع أشكالهما 
والفاشية  العنصرية  وأن��واع  أشكال  جميع  وض��د  ومظاهرهما، 
التي  األخرى  األيديولوجيات  إلى  باإلضافة  العنصري،  والفصل 
أغراض  تتعارض مع  والتي  والعنصرية،  الوطنية  الكراهية  تمُولِّد 

هذه التوصية.

والتدريب في مجال  التربية  ح��ول  املتحدة  األمم  إع��الن   2.1.2

حقوق اإلنسان. إّن أهّم مرجع عاملي لفهم دور وداللة التربية على 
حقوق اإلنسان داخل منظومة األمم املتحدة هو بالتأكيد إعالن 
والتدريب في مجال حقوق اإلنسان  التربية  املتحدة حول  األمم 

)2011( )انظر إطار الرؤية  أدناه(. 

أنها »كل ما  »التربية على حقوق اإلنسان« على  يعّرف اإلع��الن 
إلى  تهدف  تعليم  وأنشطة  وتوعية  ومعلومات  وتدريب  تربية  هو 
دعم االحترام العاملي، والتقّيد بجميع حقوق اإلنسان واحلريات 
انتهاكات حقوق االنسان، وذلك  األساسية، با يساهم في منع 
والفهم، وتطوير  واملهارات  باملعرفة  تزويد األشخاص  من خالل 
مواقفهم وسلوكياتهم، والتمكني لهم حتى يساهموا في بناء  ثقافة 

عاملية حلقوق اإلنسان وتعزيزها«.

)املادة 2(.   

إن الفكرة الرئيسية التي يحملها هذا اإلعالن هي أن حقوق اإلنسان 
ال تقتصر فقط على زيادة املعرفة بعايير حقوق اإلنسان وبنودها، 
املعايير  هذه  بنشاط،  يترجمون،  الناس  بجعل  تتعلق  أيًضا  ولكنها 
لفائدة  اإلنسان  حقوق  احترام  وتعزيز  حياتهم،  حتسني  أج��ل  من 
الذي  السبب  األوس��ع. هذا هو  السياق االجتماعي  اآلخرين، وفي 
يجعل التربية على حقوق اإلنسان مسألة محورية في سبيل التحقيق 
حقوقهم  معرفة  إلى  الناس  يحتاج  لذلك  اإلنسان:  الكامل حلقوق 
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39 2. مبادئ التربية على حقوق اإلنسان وسياساتها:

التي تقوم عليها، وآليات حماية هذه احلقوق من  واملعايير والقيم 
أجل التمتع بها وممارستها واحترامها ودعم حقوق اآلخرين. 

التربية على حقوق  تعنيه  ما  أيًضا  املتحدة  األمم  إعالن  يوضح 
اإلنسان من حيث عملية التعلم واحملتويات واحمليط. َوتنص املادة 
2 على أن التربية على حقوق اإلنسان يجب أن تكون حول حقوق 

اإلنسان ومن خاللها ومن أجلها.  

   إذا كانت »التربية على حقوق اإلنسان« تتضمن توفير املعرفة 
وحمايتها  وآل��ي��ات��ه��ا،  وم��ب��ادئ��ه��ا  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  معايير  وف��ه��م 
وتعزيزها، فإن »التربية من خالل حقوق اإلنسان« تشمل التعلم 
واملتعلمني.  امل��ربِّ��ني  م��ن  ك��ل  وال��ت��دري��س بطريقة حت��ت��رم ح��ق��وق 
وأخ��ي��ًرا، ف��إن ع��ب��ارة »التربية م��ن أج��ل حقوق اإلن��س��ان«  تعني 
وق��ادرة على جعل  تكون متكينية  أن  التربوية يجب  أن األنشطة 
حقوق  ويحترمون  وميارسونها،  بحقوقهم  يتمتعون  األش��خ��اص 

اآلخرين ويدعمونها.

أن  يجب  اإلنسان  حقوق  على  التربية  أن  أيًضا  اإلع��الن  يوضح 
في  باألنشطة  تبدأ  احلياة،  م��دى  تعلم  عملية  حتقيق  تستهدف 
ذلك  بكثير، با في  ذلك  أبعد من  إلى  تذهب  ولكنها  امل��دارس، 
مراحل  وجميع  شخصيته  الفرد  فيها  يطور  التي  األط��ر  جميع 
واملستمر  ال��واس��ع  التربوي  امل��س��ار  ه��ذا  إن  املجتمع.  ف��ي  حياته 
أساسي حلماية ودعم حركة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
حقوق  على  التربية  تصلح  أول��ى،  ناحية  فمن  متعددة.  بوسائل 
وم��ب��ادئ حقوق  وق��ب��ول معايير  والفهم،  ال��وع��ي  ل��زي��ادة  اإلن��س��ان 
اإلنسان العاملية. ومن ناحية ثانية، تساهم هذه التربية في تطوير 
ثقافة عاملية حلقوق اإلنسان، فيدرك اجلميع من خاللها حقوقهم 
ومسؤولياتهم مع احترام حقوق اآلخرين. من ناحية ثالثة، تسعى 
حقوق  الفعال جلميع  التحقيق  إلى  اإلنسان  حقوق  على  التربية 
اإلنسان، وتعزيز التسامح وعدم التمييز واملساواة، وضمان تكافؤ 
الفرص للجميع دون أي متييز. أخيًرا، تساهم التربية على حقوق 
اإلن��س��ان،  وجت���اوزات حقوق  انتهاكات  م��ن  الوقاية  ف��ي  اإلن��س��ان 
ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية والتنميط والتحريض 
تكمن  التي  املسبقة  واألحكام  الضارة،  واملواقف  الكراهية،  على 

وراءها والقضاء عليها.

على  التربية  لتحقيق  فعله  ال��دول  على  ينبغي  با  يتعلق  وفيما 
حقوق اإلنسان، يحدد إعالن األمم املتحدة عدًدا من اإلجراءات 

التي تشمل:

أ( اعتماد إجراءات تشريعية وإدارية )املادة 7 )3((.

في  اآلخرين  واملربني  واملدربني  للمعلمني  املناسب  التدريب  ب( 
مجال حقوق اإلنسان، )املادة 7 )4((.

ج( تطوير االستراتيجيات والسياسات وخطط العمل والبرامج، عند 
االقتضاء، لتنفيذ التربية على حقوق اإلنسان والتدريب، مثل تضمني 

هذه االستراتيجيات في املدرسة ومناهج التدريب )املادة 8 )1((.

د( متكني مؤسسات حقوق االنسان الوطنية  كي تلعب دوًرا في 
تعزيز التربية على حقوق اإلنسان )املادة 9(.

مثلما الحظ »أنطونيو بابيسكا« )2010(  الذي شارك بنشاط 
في مبادرات املنبر التي دعمت جلنة املجلس االستشاري حلقوق 
اإلنسان في صياغة إعالن األمم املتحدة حول التربية والتدريب 
على  اإلنسان  حقوق  على  التربية  ترتكز  اإلن��س��ان،  حقوق  على 
الشاملة  طبيعتها  بسبب  وذلك  للجميع«،  اإلنسان  »حقوق  شعار 

واإلدماجية: 

ميثل مبدأ جميع حقوق اإلنسان للجميع األساس املنطقي الشامل 
واإلدماجي لثقافة حقوق اإلنسان، وال سيما التربية والتدريب في 
مجال حقوق اإلنسان. كما يتناغم هذا الشعار جيًدا مع الرسالة 
امللحة التي يوفرها اجلمع بني امل��ادة 1 وامل��ادة 28 من اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان: يولد جميع الناس أحراًرا ومتساوين في 
أن  والوجدان، وعليهم  العقل  وِهبمُوا  الكرامة واحلقوق. وهم قد 
يعاملوا بعضهم بعًضا بروح اإلخاء. ولكل فرد حق التمتع بنظام 
واحلريات  احلقوق  ظله  في  تتحَقق  أن  ميكن  ودول��ي  اجتماعي 

املنصوص عليها في هذا اإلعالن حتقًقا تاًما. )املادة 28(

غني عن القول إّنه في عصر الترابط الكوني ومسارات التشابك 
)عاملية(  مشتركة  موجهة  بوصلة  إل��ى  ال��رج��وع   ينبغي  العوملي، 
لتحقيق وتطبيق احلكم الرشيد والفعال. )...( إن أولئك الذين 
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2. مبادئ التربية على حقوق اإلنسان وسياساتها:40

املبادئ  ويعززون  اإلنسان يساهمون  ويدربون على حقوق  يربون 
والقيم الدستورية على املستوى الوطني واإلقليمي والدولي. ومن 
أجل وضع نظام حقيقي للتربية والتدريب على حقوق االنسان، من 
الضروري أن نكون على وعي  باألهمية الثورية وبتأثير اإلعالن 
اإلنسان،  على  املرتكز  الدولي  للقانون  املصادر  مصدر  العاملي، 
وحصيلة الثقافة التي متد جسور التواصل مع الثقافات واألديان 

واحلضارات املختلفة.  

حلقوق  الالحقة  القانونية  والنصوص  العاملي  االع���الن  يحمل 
رمُ بثمن بسبب إعالنه أن الكرامة  اإلنسان فضاًل تاريخّيًا ال يمَُقدَّ
البشرية  األس��رة  أف��راد  جميع  بني  املتساوية  واحلقوق  املتأصلة 
يشكالن القيمة التي تتأسس عليها احلرية والعدالة والسالم في 
العالم. َومتثل قيمة كرامة اإلنسان وجميع احلقوق األصيلة، با 
في ذلك احلق في التعليم، أولوية متقدمة على أية قيمة أخرى 

في أي نظام سياسي« )ص 96(. 

  يشير »بابيسكا« بقوة أيًضا إلى ضرورة تطوير مقاربة متكاملة 
إذ  االنسان:  حقوق  على  والتدريب  التربية  وإنفاذ  تصميم  عند 
تتضمن املقاربة الشاملة واإلدماجية للتربية والتدريب على حقوق 
وتعدد  املوضوعي،  باحملتوى  يتعلق  فيما  األبعاد  تعدد  االنسان 
االختصاصات والتوّجه نحو الفعل فيما يتعلق بالطريقة. يجب أن 
تشمل التربية على حقوق اإلنسان جميع البشر أّيًا كانت أعمارهم 

ا مدى احلياة. وحالتهم باعتبار ذلك مساًرا مستمّرً

واإلدم��اج،   التمييز،  املساواة، وعدم  األساسية هي  املعايير  إن    
وتكافؤ الفرص، والتضامن، واملصلحة الفضلى لألطفال. ويشمل 
االنسان  حقوق  على  والتدريب  للتربية  األبعاد  املتعدد  املضمون 
والثقافية  املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية  احلقوق 
التي  والبيئة(  والتنمية  ال��س��الم  مجال  )ف��ي  التضامن  وح��ق��وق 
وعدم جتزئة جميع  الترابط  ملبدإ  وفًقا  كلها  تتحقق  أن  يتوجب 
حقوق اإلن��س��ان، وه��و م��ا يشير إل��ى امل��رج��ع ال��وج��ودي لسالمة 

اإلنسان )اجلسد والروح(. 

الفردية  احل��ق��وق  رب��ط  يجب  امل��ت��ك��ام��ل،  املخطط  ه��ذا  ضمن 
وحقوق التضامن باالستراتيجيات الكبيرة واملتعددة األبعاد مثل 
للتربية  املتكاملة  املقاربة  إن  البشري.  واألمن  البشرية  التنمية 
والتدريب على حقوق االنسان تتميز كذلك بقدرتها على تعبئة 
املؤسسات العامة واجلهات الفاعلة اخلاصة على أساس مبدإ 
يعني إش��راك جهات فاعلة أخرى في  السلطة، وهو ما  تفريع 
واحلكومات  احلكومية  غير  املنظمات  ذل��ك  في  با  املجتمع، 
احمللية للتربية والتدريب على حقوق االنسان مهمتان أساسيان: 
واختزال  النظامي،  وغير  الرسمي  التعليم  عبر  التربية  تعميم 
)الرعاية  مثل  بواضيع  الصلة  ذات  واملستويات  القطاعات 
الصحية واخلدمات االجتماعية والقضاء والعسكر، وغيرها(. 
التعليم احمل��ددة: تعليم من  أنواع  وهي تنحو إلى احتواء جميع 
الفعالة  واملواطنة  الثقافي،  والتواصل  والسالم،  التنمية،  أجل 

والدميقراطية، والبيئة، إلخ. )...(. 

التربية  أن  هي  املتكاملة  للمقاربة  االستراتيجية  الرسالة  إن 
والتدريب على حقوق اإلنسان يجب أن يتضمنا أيًضا معلومات 
حول كيفية هندسة حوكمة عاملية جيدة تسمح بتنمية مسارات 
دمي��ق��راط��ي��ة ت��ش��ارك��ي��ة ومت��ث��ي��ل��ي��ة،  وم��ؤس��س��ات داخ���ل ال��دول��ة 

وخارجها.

إن انفاذ كل حقوق اإلنسان لصالح اجلميع والدميقراطية الكونية 
االل��ت��زام  يسير  أن  يجب  متحايثان.  عنصران  للحدود  العابرة 
بدمقرطة املؤسسات الدولية ابتداء من األمم املتحدة، جنًبا إلى 
جنب مع مبادرات تعزيز قدراتها في احلوكمة متعددة املستويات 

وذات البعد الدولي وفقا ملبدإ تفريع السلطة.« )ص 99-96( 

وقد أكد »بابيسكا« بعد ذلك على الروابط العميقة بني التربية 
اجلامعة  املدينة  وف��ك��رة  اإلدم���اج  وتعزيز  اإلن��س��ان  حقوق  على 

واملواطنة املتعددة واحلوار بني الثقافات.

والتدريب  للتربية  الشاملة  املقاربة  من  هام  تخصيص فصل  مت 
للقانون  ووفًقا  النشطة.  املواطنة  ملوضوع  اإلنسان  حقوق  على 
الدولي حلقوق اإلنسان واملواطنة، يجب تعريف املواطنة على أنها 
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الوضع القانوني لإنسان في الفضاء املناسب لذلك القانون، أي 
في الفضاء الدستوري العاملي الذي يتحايث مع الفضاء احليوي 

جلميع أفراد األسرة البشرية.

إن مواطنة حقوق اإلنسان ليست هبة من أحد ولكنها  مسألة 
تتطلب ببساطة االقرار بها، ألن حاملها هو احلامل األصلي لها.

فكلُّ البشر هم بحكم طبيعتهم، وبوجب القانون الدولي، مواطنو 
مواطنة  هي  األول��ي  معناها  في  املواطنة  ه��ذه  األرض��ي��ة.  الكرة 
عاملية مشتركة. إن املواطنة الوطنية أو شبه الوطنية أو األوروبية 
هي جنسيات مكملة، وبهذه الصفة، ينبغي أن تكون  متسقة  مع 
استعارة  نستخدم  أن  ميكن  لإنسان.  األصلي  القانوني  الوضع 
املواطنة  تصور  ميكن  احل��اض��ر،  ال��وق��ت  ف��ي  التعليمي:  لهدفنا 
القانوني لإنسان وجذورها  هي  الوضع  كشجرة ميثل جذعها 
الوطنية وشبه  املتأصلة، وفروعها هي اجلنسية  حقوق اإلنسان 
يتناسب  شعار  هو  التنوع«  إط��ار  في  و»متحدون   )...( الوطنية. 
الوحدة  العاملية: في هذه احلالة، تعني  املواطنة  جيًدا مع هوية 
الهوية الوجودية لإنسان التي يقع إثراؤها وتطويرها في مختلف 
املواطنة  َوتلخص  واملؤسسية.  والسياسية  الثقافية  السياقات 
العاملية وتنتج وصاًل متناغًما بني  أمناط املواطنة البيروقراطية، 
واملدينة اجلامعة هي املكان الذي يدعم هذا املسار: إن املواطنة 

املتعددة واملدينة اجلامعة أمران متالزمان.

الثقافات حتديًدا،  بني  احلوار  ومن خالل  اجلامعة،  املدينة  في 
تتطور ديناميات الهوية / الهويات في اجتاه هوية مدنية متعالية، 
امل��دن��ي،  التضامني  ال��وع��ي  م��ن  أع��ل��ى  درج���ة  أو  متفوقة،  ه��وي��ة 
ومتجاوز  لألراضي  وعابر  عاملي  ألنه  أص��اًل  علماني  وعي  وهو 
التي  الكاملة  الهوية  هي  املتعالية  املدنية  الهوية  إن  للثقافات. 
املسؤوليات  تقاسم  األف��راد، وهي هوية منفتحة على  يستبطنها 
في املدينة اجلامعة وفي البحر األبيض املتوسط   اجلامع، وفي 
املدرسة....  وفي  املتحدة اجلامعة،  األمم  وفي  أوروبا اجلامعة، 

اجلامعة«. )ص 101-100(.

التربية  ب��ش��أن  امل��ت��ح��دة  األمم  إع����الن   :6 ع���دد  ال���رؤي���ة  إط����ار 

والتدريب على حقوق اإلنسان )2011)

املادة 1

حول  املعلومات  وتلقي  والسعي  املعرفة  في  احل��ق  ف��رد  لكل   .1
جميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وينبغي أن يكون له 

حق الوصول إلى التربية والتدريب في مجال حقوق االنسان. 

ضروريان  اإلنسان  حقوق  مجال  في  والتدريب  التثقيف  إن   .2
لتعزيز االحترام والتقيد العامليني بجميع حقوق اإلنسان واحلريات 
الكونية، وعدم قابليتها للتجزئة  األساسية للجميع، وفقا ملبادئ 

وترابطها. 

3. يسمح التمتع الفعلي بجميع حقوق اإلنسان، وال سيما احلق 
التثقيف  إل��ى  بالوصول  املعلومات،  إل��ى  وال��وص��ول  التعليم  ف��ي 

والتربية في مجال حقوق اإلنسان.

املادة 2

1. يشمل التثقيف والتربية في مجال حقوق اإلنسان كل املعلومات، 
والتوعية واألنشطة التعليمية الهادفة إلى تعزيز االحترام والتقيد 
العامليني بجميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملساهمة، 
من بني أمور أخرى، في منع انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان 
وتطوير  والفهم  واملهارات  باملعرفة  األشخاص  تزويد  خالل  من 
مواقفهم وسلوكياتهم، والتمكني لهم حتى يساهموا في بناء ثقافة 

عاملية حلقوق اإلنسان وتعزيزها.

2. يشمل التثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان:

 أ( التثقيف في مجال حقوق اإلنسان الذي يتضمن توفير املعرفة 
إليها  تستند  التي  والقيم  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  معايير  وفهم 

وآليات حمايتها.  

 ب( التعليم من خالل حقوق اإلنسان الذي يتضمن التعلم والتدريس 
بطريقة حتترم حقوق املعلمني واملتعلمني على حد سواء. 

يتضمن متكني  ال��ذي  اإلن��س��ان  حقوق  مجال  ف��ي  التثقيف  ج(   
األشخاص حتى يتمتعوا بحقوقهم وميارسوها، مع احترام حقوق 

اآلخرين ودعمها. 
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املادة 3

مستمر  مسار  اإلنسان  مجال حقوق  في  والتدريب  التثقيف   .1
مدى احلياة، َويهم جميع األعمار. 

  2. يشمل التثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان جميع 
التحضيرية  املرحلة  ذل��ك  ف��ي  ب��ا  ومستوياته،  املجتمع  فئات 
االعتبار  بعني  األخ��ذ  مع  والعالي،  والثانوي  االبتدائي  والتعليم 
احلرية األكادميية كلما كان ذلك ضرورّيًا، وجميع أشكال التعليم 
والتدريب والتعلم، سواء كان ذلك في إطار عام أو خاص، رسمي 
أو غير رسمي. ويشمل هذا فيما يشمل التدريب املهني، َوتدريب 
والتعليم  املستمر  والتعليم  الدولة،  ومسؤولي  واملعلمني  املدربني 

الشعبي، واإلعالم العمومي، وأنشطة التوعية باخلصوص.

3. يجب أن يستخدم التثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان 
لغات وأساليب مناسبة للفئات املستهدفة، مع مراعاة احتياجاتهم 

اخلاصة وشروطهم.

املادة 4

يجب أن يستند التثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان على 
الصلة  ذات  واملعاهدات  اإلنسان  العاملي حلقوق  مبادئ اإلعالن 

والبنود من أجل: 

 أ( التوعية والفهم وقبول معايير ومبادئ حقوق اإلنسان العاملية، 
إضافة إلى الضمانات على املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية 

حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.

اجلميع  فيها  يكون  اإلن��س��ان  حلقوق  عاملية  ثقافة  تطوير  ب(   
اآلخرين  بحقوق  يتعلق  فيما  ومسؤولياتهم  حلقوقهم  مدركني 
حر  مجتمع  ف��ي  م��س��ؤواًل  عضوا  باعتباره  ال��ف��رد  تنمية  وترقية 

ومسالم وتعددي وجامع. 

وتعزيز  اإلنسان  الفعال جلميع حقوق  اإلعمال  إلى  السعي  ج(   
التسامح وعدم التمييز واملساواة.  

 د( ضمان تكافؤ الفرص للجميع من خالل الوصول إلى تربية 
وتثقيف جيدين على حقوق اإلنسان، دون أي متييز. 

اإلن��س��ان،  حقوق  وجت����اوزات  انتهاكات  منع  ف��ي  املساهمة  ه���(   
ومكافحة واستئصال جميع أشكال التمييز والعنصرية والتنميط 

املسبقة  واألحكام  الضارة  واملواقف  الكراهية  على  والتحريض 
الكامنة وراءها. 

املادة 5

1.  يجب أن يستند التثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان، 
مبادئ  على   العموميون،  أم  اخل��واص  الفاعلون  به  ل  تَكفَّ س��واء 
والفتيان وبني  الفتيات  بالعالقة بني  يتعلق  فيما  املساواة، سيما 

النساء والرجال، والكرامة اإلنسانية واإلدماج وعدم التمييز. 

2.  ينبغي أن يكون التثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان 
م��ت��اح��نْي جلميع األش���خ���اص، وي��ج��ب أن ي��أخ��ذا ف��ي االع��ت��ب��ار 
التحديات والعوائق التي يواجهانها، وكذلك احتياجات وتوقعات 
األشخاص املوجودين في أوضاع هشة، با في ذلك األشخاص 
في  واملساهمة  البشرية،  والتنمية  التمكني  لتعزيز  اإلعاقة،  ذوو 
التهميش، ومتكني اجلميع من  أو  القضاء على أسباب اإلقصاء 

ممارسة كل حقوقهم. 

3. يجب أن تشمل عملية التثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان 
اجلميع، وتثري وتستلهم تنوع احلضارات واألديان والثقافات وتقاليد 

الدول املختلفة، كما تنعكس في عاملية حقوق اإلنسان.

   4. يجب أن يأخذ التثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنسان 
في االعتبار الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية املختلفة، 
وذلك بالتوازي مع تعزيز املبادرات احمللية من أجل تشجيع تبني 
الهدف املشترك املتمثل في حتقيق جميع حقوق اإلنسان للجميع. 

املادة 6

مجال  ف��ي  وال��ت��دري��ب  التثقيف  عملية  تستفيد  أن  ي��ج��ب   .1
اجلديدة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  من  اإلنسان  حقوق 
وتستخدمها، وكذلك وسائل اإلعالم لتعزيز جميع حقوق اإلنسان 

واحلريات األساسية.  

  2. ينبغي تشجيع الفنون باعتبارها وسيلة للتدريب والتوعية في 
مجال حقوق اإلنسان. 
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اإلنسان حقوق  على  للتربية  أوروبا  مجلس   2.2

املواطنة  على  للتربية  أوروبا  مجلس  ميثاق   .1.2.2

الدميقراطية وحقوق اإلنسان

وتعزيزها،  اإلنسان  حقوق  حلماية  اإلقليمية  النظم  بخصوص 
وضع  ل�مناقشة  خ��اص  بشكل  ا  مهّمً أوروب���ا  مجلس  عمل  يعتبر 
املعايير وتنفيذ السياسات املتعلقة بتعليم حقوق اإلنسان. يعترف 
مجلس أوروبا بالتعليم باعتباره مكوًنا أساسّيًا في إطار السعي 

لتحقيق خطته )السالم وحقوق اإلنسان وسيادة القانون(. 

وفي هذا السياق، قرر مجلس أوروبا عدم وضع برنامج محدد، 
وقد  وم��وص��ول.  مستمر  تعليمي  نشاط  تعزيز  يستهدف  ولكنه 
انعكس هذا الوعي املتزايد من خالل اعتماد ميثاق مجلس أوروبا 
للتعليم من أجل املواطنة الدميقراطية والتثقيف في مجال حقوق 
إطار  وذل��ك في  املنظمة،  في  دول��ة عضو   47 قبل  اإلنسان من 

.CM / Rec )2010( 7 .التوصية

يتناولون  الذين  أولئك  جلميع  هامة  إحالة  نقطة  امليثاق  ميثل 
تركيز  عامل  يوفر  وهو  اإلنسان.  حقوق  على  والتربية  املواطنة 
أيًضا طريقة  أنه  كما  ال��دول األعضاء.  العمل في  وحتفيز على 
لنشر املمارسات اجليدة ورفع مستوى املعايير في جميع أنحاء 
أوروبا وغيرها من األماكن األخرى. من ناحية، يوفر هذا امليثاق 

)املادة 2( تعريفني أساسيني:

• »التربية على املواطنة الدميقراطية« مثل »التعليم والتدريب 	
إلى  تهدف  التي  واألنشطة  واملمارسات  واإلع��الم  والوعي 
جتهيز املتعلمني باملعرفة واملهارات والفهم، وتطوير مواقفهم 
الدميقراطية  حقوقهم  مم��ارس��ة  م��ن  لتمكينهم  وسلوكهم 
التنوع،  وتثمني  املجتمع،  في  عنها  وال��دف��اع  ومسؤولياتهم 
وما له من دور نشط في احلياة الدميقراطية، وذلك بهدف 

تعزيز وحماية الدميقراطية وسيادة القانون«. 

• »ال��ت��رب��ي��ة ع��ل��ى ح��ق��وق اإلن���س���ان« م��ث��ل »التعليم وال��ت��دري��ب 	
إلى  تهدف  التي  واألنشطة  واملمارسات  واإلع��الم  والوعي 
جتهيز املتعلمني باملعرفة واملهارات والفهم وتطوير مواقفهم 

ثقافة  بناء  في  املساهمة  من  املتعلمني  ومتكني  وسلوكهم، 
عاملية للدفاع  عن حقوق اإلنسان في املجتمع بهدف تعزيز 

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية«.  

بني هذين  الوثيقة  الصلة  على  امليثاق  يشدد  أخ��رى،  ناحية  من 
امل��ف��ه��وم��ني، م��ع ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أن ال��ت��رب��ي��ة م��ن أج���ل امل��واط��ن��ة 
الدميقراطية والتربية على حقوق االنسان مترابطان بشكل وثيق 
التركيز  مستوى  في  يختلفان  وهما  بعًضا.  بعضهما  ويدعمان 
والنطاق وليس في األهداف واملمارسات. كما تركز التربية من 
واملسؤوليات  احلقوق  على  أساًسا  الدميقراطية  املواطنة  أجل 
بالدوائر  يتصل  فيما  وذل��ك  الفعالة،  وامل��ش��ارك��ة  الدميقراطية 
املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية والثقافية 
للمجتمع، في حني يهتم تعليم حقوق اإلنسان ب�مجال أوسع من 
حياة  من  جانب  بكل  أي  األساسية،  واحل��ري��ات  اإلنسان  حقوق 

الناس.« )املادة 3(.

بعد سرد األهداف األساسية التي ينبغي أن توجه الدول في تنفيذ 
يوضح  عدد7(،  الرؤية  إط��ار  )أنظر  املجاالت  هذه  في  املبادرات 
أجل  من  التربية  داخلها  تتحقق  التي  املختلفة  امل��ج��االت  امليثاق 

املواطنة الدميقراطية والتربية على حقوق اإلنسان.

العام  الرسمي  »التعليم  على  ال��ت��دخ��الت  تشدد  أن  يتعني  أوال، 
مستوى  في  الرسمي  التعليم  مناهج  على  التركيز  مع  واملهني«، 
العام  والتدريب  والتعليم  والثانوي  واالبتدائي  التحضيرية  املرحلة 

واملهني )املادة 6(.

التعليم  يخص  فيما  محددة  م��ب��ادرات  تعزيز  أيًضا  يجب  ثانًيا، 
العالي، مع االحترام املتوّجب للحرية األكادميية )املادة 7(.

مؤكًدا  الدميقراطية،  احلوكمة  أهمية  على  أيًضا  امليثاق  يشدد 
على تشجيع وتسهيل املشاركة الفعالة للمتعلمني َواإلطار التربوي 
وأصحاب املصلحة، با في ذلك األولياء، في حوكمة املؤسسات 

التعليمية.  )املادة8(.
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أخيًرا، ثمة اعتراف مهم بدور املنظمات غير احلكومية )املادة 9(، 
وهو االعتراف بها على أنها جزء  قّيم من النظام التعليمي، وعلى 
الكاملة من  االستفادة  أجل  فاعلة يجب دعمها من  أط��راف  أنها 

خبراتها واملساهمة في جميع أشكال التعليم.

وصف »بابيسكا« أهمية هذا امليثاق على النحو التالي:

 ميثاق 2010 هو ثمرة ناضجة لصياغة فلسفية وتربوية وقانونية  
ترابًطا  ي��زداد  عالم  في  التعليمية  التحديات  االعتبار  في  تأخذ 

وعوملة، ويبحث عن حوكمة حتترم القيم الكونية والشرعية.

إن هدف امليثاق هو بناء القدرات ومتكني األشخاص، كما نّظر 
له بشكل خاص »أمارتيا سني«: األمر الواضح في هذا اإلطار هو 
قبل كل شيء ما ورد في املادة 5 )ز(، وهو أن الهدف األساسي 
للتربية من أجل املواطنة الدميقراطية والتثقيف في مجال حقوق 
والفهم  باملعرفة  املتعلمني  تزويد  في  فقط  يتمثل  ال  اإلن��س��ان، 
واملهارات، ولكن أيًضا في متكينهم حتى يكونوا جاهزين للعمل 
في املجتمع  من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان والدميقراطية 

وسيادة القانون وتعزيزها.   

هناك ارتباط ضمني بني اإلعالن اخلاص بحق ومسؤولية األفراد 
واجلماعات، وهو ارتباط يهدف لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان 
واحلريات األساسية املعترف بها عاملًيا. إنها وثيقة تربوية رفيعة 
ال  فضاء  في  والالعنفية  الدميقراطية  ل��ألدوار  تشّرع  املستوى 
يعرف احلدود واجل��دران. احلقيقة األخرى التي ينبغي التأكيد 
املصالح:  واسعة من أصحاب  إلى مجموعة  اإلش��ارة  عليها هي 
املجتمع  ومنظمات  املتطوعني  العاملني  إل��ى  األم��ور  أول��ي��اء  من 
السياسي.  القرار  صانعي  إلى  التربوية  السلطات  ومن  املدني، 
ميكننا القول إنَّ امليثاق قابل للتطبيق على مستويات متعددة: فهو 
يستثمر في جميع أماكن النظام التعليمي - من مرحلة ما قبل 
والتدريب:  التعليم  أنواع  وفي جميع   – اجلامعة  االبتدائي حتى 
الرسمي وغير الرسمي، العام واملهني، مع اهتمام كبير بالتعليم 
غير الرسمي. ويعتبر هذا األخير بثابة أداة تعليمية لها هويتها 
املستقلة وطرائقها التشغيلية وهو في نفس الوقت يتقاطع  مع 

املجاالت الرسمية وغير الرسمية. يؤكد هذا البعد على التوجه 
العملي وتعدد االختصاصات فيما يتعلق بالتربية من أجل املواطنة 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان.

 تتعلق املادة 8 من امليثاق بجودة احلوكمة التربوية على مختلف 
املستويات وبطرق مختلفة. يجب أن تكون هذه احلوكمة دميقراطية 
دائًما ألن الطريقة الدميقراطية خير في حّد ذاتها، وألنها وسيلة 
عملية لتعلم واختبار الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان: لذلك 
فإن مدرسة حقوق اإلنسان هي مدرسة من أجل حقوق اإلنسان. 
وقد خصصت املادة 5 )ي( للتعاون الدولي وتبادل املعلومات حول 
الدولية  الطبيعة  التي يجب تشجيعها بسبب  املمارسات اجليدة 
املشتركة  واملبادئ  اإلنسان  بحقوق  املرتبطة  وااللتزامات  للقيم 
املفاهيم  ذك��ر  بعد  ال��ق��ان��ون.  وس��ي��ادة  الدميقراطية  توجه  التي 
وَل بجدول أعمال  واملبادئ الثابتة، تلزم املادة 15 من امليثاق الدُّ
»للمتابعات« العملياتية، وذلك استناًدا إلى التعاون الدولي، ومع 
تكليف صريح، يتضمن من بني أمور أخرى دعم التعاون من خالل 

الشبكات األوروبية للمجتمع املدني، با في ذلك املدارس.

)بابيسكا، 2012، ص 75(
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45 2. مبادئ التربية على حقوق اإلنسان وسياساتها:

توجه  أن  ينبغي  التي  وامل��ب��ادئ  األه���داف  عدد7:  ال��رؤي��ة  إط��ار 

الدول األعضاء )ميثاق مجلس أوروبا للتعليم من أجل املواطنة 

الدميقراطية وتعليم حقوق اإلنسان( 

5. األهداف واملبادئ:

ال��دول األع��ض��اء في  التالية  يجب أن توجه األه���داف وامل��ب��ادئ 
تأطير سياساتهم وتشريعاتهم وممارساتهم.

أ. الهدف املتمثل في توفير فرصة لكل شخص داخل بلده في 
التربية على املواطنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان. 

ب. التعلم في مجال التربية من أجل املواطنة الدميقراطية وحقوق 
اإلنسان مسار مستمر مدى احلياة. ويتضمن التعلم الفعال في 
هذا املجال مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة با في ذلك 
صانعي السياسات وخبراء التربية واملتعلمني واآلباء واملؤسسات 
التعليمية والسلطات التربوية وموظفي اخلدمة املدنية واملنظمات 
غير احلكومية واملنظمات الشبابية ووسائل اإلعالم والرأي العام.  

ت. تلعب جميع وسائل التعليم والتدريب الرسمية وغير الرسمية  
دوًرا في عملية التعلم هذه وهي مهمة في تعزيز مبادئه وحتقيق 

أهدافه.

م املنظمات غير احلكومية واملنظمات الشبابية مساهمًة  ث. تمُقدِّ
قيمة في التربية من أجل املواطنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان، 
ال سيما من خالل التعليم غير النظامي وغير الرسمي، ولذلك 

فهي حتتاج إلى الفرص والدعم من أجل القيام بهذه املساهمة.

ج. يجب أن تعزز ممارسات وأنشطة التدريس والتعلم قيم ومبادئ 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان. وبصفة  خاصة، يجب أن تعكس 
وتعزز  اإلنسان  حقوق  قيم  وتدعم  التعليمية  املؤسسات  حوكمة 
التدريس وأصحاب  وإطار  للمتعلمني  الفعالة  واملشاركة  التمكني 

املصلحة، با في ذلك اآلباء.  

  إن العنصر األساسي في كل تربية من أجل املواطنة الدميقراطية 
وحقوق اإلنسان هو تعزيز التماسك االجتماعي واحلوار الثقافي 

امل��س��اواة بني اجلنسني.  ذل��ك  وامل��س��اواة، با في  التنوع  وتثمني 
ولتحقيق هذه الغاية، يغدو من الضروري تطوير املعرفة واملهارات 
الصراع،  من  تقلل  عوامل  ألنها  والفهم  واالجتماعية  الشخصية 
الدينية  اجلماعات  بني  االختالفات  وفهم  التقدير  من  وتزيد 
والقيم  اإلنسانية  للكرامة  املتبادل  االح��ت��رام  وتبني  والعرقية، 
حل  عند  الالعنفية  احل��ل��ول  وت��ع��زز  احل���وار  وتشجع  املشتركة، 

املشاكل والنزاعات. 

ح. إن الهدف األساسي لكل تربية من أجل املواطنة الدميقراطية 
باملعرفة،  املتعلمني  وحقوق اإلنسان ال يقتصر فقط على تزويد 
خالل  من  لهم  التمكني  في  أيًضا  يتمثل  بل  وامل��ه��ارات،  والفهم 
جتهيزهم التخاذ إجراءات في املجتمع دفاًعا عن حقوق اإلنسان 

والدميقراطية وسيادة القانون وتعزيًزا لََها. 

القادة  والشباب  للمربني  اجل��اري��ني  والتطوير  التدريب  إن  خ. 
أجل  م��ن  التربية  ومم��ارس��ات  م��ب��ادئ  على  أنفسهم  وامل��درب��ني 
إنفاذ  من  حيوي  ج��زء  اإلن��س��ان  وحقوق  الدميقراطية  املواطنة 
واستدامة التعليم الفعال في هذا املجال و لذلك، يجب التخطيط 

و توفير املوارد الكافية له. 

الواسعة  املجموعة  صلب  وال��ت��ع��اون  الشراكة  تشجيع  يجب  د. 
املواطنة  أجل  من  التربية  في  املنخرطني  املصلحة  من أصحاب 
واإلقليمي  الوالئي  املستوى  على  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية 
تشجيع  ذلك  في  مساهمة ممكنة، با  أقصى  لتحقيق  واحمللي 
صانعي السياسات، ومسؤولي التربية واملتعلمني، وأولياء األمور 
واملنظمات  احلكومية،  غير  واملنظمات  التعليمية،  واملؤسسات 

الشبابية، ووسائل اإلعالم وعامة الناس.

ذ. نظًرا للطبيعة الدولية لقيم حقوق اإلنسان واالتزامات واملبادئ 
املشتركة التي تقوم عليها الدميقراطية وسيادة القانون، من املهم 
أن تسهر الدول األعضاء وتشجع التعاون الدولي واإلقليمي في 
مجال األنشطة التي يشملها هذا امليثاق ومجال حتديد وتبادل 

املمارسات اجليدة.
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2. مبادئ التربية على حقوق اإلنسان وسياساتها:46

بكفايات  اخلاص  أوروبا  ملجلس  املرجعي  اإلطار   2.2.2

الّثقافة الدميقراطية:

على  قائم  بتعليم  أوروب��ا  مجلس  التزام  أّدى  األخيرة،  امل��ّدة  في 
على  مرّكز  التخصصات  متعدد  دولي  تطوير مشروع  إلى  القيم 
دراسة الكفاءات األساسية الالزمة ملواجهة التحديات التي تقف 
أمام املجتمعات املعاصرة: اإلطار املرجعي ملجلس أوروبا اخلاص 

بكفاءات الثقافة الدميقراطية.

ِقبَل علماء    وقع تصور هذا اإلطار على أّنه أداة تستخدم من 
التعليم من مرحلة احلضانة،  التربية في جميع مجاالت أنظمة 
مروًرا بالتعليم االبتدائي والثانوي وصوال إلى التعليم العالي، با 

في ذلك تعليم الكبار والتعليم املهني.

والتعلّم  التدريس  لهندسة  منهجية  مقاربة  اإلط��ار  ه��ذا  يقدم   
إدخال  يَِتمُّ  ثم  دميقراطية،  ثقافة  أجل  من  بالكفاءات  والتقومي 
هذه الكفايات في أنظمة التعليم بطرق متماسكة وشاملة وشفافة 

جلميع األطراف املعنية.

التي  الكفايات  »من��وذج  هي  اإلط��ار  لهذا  الرئيسة  املساهمة  إن 
يتعني  اكتسابها من قبل املتعلمني إذا كان لهم أن يشاركوا بشكل 
في  اآلخرين  مع  بسالم  ويعيشوا  الدميقراطية  ثقافة  في  فّعال 
 ،2018 أوروبا،  ثقافيا«. )مجلس  مجتمعات دميقراطية متعددة 

ص 11(. 

املبادئ  م��ن  ص��ارم��ة  سلسلة  يكون  أن  ال��ن��م��وذج  بهذا  يمُقصد  ال 
تكييفها مع كل  أداة مرنة ميكن  األرج��ح  بل هو على  التوجيهية 
ف� »اإلط��ار ال يقترح  املتعلمني.  التعليمي وخصائص  السياق  من 
بيداغوجيا حصرية، أو منهجية تدريس، أو طريقة تقومي. ولكنه 
في  الدميقراطية  الثقافة  كفايات  إدخ��ال  أنه ميكن  كيف  يظهر 
مجموعة من البيداغوجياب واألساليب والتقوميات التي تنسجم 
مع قيم مجلس أوروبا. وهو يحدد أيًضا األمناط األكثر مالءمة 
للتدريس، والتعلم و/ أو تقومي الكفاءات حتى يتمكن مستخدمو 
املقاربات  كانت  إذا  وم��ا  اخلاصة  مقارباتهم  تقييم  من  اإلط��ار 
األخرى مرغوًبا فيها وممكنة في سياقها اخلاص« )املرجع نفسه، 

ص 20(. 

إن مرونة اإلطار متسقة أيًضا مع حقيقة اعتبار اكتساب الثقافة 
ا مدى احلياة: »إْذ ال ميثل احلصول  الدميقراطية مساًرا مستمّرً
كفاءة  نحو  خطّيًا  تقدًما  الدميقراطية  الثقافة  كفايات  على 
الدميقراطية.  امل��س��ارات  أو  الثقافات  بني  احل��وار  في  متزايدة 
فقد تنتقل الكفاءة في وضعية ما إلى اآلخرين، ولكن ليس ذلك 
بالضرورة. أما احلصول على كفايات الثقافة الدميقراطية فهو 
عملية مستمرة مدى احلياة. يعني هذا أنَّ التدريس والتعلم  يجب 
التقييم وسائل  يتضمن  أن  بالسياق، ويجب  اإلق��رار  يتضمنا  أن 
االعتراف بجميع درجات الكفاءة. ال ميكن اعتبار أي درجة من 
الكفاءة على أنَّها غير مالئمة، إذ إن جميع الكفاءات في طور منو 

محتمل« )املرجع نفسه، ص 22(.

يجمع اإلطار املدخالت املختلفة النابعة من عملية وضع املعايير 
التربية من أجل  إلى ميثاق  أوروب��ا. وباإلضافة  من قبل مجلس 
نوقش  ال��ذي   )2010( اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  املواطنة 
ال��وزراء  توصية جلنة  أيًضا  االعتبار  في  النموذج  يأخذ  سابًقا، 
العالي  التعليم  ح��ول  العامة  املسؤولية  ح��ول  األع��ض��اء  ل��ل��دول 

والبحث.

 توفر التوصية رؤية للتعليم تشمل أربعة أهداف رئيسية:

أ( اإلعداد لسوق الشغل.

ب( إعداد الطالب كي يصبحوا مواطنني فاعلني في مجتمعات 
دميقراطية.

ج( التنمية الشخصية.

د( تطوير وصيانة قاعدة معرفية واسعة ومتقدمة.  

الكفاءات  نوًعا من   20 اإلطار  اقترح  املبادئ،  إلى هذه  استناًدا 
التي يحتاجها األفراد من أجل العمل باعتبارهم مواطنني أكفاء 
دميقراطّيًا وثقافّيًا. ومثلما هو معروض في إطار الرؤية عدد8، 
وقع جتميع الكفاءات في 4 مجموعات: 1( القيم  2( املواقف  3( 

املهارات و4( املعرفة والفهم النقدي.  

األفراد  يحملها  التي  العامة  »املعتقدات  أنها  على  »القيم«  تعّرف 
في  لتحقيقها  السعي  يجب  التي  فيها  امل��رغ��وب  األه���داف  ح��ول 
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احلياة. فهي حتفز العمل، وتعمل أيًضا على أّنها مبادئ توجيهية 
والسياقات  األع��م��ال  تتجاوز  القيم  إن  التصرف.  كيفية  لتقرير 
احمل��ددة، ولها صفة معيارية وصفية حول ما ينبغي القيام به أو 
التفكير فيه ضمن العديد من املواقف املختلفة. توفر القيم معايير 
تلك  أو  بالفرد  ل�: تقومي اإلج��راءات، سواء اخلاصة  أو محددات 
والسلوكيات؛  واملواقف  اآلراء  تبرير  أخرين؛  بأشخاص  املتعلقة 
االختيار بني مجموعة من البدائل؛ ترتيب السلوك ومحاولة التأثير 
في اآلخرين« )املجلس األوروبي، 2018، ص. 38(. ووفًقا لإطار، 

حتيل القيم إلى:

1. تثمني الكرامة وحقوق اإلنسان.

2. تثمني التنوع الثقافي.

3. تثمني الدميقراطية والعدل واإلنصاف واملساواة وسيادة القانون. 

وفيما يتعلق ب� »املواقف«، فإن اإلطار يعرفها على أنها »التوّجه 
ما  أو شيء  ما  الفرد جتاه شخص  يتبناه  ال��ذي  الشامل  العقلي 
قضية،حدث،  مؤسسة،  مجموعة،  شخص،  املثال،  سبيل  )على 
رمز(. َوتتألف املواقف عادة من أربعة مكونات: اعتقاد أو وجهة 
املوضوع،  إحساس جت��اه  أو  شعور  امل��وق��ف،  موضوع  ح��ول  نظر 
تقومي )إيجابي أو سلبي( للموضوع، وميل إلى التصرف بطريقة 

معينة نحو هذا املوضوع« )املرجع نفسه، ص 41(.

يفترض أن تكون األمناط الستة التالية ذات صلة ألنها جزء من 
كفايات الثقافة الدميقراطية:

النظر  1. االنفتاح على االختالف الثقافي واملعتقدات ووجهات 
واملمارسات األخرى.

2. االحترام.
3. العقلية املدنية.

4. املسؤولية.
5. الكفاءة الذاتية.

6. التسامح مع األوضاع الغامضة. 

 وفيما يتعلق »باملهارات«، فإنه يمُنظر إليها على أنها » القدرات 
رّكبة ومنظمة جيًدا من التفكير أو السلوك  على إنفاذ أمناط ممُ

نفسه،  )املرجع  معني«  ه��دف  أو  غاية  لتحقيق  تكّيفية  بطريقة 
2018، ص46(.

هناك ثمانية مجموعات من املهارات املهمة لثقافة الدميقراطية: 
1 مهارات التعلم املستقل.

2. مهارات التفكير التحليلي والنقدي.
3. مهارات االستماع واملراقبة.

4. التعاطف.
5. املرونة والقدرة على التكيف.
6. املهارات اللغوية والتواصلية.

7. مهارات التعاون.
8. مهارات حل النزاعات.

مادة  أنهما  على  النقدي«  والفهم  »املعرفة  حتديد  يتم  أخ��ي��ًرا، 
املعلومات التي ميتلكها الشخص، في حني أن الفهم هو إدراك 
املعاني وتقديرها. َويمُْستخَدم مصطلح الفهم النقدي للتأكيد على 
الدميقراطية  العمليات  سياق  في  املعاني  وتقدير  لفهم  احلاجة 
واحلوار بني الثقافات لتشمل التفكير النشط، والتقومي النقدي، 
ملا يجري فهمه وتفسيره )على عكس التأويل اآللي، واملعتاد وغير 

املفكر فيه(« )املرجع نفسه، 2018، ص 45(. 

تتوزع أمناط الفهم النقدي إلى ثالث فئات رئيسية:
1. املعرفة والفهم النقدي للذات.

2. املعرفة والفهم النقدي للغة والتواصل.
3. املعرفة والفهم النقدي للعالم، وهي تتضمن.
أ( املعرفة والفهم النقديان للسياسة والقانون.
ب( املعرفة والفهم النقديان حلقوق اإلنسان.

ج( املعرفة والفهم النقديان للثقافة والثقافات.
د( املعرفة والفهم النقديان لألديان.
ه�( املعرفة والفهم النقديان للتاريخ.

و( املعرفة والفهم النقديان لوسائل اإلعالم.

ز( املعرفة والفهم النقديان لالقتصادات والبيئة واالستدامة.
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إطار الرؤية عدد8: املجموعات األربع من الكفايات املدرجة في اإلطار املرجعي

للكفايات اخلاصة بكفاية الثقافة الدميقراطية:

املصدر: مجلس أوروبا 2018.

القيم

 -تــثــمــني-الــكــرامــة-الــبــشــريــة-وحــقــوق-
اإلنسان.

 -تثمني-التعدد-الثقافي.

الـــدميـــقـــراطـــيـــة-والـــعـــدالـــة-  -تــثــمــني-
واإلنصاف-واملساواة-وحكم-القانون.

املهارات
 -مهارات-التعلم-الذاتي--

 -مهارات-التفكير-التحليلي-والتقدي
 -مهارات-االستماع-واملراقبة

 -املرونة-والتكيف
 -املهارات-اللغوية-واالتصالية

 -مهارات-التعاون
 -مهارات-حل-النزاعات

املعرفة والفهم النقدي 

.-املعرفة-والفهم-النقدي-للذات--

.-املعرفة-والفهم-النقدي-للغة-والتواصل-

.-املــعــرفــة-والــفــهــم-الــنــقــدي-لــلــعــالــم:-
الـــســـيـــاســـة-والــــقــــانــــون-والـــثـــقـــافـــة-
والـــثـــقـــافـــات-والـــديـــانـــات-والـــتـــاريـــخ-
ووســــائــــل-اإلعــــــــالم--واالقــــتــــصــــادات-

والبيئة-واالستدامة.

املواقف
الثقافي- االخــتــالف- على- االنــفــتــاح- -. -
العاملية- النظر- ووجهات- واملعتقدات-

واملمارسات-األخرى.
-.-االحترام.-

-.-العقلية-املدنية----
.-املسؤولية---

.-النجاعة-الذاتية-
.-التسامح-مع-األوضاع-الغامضة.

الكفـــــــايــــة
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3. الشباب واحلوار بني الثقافات والتربية 
على حقوق اإلنسان

يتعلق االستثمار االستراتيجي اخلاص للمنظمات الدولية امللتزمة 
بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان والسالم باملثلث الوظيفي: »الشباب«، 
مت  األخ��ي��ر،  العقد  وخ��الل  و»التربية«.  الثقافات«  بني  »احل���وار 
تطوير عدد كبير من املبادرات وبرامج التعاون الدولية من قبل 
املؤسسات الدولية والوطنية، والدول التي حتمل تفكيًرا مماثاًل، 
التفاعل  التركيز على  املدني، مع  املجتمع  الفاعلة في  واجلهات 

احلاسم بني هذه العناصر الثالثة التي يعزز بعضها بعًضا.

كان  والعشرين،  احل��ادي  القرن  من  اجلارية  الفترة  امتداد  على 
هناك التزام كبير من األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية األخرى 
بتعزيز احلوار الثقافي. فعلى سبيل املثال، أطلقت األمم املتحدة 
في أواخر التسعينيات من القرن املاضي  برنامًجا »عاملّيًا للحوار 
ى في األخير إلى إنشاء مبادرة عاملية رئيسية  بني احلضارات أَدَّ
لألمم املتحدة هي حتالف احلضارات. وفي اإلطار نفسه، فإن 
دفعت  )إيسيسكو(  والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمية  املنظمة 
والتحالف الح��ًق��ا، حيث   أوال،  احل��ض��اري  احل���وار  فكرة  ب��اجت��اه 
مت  ودعَّ  2002 سنة  املوضوع  حول  أبيض«  »كتاب  بنشر  قامت 

عدًدا من النقاشات واملؤمترات واملنشورات األخرى. 

التابعة  )ألكسو(  والعلوم  والثقافة  التربية  منظمة  قّدمت  كما 
جلامعة الدول العربية مساهمة محددة في تطوير احلوار العاملي 
بني الثقافات خالل هذه الفترة. وقد فعل مجلس أوروبا الشيء 
الثقافية   م��ب��ادرات��ه  إط���ار  ف��ي   ،2003 سنة  تبنى  حيث  نفسه، 
بني  احل���وار  ب��ش��أن  أوب��ات��ي��ج��ا  إع���الن  ف���ارو،  باتفاقية  املرتبطة 
الثقافات ومنع نشوب النزاعات، وفي 2008، شدد »كتاب أبيض« 
حول احلوار بني الثقافات على أهمية البعد التربوي، وعلى التعلم 
التزام الشباب، واملساهمة في  غير الرسمي خصوًصا لتشجيع 

القيم التي يقوم عليها احلوار بني الثقافات. 

إن��ش��اء الشراكة  ك��ان االحت���اد األوروب����ي، وخصوصا م��ن خ��الل 
وشمال  األوس��ط  للشرق  املشاطئة  البلدان  مع  األورومتوسطية 
إفريقيا )ما يسمى بسار برشلونة( سنة 1995، في مقدمة هذا 
الثقافي،  والتعاون  الثقافات  بني  واضًعا احلوار  العاملي،  املسعى 
والتبادالت بني الشباب، وبصفة أعم، منظمات املجتمع املدني، 

باعتبارها جزًءا من سياسته. 

ان��دالع  تَلَت  التي  ال���ّذروة  فترة   وم��ع   ،2001 سنة  من  انطالقا 
االنتفاضات العربية سنة 2011، أكدت العملية األورومتوسطية 
على األهمية احلاسمة للعمل على التعليم )تعليم حقوق اإلنسان، 
التعليم عبر حوار الثقافات، التربية على املواطنة بني الثقافات( 

والشباب لتحقيق حوار مثمر بني الثقافات. 

األورومتوسطية  ليند«  »آن��ا  مؤسسة  نشرت  األخ��ي��رة،  امل��دة  في 
وهي مؤسسة حكومية دولية ممولة من  للحوار بني الثقافات – 
قبل االحتاد األوروب��ي ودول االحتاد من أجل املتوسط   -  كمُتيًِّبا 

تعليمّيًا حول املواطنة بني الثقافات في املنطقة. 

العمل  وأساليب  احمل��ددة  األه��داف  اختلفت  فيما  العموم،  على 
مبادرات  من  الهائل  العدد  هذا  في  املشاركني  الفاعلني  وأدوار 
ل  احلوار بني الثقافات في جميع أنحاء العالم بنسبة قليلة، َشكَّ
االستثمار في الشباب والتعليم، من االبتدائي إلى التعليم العالي، 

القوة الدافعة للجميع.  

الشباب: لصالح  املتحدة  األمم  مبادرات   1.3

املستدامة،  التنمية  ركائز  على  تقوم  عاملية  منظمة  باعتبارها 
دوًرا  املتحدة  األمم  تلعب  اإلن��س��ان،  وح��ق��وق  واألم���ن،  وال��س��الم 
ومسؤولية خاصني في تعزيز احلقوق والفرص واملواطنة النشطة 

للشباب.

متزايد  بشكل  املتحدة  األمم  استثمرت  الغاية،  لهذه  َوحتقيًقا 
امل��ب��ادرات. وصلب إدارة األمم  في الشباب من خ��الل ع��دد من 
اتصال  نقطة  هناك  واالجتماعية،  االقتصادية  للشؤون  املتحدة 
وهو  املتحدة،  التابع لألمم  الشباب  برنامج  أي   - الشباب  حول 
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يهدف إلى بناء الوعي بالوضع العاملي للشباب، وتعزيز حقوقهم 
وتطلعاتهم التي تهدف إلى زيادة مشاركة الشباب في صنع القرار 

باعتباره وسيلة لتحقيق السالم والتنمية. 

إن برنامج العمل العاملي للشباب الذي اعتمدته اجلمعية العامة 
1995 هو الذي يوجه أجندة األمم املتحدة حول الشباب.  سنة 
ي��وف��ر إط���ار السياسات وامل��ب��ادئ  وع��ل��ى وج��ه اخل��ص��وص، فهو 
لتحسني  ال��دول��ي  وال��دع��م  ال��وط��ن��ي  للعمل  العملية  التوجيهية 
أوضاع الشباب حول العالم. إنه يغطي خمسة عشر مجاال، وهي 
التعليم،  الدولي:  املجتمع  حددها  للشباب  أولوية  ذات  مجاالت 
امل��خ��درات،  تعاطي  البيئة،  الصحة،  والفقر،  اجل��وع  التشغيل، 
واملشاركة  والشابات  الفتيات  ال��ف��راغ،  أوق��ات  األح���داث،  قضاء 
الكاملة والفعالة للشباب في املجتمع وفي صنع القرار، إضافة 
وف��ي��روس  واالت���ص���االت،  امل��ع��ل��وم��ات،  وتكنولوجيا  ال��ع��ومل��ة،  إل��ى 
املتعلقة  املناعة املكتسبة، اإليدز، والنزاع املسلح واملسائل  نقص 
باألجيال. يتضمن البرنامج العاملي أيًضا مقترحات عمل لكل من 
هذه املجاالت ذات األولوية. ومنذ سنة 2000، يحتفل كل  يوم 

12 من شهر أغسطس باليوم العاملي للشباب. 

ويفترض  بالشباب  متعلقة  املتحدة  ل��ألمم  أخيرة  مبادرة  هناك 
التنمية  خلطة  املستمر  بالتنفيذ  م��ح��ددة  صلة  على  ت��ك��ون  أن 
األمم  استراتيجية   :2030 شباب  وهي   2030 لعام  املستدامة 
مرتبطة  للشباب  استراتيجية  تطوير  َويتنزل   للشباب.  املتحدة 
بأهداف وغايات خطة 2030 في الوقت املناسب، إذ إنه مثلما 
ورد  في رؤي��ة: »ع��دم ترك أي شخص وشأنه« أصبحت تنمية 

الشباب والتزام الشباب مسائل حاسمة ومتداخلة.

كما أمُطلقت استراتيجية األمم املتحدة للشباب في 24 سبتمبر 
2018 خ��الل ح��دث على مستوى ع��ال، َوبشاركة األم��ني العام 

لألمم املتحدة »أنطونيو غوتيريس«، وهي تهدف لتسهيل التأثير 
املتزايد وتوسيع نطاق العمل على نطاق عاملي وإقليمي وقطري 
على  الشباب  حقوق  وترقية  الوكالة  وبناء  االحتياجات،  لتلبية 
تنوعهم في كافة أنحاء العالم وضمان انخراطهم ومشاركتهم في 

التنفيذ واملراجعة واملتابعة خلطة عام2030.

لالستراتيجية خمس أولويات:

1. االنخراط واملشاركة والتأييد، وإعالء أصوات الشباب لترقية 
عالم سلمي وعادل ومستدام.  

أكبر  بشكل  الشباب  وص��ول  دع��م  أس��س مستنيرة وصحّية:   .2
لتعليم جيد وللخدمات الصحّية. 

ال��الئ��ق: دع��م حصول  العمل  التمكني االقتصادي من خ��الل   .3
الشباب على فرص أكبر في العمل الالئق والعمالة املنتجة.  

وترقيتها  الشباب  حقوق  حماية  اإلن��س��ان:  وحقوق  الشباب   .4
ودعم مشاركتهم املدنية والسياسية.   

كمحفز  الشباب  دع��م  التكيف:  على  وال��ق��درة  ال��س��الم  ب��ن��اء   .5
للسالم واألمن والعمل اإلنساني.

أربعة  إجن��از  األع��م��ال  ج��دول  يستهدف  الغاية،  لهذه  وحتقيًقا 
يمُنتظر منها  أعمال وتدخالت شاملة ونسقية على نطاق واسع، 
دعم القدرة اإلجمالية لألمم املتحدة للنهوض باألولويات املذكورة 
قيادة  بدعم  االل��ت��زام  األع��م��ال  ه��ذه  وتشمل  وتنفيذها.  أع��اله 
الشباب عبر األمم املتحدة، وتطوير وعي املوظفني، وقدرتهم على 
لتقوية  اجلهد  بمُذل  وقد  بالشباب،  املتعلقة  القضايا  مع  التعامل 
مصدًرا  املتحدة  األمم  لتصبح  واإلدارة  واإلن��ت��اج  املعرفة  نظام 

موثوقاً للخبرة في تنمية الشباب والتزامه.

في برامج شباب االحتاد األوروبي: اإلنسان  حقوق  تعليم   2.3

الثقافات  بني  واحل��وار  التعليم  خ��الل  من  الشباب  إش��راك  َمثَّل 
جهدا مستمرا وشامال ضمن سياسات االحتاد األوروبي.

الطويل األمد  االلتزام  التركيز اخل��اص على هذا  رؤي��ة   وميكن 
 Erasmus التعليمي لالحتاد األوروب��ي مثل  التبادل  في برامج 
أو  العالي،  التعليم  في  »تامبوس«   Tempus أو  »إي��رازم��وس« 
»ليوناردو« في مجال التدريب املهني، وهي برامج ميكن اعتبارها 
السنني،  األوروب��ي من خاللها، على مر  االحت��اد  يلتزم  مناسبة، 
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الثقافات والتربية في مجال حقوق اإلنسان  بترقية احلوار بني 
بني الشباب، في أوروبا وخارجها.

بعبارات أشمل وأكثر توجها نحو السياسات، هناك انعكاس جلزء 
مهم من التزام املؤسسات األوروبية بهذا الشأن في استراتيجية 
امل��واف��ق��ة على  2010-2018. مت��ت  األوروب����ي  ش��ب��اب االحت���اد 
ال���دول األع��ض��اء ف��ي االحت���اد األوروب���ي  االستراتيجية م��ن قبل 
على أنها إطار عمل من أجل التعاون لتوفير املزيد من الفرص 
املتكافئة للشباب في التعليم وسوق العمل ولتشجيع الشباب على 

املشاركة بنشاط في املجتمع. 

في قراره املؤرخ في 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2009 بشأن 
-2010( الشباب  مجال  في  األورب���ي  للتعاون  املتجدد  اإلط��ار 

في  »التعاون  أن  املجلس  أك��د   ،)01/C 311/2009(  )2018

مجال السياسة األوروبية حول الشباب يجب أن يكون مترّسًخا 
بقوة في النظام الدولي حلقوق اإلنسان«. 

اإلنسان في  للتربية على حقوق  ذك��ر صريح  ي��رد  لم  أن��ه  ورغ��م 
ميثل  الرسوخ  بذلك  االعتراف  فإن  االستراتيجية،  الوثيقة  تلك 
التثبيت بالتأكيد لإطار األكبر للقيم واملبادئ للعديد من أنشطة 
التعليم والتدريب التي مت تطويرها بوجب هذه اإلستراتيجية،ال 
سيما في مجاالت االستراتيجية املخصصة لإندماج االجتماعي 
املنجز  التقدم  على  َوبناء  والعالم.  والشباب  والتدريب  والتعليم 
واحلدود املرسومة  وال��دروس املستفادة من هذه االستراتيجية  
املتعلقة بالشباب، اعتمدت املؤسسات األوروبية والدول األعضاء 
إط���ار ع��م��ل اس��ت��رات��ي��ج��ي ج��دي��د وش��ام��ل يستغرق 8 س��ن��وات: 
)اعتمده  للشباب2027-2019.  األوروب��ي  االحتاد  استراتيجية 

املجلس في ديسمبر 2018(.

على  التربية  بقضية  مباشرة  أكثر  صلة  احلالي  اإلط��ار  يعطي 
حقوق اإلنسان، ودورها في متكني الشباب، والتزامهم، وقدرتهم 
على أن يكونوا أكثر ترابطا، وهي الركائز الثالث التي تقوم عليها 

االستراتيجية.

 إن العمل على حتقيق هذه اإلجنازات الثالثة احلاسمة للشباب 
يسمح لعمل االحتاد األوروبي حول هذه املسألة بأن يكون متسًقا 
بشكل متزايد مع الهدف النهائي املؤكد لتطوير االلتزام األوروبي 
عليها  املتفق  اإلنسان  معايير حقوق  مع  يتفق  الشباب با  حول 
ويعّزز  الشباب،  بني  والتضامن  واإلدم��اج  التعاون  ويدعم  دوليا، 
عمل الشباب مع املجتمع املدني على مستوى القواعد الشعبية 

واملؤسسات. 

بمُنيت اإلستراتيجية اجلديدة على 11 هدًفا أوروبًيا للشباب مت 
تطويرها  باعتبارها نتيجة للدورة السادسة للحوار الهيكلي مع 
الشباب وصناع القرار والباحثني وأصحاب املصلحة اآلخرين التي 
انتظمت حتت عنوان »الشباب في أوروبا: ماذا بعد؟«  لتقدمي رؤية 
ن الشباب من حتقيق كامل إمكاناتهم. وينتظر أن  كِّ حول أوروبا متمُ
يحددوا املجاالت املتعددة القطاعات التي تؤثر في حياة الشباب، 
التي يجب معاجلتها وفًقا  وأن يشيروا إلى التحديات الرئيسية 

لواضعي السياسات وخبراء الشباب في االحتاد األوروبي.

1.  ربط االحتاد األوروبي بالشباب

2. املساواة بني كل األجناس

3. املجتمعات اجلامعة

4. املعلومات واحلوار البناء

5. الصحة العقلية ورفاهية العيش

6. دفع شباب الريف للقيام بأدوار متقدمة

7. توظيف جيد للجميع

8. جودة التعلم

9. الفضاء واملشاركة للجميع

10. أوروبا خضراء ومستدامة

11.  املنظمات الشبابية والبرامج األوروبية

إن غاية الشباب األوروبي رقم 8 املكرس خصيصا ل�»جودة التعلم«  
هي دمج وحتسني أشكال التعلم املختلفة، وجتهيز الشباب ملواجهة 
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حتديات احلياة املتغيرة باستمرار. في القرن احلادي والعشرين 
يسعى هذا الهدف في اإلطار الزمني األطول لإستراتيجية، إلى 
هم بعرفة  ضمان متتع الشباب بالتعليم على املواطنة من أجل مدِّ
وهي  اإلنسان،  وحقوق  والدميقراطية  السياسية  باألنظمة  قوية 
معرفة ميكن احلصول عليها أيًضا من خالل اخلبرات املجتمعية 

من أجل تعزيز املشاركة املدنية النشطة.

اإلفريقي: االحتاد  شباب  ميثاق   3.3

األفريقي  االحت��اد  عمل  من  أساسي  جانب  الشباب  ترقية  إن  
الذي أنشأ قسًما مخصًصا مكلًفا بتضمني  وتنمية جدول أعمال 
السياسات:  وتطوير  بالشباب  املتعلقة  القضايا  حول  املنظمات 
احتاد  فيلق  خالل  من  التوظيف  مهارات  وتعزيز  القدرات  بناء 

الشبان األفارقة املتطوعني وبناء الشراكة وتعبئة املوارد. 

هذا  في  األفريقي  االحت��اد  أطلقها  التي  الرئيسية  امل��ب��ادرة  إن 
 2006 سنة  امُْعتمُمد  ال��ذي  اإلفريقي  الشباب  ميثاق  هي  اإلط��ار 
 2009 التنفيذ سنة  ال��ذي دخل حيز  امليثاق  باجنول. ميثل  في 
وثيقة سياسية وقانونية تصلح إطاًرا استراتيجّيًا لتوجيه الشباب 
ومتكينهم وتطوير شخصيتهم على املستويات القارية واإلقليمية 

والوطنية. 

 إن الهدف العام للميثاق هو تقوية وتعزيز اجلهود لتمكني الشباب 
أجندة  دفع  املتساوية في  والشراكة  الهادفة  املشاركة  من خالل 
في  الشباب  إلى حقوق  الوثيقة  تشير  كما  إفريقيا.  في  التنمية 
امليثاق على  13 من  املادة  وتركز  وواجباتهم.  إفريقيا وحرياتهم 
اإلنسان  وحقوق  بالتعليم  يتعلق  فيما  اإلفريقي  الشباب  حقوق 

خصوًصا. 

إطار الرؤية عدد 9: ميثاق شباب االحتاد اإلفريقي - املادة 13: 

التعليم وتطوير املهارات

1.  لكل شاب احلق في تعليم جيد.

2. يجب تبني قيمة األشكال املتعددة للتعليم، با في ذلك التعليم 
الرسمي وغير الرسمي، َوالتعليم عن بعد والتعليم مدى احلياة، 

من أجل تلبية االحتياجات املتنوعة.

3. يجب توجيه تعليم الشباب إلى:

ال��ش��ب��اب وق��درات��ه��م  مل��ع��ارف  ال��ش��ام��ل  التعزيز وال��ت��ط��وي��ر  أ( 
اإلبداعية والعاطفية إلى أقصى حّد.

كما  األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق  احترام  تعزيز  ب( 
وردت في األحكام املتعلقة بختلف حقوق اإلنسان والشعوب 

اإلفريقية والدولية  وإعالنات واتفاقيات حقوق اإلنسان. 

ت( إعداد الشباب حلياة مسؤولة في مجتمعات حرة تدعم 
ال��س��الم وال��ت��ف��اه��م وال��ت��س��ام��ح واحل����وار واالح���ت���رام املتبادل 
والصداقة بني جميع األمم، وعبر جميع التجمعات البشرية.

وتعزيزها،  اإليجابية  اإلفريقية  األخ��الق  على  احملافظة  ث( 
والفخر  الهوية  وتطوير  والثقافات،  التقليدية،  القيم  وعلى 

الوطني واإلفريقي.   

ج( تنمية احترام البيئة واملوارد الطبيعية.

املجتمع  في  بفعالية  تشتغل  كي  احلياتية  املهارات  تنمية  ح( 
اإليدز   / البشرية  املناعة  نقص  فيروس  مثل  وإدراج قضايا 
والصحة اإلجنابية والوقاية من تعاطي املخدرات واملمارسات 
الثقافية املضرة  بصحة الفتيات والنساء على أنها جزء من 

مناهج التعليم.  

4. تتخذ الدول األطراف كل التدابير املناسبة من أجل التحقيق 
الكامل لهذا احلق وعلى وجه اخلصوص: 
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أ( توّفر التعليم األساسي املجاني واإللزامي وتتخذ خطوات 
لتقليل التكاليف غير املباشرة للتعليم. 

ب( جتعل جميع أمناط التعليم الثانوي متاحة بسهولة أكبر، 
وبكل الوسائل املمكنة با في ذلك التدرج في املجانية.

ت( تتخذ خطوات لتشجيع احلضور املدرسي املنتظم وتقليل 
معدالت االنقطاع.

العلوم  التدريب في مجال  نوعية  ر  وتمَُطوِّ املشاركة،  تعزز  ث( 
والتكنولوجيا.  

العمل  بفرص  املرتبط  املهني  والتدريب  التعليم  تنّشط  ج( 

احلالية واحملتملة، وتوسع فرص الوصول إلى ذلك من خالل 

تطوير املراكز في املناطق الريفية والنائية.  

ح( جتعل التعليم العالي متاًحا للجميع وعلى قدم املساواة با 

في ذلك إنشاء مراكز التميز للتعلم عن بعد. 

با  املهارات،  وتنمية  للتعليم  متعددة  وصول  نقاط  توفر  خ( 

التعليمية  املؤسسات  تخرج عن منط  التي  الفرص  ذلك  في 

عن  والتعلم  العمل،  مكان  في  املهارات  تنمية  مثل  السائدة، 

بعد، ومحو أمية الكبار، والبرامج الوطنية خلدمة الشباب.

الالئي  وال��ش��اب��ات  الفتيات  أن  االق��ت��ض��اء،  عند  تضمن،  د( 

لديهن  تعليمهن  إكمال  قبل  متزوجات  أو  حامالت  يصبحن 

فرصة ملواصلة تعليمهن.

التعليم املقدم وتضمن  امل��وارد لالرتقاء بجودة   ذ( تخصص 

للتفكير  وإن��ت��اج��ه  امل��ع��اص��ر،  املجتمع  الح��ت��ي��اج��ات  م��الءم��ت��ه 

النقدي بدال من احلفظ الببغائي. 

على  الشباب  وت��درب  ف��وائ��د،  تتضمن  بيداغوجيا  تتبّنى  ر( 
حتى  احلديثة  واالت��ص��االت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام 

يكون الشباب أكثر استعداًدا لعالم العمل.  

ز( تشجع مشاركة الشباب في العمل املجتمعي باعتباره جزًءا 

من التعليم لبناء إحساس بالواجب املدني. 

س( تمُْدِخل برامج املنح الدراسية واملكافآت لتشجيع التسجيل 

في التعليم ما بعد االبتدائي والتعليم العالي لصالح الشباب 

املتميز من الفئات احملرومة، وخاصة الفتيات.  

مجال  ف��ي  وال��ش��اب��ات  ال��ش��ب��ان  م��ش��ارك��ة جميع  تشجع  ش( 

األنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية باعتبارها جْزًءا من 

التنمية الشاملة.

مع  واملتماشية  ثقافّيًا،  املناسبة  اجلنسية  الثقافة  تعزز  ص( 

العمر والتربية العائلية املسؤولة.

التعليم  مؤسسات  ب��ني  العلمية  الشهائد  معادلة  تعزز  س( 

ال��دول  في  والعمل  ال��دراس��ة  من  الشباب  لتمكني  اإلفريقي 

األطراف.  

اإلفريقي  للشباب  تفاضلية  توظيف  سياسات  تعتمد  ض( 

الذي ميلك املهارات املطلوبة في الدول األطراف. 

العلم  في مجاالت  ال��ق��ارة  تغيير  على  الشباب مصممون  إن   .5

والتكنولوجيا. لذلك، فإنهم ملتزمون با يلي: 

أ( تعزيز واستخدام العلم والتكنولوجيا في إفريقيا.  

ب( إجراء البحوث في مجال العلوم والتكنولوجيا. 

 6. ينبغي أن تشجع الدول األطراف الشباب على القيام بالبحوث. 
وفي هذا اإلطار، يجب حتديد يوم االكتشافات اإلفريقية، ووضع 

آلية للمنح واجلوائز على املستوى القاري.

مع  شراكات  تمُِقيم  أن  إفريقيا  في  الكائنة  املؤسسات  على   .  7
لصالح  التكنولوجيا  نقل  ف��ي  للمساهمة  ال��ت��دري��ب  م��ؤس��س��ات 

الطالب والباحثني األفارقة. 
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جانب  إلى  أنه  هو  العربي  الشباب  ميثاق  من  مهما  عنصًرا  إن 

وتقدمي  إفريقيا،  ف��ي  الشباب  وح��ري��ات  حقوق  على  التشديد 

لتمكني  األع��ض��اء  ال��دول  مسؤوليات  وحتديد  هامة،  توجيهات 

أيًضا  يحدد  إنَّه  الرئيسية،  االستراتيجية  املجاالت  في  الشباب 

هذا  وقارتهم.  وبلدانهم  ذواتهم  تنمية  نحو  الشباب  مسؤوليات 

رأيناها  كما  للحقوق  اإلفريقية  امل��ب��ادرة  م��ع  بالتأكيد  يتماشى 

والشعوب  اإلنسان  حقوق  حول  اإلفريقي  امليثاق  في  خصوًصا 

الذي، فضال عن احلقوق الفردية واجلماعية، يقر باملسؤولية جتاه 

املجتمع، وأمن الدولة، وتعزيز التضامن االجتماعي والوطني.

أيًضا خطة  اإلفريقي  االحتاد  أطلق  امليثاق،  لتنفيذ هذا  ودعًما 

عمل عشرية الشباب 2009-2018  لتكون بثابة خارطة طريق 

نفسه،  امليثاق  في  امل��درج��ة  لألحكام  السريع  التنفيذ  أج��ل  من 

حيث يتم تعميم وتفعيل تنفيذ ميثاق الشباب العربي من منظور 

شبابي، بتمويل ورصد أهداف التنمية ومؤشراتها، ووضع معيار 

لسياسات التنمية الشبابية، والبرامج واألنشطة في إفريقيا.

للشباب: األورومتوسطية  املبادرات    .3.4

ضمن األنشطة العديدة التي يروج لها االحتاد األوروبي والدول 
الشريكة له في شمال إفريقيا والشرق األوسط في سياق »مسار 
أجل  االحت��اد من  أم��َرهمُ  يتوّلى  )ال��ذي  امل��دى«  »الطويل  برشلونة 
املتوسط   حاليا(، وقع إيالء أهمية خاصة للمبادرات التي تدعم 
مشاركة الشباب االجتماعية والثقافية النشطة، والتبادل بشكل 
عام. كما كان البرنامج الرئيس الذي يدعمه االحتاد األوروبي هو 

يوروميد للشباب الذي أطلقت مرحلته األولى في 1999. 

في األصل، وقع تصور االحتاد األوروبي للشباب األورومتوسطي 
ناجح  برنامج  وهو  يعمل(،  شباب  )ثم  للشباب  امتداد  أنه  على 

يشرك الشباب، خاصة داخل احلدود األوروبية. 

إج��راءات  ثالثة  على  البرنامج  لذلك  املتوسطي  االمتداد  ارتكز 

رئيسية: تعزيز التبادل الشبابي، واخلدمة التطوعية، وإجراءات 

للنسخة األول��ى من  بها  امللتزم  املالية  امل��وارد  بلغت  الدعم. وقد 

ثالثة  ح��ددت  كما  ي��ورو.  مليون   9.7  )2001-1999( البرنامج 

أهداف عامة  لبرنامج الشباب األورو متوسطي   األول:

1( حتسني التفاهم املتبادل بني الشباب.

2( املساهمة في دمج الشباب في احلياة االجتماعية واملهنية.

للشركاء  امل��دن��ي  املجتمع  على  الدميقراطي  الطابع  إض��ف��اء   )3
احمللية،  املجتمعات  داخل  النشطة  املواطنة  بتحفيز  املتوسطيني 
وتعزيز املشاركة النشطة للشباب والشابات خصوًصا واجلمعيات 

الشبابية، وتطوير فرص توظيف الشباب. 

جناح  عقب   )2004-2001( الثاني  للشباب  يوروميد  تأسس   
بيزانية  أي  التمويل،  في   40٪ بنسبة  وزي��ادة  األول��ى  التجربة 

إجمالية بلغت 14 مليون يورو. 

كانت أهداف هذه التجربة األولى هي زيادة عدد ونوعية أعمال 
املنظمات  لدعم  التطوعي  العمل  ومشاريع  الشبابي،  التبادل 
التدريب،  ألنشطة  األول��وي��ة  بإعطاء  املتوسطية  احلكومية  غير 
للتو.  إنشاؤه  مت  الذي  األورومتوسطي  الشباب  منتدى  ولتطوير 
شملت األولويات املضمونية التي مت إعدادها للمشاريع مكافحة 
وتطوير  الفاعلة،  املواطنة  وتعزيز  األجانب،  وكراهية  العنصرية 

املجتمع املدني، ودور املرأة في املجتمع. 

ماليني   5  )2008-2005(  3 للشباب  يوروميد  ميزانية  بلغت 
يورو. وكانت تهدف إلى تعزيز التفاهم املتبادل ودعم مواطنتهم 
الشباب.  سياسات  تطوير  في  واملساهمة  بالتضامن  وشعورهم 
َوقامت هذه النسخة بتمويل 86 مشروًعا، ضم كل واحد منها ما 
إلى ثالثة، كما في  40 مشارًكا، وقسمت األشغال  إلى   20 بني 
النسخ السابقة )التبادل، تدابير الدعم، اخلدمة التطوعية(. وفي 
2339 شخًصا  إلى  3 خدمات  للشباب  يوروميد  قدم  املجموع، 
منهم 1689 شاًبا مشارًكا )تتراوح أعمارهم بني 13 و25( و650 

من العاملني الشباب. 
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في الطبعة الثالثة، قام البرنامج أيًضا بإدخال الالمركزية التي 

األورو-متوسطي«  للشباب  الوطنية  »الوحدات  إنشاء  متثلت في 

املستفيدين  أك��ب��ر  وج���ود  لضمان  الشريكة  ال��ب��ل��دان  جميع  ف��ي 

املسؤولية،  وتقاسم  بعضهم،  من  قريبة  مسافة  على  النهائيني 

وحتسني الشعور بامللكية املشتركة. وفيما بعد، وقع تعزيز عملية 

 )2013-2010(  4 للشباب  يوروميد  برنامج  في  الالمركزية 

الذي مت متديده بعد ذلك حتى عام 2016، في ضوء التطورات 

ان��دالع  مباشرة  عقبت  التي  املتحركة  والسياسية  االجتماعية 

الثورات في بعض الدول العربية ولبعض السنوات.

مت إطالق هذا البرنامج بيزانية قدرها 5 ماليني يورو. وعموًما، 

كانت األهداف واألعمال مماثلة للنسخ السابقة. وقّدم البرنامج 

منحا ل�86 من 275 اقتراًحا، تضمنت غالبيتها تدريًبا ومشاريع 

تشبيك. 

الشباب  ش��ارك  يوروميد،  لشباب  املختلفة  الطبعات  جانب  إلى 

بشكل تدريجي في مبادرات إقليمية أخرى شملت املشاركة في 

بعض حمالت مؤسسة »آنا ليند« - وهي مبادرة ظلت رائدة منذ 

سنة -2011 َوتسمى »أصوات الشباب املتوسطي« وتهدف إلى 

املنطقة  عبر  الشباب  يقوده  لنقاش  وال��ف��رص  امل��ه��ارات  تطوير 

العربية، ودعم الشباب ليتحدث ويمُْسِمع صوته.

الشباب  ب��رمل��ان  م��ث��ل  للشباب  أخ���رى  م���ب���ادرات  أط��ل��ق��ت  ل��ق��د   

للشباب  األوروم��ت��وس��ط��ي  واملنبر   ،2007 ع��ام  األوروم��ت��وس��ط��ي 

الذي تأسس عام 2003 في مالطا للمساهمة في تنمية التعاون 

لتصل  األوروبية  املبادرات  وتوسيع  الشباب،  اإلقليمي في قطاع 

إلى بلدان أخرى، وذلك على غرار برنامج شباب يعمل أو »برنامج 

صلتو للشباب األورومتوسطي الذي مت إنشاؤه سنة 2000« لدعم 

التعليم املتقدم، وفرص التدريب للشباب في أوروبا. 

البحر  منطقة  في  الشباب  إلش��راك  جارية  رئيسية  مبادرة  ثمة 

األبيض املتوسط، وهي شبكة شباب البحر األبيض املتوسط.إنه 

مشروع ميتد على خمس سنوات، تنفذه اليونسكو وميوله االحتاد 

مشاركتهم  وي��ع��زز  الشباب،  ق���درات  امل��ش��روع  َويبني  األوروب����ي. 

النشطة في تطوير وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات الوطنية 

املتعلقة بالشباب. 

ومن خالل زيادة مشاركة الشباب، تقوم شبكة الشباب املتوسطي 

بإدماج قضايا الشباب في صلب أولويات القرار الوطني وصنع 

السياسات في 10 دول جنوب أوروبا لتحسني أوضاع الشباب. 
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إطار الرؤية عدد10: شبكات الشباب املتوسطي: مجاالت العمل

1. خارطة املنظمات الشبابية:

الكتروني  دليل شامل،  بأنفسهم تطوير  الشباب األعضاء  يتولى 
فيه  تعمل  بلد  ك��ّل  إل��ى  وبالنسبة  ال��ش��ب��اب.  ملنظمات  وإقليمي 
شبكات الشباب املتوسطي، حتدد األدلة وتدرج  كل معلومة تتعلق 
العمل،  بيانات شخصية، مجاالت  باملنظمات الشبابية املسجلة: 
التمويل،  مصادر  التحديات،  الفرص،  الناشئة،اخلبرة،  املهارات 

وغيرها.

 2. سياسة الشباب:

والشابات  الشباب  ق���درات  املتوسطي  الشباب  شبكات  تَبني 
املتعلقة  الوطنية  التشريعات  لتمكينهم من املشاركة في مراجعة 
بالشباب، وتدعو لتطوير استراتيجيات وسياسات الشباب الوطنية  
السياسات. كما  لهذه  السليم  التنفيذ  وتطوير الضغط من أجل 
يدعم البرنامج دور املنظمات الشبابية باعتبارها جهات رقابية 
)إتاحة  والتقومي  والتنفيذ  التصميم  آليات  حتسني  على  تعمل 
الفرص، الفعالية، النجاعة واإلنصاف( للسياسات والبرامج التي 

تعالج متطلبات تنمية مهارات الشباب وحتوالت سوق العمل. 

3. الشباب واإلعالم

     طورت شبكات الشباب املتوسطي أنشطة مختلفة لرصد متثيل 
الشباب في وسائل اإلع��الم، واستطالع رأي الشباب حول هذا 
املوضوع. َويقوم البرنامج بأعمال توعية تعزز التغطية اإلعالمية 
الصديقة للشباب، والشاملة، واملوضوعية، والعادلة، والتدريبات 
ونشر املوارد لتعزيز حرية التعبير، واإلعالم واملعلومات، واملواد 
اإلعالمية التي يحركها الشباب، وبرامج بناء القدرات للصحفيني 

واملدونني الشباب، والصحفيني املواطنني. 

4. الشباب والعمالة:

زي��ادة مشاركة الشباب  املتوسطي على    تعمل شبكات الشباب 
احلالية  التحديات  ح��ول  الوطني  احل���وار  ف��ي  دوره���م  وتفعيل 

نحن  املهارات.  إلى  واحلاجة  بالبطالة،  في عالقة  واملستقبلية  
املصلحة،  وأصحاب  التوظيف،  خبراء  مع  إلى جنب  جنًبا  نعمل 
وتقومي  التوظيف،  معوقات  حتليل  على  الشبابية،  واملنظمات 
البرنامج تقارير عن سوق  َويمُصدر  املهارات املطلوبة للمستقبل. 
أيًضا  يطور  كما  البيانات.  وت��وف��ر  الشبابي  واالن��ت��ق��ال  الشغل 
املتوقعة. وهو حالًيا بصدد تشكيل فرق  املهارات  أدوات لرصد 
وطنية في كل بلد ملراقبة النتائج التي مت حتقيقها مع أصحاب 
التعبير  العمل الشباب من  املصلحة ومناقشِتها. ومتّكن ورشات 
عن مشاغلهم بشأن املهارات والتوظيف، وينّفذ البرنامج حمالت 

حتفيز حتى تكون األعمال صديقة للشباب. 
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تستدعي عمليات التغيير التي حتدث في كوكب األرض مسؤوليتنا 

االجتماعية، وال سيما في املجال األكثر استراتيجية، وهو مجال 

التعليم. ففي عصر الترابط املتبادل، وعوملة االقتصاد، وعمليات 

الهجرة الكبرى، وتغير املناخ، وأزمة الدميقراطية وسيادة القانون، 

ثمة حاجة لثقافة تساعد على التعامل مع االختالالت املتزايدة، 

اإلنسانية  بالقيم  يتعلق  فيما  األمن،  وانعدام  الزاحف،  والصراع 

البشر في  املتساوية جلميع  والكرامة  الكونية، وكرامة اإلنسان، 

املقام األول.

 في هذا املجال، ما زال أمام عالم التعليم، من املرحلة االبتدائية 

إلى اجلامعة، طريق طويلة ليقطعها. َويلقى املعلم تشجيًعا على 

مواكبة كل من الطريقة واحملتوى أساًسا. 

بحكم تعدد اختصاصاتها وطبيعتها العاملية املوجهة نحو العمل، 

حتثنا التربية من أجل حقوق اإلنسان والسالم على توسيع دائرة 

إدراك البيانات املتعلقة باملرحلة التطورية املعقدة للوضع البشري 

صقل  في  نفسه،  الوقت  في  تنخرط  وه��ي  األرض.  كوكب  في 

القيم  توضيح  أج��ل   م��ن  عنها  غنى  ال  التي  التدريس  م��ه��ارات 

العاملية، وتسهيل عوملتها من جانب املتعلمني. 

أن  فيجب  الصفة،  بتلك  يوصف  أن  التعليمي  للتصميم  كان  إذا 

يحيل إل منوذج القيمة. كتب »أنطونيو بابيسكا« قائاًل: إن منوذج 

حقوق اإلنسان ليس نتاًجا لرأي هذا الفيلسوف أو ذاك، ولهذا 

الزعيم الديني، أو السياسي أو ذاك، إنه منوذج يتميز بالكونية 

الداخلي  الصعيدين  الوضعي على  القانون  وبتوصيف  املتأصلة، 

القانون  بقواعد  باألساس ألنه مختوم  والدولي. وهو موضوعي 

الدولي حتديًدا، استجابة لالحتياجات األولية واألساسية للحياة 

الفردية واجلماعية.

إطار الرؤية عدد 11:  التنقية من املنبع العاملي:

إن القانون الدولي حلقوق اإلنسان هو النواة الصلبة ملعرفة مَتمُدُّ 
بطبيعتها اجلسور بني الثقافات واألديان، وبني املعرفة اإلنسانية 
واملعرفة التقنية العلمية، با يدفع اجلميع إلى الشرب من املنبع 
السلبية لقصص  أنفسهم من احملتويات  العاملي من أجل تطهير 
والعنف،  املنغلقة  وامل��واق��ف  التسامح،  وع��دم  املسبقة،  األح��ك��ام 
وااللتقاء فعاًل عند القيمة العليا للمساواة في الكرامة بني جميع 
أعضاء األسرة البشرية. ثمة من األدلة التجريبية املهمة ما يؤكد 
ما  اإلنسان،  حقوق  منابيع  بأفضل  للمعرفة  مضمون  إعطاء  أن 
ومختلف  ال��ف��ردي��ة،  الثقافات  ف��ي  املهم  ال��رك��ن  إن  نقول  يجعلنا 
الثقافات العابرة للحدود الفكرية والتاريخية )اإلنسانية، التنوير، 
الليبرالية، االشتراكية( والتي يدفع بها جميًعا اآلن إلى املواجهة 

والتجديد، إمنا تنبع من العاملية.

 املصدر: بابيسكا 2011

باعتَبار هما جهتني  وامل��درب  املعلم  يعيد إطالق دور  إنه منوذج 

فاعلتني في عمليات التنمية البشرية واألمن البشري. وفي سنة 

1948، أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عن اإلعالن العاملي 

حتى  واألمم،  الشعوب  لإجناز جلميع  مشترًكا  معياًرا  باعتباره 

يسعى كل فرد وكل عضو في املجتمع، مع  وضع هذا اإلعالن 

في البال، إلى تعزيز احترام هذه احلقوق واحلريات من خالل 

العاملي بهذه  التدريس والتعليم، وإلى تأمني االعتراف وااللتزام 

احلقوق من خالل التدابير املتدرجة، الوطنية والدولية«. 

لتأكيد أهمية التعليم باعتباره ضمانة أولية حلقوق اإلنسان ميكن 

26 من اإلعالن  املادة  املواد املذكورة أعاله:  إلى محتوى  النظر 

االقتصادية  باحلقوق  اخل��اص  الدولي  العهد  من  و13  العاملي، 

واالجتماعية والثقافية، و29 من االتفاقية الدولية حلقوق الطفل، 

و24 من االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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التعليم  عبر  مي��ر  ال��ذي  الطريق  ف��إن  اإلن��س��ان،  حقوق  لضمان 

باعتباره  احل��ال��ي  ال��دول��ي  القانون  بقوة  إليه  مشار  وال��ت��دري��س 

األكثر فعالية ومالءمة للحقوق األساسية واحلريات. إنه طريق 

يضع اإلنسان في املركز، ويجب أن نضمن لهذا االنسان إمكانية 

حقيقية لتحقيق ذاته، بحرية على نحو شامل، مع احترام حقوق 

اآلخرين ومسؤولياتهم.

حقوق  على  التربية  أن  الدولية  القانونية  القواعد  ه��ذه  تعني 

املقاربة  إن  وت��دري��ب��ي.  تعليمي  ت��ص��ور  أي  ف��ي صميم  اإلن��س��ان 

التربوية حلقوق اإلنسان »قيمية - عملية«، أي أنها تربط القيم 

واملعرفة واملهارات بااللتزام احملايث لتحقيقها.

 يتضح هذا من خالل دور التعليم املتعدد التخصصات والعملي 

املنحى، بناء على ما يمُشار إليه دائًما ببراعة في توصية اليونسكو 

والسالم  والتعاون،  ال��دول��ي،  التفاهم  أج��ل  من  التعليم   « بشأن 

والتربية املتعلقة بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية«.

مجال  في  التثقيف  حول  املتحدة  لألمم  العاملي  البرنامج  ينص 

التثقيف  أن  على   ،2004 سنة  أط��ل��ق  ال���ذي  اإلن��س��ان،  ح��ق��وق 

من  مركزّيًا  ج��زًءا  يشكالن  اإلنسان  مجال حقوق  في  والتدريب 

»احلق في التعليم« ولذلك فإن االلتزام القانوني بتعزيز وتسهيل 

تعليمه هي مسؤولية الدول. وألنه جزء من احلق في التعليم، فإن 

تعليم حقوق اإلنسان هو بحد ذاته حق أساسي.

اإلنسان  حقوق  مجال  ف��ي  التربية  البرنامج  ه��ذا  ي��ع��ّرف  كما   

خالل  من  عاملية  ثقافة  بناء  في  يساهم  ال��ذي  البرنامج  بأنَّها 

ت��ق��اس��م امل��ع��رف��ة ب��ح��ق��وق اإلن���س���ان، وال��س��ع��ي لتحقيق أه���داف 

إل��ى تعزيز  ت��ه��دف  ال��ت��ي  امل��ه��ارات وب��ن��اء امل��واق��ف  مثل اكتساب 

الكامل  والتطوير  األساسية،  واحلريات  اإلنسان  حقوق  احترام 

لشخصية اإلنسان وكرامته، وتعزيز التفاهم والتسامح واملساواة 

األصلية  والشعوب  ال��دول  جميع  بني  والصداقة  اجلنسني،  بني 

واملجموعات القومية والعرقية والدينية واللغوية، ومتكني جميع 

الناس حتى يشاركوا بفعالية في مجتمع حر ودميقراطي حتكمه 

التنمية  وتعزيز  وصيانته   السالم  وبناء  القانون،  سيادة  مبادئ 

البشرية املستدامة والعدالة االجتماعية. 

والقيام  املسؤولية  لتحمل  اإلن��س��ان  حقوق  على  التربية  وتهيئ 

الشرعية  مع  االنتماء  مجتمعات  في  النشطة  املواطنة  ب���أدوار 

الذكر لسنة  السالف  املتحدة  يوفرها إعالن األمم  التي  الكاملة 

1998 بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان. في هذا اإلطار، يجب 

املدني  العمل  القدرة على  بناء  التعليم هو  من  القصد  يكون  أن 

والسياسة، الدميقراطية ملمارسة املسؤولية، وتقاسمها من أجل 

ل هو بناء القدرات الدميقراطية التي  الصالح العام. إن  ما يمُؤمَّ

ستمارس في الفضاء احمللي والعاملي الذي ميتد من اجلماعات 

احمللية إلى منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى. 

التعليم العاملي الدولي  على نحو مناسب، ثمة تأكيد في  موقع 

لبناء  قوية  أداة  هو  اإلنسان  في مجال حقوق  التثقيف  أن  على 

على  يقوم  استراتيجي  هدف  وهو  للجميع،  والتمكني  القدرات 

م��س��اع��دة ال��ن��اس، وال��ف��ئ��ات األض��ع��ف، واألك��ث��ر هشاشة بوجه 

خاص الكتساب املعرفة واملهارات، وتطوير املواقف التي جتعلهم 

قادرين على التعامل مع املشاكل والتحديات في العالم املترابط 

واملعولم. يتضمن تعليم حقوق اإلنسان أيًضا التربية على القيم 

الدميقراطية، بدًءا من احلق األساسي في الدميقراطية. وهكذا، 

من املهم، في إطار برامج تعليم السالم وحقوق اإلنسان، أن يقع 

التعريف بالعناصر األساسية للقانون الدولي حلقوق اإلنسان، وهي 

مرحلة متقدمة في حضارة القانون، للمساعدة في فهم املبادئ 

اإلنسان،  حقوق  بعاملية  املتعلقة  املبادئ  مثل  واحمل��ددة  العميقة 

وترابطها وعدم جتزئتها، وعدم قابلية الفصل بني حقوق اإلنسان 

للنساء والفتيات من ناحية، وحقوق اإلنسان املعترف بها دولًيا من 

ومنع  للطفل، وحترمي احلرب،  الفضلى  واملصالح  ناحية أخرى، 
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استخدام القوة حلل النزاعات الدولية، والطريقة الدميقراطية، 

الدولية  اجلنائية  واملسؤولية  الرفاهية  ودول��ة  القانون  وسيادة 

للفرد، وعاملية العدالة اجلنائية. 

امل��زدوج��ة  القيمة  خ��الل  م��ن  ب��وض��وح،  هنا  التفريع  مبدأ  يظهر 

الترابية والوظيفية: وهو جانب مهم بالنسبة إلى التربية في مجال 

حقوق اإلنسان والسالم. إننا بحاجة لتوضيح أن ديناميات التفريع 

تتحقق بني عدة أقطاب محلية وإقليمية ووطنية وقارية وعاملية، 

وليس فقط بني الدول واملؤسسات الدولية، وأن هذه القيم تنطلق 

من مستوى البلديات، ألن االحتياجات احليوية للناس والعائالت 

واجلماعات تظهر كل يوم على هذا املستوى. إن تسليط الضوء 

البعد  يفهمون  الناس  فعالة جلعل  الديناميكية وسيلة  على هذه 

املكاني واملؤسسي حلقوق اإلنسان من خالل سلسلة متصلة من 

األدوار امللموسة »من املدينة إلى األمم املتحدة«.

تعليم حقوق اإلنسان في التعليم العالي: منوذج احلرم   1.4

اجلامعي العاملي:

»ويلز«،  جامعة  في  ويلسون«  »األستاذ  ب�أن حتذير  شعور  هناك 

الذي أمُْطلق سنة 1923، عند افتتاح درسه في العالقات الدولية، 

قد جاء في الوقت املناسب: »لقد كانت اجلامعات موّلد الوطنية 

التعاون  قيمة  ي���درك  م��ن  أول  أي��ًض��ا  ت��ك��ون  أن  يجب  وم��ه��ده��ا، 

ال��دول��ي. إذا لم تبدأ م��رة واح��دة وإل��ى األب��د فسيفوت األوان، 

واملكان املناسب للبدء هي اجلامعات بالتأكيد«. من الواضح أن 

هذا التحذير ينطبق على عالم التعليم كله.

هناك جهود لتعزيز املعرفة بحقوق اإلنسان في اجلامعة، وذلك في 

كل جزء من العالم. إن املثال اجلدير بالذكر على هذه اجلهود هو 

احلرم اجلامعي العاملي لتأثيرها في العالم كله. في سنة 1997، 

)إيطاليا(  ب��ادوف��ا  بجامعة  اإلن��س��ان  حقوق  مركز  م��ن  وب��ب��ادرة 

جامعة  لوفني؛  الكاثوليكية،  اجلامعة   - أخ��رى  جامعات  وتسعة 

روبرت شومان، ستراسبورغ، جامعة أبو أكادميي، جامعة الرور، 

بوخوم، جامعة أيرلندا الوطنية، دبلن، جامعة ماستريخت، جامعة 

ديوستو، بلباو، جامعة إسيكس؛ جامعة كوميبرا -  كما مت إنشاء 

والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  في  األوروب��ي  املاجستير  برنامج 

الذي انضم إليها الحًقا شركاء آخرون ليبلغ إجمالي اجلامعات 

من جميع الدول األعضاء في االحتاد األوروبي 41 جامعة.

في سنة 2002 تأسس املركز األوروبي املشترك بني اجلامعات 

حلقوق اإلنسان والدميقراطية في البندقية )إيطاليا(، وذلك في 

شكل جمع من اجلامعات ذات الشخصية االعتبارية، َوتتولى إدارة 

التي  املاجستير األوروب��ي، وشهائد املاجستير اإلقليمية األخرى 

كانت قيد الظهور. كما تتمثل مهمة املركز األوروبي املشترك بني 

على  اإلش��راف  في  والدميقراطية،  اإلنسان  حلقوق  اجلامعات 

هدفه  لكن  والثقافية،  والبحثية  التعليمية  األه��داف  من  العديد 

األساسي هو إدارة املشروع األوروبي الرئيسي الذي بلغ حجمه 

ا تطلّب مقاربة تنظيمية شاملة وأوروبة حقيقية للهيكل العام.  حّدً

في سنة 2019، مت حتويل املركز األوروبي املشترك بني اجلامعات 

حلقوق اإلنسان والدميقراطية إلى حرم عاملي حلقوق لإنسان، 

وهو عبارة عن شبكة جامعات عاملية ميولها االحتاد األوروب��ي، 

بالنسبة  البندقية  يوجد مقرها في  إقليمية  برامج  وتدير سبعة 

إلى أوّربا، وسراييفو / بولونيا بالنسبة إلى جنوب شرق أوروبا، 

إفريقيا،  إلى  بالنسبة  وبريتوريا  القوقاز،  إلى  بالنسبة  ويريفان 

آيرس  وبوينس  ال��ه��ادئ،  واحمليط  آسيا،  إل��ى  بالنسبة  وبانكوك 

إلى  بالنسبة  وبيروت  والكارييب،  الالتينية  أمريكا  إلى  بالنسبة 

العالم العربي.
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إطار الرؤية عدد12: برنامج املاجستير العربي في

الدميقراطية وحقوق اإلنسان:

    إن برنامج املاجستير العربي في الدميقراطية وحقوق اإلنسان 

فريد ومصمم لتلبية احتياجات الطالب واملهنيني واخلبراء الذين 

احلكم  مجال  ف��ي  مهاراتهم  وتطوير  معارفهم  تعميق  ي��ري��دون 

الدميقراطي وحقوق اإلنسان في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

املاجستير  شهائد  أح���دث  وه��و   ،2015 سنة  ال��ب��رن��ام��ج  ت��أس��س   

اإلقليمي للحرم اجلامعي العاملي. وقد تولى املركز األوروبي املشترك 

بالتعاون  الثالث األولى  نمُسَخه  البرنامج في  بني اجلامعات تنسيق 

مع جامعة »كا فوسكاري« في البندقية. ثم انتقل إلى بيروت سنة 

2017، وتقوم اآلن جامعة القديس يوسف بتنسيق البرنامج.

ال��دمي��ق��راط��ي��ة وحقوق  ف��ي  ال��ع��رب��ي  املاجستير  ب��رن��ام��ج  ي��ه��دف 
اإلن��س��ان إل���ى دع���م اجل��ي��ل ال��ق��ادم م��ن اخل��ب��راء واألك��ادمي��ي��ني 
حياتهم  لبناء  لهم   الالزمة  العملية  اخلبرة  وتوفير  واملمارسني، 
املهنية وأنشطتهم األكادميية. يتلقى برنامج املاجستير العربي في 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان الدعم من قبل شبكة متنامية من 
اجلامعات الشريكة في املنطقة: جامعة القديس يوسف )لبنان( 
اجلامعة  )فلسطني(،  بيرزيت  جامعة  املنسقة،  اجلامعة  بصفتها 

الدولية بالرباط، )املغرب(، جامعة قرطاج، )تونس(.

َوبرنامج املاجستير العربي في الدميقراطية وحقوق اإلنسان هو:  

• دورة متقدمة مكثفة في مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان. 	

• شهادة ماجستير من جامعة القديس يوسف مع اجلامعات 	
الشريكة.

• جتربة تعليمية مكثفة جتمع بني العمل والسياسة.     	

• سداسيتان: واحدة في بيروت واألخرى في جامعة مشاركة 	
في العالم العربي. 

• أطروحة ماجستير يقع اإلشراف عليها في إحدى اجلامعات 	
الشريكة. 

• الوطني والدولي، 	 األساس ملسار مهني ناجح على الصعيد 
واملستويات غير احلكومية.

يجمع برنامج املاجستير العربي في الدميقراطية وحقوق اإلنسان 

أعضاء هيئة التدريس الدوليني من أساتذة وخبراء وممارسني 

معرفتهم  الطالب  ويشاركون  دول،   10 من  أكثر  من  ينحدرون 

وخبراتهم املهنية ودرايتهم. كما يجذب البرنامج الطالب املهتمني 

بفهم الديناميكيات اإلقليمية واالجتاهات االجتماعية والسياسية 

إفريقيا.  الشرق األوسط وشمال  بلد في منطقة  بكل  اخلاصة 

وهو موجه أيًضا للمهنيني الذين يرغبون في دعم جتربتهم في 

التنمية والدميقراطية وحقوق اإلنسان بعد احلصول على منحة 

مؤكدة.

وحقوق  الدميقراطية  في  العربي  املاجستير  برنامج  َويتضمن    

عملية  تدريبية  ودورات  البحث،  نحو  موجهة  دورات  اإلن��س��ان 

الطالب  يجذب  وه��و  وال��دم��ق��رط��ة.  اإلن��س��ان  ف��ي مجال حقوق 

التي  مقاربته  املنطقة وخارجها، بسبب  واخلبراء من  والباحثني 

تقوم على املقارنة وطابعه املتعدد االختصاصات. كما أنه يوفر 

حركية مناطقية، حيث يقضي الطالب سداسية واحدة في بيروت 

بيرزيت  جامعة  التالية:  اجلامعات  إح��دى  في  وأخ��رى  )لبنان(، 

قرطاج  جامعة  )املغرب(،  بالرباط  الدولية  اجلامعة  )فلسطني(، 

)تونس( وجامعة األردن.

  إن برنامج املاجستير العربي في الدميقراطية وحقوق اإلنسان 

املتعدد  ب��ح��ت��واه��ا  وث��ري��ة  ن��وع��ه��ا  م��ن  ف��ري��دة  تعليمية  جت��رب��ة 

التخصصات، واألنشطة األكادميية، والعمل امليداني.
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يعمل احلرم اجلامعي العاملي على أّنه مركز استراتيجي رئيسي 

للتقدم والترابط  وتنسيق املوارد واخلبرات األساسية في مجال 

حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم. ونتيجة للجهود املشتركة 

ل� 100 جامعة مرموقة، ميثل احلرم اجلامعي العاملي مثاال فريًدا 

اإلنسان  حقوق  مجال  في  اجلامعات  بني  العاملي  التعاون  على 

والدميقراطية.

»عالم  هي:  اإلنسان  حلقوق  العاملي  للحرم  املشتركة  الرؤية  إن 

والدميقراطية  واحل��ري��ة  اإلن��س��ان  ك��رام��ة  بالكامل  فيه  تتحقق 

باعتبارها  اإلنسان،  حقوق  واحترام  القانون  وسيادة  وامل��س��اواة 

ومعايير  املتحدة  واألمم  األوروب���ي  االحت���اد  ب��ني  مشتركة  قيًما 

املؤسسات  إل��ى  »إضافة  ال��دول��ي.  املستوى  على  ملزمة  قانونية 

االحتاد  هم  العاملي  ل�لحرم  الرئيسيني  الشركاء  فإن  األكادميية، 

األوروبي والسلطات احمللية واإلقليمية والوطنية التي تتعاون في 

البلدان املعنية، باإلضافة إلى املنظمات الدولية وغير احلكومية 

الناشطة في مجاالت حقوق اإلنسان والدمقرطة.

 ثمة شبكة عاملية أخرى وهي رابطة معاهد حقوق اإلنسان التي 

»أيسلندا«  التأسيسي في  2000  خالل االجتماع  سنة  تشكلت 

الذي استضافه مركز حقوق اإلنسان اآليسلندي. إن رابطة معاهد 

حقوق اإلنسان شبكة تضم أكثر من 60  من املؤسسات األعضاء 

اإلنسان.  حقوق  مجال  في  وتعليمية  بحثية  بأنشطة  تقوم  التي 

َوتتوزع املؤسسات األعضاء على  34 دولة. وتهدف الرابطة إلى 

جمع الباحثني في مجال حقوق اإلنسان من جميع التخصصات 

لتسهيل تبادل األفكار والتعاون، وتعزيز البحث والتعليم والنقاش 

في مجال حقوق اإلنسان. َكَما تدعم الرابطة باحثي الدكتوراه، 

وتمُيّسر التبادل بني املؤسسات املختلفة. 

اإلنسان من خالل مشاركة  حقوق  مجال  في  التثقيف   2.4

املجتمع املدني:

إن الفعالية الكبيرة للتعليم املوجه نحو العمل هي من عمل وشهادة 

املنظمات غير احلكومية، ومنظمات املجتمع املدني واملجموعات 

املتطوعة ذات  الرسالة العاملية العابرة للحدود. 

فعلى املستوى الدولي، التزمت منظمات املجتمع املدني لسنوات 

عديدة ب�تقدمي األفكار واملقترحات خالل عمليات التفاوض في 

السالم،  بناء  ومعاهدات  اإلنسان،  حقوق  معايير  وضع  مجال 

املدني مساهمات  املجتمع  لقد قدمت منظمات  السالح.  ونزع 

الدولي  القانون  تطوير  في  املتحدة  األمم  عمل  لصالح  مهمة 

حلقوق اإلنسان: َوشاركت بنشاط في مجموعات العمل التابعة 

لألمم املتحدة املكلفة بوضع اإلعالنات واالتفاقيات الدولية في 

هذا املجال.

كانت املساهمة التي قدمتها املنظمات غير احلكومية في صياغة 

مشروع قانون إعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب في 

مجال حقوق اإلنسان، والذي اعتمد من قبل اجلمعية العامة في 

19 ديسمبر 2011، ثمينة. وميكن قول الشيء نفسه عن تعاون 

املتحدة  األمم  معاهدات  هيئات  مع  احلكومية  غير  املنظمات 

حلقوق اإلنسان. فبفضل املستوى العالي من التخصص الذي مت 

التوصل إليه في مجال مراقبة حقوق اإلنسان، أصبحت املنظمات 

غير احلكومية متلك محاورين متميزين لدى هيئات املعاهدات. 

البديلة  التقارير  املعاهدات براقبة  يقوم خبراء هيئات  واليوم، 

التي تقدمها املنظمات غير احلكومية، وذلك بنفس االنتباه الذي 

يفحصون به تقارير املراجعة الدورية حول الدول. 

ال��دور الذي تلعبه  على صلة بهذه املسألة، ميكن أن نشير إلى 

الرسمي  التعليم  عالم  في  سيما  ال  املدني-  املجتمع  منظمات 

وغير الرسمي -  بتعزيز املبادرات احمللية املستهدفة  في خطط 
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األمم  وعشرية  املتحدة،  ل��ألمم  الدولية  السنة  أج��ل  من  العمل 

والتنمية  اإلنسان،  بحقوق  امل��ب��ادرات  هذه  مثل  وتهتم  املتحدة. 

امل��س��ت��دام��ة وال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي، وث��ق��اف��ة ال��س��الم وال��الع��ن��ف، 

إلخ. لقد ساعدت منظمات  امل��رأة،  والشعوب األصلية، وحقوق 

املجتمع املدني كثيًرا في رفع مستوى شفافية األمم املتحدة على 

األمم  دور  وتعزيز  األم��ن،  مجلس  إص��الح  ح��ول  بالنقاش  صلة 

املتحدة، ودمقرطتها بصفة أعم.

رفع  من  به  قامت  ملا  التنويه  املدني  املجتمع  منظمات  تستحق 

اجلنائية  ال��ع��دال��ة  جت��اه  املتحدة  األمم  ب��ال��ت��زام  ال��وع��ي  مستوى 

الدولية. إننا ال نحتاج  سوى استحضار املساهمات التي قدمها 

موقعه  طريق  عن  الدولية  اجلنائية  احملكمة  أجل  من  التحالف 

والورقات  العاملية،  واحلمالت  والنشرات  اإلنترنت،  شبكة  على 

هذه  كل  ساعدت  لقد  األخ��رى.  اإلعالمية  والبيانات  والتقارير 

العمل  حول  العاملي  العام  ال��رأي  لدى  الوعي  نشر  في  الوسائل 

املنجز من قبل األمم املتحدة. 

وفي العالم العربي، ينشط املعهد العربي حلقوق اإلنسان بغزارة 

منذ تأسيسه في مارس 1989، باعتباره منظمة إقليمية مستقلة 

وهو  ال��ع��رب��ي��ة.  املنطقة  ف��ي  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  تعزيز  على  تعمل 

يستهدف نشر الوعي باحلقوق املدنية والسياسية، واالجتماعية 

واالقتصادية والثقافية على النحو املصرح به في اإلعالن العاملي 

حلقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.  

اإلنسان  حقوق  ثقافة  ونشر  تعزيز  إلى  أيًضا  الرابطة  وتهدف 

األنشطة  دع��م  خ��الل  م��ن  العربية  املنطقة  ف��ي  والدميقراطية 

قدرات  ودعم  اإلنسان،  حقوق  على  بالتربية  املتعلقة  واملبادرات 

تعزيز  في  وأساسية  فاعلة  جهات  هي  با  احلقوقية  املنظمات 

حقوق اإلنسان وحمايتها عموًما، وناشري ثقافة حقوق اإلنسان 

بشكل خاص. 

إن املقاربات الرئيسة للرابطة هي كالتالي: دعم استدامة وفعالية 

اإلنسان،  وحقوق  املدني  باملجتمع  املتعلقة  والبرامج  املنظمات 

وت��ط��وي��ر ال��س��ي��اس��ات ال��ت��رب��وي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ح��ق��وق اإلن��س��ان، 

ومنذجة التربية الشعبية حلقوق اإلنسان، ودعم عمليات إصالح 

املؤسسات واألطر. 

وهي  ذات صلة  حكومية  غير  أخ��رى  منصة  املنطقة  في  هناك 

شبكة املنظمات غير احلكومية للتنمية التي تعمل في 12 دولة 

عربية مع تسع شبكات وطنية )وبعضوية موسعة من 250 منظمة 

مجتمع مدني من خلفيات مختلفة(، و23 من أعضاء املنظمات 

غير احلكومية. وفي سنة 1997، تأسست شبكة املنظمات غير 

احلكومية للتنمية التي يقع مقرها الرئيسي في بيروت، لبنان في 

عام 2000. 

دور  تعزيز  إلى  للتنمية   احلكومية  غير  املنظمات  تهدف شبكة 

املجتمع املدني وترقية قيم الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان 

إلى إصالحات  الشبكة  وتدعو  املنطقة.  املستدامة في  والتنمية 

وهي  املنطقة،  في  وفعالية  سالمة  أكثر  واقتصادية  اجتماعية 

بني  وال��ع��دال��ة  امل��س��ت��دام��ة،  التنمية  مفاهيم  ت��دم��ج  إص��الح��ات 

اجلنسني واملقاربة املبنية على احلقوق. 

فقط  تصلح  ال  النشاط  من  النوع  هذا  في  املشاركة  إن  ختاًما، 

ولكن  عاملي،  مدني  مجتمع  إلى  واالنتماء  بالهوية  الشعور  خللق 

أيًضا لتضمني قيمة املسؤولية من أجل الصالح العام.
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13: املجتمع املدني األورومتوسطي والتربية  إطار الرؤية عدد 

على املواطنة املتعددة الثقافات

في سنة 2015، أصدرت مؤسسة »آنا ليند« األورو - متوسطية 
من  نسيًجا  تدعم  دولية  مؤسسة  وهي   – الثقافات  بني  للحوار 
بتمويل  األوروم��ت��وس��ط��ي،  الفضاء  ف��ي  امل��دن��ي  املجتمع  شبكات 
م��ن االحت���اد األوروب����ي واالحت����اد م��ن أج��ل ال��ب��ل��دان املتوسطية 
املنطقة  في  الثقافات  املتعددة  املواطنة  حول  »كتيبا   - الشريكة 

األورومتوسطية.« 

بدأته  وأعدت   ال��ذي  املشروع   2011، تطور  إنطالقا من سنة 
له مجموعة من ثمانية خبراء من املنطقة بأكملها، على امتداد 
َربٍّ من منطقة  السنني، وبالتشاور املستمر بني أكثر من 300 ممُ
أساليب  الكتيب  إلى  وأوروب��ا، أضافوا  املتوسط    األبيض  البحر 
سياقات  مع  تكييفها  وميكن  قبلهم،  من  سابًقا  بت  رِّ جمُ وأنشطة 
تقدمي مالحظات  مع  الرسمية،  وغير  الرسمية  املختلفة،  التعلم 

بنَّاءة حول محتويات املسودة.

إلى  الثقافات  متعدد  التعليم  خصوصية  حتيل  للكتيب،  َوِوف��ق��ا 
عمليات التعلم التي تؤدي إلى معرفة بالثقافات األخرى، وتثبيت 
تتعلق  وهي  واحل��وار.  واالنفتاح  اجلاهزية  مثل  السلوك  أمن��اط 
ِبنَوع معقد من املعرفة على األرجح. إن الهدف األساسي للتعليم 
املتعدد الثقافات هو تعزيز القدرة على العيش املشترك في سياق 
ن البعد الثقافي للمواطنة  ثقافي واجتماعي متعدد األشكال، يثمِّ
النشطة. إنه ال يقتصر فقط على قبول التنوع واحترامه، ولكن 
من  الشخصية  الثقافية  الهوية  بكانة  االع��ت��راف  أيًضا  يشمل 

منظور التعلم املتبادل.

في  التعليم  ه��ذا  مثل  ف��ي  املتمثل  التحدي  ع��ن  التعبير  ميكن 
حول  واملعلومات  للمعرفة  اإلدراك���ي  املستوى  اث��ن��ني:  مستويني 
العالم واآلخر، واملستوى العاطفي لالنتباه إلى العالقة والتفاعل 
في  الثقافات  املتعدد  للتعليم  املوحد  املنظور  ويكمن  والتاريخ. 
تعددية. على  ثقافية  والتنوع ضمن أوضاع  الوحدة  التوفيق بني 
أساس متني من االحترام واالنفتاح واملساواة واحلوار، كما ميكن 

املواطنة  وتعزيز  الثقافي،  التنوع  إلدارة  املتبادل  اإلث��راء  تطوير 
والتضامن وكرم الضيافة خللق شعور باملسؤولية املتبادلة. 

باختصار، سيحتاج التعليم إلى لعب دور رئيسي في تطوير القدرة 
ثقافة  تطوير  أجل  الثقافات من  بني  ح��وار حقيقي  إج��راء  على 

دميقراطية.

وفي  الرسمية،  امل���دارس  في  للمربنّي  موجه  مرجع  الكتيب  إن 
األطر التعليمية غير النظامية )املنظمات غير احلكومية، مراكز 
التي  ذل��ك(  إلى  وما  اجلمعية،  املراكز  النقاش،  ن��وادي  الشباب، 
تعمل مع الشباب الذين تبلغ أعمارهم 15 عاًما فما فوق، رغم أن 
معظم أنشطة التعلم قابلة للتعديل بسهولة بالنسبة إلى األطفال 

األصغر سّنًا. 
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اإلنسان: حقوق  من  حق  هي  ا  َ بمِ الثقافة   1.5

التي مت  امل��ادة 27 من اإلع��الن العاملي حلقوق اإلنسان –  تنص 
اإلش��ارة إليها في نسخة قانونية ملزمة من خالل املادة 15 من 
العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
الثقافية  احلياة  في  احل��رة  املشاركة  حق  ف��رد  »لكل  أن  على   -

للمجتمع، والتمتع بالفنون، وتقاسم التقدم العلمي وفوائده«.

تعليًقا على هذا، شدد »بابيسكا« على أن هذه املادة التي تؤكد على 
أهمية اجلمال اإلبداع بكل أشكالها، با في ذلك األدب والعلوم 
والشعر وكل التعبيرات الفنية، توفر اعتراًفا صريًحا« ب� »األبعاد 
اإلنسانية التي تتخلل منوذج حقوق اإلنسان«. وبهذا املعنى، تتميز 
القادرة على متثيل  املتكاملة«،  اإلنسانية  27  با يسميه  امل��ادة 
املادة  إن  والنفسي.«  اجلسدي  الرفاه  إلى  »نزوعه  في  اإلنسان 
نفسها موجودة في مجموعة متنوعة من معاهدات حقوق اإلنسان 
األخرى، املعتمدة على الصعيدين العاملي واإلقليمي. وهذا يبرز 
تعزيز  الثقافة في  أهمية  النطاق حول  والواسع  الكبير  اإلجماع 

حقوق اإلنسان.

تعترف اتفاقية حقوق الطفل  )1989( ب�احلق في املشاركة في 
»ال��دول  أن  على  تنص  التي   31.2 امل��ادة  الثقافية ضمن  احلياة 
األطراف سوف حتترم وتعزز حق الطفل في املشاركة الكاملة في 
احلياة الثقافية والفنية، وتشجع على توفير فرص عمل مناسبة 

ومتساوية في األنشطة الثقافية والفنية والترفيهية«.

التمييز  للقضاء على جميع أشكال  الدولية  االتفاقية  وجند في 
)1965(، إشارة إلى احلق في الثقافة، وذلك  في املادة 5 التي 
تنص على أنه ينبغي على الدول األطراف القضاء على التمييز 
املتساوية  املشاركة  »باحلق في  للتمتع  أشكاله  بجميع  العنصري 
بسبب  متييز  دون  ضمانه«  يجب  »ال��ذي  الثقافية  األنشطة  في 

العرق أو اللون أو األصل القومي أو العرقي.

كما تقضي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء 
)1979، اتفاقية سيداو( في املادة 13 بأن »الدول األطراف سوف 
املرأة في  التمييز ضد  للقضاء على  املناسبة  التدابير  تتخذ كل 
مجاالت احلياة االقتصادية واالجتماعية لضمان نفس احلقوق 
وال سيما: )...( )ج( احلق في املشاركة في األنشطة الترفيهية 
والرياضية وجميع جوانب احلياة الثقافية.«، على أساس املساواة 

بني الرجال والنساء.

َوتؤكد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )2006( على أهمية 
ذوي  لألشخاص  الثقافية  احل��ي��اة  ف��ي  الفعالة  امل��ش��ارك��ة  ض��م��ان 
اإلعاقة، با يعني أن هذا مرتبط باإلثراء الثقافي للمجتمع بأسره.

تنص املادة 30 من هذه االتفاقية على ما يلي:

   1. تقر الدول األطراف بحق املعوقني في املشاركة في احلياة 
التدابير  وتتخذ جميع  اآلخرين،  املساواة مع  الثقافية على قدم 

املناسبة للتأكد من أن األشخاص ذوي اإلعاقة:

أ( يتمتعون بحق الوصول إلى املواد الثقافية بأشكال متاحة.

واألف��الم  التلفزيونية  البرامج  إل��ى  بالوصول  بحق  يتمتعون  ب( 
واملسرح واألنشطة الثقافية األخرى بأشكال متاحة.

اخلدمات  أو  ال��ع��روض  أم��اك��ن  إل��ى  ال��وص��ول  بحق  يتمتعون  ج( 
واملكتبات  السينما  ودور  وامل��ت��اح��ف  امل��س��ارح  م��ث��ل  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
واخلدمات السياحية، والوصول إلى املعالم األثرية واملواقع ذات 

األهمية الثقافية الوطنية كلما كان ذلك ممكًنا. 

2. تتخذ الدول األطراف التدابير املناسبة لتمكني األشخاص ذوي 
إمكاناتهم  اإلعاقة من احلصول على فرصة لتطوير واستخدام 
اإلبداعية والفنية والفكرية، ال فقط من أجل مصلحتهم اخلاصة، 

ولكن أيًضا إلثراء املجتمع.

إن احلق في املشاركة في احلياة الثقافية هو أيًضا جزء من أحكام 
وأفراد  املهاجرين  العمال  جميع  حقوق  حلماية  الدولية  االتفاقية 
أن  43 على  امل���ادة  ف��ي  االتفاقية  ه��ذه  َوت��ن��ص   .)1990( أس��ره��م 
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»العمال املهاجرين  يتمتعون باملساواة في املعاملة مع مواطني الدولة 
املشغلة فيما يتصل ب: )ز( حق املشاركة في احلياة الثقافية«.

على صلة بأنظمة حقوق اإلنسان اإلقليمية، وقع التأكيد بصفة 
خاصة على احلق في الثقافة بفضل عمل مجلس أوروب��ا. وفي 
اتفاقية مجلس أوروبا اإلطاري بشأن قيمة التراث الثقافي في 
»احلقوق  ب��أن  إق��رار  َوه��ن��اك   ،)2005 ف��ارو،  )اتفاقية  املجتمع 
في  املشاركة  في  احل��ق  في  مضّمنة  الثقافي  بالتراث  املتعلقة 
العاملي حلقوق  الثقافية، على النحو احملدد في اإلعالن  احلياة 
أو بصفة جماعية،  »لكل فرد، بفرده  وأن   )1 )امل��ادة  اإلنسان« 
إثرائه«  واملساهمة في  الثقافي  التراث  احلق في االستفادة من 
وكذلك »حتمل مسؤولية احترام التراث الثقافي لآلخرين بنفس 
لذلك«  امتدادا  ألوروب��ا  املشترك  والتراث  لتراثه،  احترامه  قدر 
»بتشجيع  األط���راف  ال���دول  تتعهد  األس��ب��اب،  لهذه   .)4 )امل���ادة 

اجلميع على املشاركة في:

وحمايته  وتفسيره  ودراس��ت��ه  الثقافي  التراث  حتديد  عملية  أ( 
وحفظه وعرضه.

ب( التفكير العام والنقاش حول الفرص املتاحة والتحديات التي 
ميثلها التراث الثقافي« )املادة 12(. 

اإلفريقي  امليثاق  إش��ارة خاصة في  بإفريقيا، هناك  يتعلق  فيما 
حلقوق اإلنسان والشعوب )1981، ميثاق باجنول(، للثقافة في 
املادة17،  تقر بأنه »)...( ب( يجوز لكل فرد املشاركة بحرية في 
والقيم  تعزيز وحماية األخالق  أن  وج(  الثقافية ملجتمعه  احلياة 

التقليدية  للمجتمع هي من واجب الدولة«. 

في أمريكا، يعتبر احلق في الثقافة مضموًنا بفضل البروتوكول 
اإلض���اف���ي ل��الت��ف��اق��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة حل��ق��وق اإلن���س���ان ف��ي مجال 
بروتوكول   ،1988( والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق 
أن  البروتوكول على  14، ينص هذا  املادة  سان سلفادور(. وفي 
البروتوكول تعترف بحق كل شخص  »ال��دول األط��راف في هذا 
في املشاركة في احلياة الثقافية والفنية للمجتمع، والتمتع بفوائد 

املصالح  حماية  من  واالس��ت��ف��ادة  والتكنولوجي،  العلمي  التقدم 
الذي  أو فني هو  أدب��ي  إنتاج   أي  املترتبة على  واملادية  املعنوية 
في  األط��راف  ال��دول  تتخذها  التي  اخلطوات  على  يجب  ألفه. 
احلق،  لهذا  الكاملة  املمارسة  أجل ضمان  من  البروتوكول  هذا 
أن تتضمن تلك اخلطوات الالزمة للحفاظ على العلوم والثقافة 

والفن  وتطويرها ونشرها.

 لقد مت توضيح احملتويات وااللتزامات املرتبطة بالتنفيذ الكامل 
حلق اإلنسان في املشاركة في احلياة الثقافية في التعليق العام 
باحلقوق  املعنية  امل��ت��ح��دة  األمم  جلنة  أع��دت��ه  ال���ذي   ،21 رق��م 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية )2009(.  

التي  التعهدات  لتحديد  أساسي  مرجع  العام  التعليق  ه��ذا  إن 
توجب على الدولة، و»جميع مكونات املجتمع املدني« واملجموعات 
واألقليات - )الفقرة 73(، االلتزام بالتنفيذ الكامل حلق كل فرد 
التعريف  يرتبط  النص،  في  الثقافية.  احلياة  في  املشاركة  في 
و15،   14 )الفقرتان  الثقافية  احلياة  في  املشاركة  في  باحلق 
16،أ(،  )الفقرة  متيزه  التي  العناصر  حذف  مع  )ج(  )ب(،  )أ(، 
)ب(، )ج(، )د(، )ه�((  بواصفات األنواع املختلفة من االلتزامات 
التي جتعل من املمكن ضمان هذا احلق من قبل سلطات الدولة 

)الفقرات 54-44(.

 َويتضمن احلق في املشاركة في احلياة الثقافية ثالثة مكونات 
مختلفة هي: 

• واختيار 	 بحرية،  التصرف  في  ف��رد  كل  حق  أي  املشاركة، 
هويته اخلاصة، والتماهي أو ال مع مجموعة  ثقافية واحدة 
أو أكثر، واملشاركة في احلياة السياسية للمجتمع، والتعبير 
عن نفسه باللغة التي يختارها، والبحث عن املواد الثقافية 

وتطويرها )الفقرة 15، احلرف )أ((.

• اإلتاحة، ويمُقصد بها حق كل شخص في معرفة وفهم ثقافته 	
والتعليم  املعلومات  خ��الل  م��ن  اآلخ��ري��ن  وث��ق��اف��ة  اخل��اص��ة 
وإب��داع  الثقافي  التراث  من  واالستفادة  والتمتع  املناسبني، 

األفراد واملجتمعات )الفقرة 15، احلرف )ب((. 
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• املساهمة، أي حق كل فرد في املشاركة في إنتاج التعبيرات 	
وبالتالي  للمجتمع،  والعاطفية  والفكرية  وامل��ادي��ة  الروحية 
وفي حتديد  إليه،  ينتمي  الذي  املجتمع  تنمية  في  املشاركة 
وصياغة وتنفيذ السياسات والقرارات التي تؤثر في ممارسة 

حقوقه الثقافية )الفقرة 15، حرف )ج((

إن التزامات مسؤولي الدولة  بتنفيذ هذا احلق متنوعة، بسبب 
في  احلق  ويعتبر  الثقافية.  للمشاركة  املختلفة  املكونات  طبيعة 
ذلك،  ولضمان  ب��األس��اس.  حرية  الثقافية  احلياة  في  املشاركة 
تدخلها في مجال  ع��دم  أي  ال��دول��ة،  يتطلب إحجام  األم��ر  ف��إن 
املمارسات الثقافية، وإتاحة الوصول للسلع واخلدمات الثقافية، 
للمشاركة  ال��الزم��ة  ال��ش��روط  كضمان  إيجابية،  تدابير  وإع���داد 
وإمكانية  الثقافي  ال��ت��راث  حماية  مع  الثقافية،  احلياة  وتنمية 

الوصول إليه )الفقرة6(.

االقتصادية ضرورية  وامل��وارد  اإليجابية  اإلج���راءات  كانت  وملا   
لضمان هذا احلق، تقّر جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
وإمكانية   التقدير  هامش  لديها  األعضاء  ال��دول  ب��أّن  والثقافية 
الزمن.  تتحسن برور  أن  تدريجية، على  التدابير بصفة  تنفيذ 
وتدعو اللجنة الدول إلى »استخدام قيمة  املوارد الثقافية التي 
ميتلكها كل مجتمع وإتاحتها للجميع بأفضل وسيلة ممكنة، مع 
واملستبعدة،  واملجموعات احملرومة  اهتمام خاص لألفراد  إيالء 
االجتماعية«  احل��ي��اة  ف��ي  الكاملة  امل��ش��ارك��ة  م��ن  يتمكنوا  حتى 

)الفقرة 68(.

بصفة تفصيلية، ميكن تصنيف التزامات الدول فيما يتعلق باحلق 
في املشاركة في احلياة الثقافية على النحو التالي:

• التدخل، 	 ع��ن  السلطات  ام��ت��ن��اع  االح��ت��رام  واج���ب  يتطلب 
بشكل مباشر أو غير مباشر، في حق املشاركة في احلياة 
اختيار  في  فرد  كل  بحق  االعتراف  وقع  ثم  ومن  الثقافية، 
هويته الثقافية اخلاصة، وفي اإلبداع دون رقابة، واالستفادة 
من حرية الرأي والتعبير باللغة املختارة، وتلقي  املعلومات 

واألفكار والتعبيرات الفنية ونشرها. )الفقرة 49(. احلرف 
)أ(، )ب(، )ج(، )د(.

• مع 	 أشكاله،  بجميع  الثقافي  التراث  احلماية  واجب  يشمل 
واملهمشة.  احملرومة  واملجموعات  ب��األف��راد  خ��اص  اهتمام 
كما يشمل إدخال وإنفاذ التشريع الذي يحظر أي شكل من 
أشكال التمييز ضد التنوع الثقافي )الفقرة 50 حرف ا ب 

ت ث((.

• التيسير 	 ال��ت��زام��ات  إل��ى  ب��اإلجن��از  االل��ت��زام  تقسيم  ميكن 
إلى  أساًسا  بالتيسير  االلتزام  َويحيل  والتوفير.  والترقية 
الثقافي،  التعبير  أشكال  من  ومتنوعة  واسعة  دائرة  إتاحة 
واملنظمات  للفنانني  وغ��ي��ره  االق��ت��ص��ادي  ال��دع��م  وض��م��ان 
ال��ع��ام��ة واخل��اص��ة واجل��م��ع��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة امل��ن��خ��رط��ة في 
الالزمة  االج��راءات  واتخاذ  واإلبداعية،  العلمية  األنشطة 
لتعزيز عالقات ثقافية بنَّاءة بني األفراد واملجموعات تقوم 
أ(   52 )الفقرة  والتفاهم والتسامح  املتبادل  على االحترام 

و)د( و)ح((.

مناسبني  ووع��ي  تعليم  ض��رورة ضمان  بالتعزيز  االل��ت��زام  يشمل 
حول احلق في املشاركة في احلياة الثقافية، وخاصة في املناطق 

الريفية واحملرومة )الفقرة 53(.  

ويتوافق االلتزام بالتوفير مع االلتزام بالفعل حتى يتمكن األفراد 
غير القادرين على املشاركة في احلياة الثقافية بوسائلهم وقدراتهم 
اخلاصة من تلقي كل ما هو ضروري إلزالة العقبات التي تعترض 
مشاركتهم. ويشمل هذا جميع التدابير التي تهدف إلى حتسني 
الفني  التعليم  القرار وإدراج  األف��راد في عمليات صنع  مشاركة 
)أ( و)ج(   54 )الفقرة  والثقافي في مناهج كل مستوى مدرسي 
و)د((. كَما حتدد اللجنة هذه التدابير على أنها موجهة لتعزيز 
»التمكني الثقافي الشامل »)انظر إطار الرؤية عدد14(، واحلد 
القيم  من  االستفادة  للجميع  ميكن  بحيث  امل��س��اواة،  انعدام  من 

الثقافية اخلاصة به املجتمع، في إطار مجتمع دميقراطي.
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إطار الرؤية عدد14: معنى ودالالت »التمكني الثقافي الشامل«

عند احلديث عن إعمال هذا احلق على املستوى الوطني، تقدم 
 - 21 العام رقم  التعليق  اللجنة كذلك مفهوًما مبتكًرا في نص 
في  علمي  باهتمام  يحظ  لم  ال��ذي  الشامل«  الثقافي  »التمكني 

الوقت احلالي.  

املرتبطة   االي��ج��اب��ي��ة  االل��ت��زام��ات  أن��ه عندما حتقق  امل��ؤك��دَّ  م��ن 
حيث  من  خصوًصا   – الثقافية  احلياة  في  املشاركة  في  باحلق 
»اإلتاحة« و»املساهمة« - حتقًقا كاماًل، سيسمح هذا احلق بتقليل 
الدميقراطي.  املجتمع  داخل  التنمية  مسارات  وتنشيط  الفوارق 
أنه  املفهوم  على  إلى هذا  يمُنظر  إدراك��ي وإج��رائ��ي،  من منظور 
واعد، وهو أيًضا أرضية لم تمُكتشف بعد، وذلك في إطار حتديد 
بإنفاذ هذا احلق. وفًقا ألدبيات  املرتبط  أكثر وضوحا لاللتزام 
متينة  ع��الق��ة  التمكني  مفهوم  يتضمن  اجل��م��اع��ات،  نفس  علم 
في  القدرات  والتعبير عن هذه  للفرد،  الشخصية  القدرات  بني 
السياق االجتماعي. يصف »زميرمان ورابابورت« )1998،725( 
عملية التمكني »على أنها الصلة بني الكفاءة الشخصية، والرغبة 
واالس��ت��ع��داد الت��خ��اذ إج����راءات ف��ي امل��ج��ال العام‹. ي��ذّك��ر هذا 
االرتباط املفاهيمي بني الكفاءة الفردية واإلجراءات االجتماعية 
باجلوهر املفاهيمي ل� »مقاربة القدرات« في فهم حقوق اإلنسان 
كما اقترحتها »نوسباوم« )1997(. فهي تتصور حقوق اإلنسان 
بصفة  املجادلة  ميكن  التي  املركزية  القدرات  »قائمة  أنها  على 
مقنعة بأنها ذات أهمية مركزية في أي حياة بشرية، أّيًا كان سعي 
اإلنسان أو اختياره )...( فهي تعتبر ذات قيمة في حّد ذاتها، من 

خالل جعل احلياة إنسانية بالكامل )نوسباوم 1997، 286(.

 َووفًقا لهذا املنظور املفاهيمي، ميكن إعادة صياغة حق اإلنسان 
القدرات  من  ج��زًءا  باعتباره  الثقافية  احلياة  في  املشاركة  في 
املرتبطة ب«احلواس« واخليال والفكر«، وبشكل أكثر حتديدا، ب« 
القدرة على استخدام اخليال والفكر فيما يتعلق بالتجربة وإنتاج 
األعمال واألحداث التعبيرية التي يختارها املرء )...(« )287(.  

  من وجهة نظر »نوسباوم«، هذا احلق هو »قدرة مشتركة« مرتبطة 
الفرد  التي يحتاجها  الكفاءات  أي   – الداخلية  »القدرات  بكل من 

للفهم وإنتاج الثقافة - و»الظروف اخلارجية املناسبة« التي جتعل 
الشخص قادًرا على ممارسة هذه الوظائف في السياق االجتماعي. 

 وبا أن »مقاربة القدرات« تعتبر إنتاج هذه »القدرات املشتركة« 
»التمكني  تعزيز  ف��إن  العامة،  للسياسات  الرئيسي  الهدف  هي 
الثقافي الشامل« قد يكون مؤشًرا مناسًبا لتقييم التنفيذ الناجح 

للحق في املشاركة في احلياة الثقافية.

»ق��درة  ه��و  ال��ش��ام��ل«  الثقافي  التمكني  إنَّ  »ن��س��ب��اوم«،  وب��ع��ب��ارة 
واالجتماعي  الشخصي  النمو  عملية  مع  تتوافق  ألنها  مشتركة« 
عبر  الثقافية  امل��وارد  إلى  الوصول  بعد  الفرد،  يستخدمها  التي 
املجتمع،  ف��ي  الثقافية  األع��م��ال  لتحقيق  والتعليم،  املعلومات 
في  املشاركة  أو  الثقافي  ال��ق��رار  صنع  عمليات  ف��ي  وامل��ش��ارك��ة 

املبادرات  الثقافية البينية.  

كما إن فرصة اعتماد »مقاربة القدرات« لتحليل املادة 15 )1( 
)أ( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية ذات داللتني. فمن ناحية، تبدو هذه املقاربة النظرية 
هي األنسب لسد الفجوة في األدبيات املتعلقة بتحديد االلتزامات 
اإليجابية املرتبطة ب�إنفاذ احلق في املشاركة في احلياة الثقافية.

على  التركيز  املمكن  من  جتعل  البشري  واألداء  ال��ق��درات  فلغة 
لهذه  الواقعية  املمارسة  للفرد، وعلى  الداخلية  القدرات  كل من 
القدرات في اإلطار االجتماعي. ولهذا السبب، فإن »التفكير في 
إطار القدرات يوفر لنا معياًرا ملعرفة املعنى احلقيقي لتأمني حق 

لشخص ما )نوسباوم 1997، 294(.

من ناحية أخرى، ميكن »ملقاربة القدرات« - التي متت صياغتها 
سياق  في  العامة  السياسات  لتقييم  إطار  أنها  على  األصل  في 
علمية  بصفة  للتفكير  قيمة  أداة  تكون  أن   - الدولية  التنمية 
تتم  التي  التنموية  والعمليات  الثقافية  الروابط بني احلقوق  في 
الدولية احلالي.  السياسة  معاجلتها بصفة متزايدة في خطاب 
باعتباره  الشامل«  الثقافي  »التمكني  مفهوم  اختيار  إلى  وينظر 
مقياًسا رئيًسا لتقييم إنفاذ احلق في املشاركة في احلياة الثقافية 
على أّنه فرصة لتسليط الضوء على مفهوم الثقافة با هي قائد 
رفع  خالل  من  التي،  الثقافية  العمليات  وعلى  للتنمية،  وممّكن 

القدرات الفردية، تؤثر في الرفاه العام للمجتمع«.

املصدر: كمبانيا 2017 
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 2.5 التزام  اليونسكو من أجل الثقافة:

منذ نشأتها، لعبت اليونسكو دوًرا حاسًما وال يقارن في تشكيل 

وإدارة النقاش الدولي حول قيمة الثقافة، ومعنى التراث الثقافي 

الثقافية.  ينبغي حتقيقها من خالل السياسات  التي  واأله��داف 

مع التأكيد على أن »اجلهل بطرق عيش اآلخر كان سبًبا مشترًكا، 

على امتداد تاريخ البشرية، لذلك الشك وعدم الثقة بني شعوب 

العالم، حيث حتولت اخلالفات بينها في كثير من األحيان إلى 

احملورية  باملكانة  تعترف  اليونسكو  دستور  ديباجة  فإن  ح��رب«، 

للثقافة في إنشاء السالم، مشددة على أن هذا يجب أن يؤسس 

على التضامن الفكري واألخالقي للبشرية«.

وقد تبلور التزام اليونسكو بالثقافة برور الوقت من خالل ستة 

اتفاقيات رئيسية مكرسة للثقافة، سنقوم بتحليلها في الفقرات 

التالية، ومن خالل سلسلة من املؤمترات الهامة ووثائق السياسات 

التي وفرت مساهمة قيمة في فهم األهمية العاملية ل�لثقافة.  

اليونسكو  قدمتها  ال��ت��ي  الرئيسية  املساهمات  م��ن  واح���دة  إن 

أصعب  أح��د  متثل  التي  الثقافة  تعريف  محاولة  بالتأكيد  ه��ي 

حول  اليونسكو  إلع���الن  فوفًقا  وتصنيًفا.  فهًما  املصطلحات 

الثقافة مجموعة مميزة  الثقافي )2011( »يجب اعتبار  التعدد 

أو  للمجتمع  والعاطفية  والفكرية  واملادية  الروحية  السمات  من 

واألدب،  الفن  إلى  باإلضافة  تشمل،  وأنها  اجتماعية،  ملجموعة 

والتقاليد  القيم  العيش املشترك، ونظم  أمناط احلياة وأساليب 

واملعتقدات«.

متت صياغة هذا التعريف، الذي ميثل أحد أكثر املكتسبات على 

املستوى الدولي، في عدة بنود ووثائق سياسات أخرى، مثل إعالن 

العاملية  اللجنة  تقرير   ،)1982( الثقافية  للسياسات  املكسيك 

املنظمات  ون��دوة   )1996( اإلبداعي«  »تنوعنا  والتنمية  للثقافة 

 .)1998( للتنمية  الثقافية  السياسات  حول  الدولية  احلكومية 

املتعلقة  التوصية  ف��ي  أي��ًض��ا  التعريف  نفس  على  العثور  ميكن 

بشاركة األشخاص بصفة عامة في احلياة الثقافية ومساهمتهم 

فيها )1976(، وفي اتفاقية اليونسكو حول حماية وتعزيز التعابير 

الثقافية )2005(. لقد مت اإلقرار بهذا التعريف للثقافة  الذي 

اعتمدته أيًضا جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

احلياة  ف��ي  امل��ش��ارك��ة  ف��ي  اإلن��س��ان  ح��ق  تعريف  عند   )2009(

الثقافية، باعتباره مرجًعا رئيًسا لتحديد األنشطة الثقافية ليس 

فقط باملعنى املادي ولكن باملعنى األنثروبولوجي. 

 مثلما يتضح أيًضا من عمل اخلبير املستقل في ميدان حقوق 

اإلن���س���ان )م��ج��ل��س ح��ق��وق اإلن���س���ان، 2010( وجل��ن��ة احل��ق��وق 

مفهوم  خضع   ،)2009( والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 

الثقافة لعملية توسيع وتطوير ضمن النقاش الدولي. وعلى غرار 

امل��ادة 27 من اإلع��الن العاملي حلقوق اإلنسان، كانت امل��ادة 15 

واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخل��اص  الدولي  العهد  من 

والثقافية تهدف بشكل أساسي إلى جعل اجلوانب املادية للثقافة 

متاحة بشكل واسع للناس. غير أنه، وعلى مر السنني، حل مفهوم 

أوسع للثقافة محل مفهوم ضيق، وهو على صلة باحلفاظ على 

الثقافة الوطنية وتعزيزها وعلى أرقى تعبيرات الفنون واآلداب.

واللغات،  امل��ادي��ة  وغ��ي��ر  امل��ادي��ة  املظاهر  جميع  الثقافة  تشمل 

واألديان والعادات والتقاليد - التي »يعبر الناس من خاللها عن 

إنسانيتهم واملعنى الذي يعطونه لوجودهم، ويطورون نظرتهم إلى 

العالم التي تعبِّر عن تفاعلهم مع القوى اخلارجية التي تؤثر في 

حياتهم«.

وثائق  من  العديد  في  جن��ده  ال��ذي  للثقافة  املوسع  التعريف  إن 

املاضي،  القرن  ثمانينيات  فمنذ  آخر.  بجانب  مرتبط  اليونسكو 

ال��ك��رام��ة  وت��رق��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ب��ني  ال��ص��ل��ة  بتعزيز  املنظمة  ق��ام��ت 

العاملية األولى  اليونسكو في أحد املؤمترات  البشرية. إذ أقرت 

حول السياسات الثقافية، )مكسيكو سيتي، 1982(، في انسجام 
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تام مع منوذج حقوق اإلنسان: ب� »أن الثقافة هي التي متنح املرء 

القدرة على التفكير في نفسه.إن الثقافة هي التي جتعلنا كائنات 

بااللتزام  النقد والشعور  نتمتع بلكة  بشرية وعقالنية حتديًدا، 

ونقوم  وال�ّرديء،  القيم  بني  الثقافة منيز  َومن خالل  األخالقي. 

نفسه،  عن  امل��رء  يعّبر  الثقافة  خالل  ومن  املناسبة.  باخليارات 

ويصبح واعًيا بنفسه، ويدرك مواطن نقصه، ويتساءل عن إجنازاته، 

ويبحث دون كلل عن معاني جديدة، ويخلق أعماالً يتجاوز حدوده 

من خاللها«. )ديباجة إعالن مكسيكو سيتي،1982(. إن التزام 

نسبتها  ميكن  التي  املختلفة  املعاني  وحماية  بتعزيز  اليونسكو 

باعتبارها  س��واء  امللموسة،  وغير  امللموسة  بكوناتها  للثقافة، 

أدوات للسالم أو مواّد يجب حمايتها زمن احلرب، بديهي عند 

»اتفاقيات  باسم  املعروفة  الست  لالتفاقيات  التفصيلي  التحليل 

اليونسكو الثقافية«.

1.-اتفاقية-اليونسكو-حلماية-املمتلكات-الثقافية-في-حالة-قيام-

نزاع-مسلح-)الهاي،-1954(:

اعتمدت اتفاقية حماية امللكية الثقافية في حالة قيام نزاع مسلح 
في الهاي )هولندا( سنة 1954 على ضوء الدمار الهائل للتراث 
دولية  معاهدة  أول  إنها  الثانية.  العاملية  احلرب  خالل  الثقافي 
ذات عهدة عاملية تركز حصرّيًا على حماية التراث الثقافي في 

حالة اندالع نزاع مسلح.

َوتغطي املعاهدة التراث الثقافي الثابت واملتحرك، با في ذلك 
واألعمال  األثرية،  واملواقع  التاريخ،  أو  والفن  املعمارية،  اآلث��ار 
األهمية  ذات  األخ��رى  واألش��ي��اء  والكتب  واملخطوطات،  الفنية، 
جميع  من  العلمية  واملجموعات  األثرية،  أو  التاريخية  أو  الفنية 

األنواع بغض النظر عن أصلها أو ملكيتها. 

املتبادل  التزامها  من  االتفاقية  في  األط���راف  ال��دول  َوتستفيد 
بتجنيب التراث الثقافي عواقب النزاعات املسلحة احملتملة من 

خالل تنفيذ اإلجراءات التالية: 

• َواعتماد تدابير الصيانة زمن السلم مثل حتضير مخزونات 	
اجلرد، وضع خطط للطوارئ للحماية من احلرائق أو االنهيار 
الهيكلي، والتحضير إلزالة امللكية الثقافية املنقولة، أو توفير 
حماية كافية على عني املكان لهذه املمتلكات، وتعيني سلطات 

مختصة مسؤولة عن حماية امللكية الثقافية.

• احترام املمتلكات الثقافية املوجودة داخل أراضي كل دولة، 	
وك��ذل��ك داخ���ل أراض����ي ال����دول األط����راف األخ����رى، وذل��ك 
باالمتناع عن أي استخدام للممتلكات ومحيطها املباشر أو 
األجهزة املستخدمة حلمايتها ألغراض قد تعرضها للتدمير 
عمل  أي  عن  وباالمتناع  مسلح،  ن��زاع  قيام  عند  الضرر  أو 

عدائي موجه ضد هذه املمتلكات.

• ال��ن��ظ��ر ف��ي إم��ك��ان��ي��ة تسجيل ع���دد م��ح��دود م��ن امل��الج��ئ، 	
األخرى  املنقولة  غير  الثقافية  واملمتلكات  األثرية  واملراكز 
ذات األهمية الكبيرة في السجل الدولي للممتلكات الثقافية 
املسجلة حتت نظام حماية خاصة وذلك من أجل احلصول 

على حماية خاصة لهذه املمتلكات.

• النظر في إمكانية وضع عالمات على بعض املباني الهامة 	
واملعالم األثرية التي حتمل الشعار املميز لالتفاقية. 

• إنشاء وحدات خاصة داخل القوات العسكرية مسؤولة عن 	
حماية املمتلكات الثقافية. 

عقوبات على انتهاكات االتفاقية وتعزيز واسع النطاق لالتفاقية 
املهنيني  مثل  املستهدفة  واملجموعات  العام  اجلمهور  دائ��رة  في 
الذين يدعمون التراث الثقافي واجليش أو أجهزة إنفاذ القانون.

األول  امُعتمد  إضافيني.  بروتوكولني  أيًضا  االتفاقية  هذه  تقدم 
سنة 1954 من أجل:

اندالع  1( منع تصدير املمتلكات الثقافية من أرض محتلة عند 
نزاع مسلح.

2( التكفل باملمتلكات الثقافية التي يتم استيرادها إلى أراضيها 
بشكل مباشر أو غير مباشر من أي أرض محتلة.
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3( إعادة املمتلكات الثقافية املوجودة في أراضيها إلى اجلهات 

املختصة لألراضي احملتلة السابقة، إذا كان قد مت تصدير هذه 

املمتلكات با يتعارض مع مبادئ اتفاقية الهاي لعام 1954.

يتم  ثقافية  مللكية  نية   للمتحوزين عن حسن  تعويض  دف��ع    )4

إعادتها وفًقا للبروتوكول األول. 

مت اعتماد البروتوكول اإلضافي الثاني في مؤمتر دبلوماسي عقد 

شرًحا  الثاني  البروتوكول  ويقدم   .1999 مارس  في  الهاي  في 

إضافّيًا ألحكام االتفاقية املتعلقة بصون امللكية الثقافة واحترامها 

وإدارة األعمال العدائية؛ با يوفر حماية أكبر من ذي قبل. يخلق 

هذا البروتوكول نوًعا جديًدا من احلماية املعززة للتراث الثقافي، 

مناسبة  قانونية  بحماية  ويتمتع  البشرية،  خاصة  أهمية  َوميثل 

على املستوى الوطني، وال يستخدم ألغراض عسكرية. وهو يحدد 

كذلك العقوبات التي ستفرض على االنتهاكات اجلسيمة املتصلة 

التي يجب أن تطبق فيها  الشروط  الثقافية، ويرسم  باملمتلكات 

ينشئ جلنة حكومية  فإنه  وأخيًرا،  الفردية.  اجلنائية  املسؤولية 

البروتوكول  تنفيذ  على  لإشراف  عضًوا  عشر  اثني  من  دولية 

الثاني واالتفاقية.     

ونقل- وتصدير- استيراد- ومنع- حظر- وسائل- بشأن- اتفاقية- -.2
ملكية-املمتلكات-الثقافية:

كان الهدف من هذه االتفاقية هو منع العدد املتزايد من سرقات 

هذه  خ��الل  السبعينيات.  نهاية  في  حدثت  التي  الثقافية  امل��واد 

الفترة، تزايدت السرقات في املتاحف واملواقع األثرية، خاصة في 

بلدان اجلنوب. في الشمال، تلقى اخلواص املهتمون بجمع التحف، 

وبعض املؤسسات الرسمية أحياًنا عدًدا متزايًدا من األشياء التي 

كان يتم استيرادها عن طريق االحتيال، أو جلبت من مصدر غير 

تتخذ  بأن   1970 اتفاقية  تقضي  الظاهرة،  هذه  ولوقف  محدد. 

الدول األطراف إجراءات من خالل نوعني رئيسيني من األنشطة:

التصدير  1( االج��راءات الوقائية مثل عمليات اجلرد وشهادات 
وم��راق��ب��ة ال��ت��ج��ارة وف���رض ال��ع��ق��وب��ات اجل��زائ��ي��ة أو اإلداري�����ة، 

واحلمالت التعليمية، وغيرها.

2( أحكام االسترجاع.  

بناء على طلب  ال��دول األط��راف،  تلتزم  فيما يتعلق بهذه األخيرة، 
أي  وإع��ادة  املناسبة الستعادة  باتخاذ اخلطوات  »األص��ل«،  الدولة 
من هذه املمتلكات الثقافية املستوردة بعد دخول هذه االتفاقية حيز 
الطالبة  الدولة  تدفع  أن  املعنيتني، على  الدولتني  كلتا  التنفيذ في 

تعويضا عادال ملشتر بريء أو شخص ميلك سندا لهذا العقار. 

إن فكرة تعزيز التعاون بني ال��دول األط��راف حاضرة في جميع 
أجزاء االتفاقية. إذ تشجع املادة 9  الدول األطراف على املشاركة 
في جهد دولي منسق لتحديد وتنفيذ التدابير امللموسة الالزمة، 
با في ذلك مراقبة الصادرات والواردات والتجارة الدولية في 

املواد احملددة املعنية«.

3.-اتفاقية-حماية-التراث-العاملي-الثقافي-والطبيعي-– اتفاقية-

التراث-العاملي--)1972(-

متثل اتفاقية التراث العاملي داللة بارزة على التزام اليونسكو 
بالثقافة على املستوى العاملي. فمنذ عام 1950، متت مناقشة 
الثقافية  املمتلكات  حلماية  املنظمة   داخ��ل  مختلفة  مشاريع 
واآلثار واملواقع األثرية. وفي سنة 1965، أطلقت فكرة صندوق 
للتراث العاملي يجمع بني املكونات الثقافية والطبيعية، وذلك في 
الواليات املتحدة من قبل جلنة صون وتنمية املوارد الطبيعية. 
هذه،  العاملي  ال��ت��راث  صندوق  فكرة  نقلت   ،1966 سنة  وف��ي 
الطبيعة  الدولي حلفظ  التاسعة لالحتاد  العامة  إلى اجلمعية 

واملوارد الطبيعية.

وفي سنة 1968، عرضت السويد استضافة مؤمتر األمم املتحدة 
حول »احمليط البشري« الذي انعقد سنة 1972 في ستوكهولم. 
ينص على  قرار  اتخاذ  1972، مت  لسنة  َوفي مؤمتر ستوكهولم 
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العام  املؤمتر  ِقبَل  من  العاملي  التراث  اتفاقية حول  تبني  وجوب 
التراث  بحماية  املتعلقة  االتفاقية  اعتماد  مت  وق��د  لليونسكو. 
الثقافي والطبيعي العاملي في 16 نوفمبر 1972 من قبل املؤمتر 
وسبعون  خمسة  َص���ّوت   – ط��وي��ل  ن��ق��اش  بعد  لليونسكو  ال��ع��ام 
وف��ًدا  وامتنع سبعة عشر  وواح���د ض��ده،  ال��ق��رار،  وف���ًدا لصالح 
عن التصويت. دخلت اتفاقية التراث، كما هي معروفة عموًما، 
حيز التنفيذ في ديسمبر 1975 بعد أن أودعت سويسرا صك 

التصديق العشرين.

الثقافية  ل�لسياسات  أداة أساسية  العاملي  التراث  اتفاقية  َومتثل 
العاملية لعدد من األسباب. فمن ناحية أولى، توفر هذه االتفاقية 
تعريفني جوهريني ل� »التراث الثقافي« و»التراث الطبيعي«، وتؤكد 
15(. من  الرؤية عدد  بينهما )انظر إطار  العميق  الترابط  على 
ناحية ثانية، بناء على االفتراض القائل بأن »تدهور أو اختفاء أي 
ا  الثقافي أو الطبيعي يشكل إفقاًرا مضّرً التراث  مادة من مواد 
أو  الثقافي  التراث  من  أج��زاء  »وأن«  العالم،  دول  جميع  لتراث 
الطبيعي ذات أهمية كبيرة وبالتالي يجب احلفاظ عليها باعتبارها 
جزًءا من التراث العاملي للبشرية جمعاء »)ديباجة اليونسكو حول 
اتفاقية التراث العاملي(، فإن هذه االتفاقية تضبط هيئات دولية 
ال��ت��راث على املستوى  ق���ادرة على حماية ه��ذا  وآل��ي��ات  م��ح��ددة 
الدولي، مثل جلنة التراث العاملي وقائمة التراث العاملي. حسب 
وهي جلنة حكومية  العاملي،  التراث  8(، جلنة  )امل��ادة  االتفاقية 
دولية حلماية التراث الثقافي والطبيعي، ذات قيمة عاملية مميزة. 

تتألف هذه اللجنة من 15 دولة طرًفا في االتفاقية، وقد امُنتخبت 
من ِقبَل الدول األطراف في اجتماع اجلمعية العامة خالل الدورة 
العادية للمؤمتر العام لليونسكو، وهي مسؤولة عن ضبط وحتيني 
الثقافي  ال��ت��راث  من  ج��زًءا  تشكل  التي  املمتلكات  قائمة  ونشر 
االتفاقية  من  و2   1 املادتني  في  احمل��دد  النحو  على  والطبيعي، 
التي مت  املعايير  ب��ارزة من حيث  التي تعتبرها ذات قيمة عاملية 
وضعها وحتيينها من خالل املبادئ التوجيهية العملياتية لتنفيذ 
َويتطلب   .)16 الرؤية عدد  العاملي. )أنظر إطار  التراث  اتفاقية 

إدراج أي موقع في قائمة التراث العاملي موافقة الدولة املعنية.   

ووفقا للمادة 11 من االتفاقية، يتعني على جلنة التراث العاملي 
أيًضا إنشاء وحتيني ونشر »قائمة التراث العاملي املعرض للخطر«، 
وهي قائمة باملمتلكات التي تظهر في قائمة التراث العاملي حلفظ 

العمليات الرئيسية الضرورية وتلك التي تتطلب املساعدة.  

قد ال تشمل القائمة إال املمتلكات التي تشكل جزًءا من الثقافة 
مثل  وم��ح��ددة،  أخطار جسيمة  تهدده  ال��ذي  الطبيعي  وال��ت��راث 
خطر االختفاء الناجم عن التهالك املتسارع، َواملشاريع العمومية 
السياحية  أو  احلضرية  التنمية  مشاريع  أو  اخلاصة  أو  الكبرى 
أو  التغييرات بسبب استخدام  الناجم عن  التدمير  أو  السريعة، 
غير  أسباب  عن  املترتبة  الرئيسية  والتغييرات  األرض،  ملكية 
معروفة، والتخلي ألي سبب من األسباب، واندالع أو خطر نشوب 
وال��زالزل  الكبيرة،  واحلرائق  وال��ك��وارث،  والنكبات  مسلح،  ن��زاع 
واالنهيارات األرضية، والثورات البركانية، والتغيرات في منسوب 

املياه والفيضانات واملد واجلزر. 

يتضمن إدراج موقع في قائمة التراث العاملي خطوات عملياتية 
مختلفة. إذ يتعني على الدول األطراف أوالً إعداد وتقدمي قائمة 
الدول  تعتزم  التي  التراث  املؤقتة مواقع  القائمة  َوتشمل  مؤقتة. 

األطراف ترشيحها في السنوات اخلمس إلى العشر القادمة.

 من الناحية املثلى، يجب أن تكون هذه ال��دول قد قامت بجرد 
والدولية،  والوطنية  األهمية احمللية  التراثية ذات  للمواقع  كامل 
وبالتالي، توفير القاعدة التي يتم من خاللها حتديد املواقع التي 
ترشيح  ذلك  بعد  وميكن  املؤقتة.  القائمات  في  تضمينها  سيتم 
التراث  قائمة  في  إلدراجها  املؤقتة  القائمة  في  املدرجة  املواقع 
العاملي. َوال ميكن للدول األطراف أن ترشح إال املواقع املوجودة 
احلدود  تتجاوز  التي  املواقع  تلك  أما  احل��دودي��ة.  مجاالتها  في 
َويجب  واح��د.  بلد  أكثر من  ِقبَل  ترشيحها من  فيمكن  الوطنية، 
أن حتتوي ملفات الترشيح على معلومات أساسية مثل التحديد 

الواضح للموقع وبيان قيمته العاملية املتميزة.   
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العاملي  ال��ت��راث  حفظ  توجه  أن  يجب  التي  هي  القاعدة  ه��ذه   

وإدارت��ه على املدى الطويل. وفي الواقع، ينبغي أن تضمن هذه 

املواقع  بسببها هذه  أدرج��ت  التي  القيم  واإلدارة صون  احلماية 

في قائمة التراث العاملي. واملهم هو أن تشير املبادئ التوجيهية 

في  احملليني  السكان  »مشاركة  أن  إلى   2005 لسنة  التشغيلية 

مع  املسؤولية  تقاسم  م��ن  لتمكينهم  ض��روري��ة  الترشيح  عملية 

تقدمها   ال��ت��ي  الترشيح  ملفات  تقييم  َوي��ق��ع  ال��ط��رف«.  ال��دول��ة 

ال��دول��ي حول  املجلس  قبل  بشكل مستقل من  األط���راف  ال��دول 

الطبيعي.  التراث  مواقع  الدولي حول  واملجلس  واملواقع،  املعالم 

املعالم  وبعض  املختلطة  للمواقع  بتقييم مشترك  املجلسان  يقوم 

القرار  تتخذ  التي  للجنة  توصيات  املجلسان  يقدم  ثم  الثقافية. 

النهائي بشأن ما إذا كان يجب أن يكون املوقع:

أ( مسجاًل في القائمة على أنَّه ثقافي أو تراث طبيعي أو موقع 

مختلط.

)ف��ي ه��ذه احل��ال��ة، ال ميكن تقدمي  القائمة  م��درج في  ب( غير 

الترشيح مرة أخرى إلى اللجنة إال في ظروف استثنائية(.

ج( قد أحيل إلى الدولة الطرف للحصول على معلومات إضافية 

جلسة  إل��ى  ه��ذا  الترشيح  ملف  تقدمي  إع���ادة  ذل��ك  بعد  )ميكن 

اللجنة التالية للدراسة(.

د( قد أّجل وقّدم على أنه ترشيح جديد )قد يكون هذا من أجل 

ميكن  للملف(.  الكبيرة  املراجعة  أو  الدراسة  أو  املعمق  التقييم 

للجنة التراث العاملي أن تقرر تضمني موقع على قائمة التراث 

العاملي وقائمة التراث العاملي املهدد. َوتضم قائمة التراث العاملي 

حالًيا ما مجموعه 845 مواقع ثقافية، 285 موقًعا طبيعًيا و38 

موقًعا مختلًطا. وفيما يتعلق بقائمة التراث العاملي املهدد، يوجد 

حالًيا 54 موقًعا مسجاًل. ويقدم إطار الرؤية  معلومات محددة 

تتعلق بواقع التراث العاملي في املدن العربية.

إطار الرؤية عدد15: تعريفات التراث الثقافي والطبيعي

في اتفاقية التراث العاملي

املادة 1

لغايات تتعلق بهذه االتفاقية، يعتبر ما يلي »تراًثا ثقافًيا«:

• والرسم، 	 األثرية  النحت  وأعمال  املعمارية  األعمال  اآلث��ار: 
والعناصر أو الهياكل ذات الطبيعة األركيولوجية، والنقوش، 
والكهوف واملعالم املزدوجة ذات القيمة العاملية املتميزة من 

اجلانب التاريخي والفني أو العلمي.

• أو 	 املنفصلة  املباني  مجموعات  وه��ي  املباني:  مجموعات 
أو  جتانسها  أو  املعمارية  هندستها  بسبب  والتي  املتصلة 
اجلانب  م��ن  متميزة  عاملية  قيمة  متلك  الطبيعي  موقعها 

التاريخي والفني أو العلمي.  

• الطبيعة 	 بني  املشتركة  األعمال  أو  اإلنسان  أعمال  املواقع: 
واإلن���س���ان، ب��ا ف��ي ذل���ك امل���واق���ع األث���ري���ة ذات األه��م��ي��ة 
أو  واإلثنولوجية  واجلمالية  التاريخية  الناحية  من  العاملية 

األنثروبولوجية.

املادة 2

 لغايات تتعلق بهذه االتفاقية، يعتبر ما يلي »تراًثا طبيعًيا«:

• الفيزيائية 	 التكوينات  من  تتشكل  التي  الطبيعية  العناصر 
والبيولوجية أو مجموعات من هذه التكوينات، والتي متلك 

قيمة عاملية بارزة من الناحية اجلمالية أو العلمية.

• العناصر اجليولوجية والفزيوقرافية واملناطق احملددة بدقة، 	
والنباتات  املهددة من احليوانات  األنواع  التي تشكل موطن 
ذات القيمة العاملية املميزة من وجهة النظر العلمية أو من 

حيث احملافظة.

• ذات 	 بدقة  احمل��ددة  الطبيعية  املناطق  أو  الطبيعية  املواقع 
القيمة العاملية املتميزة من وجهة النظر العلمية أو من ناحية 

احلفظ أو اجلمال الطبيعي.  
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 إن الترابط العميق بني التراث الثقافي والطبيعي مضّمن أيًضا 
في الرمز الذي تبنته جلنة التراث العاملي شعاًرا لها في دورتها 
الفنان  يد  على  املصمم  الرمز  ه��ذا  يمُظهر   .1978 ع��ام  الثانية 
البلجيكي »مايكل أوليف« ساحة مركزية ودائرة. وفي حني يرمز 
املربع املركزي إلى نتائج املهارة البشرية واإللهام، حتفل الدائرة 
ورمز  العالم،   مثل  مستدير،  فهو  الشعار  أما  الطبيعة.  بهدايا 

للحماية العاملية لتراث البشرية جمعاء.  

ومعايير  التشغيلية  التوجيهية  املبادئ  عدد16:  الرؤية  إط��ار 
القيمة العاملية املتميزة:

قاعدة  العاملي،  التراث  اتفاقية  لتنفيذ  التوجيهية  املبادئ  توفر 
مفصلة للتنفيذ في شكل وثائق عمل مرنة  ميكن مراجعتها في 
بالفعل  تعديلها  لقد مت  العاملي.  التراث  بواسطة جلنة  وقت  أي 
اثني عشر مرة خالل الثالثني سنة املاضية. َولقد حددت املبادئ 

التشغيلية إجراءات:

أ( تسجيل املواقع على قائمة التراث العاملي وقائمة التراث العاملي 
املعرض للخطر.

املساعدة  منح  ج(  وصيانتها  العاملي  ال��ت��راث  مواقع  حماية  ب( 
الدولية في إطار صندوق التراث العاملي.

د( تعبئة الدعم الوطني والدولي لصالح االتفاقية.

 وفي خطوة إضافية نحو حتقيق مقاصد املادة 1 من اتفاقية التراث 
بني  اجلمع   2003 سنة  ف��ي  العاملي  ال��ت��راث  جلنة  ق��ررت  العاملي، 
سابًقا  منفصلتني  كانتا  والثقافية  الطبيعية  املعايير  من  مجموعتني 
لتقييم القيمة العاملية املتميزة. نتيجة لذلك، مت تضمني قائمة واحدة 

من عشرة معايير في املبادئ التوجيهية التشغيلية لسنة 2005. 

املرشحة  املمتلكات  تستجيب  أن  يجب  احمل���ّددات،  لهذه  ووفًقا 
لواحد أو أكثر من املعايير التالية:

1( متثل رائعة من روائع العبقرية البشرية اإلبداعية.

ا للقيم اإلنسانية على امتداد فترة زمنية  2( أن تظهر تباداًل هاّمً
أو داخل منطقة ثقافية من العالم، حول التطورات في الهندسة 
أو  امل��دن  وتخطيط  األث��ري��ة،  والفنون  التكنولوجيا،  أو  املعمارية 

تصميم املناظر الطبيعية.

3( أن حتمل شهادة فريدة أو استثنائية على األقل لتقليد ثقافي 
أو حضارة حية أو اختفت.

4( أن تكون مثاال بارًزا لنوع من املباني أو مجّمع هندسي ومعماري 
أو تقني، أو منظر طبيعي يوضح )أ( مرحلة )مراحل( مهمة في 

التاريخ البشري. 

5( أن تكون مثاالً بارًزا على مستوطنة بشرية تقليدية، أو استخدام 
لألرض أو البحر ميثل ثقافة )أو ثقافات(، أو تفاعاًل بشرّيًا مع 
تأثير  احمليط، خاصة عندما يصبح هذا احمليط هّشا في ظل 

التغيير الذي ال رجعة فيه.

6( أن تكون مرتبطة بشكل مباشر أو ملموس بأحداث أو تقاليد 
حية، وباألفكار أو املعتقدات، وباألعمال العاملية الفنية واألدبية 
املعيار  ه��ذا  استخدام  األفضل  من  أن��ه  اللجنة  )تقدر  املتميزة. 

بالتوازي مع معايير أخرى(.

7( أن حتتوي على ظواهر طبيعية فائقة، أو مناطق طبيعية ذات 
جمال استثنائي وأهمية جمالية.

8( أن تكون أمثلة بارزة متثل املراحل الرئيسية من تاريخ األرض، 
املستمرة  اجليولوجية  والعمليات  احل��ي��اة،  سجل  ذل��ك  ف��ي  ب��ا 
الهادفة لتطوير التضاريس، أو اخلصائص اجليومورفولوجية أو 

الفيزيوجرافية الهامة.

9( أن تكون أمثلة بارزة متثل األهمية البيئية والعمليات البيولوجية 
واملائية  األرض��ي��ة  اإليكولوجية  النظم  وتنمية  لتطوير  اجل��اري��ة 

والساحلية والبحرية، والنباتات واحليوانات.

التنوع  وحت��ف��ظ  الطبيعية  امل��واط��ن  أه��م  على  حت��ت��وي  أن   )10
البيولوجي واملواقع التي حتتوي على كائنات مهددة وذات قيمة 

عاملية بارزة من وجهة نظر العلم أو احلفظ.  
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إطار الرؤية عدد17: مواقع قائمة التراث العاملي

في املدن العربية:

الوضعية الراهنة:

في الدول العربية، هناك حالًيا ما مجموعه 84 موقًعا من مواقع 
التراث العاملي: 76موقًعا ثقافّيًا و 5 مواقع طبيعية و 3 مواقع 
مختلطة. وتعكس املدن التاريخية في الدول العربية التاريخ الغني 
وحتتفظ  مختلفة.  حضارات  عليها  تعاقبت  التي  املنطقة  لهذه 
ببقايا  البصرة وتونس واجلزائر  العاملي مثل  التراث  بعض مدن 
مهمة سبقت الفتح العربي. فالنمط احلضري لدمشق مثال وحلب 
هو نتيجة لتحول الشبكة الرومانية السابقة. وقد تطورت مدن 
أخرى بعد الفتح العربي مثل فاس )املغرب( والقيروان )تونس(، 
)اليمن(  القدمية  صنعاء  ومدينة  )مصر(  اإلسالمية  والقاهرة 
ذات  ومنازلها،  ونوافيرها،  ومدارسها،  وحّماماتها،  بساجدها، 

األهمية املعمارية الكبيرة. 

على  تقع  كانت  ألنها  أيًضا  التاريخية  امل��دن  بعض  تطورت  كما 
طريق جتارية أو طريق احلج، ومتثل املدن  األخرى مراكز دينية 
مهمة للغاية، مثل مدينة زبيد التاريخية )اليمن( ومدينة غدامس 
القدمية )ليبيا( ومدينة شبام القدمية املسورة )اليمن(، وهو ما 

يعكس أهمية التبادل التجاري في هذه املنطقة. 

تتميز كل من هذه املدن بهيكل حضري فريد. فشبام، مثاًل، تقع  
التخطيط  من��اذج  وأفضل  أق��دم  أح��د  وه��ي  اللبان،  طريق  على 
أعمدتها  أن  كما  العمودي.  البناء  مبدإ  على  املبني  العمراني 
لقب  منحتها  األب���راج  تشبه  التي  لإعجاب،  واملثيرة  املرتفعة 
»مانهاتن الصحراء«. وتشهد مدن أخرى على األنشطة التجارية 
مدينة  الثالثة:  احملصنة  املغربية  املوانئ  مثل  للمنطقة  البحرية 
الصويرة  وم��دي��ن��ة  ت��ي��ط��اوي��ن(،  ب��اس��م  )امل��ع��روف��ة سابقا  ت��ط��وان 
التي  )اجلديدة(  البرتغالية  مازاغان  ومدينة  سابًقا(  )موغادور 
أدرجت مؤخراً في قائمة التراث العاملي. هذه املدن الثالثة هي 
واملغربية.  األوروبية  الثقافات  بني  التفاعل  على  مهمة  شهادات 
فتطوان تعكس التفاعل مع الثقافة األندلسية، والصويرة تعكس 
التفاعل مع العمارة العسكرية الفرنسية، أما مازاغان فهي تعكس 

الثقافة البرتغالية وتأثيراتها.

-قضايا-احلفظ-والتوقعات

تعاني املدن في الدول العربية من مشاكل عديدة، منها التطور السريع 
وارتفاع عدد السكان. وفي بعض األحيان، أثرت هذه القضايا في 
مثل  الكبيرة،  التدخالت  خالل  من  املدن  ملراكز  التاريخي  النسيج 
بأخرى جديدة، وهدم اجلدران احمليطة  القدمية  املباني  استبدال 
باملراكز القدمية، أو تكثيف النمط العمراني من خالل البناء داخل 

املساحات التقليدية املفتوحة )الساحات واحلدائق(.

السياح،  من  متزايدة  أع��داد  من  أيًضا  املواقع  بعض  تعاني  كما 
مما يؤدي غالًبا إلى ارتفاع نسبة التلوث، وتآكل املمرات وأسطح 
األرضيات واجلدران واملرافق املوصولة بالسياحة الزاحفة، با 
في ذلك مواقف السيارات، ومحالت الهدايا التذكارية، والفنادق 
والطرق واملطارات. لقد قدم مركز التراث العاملي املعونة الفنية 
لتقييم  اخلبراء  وأرس��ل  العمراني،  التراث  في صون  للمساعدة 
وتقييم  حساسية،  األكثر  وحتديداملجاالت  املواقع،  صون  حالة 
واملؤسسي  القانوني  اإلطار  حول  واملشورة  اجلديدة،  التدخالت 

حلماية املواقع التاريخية.

بعض-األمثلة:

القيروان )تونس(

تأسست القيروان سنة 670 ، وازدهرت في عهد األغالبة خالل 
تونس في  إلى  السياسية  العاصمة  انتقال  التاسع. ورغم  القرن 
القرن الثاني عشر، ظلت القيروان املدينة الرئيسية املقدسة في 
املغرب العربي. وقد وقع إدراجها على قائمة التراث العاملي سنة 
1988 بوجب معايير التراث الثقافي )1( ، )2(، )5( و)6(. َومت 
تسجيلها حتت املعيار الثقافي )1( ألن اجلامع العظيم الذي أعيد 
بناؤه في القرن التاسع  هو أحد املعالم الرئيسية في اإلسالم. 
ألن   )2( املعيار  وب��وج��ب  عاملية،  معمارية  حتفة  أي��ًض��ا  ولكنه 
اجلامع الكبير كان منوذًجا للجوامع املغاربية األخرى، خاصة من 
ناحية الزخرفة، وبوجب املعيار )3( ألن اجلامع العظيم، جامع 
الثالثة وحوض األغالبة، يحمل شهادة  استثنائية على  األبواب 
حضارة القرون األولى للهجرة. وبوجب املعيار )5( ألن هندسته 
املعمارية التقليدية التي غدت  هشة بفعل التغيرات االجتماعية 
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واالقتصادية، تشكل تراًثا قيًما يجب حمايته بالكامل، وفي النهاية 
والعواصم  املقدسة  امل��دن  من  واح��دة  ألنها   )6( املعيار  بوجب 

الروحية لإسالم.

خطة-احلفظ-والتأهيل-ملدينة-صنعاء-)اليمن(

أصبحت صنعاء مركًزا رئيسّيًا لنشر اإلسالم في القرنني السابع 
والسياسي من خالل  الديني  التراث  والثامن. وميكن رؤية هذا 
بنيت  منزالً،   8000 من  وأكثر  حّماًما   14 و  مساجد   103 آل 
التي حتمل  املنازل  أن   كما  احل��ادي عشر.  القرن  قبل  جميعها 
شكل أبراج  واملتعددة الطوابق، واملبنية من الطوب احملروق الذي 
يصنع عادة بخلط  التراب وال��روث، تَنَضاف إلى جمال املوقع. 
وقد وقع إدراج مدينة صنعاء القدمية على قائمة التراث العاملي 
بوجب معيار التراث الثقافي )4( ألنها تقّدم مثااًل متميًزا على 
مجموعة معمارية متجانسة، يترجم تصميمها وتفاصيله تنظيًما 
للفضاء مييز القرون األولى لإسالم، وهو تصميم مت احترامه 
عبر الوقت ، وبوجب املعيار )5( ألن منازل صنعاء، التي تضرر 
بعضها نتيجة التغييرات االجتماعية املعاصرة ، مثال بارز على 
 )6( املعيار  بوجب  وأخ��ي��ًرا  فريدة.  تقليدية  بشرية  مستوطنة 
ألنها مرتبطة بشكل مباشر وملموس بتاريخ انتشار اإلسالم في 

السنوات األولى للهجرة.

للسلطات احمللية من أجل  العاملي املساعدة  التراث  يقدم مركز 
دوليني  وتعاون  بتمويل  وذل��ك   املهم،  التراث  هذا  على  احلفاظ 
إعداد  بالفعل،  انطلق  الذي  العمل  َويتضمن  )إيطاليا وهولندا(. 
في  املختصني  وتدريب  القدمية،  صنعاء  ملدينة  رقمية  خريطة 
واجل��رد  اجلغرافية،  املعلومات  نظم  وتكنولوجيا  املسح  أعمال 
هذا  ك��ان  املفتوحة.  واملساحات  املبنية  الهياكل  جلميع  املفصل 
اجلرد هو اخلطوة األولى في إعداد خطة احلفظ والتأهيل. فقد 
إنشاء وحدة محلية للحفظ بدعم من خبراء دوليني إلعداد  مت 
وتقدم  تنظيمّيًا،  إط��اًرا  اخلطة  هذه  وستشكل  وإدارتها،  اخلطة 

إرشادات عند أي تدخل مستقبلي في املدينة.      

 UNESCO 2007،  :.101-99  ،2007 اليونسكو  املصدر: 
 101-99

4.-اتفاقية-حماية-التراث-الثقافي-تت-سطح-املياه-)2001(:

تهدف اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي حتت املياه 
التي  مت اعتمادها سنة 2001 إلى متكني الدول من توفير حماية 
أفضل لتراثها الثقافي الذي غمر حتت املياه. وحتدد االتفاقية 
املبادئ األساسية ل�حماية التراث الثقافي املغمور باملياه، وتوفر 
نظام تعاون مفصل للدول، وقواعد عملية معترف بها على نطاق 
واسع للمعاجلة والبحث في مجال التراث الثقافي املغمور باملياه. 
ووفًقا لالتفاقية، يجب أن حتافظ الدول األطراف على التراث 
األس��اس،  هذا  على  اإلج���راءات  وتتخذ  باملياه،  املغمور  الثقافي 
وتعزز البحث العلمي وإتاحة املعطيات للعموم. َكما توضح هذه 
الوثيقة أنَّ  احلفاظ على  املوقع  األصلي للتراث الثقافي املغمور 
باملياه )في قاع البحر( يجب أن يكون اخليار األول قبل السماح 

أو االنخراط في أي أنشطة أخرى. 

الثقافي  التراث  ذل��ك، وانسجاًما مع ما تقرر ح��ول   فضاًل عن 
على األرض، تنص اتفاقية عام 2001 على أنه ال ينبغي استغالل 
التراث الثقافي املغمور باملياه ألغراض التجارة أواملضاربة، وأنه 
ال ميكن  تشتيته بشكل ال رجوع فيه. َوتشجع االتفاقية التعاون 
بني الدول األعضاء، وتبادل  املعلومات، والتدريب في مجال علم 
التراث  امل��اء، والتوعية  بقيمة وأهمية  اآلث��ار اخلاص با حتت 

الثقافي  حتت سطح املياه. 

)2003(- ماديِّ 5.-اتفاقية-صون-التراث-الثقافي-الالَّ

منذ أوائل السبعينيات، لعبت اليونسكو دوًرا نشًطا ومتزايًدا  في 
األصل  في  يمُسمى  كان  ال��ذي  م��ادِّي  ال��الَّ الثقافي  التراث  حماية 
»الفولكلور أو »التراث غير امل��ادِّي«. وقد متثلت إحدى املساعي 
صون  بشأن   1989 توصية  اعتماد  في  املعايير  لوضع  األول��ى 
الثقافة  التوصية  وقد حددت هذه  والفلكلور.  التقليدية  الثقافة 
واألدب  اللغة  ليشمال  عمومية  بصفة  وال��ف��ول��ك��ل��ور  التقليدية 
والعادات  والطقوس  واألساطير  واأللعاب  والرقص  واملوسيقى 
واحلرف اليدوية وغيرها من الفنون، دون الدعوة إلى إقامة نظام 

هرمي بّي�ن أو ضمن أشكال الفولكلور. 
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الثقافة  تنظيم حماية  ال��ع��ام  امل��ؤمت��ر  ق��رر   2001 وف��ي سنة     
تبني  وقع  فقد  دولية.  اتفاقية  خالل  من  والفولكلور  التقليدية 
مادِّي في أكتوبر 2003 التي  اتفاقية حماية التراث الثقافي الالَّ
دخلت حيز التنفيذ في أفريل 2006. َوتنص املادة 2 من اتفاقية 
إح��دى  ف��ي  يتجلى  م���ادِّي  ال���الَّ الثقافي  ال��ت��راث  أن  على   2003

املجاالت التالية:

باعتبارها  اللغات  ذل��ك  في  با  الشفوية  والتقاليد  التعابير  أ( 
حاماًل للتراث الثقافي الالمادي.

ب( فنون األداء )مثل املوسيقى التقليدية والرقص واملسرح(.

ت( املمارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت.

ث( املعارف واملمارسات املتعلقة بالطبيعة والكون.

ج( احلرف التقليدية.    

كما تعّرف االتفاقية التراث الثقافي الالمادي بأنه:

أ( ينتقل من جيل إلى آخر.

واجل��م��اع��ات،  املجتمعات  قبل  م��ن  باستمرار  إنتاجه  ي��ع��اد  ب( 
استجابة لبيئتهم وتفاعال مع الطبيعة وتاريخهم.

بالهوية  بشعور  البشرية  وامل��ج��م��وع��ات  املجتمعات  ت��زوي��د  ت( 
واالستمرارية.

ث( ترقية احترام التنوع الثقافي واإلبداع.

ج( التناغم مع االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان.

ح( االمتثال لشروط االحترام املتبادل بني املجتمعات. وبناء على 
ما: اجلمعية  إنشاء جهازين لالتفاقية همُ 1972، متَّ  منوذج سنة 
العامة للدول األط��راف )التي عقدت دورتها األول��ى في يونيو/

أيًضا  ي��وج��د  كما  ال��دول��ي��ة.  احلكومية  واللجنة   )2006 ج���وان 
صندوق ونظام متألف من قائمتني هما، القائمة التمثيلية للتراث 
مادِّي  الالَّ الثقافي  التراث  وقائمة   ، ماديِّ الالَّ اإلنساني  الثقافي 
الذي يحتاج لصون عاجل. ميكن إدراج موقع في قائمة التراث 

ية على القائمة التمثيلية  مادِّ العاملي، وإدراج أبعاده ومظاهره الالَّ
للتراث الثقافي غير املادِّي للبشرية. كما تختلف اتفاقيتا 1972 

و2003 في ثالثة جوانب رئيسية. 

أوالً، على نقيض اتفاقية التراث العاملي التي تركز على احلفاظ 
 2003 سنة  اتفاقية  تهدف  املوقع،  صون  من  معينة  حالة  على 
إلى صون التراث احلي واملتطور بشكل دائم. ولهذا السبب، فهو 
يشمل احلماية، وتنشيط الظروف البشرية املختلفة التي تسهل 

تفعيله املستمر، وتطويره، ونقله إلى األجيال الالحقة.

احلاملة  واملجموعات  باجلماعات  امل��ن��وط  ال���دور  يعتبر  ث��ان��ي��اً، 
في  عليه  كان  بكثير مما  أكبر   ،2003 عام  اتفاقية  في  لتقاليد 

نص اتفاقية  سنة 1972.

اتفاقية  تتبنى  ال��ب��ارزة«،  العاملية  »القيمة  معيار  عوض  أخيًرا،   
الثقافي  ال��ت��راث  عناصر  أن  وب��ا  »التمثيلية«.  معيار   2003

الالمادي وثيقة الصلة بالشعور بالهوية واستمرارية املجموعات 
هرمية  خلق  إلى   2003 اتفاقية  تهدف  أاّل  ينبغي  واملجتمعات، 
بني مثل هذه العناصر. وبالتالي، فقد وقع رفض معيار القيمة 
خلق  لعدم  إدراج��ه��ا  امل��راد  العناصر  الختيار  املتميزة  )العاملية( 

التسلسالت الهرمية.

اتفاقية  م��ن   16 امل���ادة  وضعتها  ال��ت��ي  القائمة  سميت  وه��ك��ذا 
مادِّي لإنسانية، مع  2003 القائمة التمثيلية للتراث الثقافي الالَّ

مادِّي جلماعات  التفكير في متثيلية اإلبداع البشري، والتراث الالَّ
للتراث  الفرعية  وامل��ج��االت  وامل��ج��االت  م��ح��ددة،  وم��ج��م��وع��ات 

مادِّي. الثقافي الالَّ

6.-اتفاقية-حماية-وتعزيز-تنوع-التعابير-الثقافية-)2005(:

في 20 أكتوبر 2005، وافق املؤمتر العام لليونسكو )148 صوتوا 
اتفاقية  على  التصويت(  عن  امتنعوا  أربعة  ض��د،  عضوين  م��ع: 
بند معياري دولي  الثقافية، وهذا  التعابير  تنوع   وتعزيز  حماية 
سيدخل حيز التنفيذ في 18 مارس 2007، أي بعد ثالثة أشهر 
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في  امل��درج��ة  الفكرة  يعزز  وه��و  عليه.  دول��ة  ثالثني  تصديق  من 
إعالن اليونسكو العاملي بشأن التنوع الثقافي، املعتمدة باإلجماع 
»تراًثا  الثقافي  التنوع  اعتبار  يجب  بأّنه  والقائلة   ،2001 سنة 
مشترًكا لإنسانية«، وأن »الدفاع عنه شرط أخالقي ال ينفصل 
عن احترام الكرامة اإلنسانية«. َوتسعى االتفاقية إلى إعادة تأكيد 
مبتكرة  منصة  وإنشاء  واحل��وار،  والتنمية  الثقافة  بني  الروابط 

للتعاون الثقافي الدولي. َوتهدف اتفاقية 2005 إلى دعم:   

• السياسات والتدابير الوطنية لتعزز اإلبداع واإلنتاج والتوزيع، 	
والوصول إلى السلع واخلدمات الثقافية املتنوعة، واملساهمة 

في نظم حوكمة ثقافية مستنيرة وشفافة وتشاركية. 

• تدابير معاملة تفضيلية تسهل التدفق املتوازن للسلع الثقافية 	
حول  الثقافيني  واملهنيني  الفنانني  تنقل  وتعزز  واخل��دم��ات 

العالم.   

• تدمج 	 دولية  مساعدة  وب��رام��ج  مستدامة،  تنمية  سياسات 
الثقافة باعتبارها بعًدا استراتيجّيًا. 

• تشريعات دولية ووطنية على صلة بحقوق اإلنسان واحلريات 	
االجتماعية  واحل��ق��وق  الفنية  احل��ري��ة  لتعزيز  األس��اس��ي��ة 

واالقتصادية للفنانني.

والتنمية: الثقافة    3.5

ميكن أن يلعب احلق في املشاركة في احلياة الثقافية دوًرا مركزّيًا 
في منوذج التنمية البشرية، حني يمُفهم على أنه »عملية لتوسيع 
اخليارات« لألفراد واملجتمعات )تقرير التنمية البشرية لبرنامج 

األمم املتحدة اإلمنائي،1990(. 

  في سنة 2000، وعندما وّقع 189 رئيس دولة وحكومة على 
الثمانية لأللفية  بتحقيق األهداف اإلمنائية  املتعلقة  االلتزامات 
هذه  م��ن  أي  ف��ي  الثقافة  تضمني  يتم  ل��م   ،2015 ع��ام  بحلول 
االلتزامات، رغم الدفعة القوية في هذا االجتاه من قبل اليونسكو، 
سنة 1990، عندما نشر تقرير »تنوعنا اإلبداعي« الذي حررته 

اللجنة العاملية للثقافة والتنمية. بالتأكيد، كان لهذا التقرير غرض 
التنمية  استراتيجيات  الثقافية ضمن  الرؤى  »تطوير  هو  محدد 
العاملية األوسع« )ص 7(. ولكن بعد عشر سنوات، أظهرت األمم 
املتحدة وعيا أكبر بأهمية العوامل الثقافية في مسارات التنمية.

اإلمنائية  األه��داف  مراجعة  ل�قمة  النهائية  الوثيقة  تناولت  وقد 
لأللفية املنعقدة في سبتمبر )»الوفاء بالوعد: متحدون لتحقيق 
األهداف اإلمنائية لأللفية«( ما ورد الحًقا أيًضا في قراريْن من 
قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة وذكر مرة أخرى في يونيو 
2012 في الوثيقة النهائية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

التنوع الذي مييز احلياة على  الذي عقد في ريو: »نحن ندرك 
في  تساهم  واحلضارات  الثقافات  بأن جميع  نقر  ونحن  كوكبنا 
إثراء البشرية. نشدد على أهمية الثقافة في التنمية واملساهمة 
اإلمنائية  األه���داف  لتحقيق  تقدمها  أن  ميكن  التي  اجلوهرية 

لأللفية« )الفقرة 16(.

والتنمية  الثقافة  ب��ني  بالصلة  االع��ت��راف  تعزيز  أي��ًض��ا  مت  وق��د 
في جدول األعمال الدولي بفضل األفكار التي قدمتها وكالتان 
متخصصتان من وكاالت األمم املتحدة هما: مؤمتر األمم املتحدة 

للتجارة والتنمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.  

إلى  إض��اف��ة  والتنمية،  للتجارة  املتحدة  األمم  مؤمتر  أظهر  كما 
سنتي   في  مت حتريرها  التي  االب��داع��ي  االقتصاد  ح��ول  التقارير 
2008 و2010، كيف أن الصناعات اإلبداعية من بني القطاعات 

الناشئة األكثر ديناميكية في التجارة الدولية، با يوضح اجلوانب 
أخرى،  اإلب��داع. من جهة  يحفّزها   التي  للتنمية  األبعاد  املتعددة 
خصص برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تقرير التنمية البشرية لعام 
اليوم  2004 ملوضوع احلرية الثقافية )احلرية الثقافية في عالم 

حياة  يفقر  الثقافية  احلقوق  إنكار  أن  على  التركيز  مع  املتعدد(، 
البشر من خالل حرمانهم من القيم التي يحتاجون الّرجوَع إليها.

استراتيجيات  في  الثقافية  القضايا  ب���إدراج  االل��ت��زام  ي��زال  َوال 
وهي  احمل��ل��ي،  واحل��ك��م  املتحدة  امل��دن  خ��الل  م��ن  يظهر  التنمية 
منظمة متثل مصالح السلطات احمللية في الساحة الدولية. وقد 

HigherBook4.indd   77 9/8/22   2:53 PM



5. بناء الّسالم من خالل الّثقافة78

شجعت سنة 2004 على صياغة أجندة 21 للثقافة. قامت جلنة 
 2012 يونيو  ن��دوة ريو في  املتحدة واحلكم احمللي خالل  امل��دن 
االقتصادي  للمجلس  السنوية  ال��وزاري��ة  املراجعة  مع  بالتوازي 
دعم  إل��ى  تهدف  مناصرة  ب��ب��ادرة  املتحدة  ل��ألمم  واالجتماعي 
عنصًرا  باعتبارها  بالثقافة  باالعتراف  احمللية  السلطات  التزام 

أساسّيًا في التنمية، مشيرة إلى أن:

من���وذًج���ا للتنمية ي��ق��وم ع��ل��ى ث���الث رك��ائ��ز ف��ق��ط )اق��ت��ص��ادي��ة، 
ال��روح  ميلك  ال  ألن��ه  الفشل  مصيره  سيكون  بيئية(  اجتماعية، 
التماسك  توفير  على  ال��ق��ادرة  والتعبيرات  وامل��م��ارس��ات  والقيم 

واملعنى للتنمية في املدن واألمم وحياة الناس: الثقافة. 

في إطار أهداف التنمية املستدامة املعتمدة في سبتمبر 2015 
من قبل األمم املتحدة، أشارت أجندة التنمية الدولية إلى الثقافة 
اليونسكو  قبل  تعريف هذه احلقيقة من  وقد مت  األول��ى.  للمرة 

باعتبارها »إقراًرا ال مثيل له«.  

جتسد أهداف التنمية املستدامة حتواًل مفهومّيًا في التفكير في 
التنمية خارج دائرة النمو االقتصادي، وتتشوف ملستقبل مرغوب 
الرؤية  هذه  َوتتطلب  بيئًيا.  ومستدام  وسلمي  وشامل  فيه،عادل 
اخلطية  النمطية  النماذج  تتجاوز  إبداعية  مقاربات  اجلريئة 
والقطاعية التي اعتادت عليها معظم البلدان في العقود األخيرة. 
وفي إطار أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر، ثمة إقرار بأن 

للثقافة وظيفتني رئيستني:

ف الثقافة على أنها عامل متكني للتنمية، ألنها أداة     أّوالً، تمُعَرّ
األعمال،  وريادة  السياحة،  االقتصاد من خالل  لتعزيز  أساسية 

وخلق فرص العمل، وتعزيز اإلدماج االجتماعي.

ثانًيا، هناك إقرار بالتنمية باعتبارها محّركا، وبقيمتها اجلوهرية 
التحديات  ملواجهة  وم��ورًدا  والطاقة،  للمعنى  مصدًرا  باعتبارها 

وإيجاد احللول التي متّكن الناس من العيش كما يشاؤون. 

جتد هذه الرؤية تعبيًرا جيًدا لها في إعالن اليونسكو »بهانغتشو« 
الذي وضع الثقافة في قلب سياسات  التنمية املستدامة. )انظر 

وتعزيزها هو  الثقافة  إن احلفاظ على   .)18 الرؤية عدد  إطار 
غاية في حّد ذاته، وهذا العامل يساهم في الوقت نفسه بشكل 
مباشر في حتقيق العديد من أهداف التنمية  املستدامة: مدن 
آمنة ومستدامة، عمل الئق ومنو اقتصادي، تقليل التفاوت، البيئة، 
وإدماجية.  سلمية  ومجتمعات  اجلنسني،  ب��ني  امل��س��اواة  تعزيز 
َوتتحقق الفوائد غير املباشرة للثقافة من خالل اإلنفاذ الواعي 
املستدامة   التنمية  أهداف  كانت  فإذا  التنمية.  والفعال ألهداف 
تدور حول األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية باعتبارها 
الركائز الثالثة للتنمية املستدامة، فإن الثقافة واإلبداع يساهمان 
االقتصادية  األبعاد  َوتساهم  متقاطع.  بشكل  األعمدة  هذه  في 
واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة بدورها في صون التراث 

الثقافي ورعاية اإلبداع. 

من   11 الهدف  في  حاسًما  دوًرا  الثقافة  تلعب  لليونسكو،  وفًقا 
البشرية  واملستوطنات  املدن  »لنجعل  املستدامة  التنمية  أه��داف 
شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة«. ويدعو الهدف 4.11 إلى تعزيز 
جهود حماية الثقافة العاملية والتراث الطبيعي وصوِنها. وقد تناول 
عمل اليونسكو هذا الهدف حتى قبل إدراجه رسمّيًا  سنة 2015. 

منذ »إعالن هانغتشو«: لنضع الثقافة في قلب سياسات التنمية 
املستدامة« املعتمد في مايو 2013، مروًرا بخرجات هانغتشو 
املعتمدة في ديسمبر 2015، ظل التركيز على سياسة: »مدن في 
خدمة الناس« ثابًتا، وساهم في تطوير اجلدول احلضري اجلديد 

ألعمال األمم املتحدة. 

وإلعطاء مثال على املساهمة التي ميكن أن تقدمها الثقافة لتحقيق 
التكيفية  االستخدام  إع��ادة  إل��ى  اليونسكو  تشير  ال��ه��دف،  ه��ذا 
كانت  والتي  فلسطني،  نابلس،  في  واملتضررة  املهجورة  للمباني 
مفيدة للمجتمعات احمللية. فقد مت حتويل خان الوكالة القدمي إلى 
فضاء عام متعدد االستخدامات للمناسبات واألنشطة الثقافية. 
إن هذه اجلهود متكن املجتمعات احمللية وتقوي االقتصاد احمللي. 
فمن خالل اجلمع بني األفراد واجلماعات املختلفة من أجل تطوير 
وتساهم  االجتماعي،  التماسك  اجلهود  ه��ذه  تعزز  م��ا،  مشروع 
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بنشاط في حتقيق الهدف 17 من أهداف التنمية املستدامة وهو: 
تنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة. وباإلضافة 
إلى الهدف 11، هناك طرق عديدة ميكن للثقافة أن تساهم من 
التنمية املستدامة األخ��رى. ففيما  أه��داف  خاللها  في حتقيق 
يخص الهدف 5: املساواة بني اجلنسني، ميكن للقطاع الثقافي 

واإلبداعي توفير فرص عمل عديدة للمرأة. 

قيمة  م��وارد  الثقافية  التحتية  والبنية  اإلبداعية  الصناعات  إن 
البلدان  في  األم��ر صحيح خصوًصا  وه��ذا  العيش.  سبل  خللق 
النامية التي لديها عدد هائل من الصناعات اإلبداعية. وفضاًل 
عن ذلك، فإن نسبة كبيرة من العاملني في أنشطة القطاع الثقافي 

من النساء.

وفيما يتعلق بالهدف 10 من أهداف التنمية املستدامة: »احلد من 
التفاوت داخل البلدان وفيما بينها«، تساهم  السياسات الثقافية 
التي تعزز املعاملة التفاضلية اخلاصة بتجارة السلع احمللية، في 
احلد من التفاوت داخل البلدان، وفيما بينها. إن التجسيد العملي 
لهذا األمر هو ما أجنزه مسرح »البالتا« في »بوينس آيرس« الذي 
وفر تدريًبا مهنيا ل� 610 من الشباب والكهول العاطلني في مجال 
الركح ومهارات فنون األداء األخرى. وقد ساعد املشروع  إدارة 
له الصندوق الدولي للتنوع الثقافي، الطالب على تطوير  الذي َموَّ
العثور على وظائف، ويصبحوا رواد  يتمكنوا من  مهاراتهم حتى 

أعمال.

 إن املناطق احلضرية الغنية بالتراث الثقافي والتي تزخر بوجود 
أن   كما  لألعمال.  جاذبية  أكثر  باحلياة  نابض  إب��داع��ي  قطاع 
تعزيز النمو االقتصادي الشامل واملستدام من خالل خلق مواطن 
وتعتمد  ال��الئ��ق.  العمل  على  يشجع  واإلب���داع  الثقافة  في  عمل 
مادِّي مثل  الالَّ التراث  كبير على  املدن بشكل  اقتصاديات بعض 
التقليدي  واملطبخ  املرئية  والفنون  والرقص  واملوسيقى  احلرف 
املناطق  م��ن  يتجزأ  ج���زًءا ال  م��ا تشكل  غ��ال��ًب��ا  وه��ي  وامل��س��رح، 

احلضرية التاريخية.

 تتزايد فعالية الهدف 3 : »الصحة والرفاه« والهدف 4: » جودة 
املكان  الثقافي وخصوصيات  للسياق  التعليم« عندما يستجيبان 
واملجتمع. وهناك  إشارة  خاصة للثقافة في الهدف 7.4 الذي 
يشجع على التعليم لتعزيز ثقافة السالم والالعنف، وتقدير التنوع 

الثقافي ومساهمة الثقافة في التنمية املستدامة. 

هناك ارتباط واضح أيًضا للثقافة بالهدف 16 »السالم والعدل 
الثقافي  التنوع  احترام  تعزيز  إن  فبالتأكيد،  قوية«.  ومؤسسات 
التفاهم  ضمن مقاربة تقوم على احترام حقوق اإلنسان، يسهل 
الثقافي والسالم ومينع النزاعات ويحمي حقوق الفئات املهمشة.  

الهدف  بتحقيق  وثيًقا  ارت��ب��اًط��ا  الثقافة  ترتبط  األخ��ي��ر،  وف��ي   
13 من أه��داف التنمية املستدامة »لنّتخذ إج��راءات عاجلة من 

أجل مكافحة تغير املناخ وآثاره ». إن العديد من املهن التقليدية 
واحلرف اليدوية تعتمد على املعرفة احمللية بإدارة النظام البيئي 

واستخراج املوارد الطبيعية واملواد احمللية.

من  منخفضة  مستويات  تتطلب  املهن  هذه  من  العديد  أن  وبا 
التكنولوجيا والطاقة واالستثمار، فهي تساعد على إيجاد سبل 
عيش مستدامة، وتساهم في االقتصادات اخلضراء. ومن أجل 
احلصول على صورة كاملة عن كيفية مساهمة الثقافة في حتقيق 
احمللي،  املستوى  على  عشر  السبعة  املستدامة  التنمية  أه��داف 
أعدتها  التي  الوثيقة  على  فاحصة  نظرة  يلقي  أن  للمرء  ميكن 
مع   .2018 مايو  في  احمللية  واحلكومات  املتحدة  املدن  منظمة 
كل هدف، تقدم الوثيقة معلومات تساعد على فهم سبب أهمية 
االً على  التي ميكن أن جتعل هذا االرتباط فعَّ الثقافة والكيفية 

املستوى احمللي.
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»وض��ع  لليونسكو  »ه��ان��غ��ت��ش��و«  إع���الن   :18 ع���دد  ال��رؤي��ة  إط���ار 

الثقافة في قلب سياسات التنمية املستدامة«:

النمو  مثل  املتصاعدة  التحديات  مواجهة  ف��ي  أن��ه  نعتبر  نحن 
السكاني، والتوسع العمراني، والتدهور البيئي، والكوارث، والتغير 
هناك  الفقر،  واستمرار  االجتماعي،  التفاوت  وزي��ادة  املناخي، 
حاجة ماسة إلى مقاربات جديدة يقع حتديدها وقياسها بطريقة 
االنسجام  على  وتؤكد  البشري،  للتقّدم  األوس��ع  الصورة  تفّسر 
بني الشعوب، وبني البشر والطبيعة، واملساواة والكرامة والرفاه 

واالستدامة.

بدور  كاماًل  اعتراًفا  اجلديدة  املقاربات  ه��ذه  تعترف  أن  يجب 
تنمية  لبناء  عمل  وإط��ار  وم���ورًدا  قيم،  نظاَم  باعتبارها  الثقافة 
األجيال  جت��ارب  من  االستفادة  إل��ى  وباحلاجة  حقا،  مستدامة 
املاضية، واإلقرار بالثقافة باعتبارها جزًءا من املشترك العاملي 

واحمللي ومنبًعا لإبداع والتجديد أيًضا.

نستحضر في هذا الصدد، بعًضا من أهم وثائق السياسات التي 
شددت على أهمية الثقافة في التنمية املستدامة خالل السنوات 
ل��ألمم املتحدة  العامة  ق��رارات اجلمعية  األخ��ي��رة، با في ذل��ك 
األهداف  أجل حتقيق  من  متحدون  بالوعد:  1/65)الوفاء  رقم 
ورق��م   )2011(  166/65 رق���م   ،)2010 ل��ألل��ف��ي��ة،  ال��ت��ن��م��وي��ة 
عدد  إل��ى  إضافة  والتنمية«،  »الثقافة  ح��ول   )2012(  208/66

من التصريحات والبيانات األخرى ذات الصلة، واملواد املعيارية 
املعتمدة على املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية.

ملؤمتر  اخلتامية  الوثيقة  وجه اخلصوص مخرجات  على  ونذكر 
نريد«  الذي  »املستقبل  املستدامة،  التنمية  بشأن  املتحدة  األمم 
)ريو دي جانيرو، يونيو 2012( والتي سلطت الضوء على أهمية 
التنوع الثقافي واحلاجة إلى مقاربة أكثر شمولية وتكاماًل للتنمية 

املستدامة.   

باعتبارها  الثقافة  إل��ى  النظر  وج��وب  على  مجدًدا  نؤكد  إننا   
عاماًل أساسّيًا في التمكني من االستدامة، ألنها مصدر للمعنى 

التحديات  ملواجهة  وم��ورد  واالبتكار،  لإبداع  ومنبع  والطاقة، 
وإيجاد احللول املناسبة.

التنمية  ومت��ك��ني  تعزيز  ف��ي  للثقافة  االستثنائية  ال��ق��وة  تتضح 
املستدامة بشكل خاص عندما يقع إدماج املقاربة التي تركز على 

الناس واملكان ضمن برامج التنمية ومبادرات بناء السالم. 

إننا نعيد التأكيد أيًضا على قدرة الثقافة باعتبارها محرًكا للتنمية 
أن  التي ميكن  احمل��ددة  املساهمات  من خالل  وذل��ك  املستدامة، 
تقدمها  على أنها رأس املال للمعرفة ومجال للنشاط - االجتماعي 
والثقافي والتنمية االقتصادية الشاملة والوئام واالستدامة البيئية 
والسالم واألمن. لقد مت تأكيد هذه املسألة من خالل عدد كبير 

من الدراسات، وبّينتها العديد من املبادرات امللموسة.

إننا ندرك بأن قياًسا واحًدا ال يناسب اجلميع وأن الرؤى الثقافية 
املختلفة ستؤدي إلى مسارات مختلفة للتنمية. وفي الوقت نفسه، 
نتبّنى فهما منفتًحا ومتطوًرا ومؤطًرا بقوة ضمن مقاربة قائمة 
من  األف��راد  إليها  الوصول  التنوع، ميّكن  واحترام  احلقوق  على 
»أن يعيشوا ويكونوا كما يختارون«، با يعزز فرصهم وقدراتهم 

البشرية والتفاهم  والتبادل بني الشعوب.

الهامة حول  البيانات  بناء على هذه  الوقت قد حان،  أن  نعتقد 
املبادئ والدروس املستفادة، من أجل اإلدماج الكامل للثقافة  - 
استراتيجيات  في   - واضحة  وم��ؤش��رات  وغ��اي��ات  أه��داف  عبر 
إمنائية متفق عليها، وبرامج وممارسات على املستويات العاملية 
لألمم  التنمية  خطة  في  احمل��ددة  واحمللية  والوطنية  واإلقليمية 
املتحدة ملا بعد عام 2015. إن إطار العمل هذا هو وحده الذي 
إلى  ت��ؤدي  التنموية  امل��ب��ادرات  جميع  ب��أن  يضمن   أن  يستطيع 
املستقبل  أجيال  حق  مع ضمان  للجميع،  فعاًل  مستدامة  فوائد 
في االستفادة من الثروات  الثقافية الهائلة التي راكمتها أجيال 

سابقة«.

املصدر: اليونسكو 2013

HigherBook4.indd   80 9/8/22   2:53 PM



81 املراجع

املراجع

•	 Apple,	M.	W.	and	Beane,	J.	A.	1995.	Democratic	Schools.	Alexandria,	Association	for	Supervi-
sion	and	Curriculum	Development.

•	 Bajaj,	M.	2011,	Human	rights	education:	Ideology,	location,	and	approaches.	Human	Rights	
Quarterly	(2011):	481-508.

•	 Bajaj,	M.	(ed.)	2017,	Human	rights	education:	Theory,	research,	and	Praxis,	Philadelphia:	Uni-
versity	of 	Pennsylvania	Press.

•	 Bekemans,	L.,	Karasinska-Fendler,	M.,	Mascia,	M.,	Papisca,	A.,	Stephanou,	C.A.,	Xuereb,	P.G.	
(eds.)	2007,	Intercultural	Dialogue	and	Citizenship.	Translating	Values	into	Actions.	A	Com-
mon	Project	for	Europeans	and	Their	Partners,	Venezia:	Marsilio.

•	 Bouchenaki,	M.		2003,	The	interdependency	of 	the	tangible	and	intangible	cultural	heritage’	
in	14th	ICOMOS	General	Assembly	and	International	Symposium	‘Place,	Memory,	Meaning:	
Preserving	Intangible	Values	in	Monuments	and	Sites,	27	–	31	October	2003,	Victoria	Falls,	
Zimbabwe:	ICOMOS	Special	Collections.

•	 Campagna,	D.	2017,	Implementing	the	human	right	to	take	part	in	cultural	life:	trends	and	per-
spectives	of 	inclusive	cultural	empowerment.	Peace	Human	Rights	Governance,	1(2),	169–193.

•	 Carletti,	C.	2019,	Educational	and	Intercultural	Dialogue	among	Younger	Generations	for	the	
Full	Enjoyment	of 	their	Rights	as	a	New	Challenge	within	City	Spaces,	Peace	Human	Rights	
Governance,	3(1),	69-95.

•	 CESCR	2009,	General	Comment	No.	21,	Right	of 	everyone	to	take	part	in	cultural	life	(art.	15	
para.	1(a)	of 	the	International	Covenant	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights),	E/C.12/
GC/21,	retrieved	from:	http://www.refworld.org/docid/4ed35bae2.html.

•	 Council	of 	Europe	2018,	Reference	Framework	of 	Competences	 for	Democratic	Culture,	
Strasbourg:	Council	of 	Europe	Publishing.	

•	 Donders,	Y.	2008,	Submission	for	the	Day	of 	General	Discussion	of 	the	‘Right	to	take	part	in	
cultural	life	(article	15	(1)	(a)	of 	the	Covenant)’,	retrieved	from:	http://www.ohchr.org/Docu-
ments/HRBodies/CESCR	/Discussions/May2008/YvonneDonders.pdf

•	 Hahn,	R.	and	Truman,	B.	2015,	Education	Improves	Public	Health	and	Promotes	Healthy	
Equity.	Int	J	Health	Serv.	45	(1),	657-678.

•	 Langfield,	M.,	Logan,	W.	And	Craith,	M.	N.	2009,	Cultural	diversity,	heritage	and	human	rights:	
intersections	in	theory	and	practice.	London:	Routledge.

HigherBook4.indd   81 9/8/22   2:53 PM



املراجع82

•	 Locatelli	R.	2018,	Education	as	a	public	and	common	good:	Reframing	the	governance	of 	ed-
ucation	in	a	changing	context.	Education	Research	and	Foresight	Working	Papers,	UNESCO	
(Doc.	ED-	2018/WP/1).

•	 Mackenzie	D.	2018,	More	education	is	what	makes	people	live	longer,	not	more	money,	New	Scientist.

•	 McCowan,	 T.	 2013,	Education	 as	 a	 human	 right:	 Principles	 for	 a	 universal	 entitlement	 to	
learning.		London:	A&C	Black.

•	 Meyer-Bisch	P.	(ed.)	1993,	Les	Droits	Culturels:	une	Catégorie	Sous-développée	des	Droits	
de	l’Homme:	Actes	du	VIII	Colloque	Interdisciplinaire	sur	les	Droits	de	l’Homme,	Fribourg:	
Éditions	universitaires.

•	 Moccia,	L.	2014,	Education	to	‘Inter-Cultural	Citizenship:’	A	European	Perspective	to	Global	
Citizenship,	La	Cittadinanza	Europea,	2,	pp.	161-180.

•	 Moccia,	L.	2017,	Legal	comparison	and	European	law:	or	the	paradigm	shift	from	a	territorial	
to	a	spatial	viewpoint,	in	the	prospect	of 	an	open	and	cohesive	society	based	on	European	
citizenship	as	model	of 	plural	and	inclusive	citizenship,	La	Cittadinanza	Europea,	2,	pp.	27-39.

•	 Odello,	M.	2011,	The	right	to	take	part	to	cultural	life:	General	Comment	No.	21	of 	the	Unit-
ed	Nations	Committee	on	Economic,	Social	and	Cultural	Life,	Anuario	Espanol	de	Derecho	
Internacional,	27,	493-521.

•	 O’	Keefe,	R.	1997,	The	“right	to	take	part	in	cultural	life”	under	article	15	of 	the	ICESCR,	
International	&	Comparative	Law	Quarterly,	47	(4),	904-	923.

•	 Papisca,	A.	2009,	Towards	a	Global	Approach	to	Human	Rights	Education:	A	Call	for	Ac-
tion,	in	W.	Benedek,	M.	Nowak	(eds.),	Global	Standards,	Local	Action.	15	Years	Vienna	World	
Conference	on	Human	Rights,	Vienna:	Verlag	–	Intersentia,	pp.	313-319.

•	 Papisca	A.	2010,	Some	Reflexions	on	Key	Subjects	of 	Human	Rights	Education	and	Training	
Integrated	Approach,	Pace	diritti	umani	–	Peace	Human	Rights	1/2010,	pp.	95-104.

•	 Papisca	A.	 2011,	 Il	Diritto	 della	 dignità	 umana.	Riflessioni	 sulla	 globalizzazione	 dei	 diritti	
umani,	Venezia:	Marsilio.

•	 Papisca	A.	2012,	L’educazione	ai	diritti	umani	per	una	cittadinanza	plurale	nello	spazio	pub-
blico	glocale,	Pace	diritti	umani	–	Peace	Human	Rights	2/2012,	pp.	59-82.

•	 Parker,	W.C.	2018,	Human	Rights	Education’s	Curriculum	Problem,	Human	Rights	Educa-
tion	Review,	1(1),	pp.	5-24.	

•	 Romainville	C.	2015,	Defining	the	right	to	participate	in	cultural	life	as	human	right,	Nether-
lands	Quarterly	of 	Human	Rights,	33	(4),	405-436.

•	 Tracchi,	M.	2017,	Human	Rights	Education:	a	Literature	Review	between	Legal	and	Norma-
tive	Dimensions,	in	De	Perini,	P.	and	Mascia,	M.	(eds.),	What’s	new	in	human	rights	doctoral	

HigherBook4.indd   82 9/8/22   2:53 PM



83 املراجع

research:	A	collection	of 	critical	literature	reviews,	Padova:	Padova	University	Press,	75-93.	

•	 UNDP	 2004,	Human	Development	 Report	 –	 Cultural	 Liberty	 in	 Today’s	Diverse	World.	
Available	at:	http://hdr.undp.org/sites/default/files/	reports/265/hdr_2004_complete.pdf

•	 UNESCO	2013,	The	Hangzhou	Declaration	-	Putting	Culture	at	the	Heart	of 	Sustainable	De-
velopment,	retrieved	from:	http://www.unesco.org/	fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/
images/FinalHangzhouDeclaration	20130517.pdf

•	 UNESCO	2015a,	EFA	Global	Education	Monitoring	Report:	Education	for	All	2000-2015	–	
Achievements	and	Challenges.	Paris,	UNESCO.

•	 UNESCO	2015b,	Rethinking	Education:	Towards	a	global	common	good?	Paris,	UNESCO.	

•	 UNESCO	2016,	Global	Education	Monitoring	Report	2016:	Education	for	People	and	Planet	
–	Creating	Sustainable	Futures	for	All.	Paris,	UNESCO.

•	 UNESCO	2017/8,	Global	Education	Monitoring	Report	2017/8:	Accountability	 in	educa-
tion	-	Meeting	Our	Commitments.	Paris.	UNESCO.

•	 UNESCO	2018,	Global	Education	Monitoring	Report.	Available	at:	https://en.unesco.org/
gem-report/sdg-goal-4

•	 UNESCO	2019,	Right	 to	 education	Handbook.	Available	 at:	 https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000366556

•	 United	Cities	and	Local	Governments	2004,	Agenda	21	for	Culture,	retrieved	from:	http://
www.agenda21culture.net/sites/default/files	/files/documents/multi/ag21_en.pdf

•	 United	Cities	and	Local	Governments	2018,	Culture	in	the	Sustainable	Development	Goals	
(SDGs):	A	Guide	 for	Local	Action,	Available	 at:	 http://	www.agenda21culture.net/	 sites/	
default/	files/culturesdgs_web_en.pd	United	Nations	2015,	Incheon	Declaration	and	Frame-
work	for	Action	for	the	Implementation	of 	Sustainable	Development	Goal	4.	Available	at:	
http:	//uis.unesco.org/	sites/	default/	files/	documents/	education	-2030-	incheon	-	frame-
work	-	for	-	action	-	implementation	-	of 	-	sdg	4	-	2016	-	en	_	2.pdf

•	 Vecco,	M.	2010,	A	definition	of 	cultural	heritage:	From	the	tangible	to	the	intangible,	Journal	
of 	Cultural	Heritage	11.3.

•	 Viola	F.	2012,	Educare	al	bene	comune.	Pedagogia	e	Vita.	Vol.	70,	181-203,	Brescia,	Editrice	La	Scuola.	

•	 World	Health	Organization	and	Calouste	Gulbenkian	Foundation	2014.	Social	determinants	
of 	mental	health,	Geneva:	World	Health	Organization.

HigherBook4.indd   83 9/8/22   2:53 PM



املراجع84

HigherBook4.indd   84 9/8/22   2:53 PM


