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الواقع والبحث عن المستقبل
د. كامل نجيب

كلية الرتبية - جامعة اإلسكندرية

من  مختلفة  أجيال  بثالثة  اليوم  الدويل  املجتمع  يعرتف 

الحقوق تغطي مختلف أبعاد النشاط اإلنساين:

• الجيل األول من الحقوق )الحريات العامة(
تشمل الحقوق املدنية والسياسية عىل غرار الحق يف حرية 

العادلة  واملحاكمة  الحياة  يف  والحق  التجمع  وحرية  التعبري 

السياسية وما إىل ذلك. ويتم عادة  املجتمع  واملشاركة يف حياة 

التطرق إىل هذه القضايا )وغريها من القضايا( يف مجال التعليم 

األكادميي من خالل املواطنة والرتبية املدنية والسياسية والرتبية 

عىل مبادئ الدميقراطية أو تعليم القانون.

• الجيل الثاين من الحقوق )العدالة واملساواة(
تشمل الحقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية عىل غرار 

الحق يف مستوى عيش مالئم والحق بالعمل واالنضامم إىل نقابات 

مهنية والحق يف الصحة والرتبية. غري أن قطاع التعليم الرسمي 

غالبًا ما يتجاهل هذه الحقوق. مثاًل، نادًرا ما يعالج منهج تعليم 

وتتم  ومهمة.  رضورية  أنها  مع   – القضايا  هذه  االقتصاد  مادة 

معالجة هذه القضايا أحيانًا بواسطة "منهج خفي" تطبقه املدارس 

أو املجموعات الشبابية من خالل معظم النشاطات الجامعية أو 

الرتبية االجتامعية والصحية. غري أن اإلقرار مبدى أهمية الجيل 

الثاين من الحقوق بالنسبة إىل املواطنة يزداد مع تساوي أهميته 

مع أهمية الجيل األول من الحقوق املعروفة تقليديًا.

• الجيل الثالث من الحقوق )األخوة أو التضامن(
هي حقوق "ناشئة" ألنها ال تزال يف طور التقدم واالنتشار. وهي 

تشري إىل الحقوق الجامعية التي تتعلق باملجتمعات أو الشعوب 

السليمة.  والبيئة  والسالم  املستدامة  التنمية  يف  الحق  غرار  عىل 

وتتزايد املجاالت الرتبوية التي تعالج هذه الحقوق بشكل خاص، 

كالرتبية البيئية والرتبية عىل مفهومي السالم والتنمية.

)1( ما هي الرتبية عىل حقوق اإلنسان؟

وأنشطة  برامج  عن  عبارة  هي  اإلنسان  حقوق  عىل  الرتبية 

تربوية تركز عىل تعزيز املساواة فيام يتعلق بالكرامة اإلنسانية، 

والعدالة  والدميقراطية،  واملشاركة،  والتجمع،  التعبري،  وحرية 

تلك  غرار  عىل  أخرى  برامج  مع  باالشرتاك  الحقوق  من  وغريها 

التي تعني بتطوير التعلم متعدد الثقافات ومشاركة األقليات يف 

القرار املجتمعي والسيايس.

وتختلف وجهات النظر يف فهم الرتبية عىل حقوق اإلنسان، إالاّ 

أن التحديد األمثل رمبا يكمن يف النظر إىل ما تسعى إىل تحقيقه 

من أهداف. وتركز األهداف بعيدة املدى لهذه الربامج عىل إرساء 

ثقافة تتيح فهم حقوق اإلنسان والدفاع عنها واحرتامها. ويعترب 

بالتايل كل من يعمل مع أشخاص آخرين ملتزًما مبفهوم الرتبية 

عىل حقوق اإلنسان إذا كان يسعى لتحقيق هذا الهدف ويتخذ 

اإلجراءات الالزمة إلنجازه بغض النظر عن الطريقة املعتمدة أو 

كيفية التوصل إليها.

)2( الحاجة لتعليم حقوق اإلنسان يف الجامعات

يف مرص 24 جامعة حكومية، 20 جامعة خاصة وتقرتب أعداد 

الطالب الجامعيني من مليونني من الشباب املرصي.

ولقد عرفت الجامعة املرصية فضائل حقوق اإلنسان والدفاع 

تاريخ  ويحفل  املايض.  القرن  بداية  يف  نشأتها  منذ  كرامته  عن 

التي  الوطنية واالجتامعية والثقافية  باملواقف  الجامعة املرصية 

هنا  من  والعدالة،  واملساواة  املواطنة  مبادئ  عن  دفاعها  تؤكد 

تأيت أهمية بل ورضورة تدريس مادة حقوق اإلنسان ألبنائنا يف 

املدارس والجامعات.

وملا كان دور الجامعة ال يتوقف عند تزويد الطالب بالعلم 

الناضج،  الحر  التفكري  عىل  تدريبهم  إىل  يستند  وإمنا  واملعرفة، 

باملقومات  وتزويدهم  لديهم،  واملسئولية  الواجب  روح  وتقوية 

رفع  عىل  والعمل  شخصياتهم،  دعم  شأنها  من  التي  األساسية 

مستوى الحياة الرياضية واالجتامعية والثقافية لهم، وتعويدهم 

عىل إدارة شئونهم بأنفسهم، وتنمية املهارات واملبادرات الفردية 

عندهم، فقد حرصت الجامعة منذ تأسيسها عىل االهتامم بهذه 

عباس  )رؤوف  االجتامعية  الحياة  إطار  تشكل  التي  الجوانب 

تعليم حقوق اإلنسان 
في الجامعات المصرية
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وبال مبالغة، إن التعليم مبعناه الشامل هو الوسيلة األساسية 

تلك  تطوير  وكذلك  ذاتها،  إنتاج  الثقافة  تعيد  بواسطتها  التي 

الذات. فهي وسيلة البقاء والتقدم، واالستمرارية والتغيري، ومن 

النظامي، والثقافة املجتمعية يف  التعليم  لنا خطورة  هنا تتبدى 

تشكيل عقول ونفوس األفراد، وبالتايل أثرها يف تحديد سلوكهم 

وهذا  واآلخر.  والعامل،  والكون،  للحياة،  ونظرتهم  املجتمع،  يف 

هو السبب الذي يجعل الحكومات تسيطر سيطرة صارمة عىل 

والتعليم،  الرتبية  وزارات  طريق  عن  ومناهج،  سياسة  التعليم 

وال  محتوياتها  وتصميم  املناهج  وضع  وتحتكر  العايل،  والتعليم 

تستشري أو ترشك منظامت املجتمع املدين يف كل هذا، أو حتى 

تسمح مبناقشتها علًنا.

التي أخرجت "طالبان" وكذلك "داعش"  إن تجربة املدارس 

لعامل  واألطفال  النشء  إعداد  يف  اإلرهابية  التنظيامت  وكافة 

التي  الهائلة  الطاقات  تقوم شاهدة عىل  لرمبا  والتطرف  العنف 

التدمري،  اتجاه  يف  أو  البناء  اتجاه  يف  التعليم،  يطلقها  أن  ميكن 

وذلك بحسب نوع التعليم الذي يتلقاه املتلقي من كونه تنويريًا 

أو انغالقيًا. وعىل ضوء هذه التجربة تحديًدا، ويف ظل األوضاع 

املأساوية لعاملنا بصورة عامة، فإن حاجة املجتمع املرصي لإلصالح 

املجتمعي، ولبناء ثقافة سالم ودميقراطية مل تكن أشد إلحاًحا يف 

أي وقت مىض مام عليه اآلن.

وهنا يظهر الدور الهام الذي ميكن أن يلعبه مرشوع تعليم 

بصفته  اإلصالح،  هذا  تحقيق  يف  املساعدة  يف  اإلنسان  حقوق 

قاعدي  تغيري  لتحقيق  يهدف  األمد،  وطويل  متكاماًل  مرشوًعا 

األبعاد،  متعددة  بعقليات  تتحىل  أجيال  لظهور  املرسح  يهيئ 

يف  وهم  ويحمونها،  بها  فيطالبون  حقوقهم،  يعرفون  مواطنني 

نفس الوقت حساسون تجاه حقوق اآلخرين، ومستعدون للدفاع 

عنها. وبطبيعة الحال فإن فرًدا غري مستنري وغري مدرك لحقوقه 

أو حقوق اآلخرين، وغري منتبه للكرامة البرشية والنبل اإلنساين 

أن  بالرضورة  يستطيع  ال  وطفل  وامرأة  رجل  كل  يف  املغروسني 

اآلخرين  كرامة  تتعرض  عندما  يعرتض  أن  أو  بحقوقه،  يطالب 

لالنتقاص أو الظلم، وذلك لسبب بسيط هو "إن فاقد اليشء ال 

يعطيه".

حقوق  تعليم  برامج  لتوجيه  القصوى  األهمية  تظهر  وهنا 

أهمية  بسبب  ال  الجامعات،  لشباب   – أولية  بصفة   – اإلنسان 

رون  يقدُّ الشباب  ألن  بل  فحسب،  املجتمع  يف  الفئة  هذه 

وتواجه  منها.  ويستفيدون  العمل  يتطلبها  التي  األنشطة  نوع 

متزايدة  وبصورة  خاص  بشكل  والشباب  املعارصة  املجتمعات 

عمليات اإلقصاء االجتامعي والفوارق الدينية والعرقية والوطنية، 

باإلضافة إىل إيجابيات العوملة املتزايدة وسيئاتها وكذلك حاالت 

االستقطاب الفكري واالجتامعي والعقائدي. وتعالج الرتبية عىل 

األساسية وتساعد عىل فهم طرق  القضايا  اإلنسان هذه  حقوق 

املجتمع  يف  املختلفة  والقيم  والسلوكيات  واملعتقدات  اإلدراك 

ُسبل  إيجاد  عىل  األفراد  تساعد  كام  الثقافات  املتعدد  املعارص 

الستخدام هذه الفوارق بصورة إيجابية.

كام إن شباب الجامعات قد يضيفون إىل أي عملية تربوية 

ال، بهدف  مجموعة خربات طيبة ميكن االعتامد عليها بشكل فعَّ

إنجاز تطوير حقيقي ومثري لالهتامم باألنشطة الرتبوية التي يتم 

األسئلة  اعتبار  يجدر  كام  اإلنسان.  حقوق  برامج  يف  مامرستها 

مصادر  تحدث،  ما  غالبًا  التي  النظر  وجهات  يف  واالختالفات 

تربوية أساسية ميكن معالجتها بطريقة إيجابية.   

وأعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب 1994 عقد 

تعليم حقوق اإلنسان الذي يغطي الفرتة من يناير 1995 حتى 

ديسمرب 2004 ودعت الحكومات واملنظامت الدولية واملنظامت 

غري الحكومية والجمعيات املهنية وكل قطاعات املجتمع املدين 

يف  العرشة  السنوات  فرتة  خالل  جهودها  تركيز  إىل  األخرى 

كافة  اإلنسان من خالل نرشها عىل  ثقافة حقوق  تعزيز  مجال 

)محمد سعيد  العامة  التعليم والتدريب واملعلومات  مستويات 

الطيب، 2002(.

أوالً: تعليم حقوق اإلنسان يف الجامعات املرصية
- خلفية تاريخية

فيام يتعلق مبرص – وباملنطقة العربية عموًما – فلقد تأخر 

طوال  وتعليمها  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  بأفكار  االهتامم 

يف  تبدأ  ومل  العرشين.  القرن  من  األخري  النصف  سنوات  أغلب 

إالاّ  والشعبية،  واالجتامعية  السياسية  الحياة  سطح  عىل  الربوز 

خالل العقدين املاضيني من القرن املايض. ففي خالل هذه الفرتة 

ظهر عديد من جمعيات حقوق اإلنسان ومنظامت املجتمع املدين 

التي بدأت محاوالت نرش ثقافة حقوق اإلنسان وتعليمها وتنظيم 

الندوات والدورات التدريبية للمعلمني والطالب وعقد اللقاءات 

حقوق  حركة  بقيت  ذلك،  ومع  واملفكرين.  للمثقفني  الفكرية 

اإلنسان وتعليمها هامشية يف حياة الشعب املرصي، والشعوب 

العربية عموًما، بل رمبا غريبة عن واقع هذه املجتمعات حتى 

خالل السنوات األخرية.

حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  نظم  الخصوص،  هذا  ويف 

اإلنسان  لحقوق  العربية  للحركة  األول  الدويل  املؤمتر  اإلنسان 

الربنامجية  وثيقته  يف  وأكد   ،1999 إبريل  يف  البيضاء  بالدار 

تحتلها  أن  ينبغي  التي  القصوى  األولوية  عنه  الصادر  واإلعالن 

مهام تعليم ونرش ثقافة حقوق اإلنسان، باعتبار أن وعي املواطن 

بحقوقه يشكل خط الدفاع األول عن حقوق اإلنسان. كام عقد 

اإلنسان يف  األورومتوسطية لحقوق  الشبكة  بالتعاون مع  املركز 

القاهرة يف أكتوبر 2000 مؤمتره الدويل الثاين تحت عنوان "قضايا 

تعليم ونرش ثقافة حقوق اإلنسان: جدول أعامل للقرن الحادي 

والعرشين". وقد أصدر املؤمتر إعالن القاهرة لتعليم ونرش ثقافة 

أن  ينبغي  التي  القيمية  األهداف  بلور  والذي  اإلنسان،  حقوق 
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تنتظم من أجلها الربامج واألنشطة التي تعمل عىل تعليم ونرش 

ثقافة حقوق اإلنسان )سوالف طه، 2003(.

أما فيام يتعلق بتدريس حقوق اإلنسان يف مؤسسات التعليم 

الرسمية ففي ضوء هذه التطورات، شهدت سنوات الثامنينيات 

موجة واسعة من النشاط، يف كثري من كليات الحقوق مبرص، فيام 

يتعلق بالتعليم يف مجال حقوق اإلنسان، وقد اتخذ هذا النشاط 

املناهج  اإلنسان رسميًا يف  إعداد دراسات إلدخال حقوق  شكل 

وأعضاء  للطالب  املقدمة  واملنح  الطالبية  واملسابقات  الدراسية 

هيئة التدريس لحضور دورات املعهد الدويل لحقوق اإلنسان يف 

سرتاسبورج / فرنسا، واملعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم 

الجنائية يف سرياكوزا / إيطاليا.

لقد تأثر هذا النشاط بالجهود الدولية املكثفة يف تلك الفرتة 

اإلنسان  حقوق  لتدريس  األول  الدويل  املؤمتر  بتوصيات  خاصة 

.1978

ويف نفس الفرتة تعاون العديد من كليات الحقوق املرصية 

مع مكتب مؤسسة فورد بالقاهرة من أجل تطوير تعليم حقوق 

اإلنسان، وقد تضمن املرشوع مجموعة متنوعة من األنشطة، مع 

الرتكيز عىل تطوير املناهج الدراسية بحيث تشتمل بشكل واضح 

نرشات  إصدار  أيًضا  املرشوع  تضمن  كام  اإلنسان.  حقوق  عىل 

وتنظيم  طالبية،  مسابقات  وعقد   – أسيوط  جامعة   – محلية 

ندوات عىل املستويني املحيل والقومي، وتقديم الدعم للطالب 

املشاركني يف الدورات التدريبية بالخارج، مثل دورة سرتاسبورج.

ويف نفس الفرتة أيًضا، نظمت كلية الحقوق بجامعة أسيوط 

بالتعاون مع جامعة كولومبيا ندوة يف عام 1985. وبعدها، تم 

يف  اإلنسان  حقوق  وتاريخ  أصل  حول  التعليمية  املواد  إدخال 

ذلك  تيل   .1986 عام  يف  الثالث  الصف  لطالب  الدرايس  املنهج 

الترشيعات  ضوء  عىل  الطفل  حقوق  حول  أخرى  ندوة  تنظيم 

إىل  أيًضا  الندوة  هذه  قادت  وقد  الدولية.  واملعاهدات  املحلية 

عىل  وعالوة   .1987 عام  يف  القامئة  الدراسية  املناهج  استعراض 

ذلك، تم إعداد مواد تعليمية أكرث شمواًل حول حقوق اإلنسان 

وإدخالها إىل املناهج الدراسية لعام 1988. ويف عام 1990، قامت 

الكلية بتعديل الئحتها الداخلية، وكانت أول كلية حقوق مرصية 

تقوم بإنجاز ما ييل:

لطالب  اإلنسان  حقوق  حول  مستقل  درايس  مقرر  إدخال 

الصف الدرايس الرابع.

تخصيص دبلوم حول حقوق اإلنسان لطالب الدراسات العليا. 

 – عريب   – إقليمي  اهتامم  من  جزًءا  النشاط  هذا  كان  لقد 

أوسع بتدريس حقوق اإلنسان. فقد شهدت نفس الفرتة تنظيم 

كليات  يف  اإلنسان  حقوق  تعليم  حول  العمل  ورش  من  عديد 

الحقوق باملنطقة العربية )آمال عبد الهادي، 1997: 39(. كام 

الكليات  بعض  يف   – الفرتة  هذه  خالل   – دراستها  يجري  كان 

األخرى مثل رياض األطفال وكلية االقتصاد والعلوم السياسية. 

ولقد أدخل مقرر حقوق اإلنسان يف قسم العلوم السياسية 

بكلية االقتصاد والعلوم السياسية كمقرر اختياري لطالب السنة 

الثانية منذ عام 1991، واستمر حتى اآلن. كام شهدت التسعينيات 

أيًضا بداية دمج بعض املفاهيم املتصلة بقضايا حقوق اإلنسان يف 

مناهج التعليم العام.

باملدارس  اإلنسان  حقوق  مادة  تدريس  ـ  عنوان  وتحت 

والجامعات ـ قرر املجلس األعىل للجامعات يف اجتامعه بجلسة 

الجامعات  رؤساء  يضم جميع  والذي  مارس 2004  الخميس 25  

وخرباء التعليم الذين يتم تعيينهم من الخارج تشكيل لجنة من 

موحد  منهج  لوضع  املجلس  عام  وأمني  جامعات  رؤساء  ثالثة 

لتدريس مادة حقوق اإلنسان يف كل كلية من الكليات الجامعية 

حقوق  ثقافة  حوله  عاما  جانبا  يشمل  بحيث  لتخصصها  وفقا 

وعيل  نفسها  الكلية  بتخصص  يرتبط  متخصًصا  وجانبًا  اإلنسان 

هي  متخصصة  كليات  ثالث  يف  املادة  هذه  تدريس  يبدأ  أن 

الحقوق واالقتصاد والعلوم السياسية،  وكذلك اإلعالم يف مرحلتي 

اهتاممه  أن  املجلس  أكد  وقد  العليا،   والدراسات  البكالوريوس 

بتدريس هذه املادة يأيت يف ضوء تطوير هذه الدراسات يف العامل 

عيل املستوي العلمي األكادميي ويف ظل االهتامم العاملي بقضايا 

حقوق اإلنسان يف املحافل الدولية الرسمية والشعبية واهتامم مرص 

بوجه خاص بهذه القضية الذي تجسد يف إنشاء املجلس القومي 

لحقوق اإلنسان والدعوة لالهتامم بقضايا حقوق اإلنسان بوجه عام 

من خالل األنشطة الثقافية والفنية يف إطار الكليات والجامعات  

)مصطفى الضمراين، رؤية ثقافية، األهرام، 7 إبريل 2004(.

عىل أي حال، ففي ضوء قرار املجلس األعىل للجامعات، بدأ 

تدريس مقرر حقوق اإلنسان يف الجامعات املرصية، اعتباًرا من 

حتى  مستمرًا  تدريسه  زال  وال   ،2006  /  2005 الجامعي  العام 

اآلن. ويدرس املقرر لكل طالب الجامعة مع احتساب الدرجات 

التي يحصل عليها كل طالب إىل مجموعه الكيل، وهو يعد مقرًرا 

إجباريًا.

املادة عن طريق  تدريس هذه  يتم  فإنه  األمر،  ما كان  وأيًا 

النظرية  الكليات  جميع  يف  جامعة  بكل  يدرس  موحد  كتاب 

يدرسها،  أن  مادة وجوبية عىل كل طالب  إنها  والعملية، حيث 

أما  الكيل.  مجموعه  إىل  عليها  يحصل  التي  الدرجات  وتضاف 

الدرايس  العام  تحديد  فهوم  للكليات  املرتوك  الوحيد  االختيار 

الذي يتم فيه تدريس الكتاب. 

يف جامعة اإلسكندرية – عىل سبيل املثال – قام أربعة من 

ومستشار  الحقوق  بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  من  املؤلفني 

مقرر حقوق  تدريسه يف  تم  كتاب  أول  بتأليف  الدولة  مبجلس 

اإلنسان. وتضمن هذا الكتاب ثالثة أقسام، يتناول أولها "النظرية 

العامة لحقوق اإلنسان"، ويعرض ثانيها ملوضوع "حامية حقوق 

"أنواع  عىل  فيه  االهتامم  فينصب  الثالث  القسم  أما  اإلنسان". 

حقوق اإلنسان". ويعتمد تدريس هذه املوضوعات عىل أسلوب 



املحارضة فقط )عبد الفتاح مايض، 2007(.

وقد طرأت بعض التغيريات عىل الكتاب املقرر حاليًا )2014 

– 2015( من حيث املؤلفني واملضمون، ولكن يظل أغلب املؤلفني 

من املنتمني إىل كلية الحقوق )6( وأستاذ من كلية الزراعة، وآخر 

قسم  من  وأستاذ  الرشعي،  بالطب  واستاذ  الصناعية،  بالهندسة 

يف  ظلت  فلقد  الكتاب،  موضوعات  أما  اآلداب  بكلية  الفلسفة 

سياق املوضوعات السابقة.

ومهام يكن من أمر، فإن مقررات حقوق اإلنسان يف الجامعات 

املقررة،  املوضوعات  حيث  من  كثريًا  تتشابه  املختلفة  املرصية 

حلوان  جامعة  يف  املقرر  محتوى  يتضمن  املثال،  سبيل  وعىل 

وإطاره  وأهميته  اإلنسان  حقوق  مفهوم  التالية:  املوضوعات 

حقوق  قانون  مصادر  اإلنسان،  حقوق  وتطور  نشأة  الفلسفي، 

الجامعية  الحقوق  وواجباته،  اإلنسان  حقوق  أنواع  اإلنسان، 

الدولية  املنظامت  السليمة،  البيئة  يف  اإلنسان  حق  للشعوب، 

اإلنسان،  وحقوق  الحكومية  غري  املنظامت  اإلنسان،  وحقوق 

حقوق اإلنسان وأخالقيات املهنة )توصيف مقرر حقوق اإلنسان، 

http://www.helwan.edu.eg/university/ حلوان،  جامعة 

.)economy/curricula/

ترتبط  موضوعات  املقرر  محتوى  يتضمن  بنها  جامعة  ويف 

اإلنسان  حقوق  بقانون  التعريف  التالية:  األربعة  باملحاور 

وطبيعته ومصادره، أنواع حقوق اإلنسان، حقوق املرأة والطفل 

الفئوية  واملسئوليات  الواجبات  الخاصة،  االحتياجات  وذوي 

http:// بنها،  جامعة  اإلنسان،  حقوق  مقرر  )توصيف  واملهنية 

.)www.fart.bu.edu.eg/fart/images/class1right.pdf

يف  وتحدياته  اإلنسان  حقوق  تعليم  واقع  ثانًيا: 
الجامعات املرصية )رؤية تحليلية(

السؤال الذي نطرحه اآلن هو: ما خصائص الرتبية عىل حقوق 

التحديات واملشكالت  أهم  الجامعات املرصية؟ وما  اإلنسان يف 

املرتبطة بتطويرها؟

وأول ما يقابلنا يف محاولة اإلجابة عىل هذا السؤال وتقييم 

أوضاع تعليم حقوق اإلنسان بعد عقد كامل عىل بداية تدريس 

عىل  ملموسة  طفرات  تحقق  هو  املرصية  الجامعات  يف  املادة 

املستوى القومي يف صورة نرش قيم حقوق اإلنسان يف مستويات 

اإلنسان  لحقوق  القومي  املجلس  وتأسيس  املختلفة  التعليم 

وكذلك املجلس القومي للمرأة.

أنه  السؤال حقيقة  اإلجابة عىل هذا  أيًضا يف  يقابلنا  ولكن، 

رغم هذه اإلنجازات، إال أنها تظل دون مستوى الطموحات، سواء 

واالحتياجات  املطالب  سياق  يف  أو  الرسمية،  األهداف  ضوء  يف 

الحقيقية لنرش الوعي بحقوق اإلنسان يف ربوع الوطن وتدعيم 

الوعي باملواثيق الوطنية والدولية التي تؤكد حامية هذه الحقوق 

خصوًصا بني شباب الجامعات املرصية. ويتجىل هذا القصور يف 

استمرار مجموعة من املشكالت التي تواجه الرتبية عىل حقوق 

اإلنسان يف الجامعات، من هذه املشكالت:

حقوق  تعليم  بهدف  واملتكاملة  الواضحة  الرؤية  غياب   .1

اإلنسان ومقتضياته.

2. انقطاع الصلة بني محتوى املقرر والواقع املجتمعي للطالب.

تعليم  وعالقات  تقليدية  تدريس  اسرتاتيجيات  استخدام   .3

وتعلم سلطوية.

4. افتقار القامئني بالتدريس للتأهيل النظري والخربة العملية.

5. نظام التقويم يقترص عىل قياس املعرفة واملعلومات.

6. غياب التواصل مع منظامت املجتمع املدين.

وفيام ييل نحاول تحليل هذه املشكالت والتحديات وتسليط 

الضوء عىل األبعاد الكامنة يف كل منها: 

)1( غياب الرؤية الواضحة واملتكاملة لهدف تعليم حقوق 
اإلنسان ومقتضياته:

تعاين الرتبية عىل حقوق اإلنسان يف الجامعات املرصية – كام 

يف مؤسسات التعليم العامة – من غياب رؤية متكاملة لتدريس 

قيم حقوق اإلنسان ومهاراتها وأهدافها، يف سياق عالقة الجامعة 

والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  واملتطلبات  بالظروف 

وباملجتمع ككل.

ولذلك نجد أن معظم برامج حقوق اإلنسان تفتقر إىل أهداف 

وطنية واضحة ومحددة، فهي تعمل فحسب لتحقيق أهداف عامة 

الكربى يف  القضايا  الجامعة لبعض  غامضة تتمثل يف فهم شباب 

مجال حقوق اإلنسان، واملواطنة، دون أن تنخرط بصورة تفصيلية 

والظروف  األوضاع  مع   – األحيان  من  كثري  يف   – وشاملة  كاملة 

االجتامعية والثقافية التي يعيش فيها هؤالء الشباب، وبغري اهتامم 

بتنمية وعيهم بهذه الظروف ومكانتهم ودورهم إزاءها.    

الجامعية  اإلنسان  حقوق  برامج  من  كثريًا  أن  إًذا  املشكلة 

شاملة  وأبعاًدا  وأهدافًا  واضحة  خطة  بغياب  تتصف  املتاحة 

ملكونات هذه الربامج، يكون من شأنها تكوين شخصية املواطن 

املثقف مبا يتعني أن يتصف به من خصائص من االنتامء الوطني، 

العلمي، والنقدي، واإلحاطة مبشكالت حقوق اإلنسان  والتفكري 

فإن  ولذلك،  الدميقراطية.  املشاركة  عىل  وأثرها  املجتمع،  يف 

السؤال عن أهداف تعليم حقوق اإلنسان يف الجامعات يف إطار 

سياسات تصميم برامج أو مقررات جامعية شاملة رغم تكرارها 

يف املقررات الجامعية يف كثري من الجامعات املرصية يصبح سؤااًل 

مهاًم، بدونه ال ميكن إنجاز هذا الهدف. 

والواقع  اإلنسان  حقوق  محتوى  بني  الصلة  انقطاع   )2(
املجتمعي للطالب:

يتصف محتوى منهج حقوق اإلنسان بأنه يبعد الدارس عن 

ويكون  الحسية،  التجربة  عن  ويعزله  الحي،  االجتامعي  الواقع 

من  واألخطر  عليهام.  والتعايل  لهام،  الفهم  سوء  من  نوًعا  فيه 

ذلك أنه – أي املنهج – يقدم له أوضاع حقوق اإلنسان القامئة 
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كمعطى يرتفع عىل النقد بل وغري قابل للمناقشة.

جامعة  طالب  عىل  املقرر  اإلنسان  حقوق  كتاب  ويتميز 

أجزاء  اتساق  -بعدم  املثال  سبيل  عىل   –  )2007( اإلسكندرية 

الكتاب واقتصاره عىل الجانب املعريف دون أية محاولة لتطبيق 

تلك الحقوق عىل الواقع املعاش للطالب، أو ربطها بتخصصاتهم 

بعد  هؤالء  بها  يلتحق  أن  املتوقع  من  التي  العمل  ومجاالت 

يف  األخالقية  واألبعاد  اإلنسان  حقوق  بقضايا  أو  تخرجهم، 

الجوانب  من  بالكامل  الكتاب  خال  وقد  املختلفة.  التخصصات 

خلو  عن  فضاًل  هذا  السلوكية.  أو  التدريبية  باألنشطة  املتصلة 

إشارة محددة  أية  من  الكتاب مبجمله، وكل فصل من فصوله، 

إىل األهداف التعليمية وال إىل النتائج التي ستعود عىل الطالب 

بعد االنتهاء من دراسة تلك املوضوعات. وال عجب من ذلك يف 

جامعات مرص، حيث تتسم جل املقررات الجامعية بهذه السمة 

)عبد  والرشق  الغرب  يف  الجامعات  من  الكثري  تجاوزتها  التي 

الفتاح مايض، 2007(. 

لكتاب  اإلسكندرية  بجامعة  الحايل  باملقرر  يتعلق  وفيام 

الجوانب  عليه  يغلب  فإنه   ،)2014  /  2013( اإلنسان  حقوق 

وذلك  اإلجراءات،  جوانب  عىل  والرتكيز  والقوانني،  القانونية، 

والسلوكية  القيمية  الجوانب  إغفال  لكن  مطلوب،  الجانب 

والرتكيز عىل تنميتها لدى الطالب، ميثل ضعًفا شديًدا يف الكتاب. 

أضف إىل ذلك أن لغة الكتاب بصفة عامة لغة قانونية جامدة 

وكرثة التفاصيل القانونية مام قد يشكل صعوبة يف فهم الكتاب 

واإلفادة منه لطالب الفرق األوىل يف الجامعات املرصية، وتغلب 

عليه لغة النقل عن املواثيق واملراجع األجنبية مبا أدى إىل عدم 

والسياق  املجتمع  بواقع  املضمون  صلة  وانعدام  اللغة،  بساطة 

الثقايف )خالد صالح، ب. ت(.

بالجامعات  اإلنسان  حقوق  مقررات  إن  القول،  ومجمل 

جهة،  من  والسلوكية  التدريبية  الجوانب  أغفلت  املرصية 

اإلنسان  حقوق  موضوعات  بني  املواءمة  عملية  وتجاهلت 

يتم  مل  كام  أخرى.  جهة  من  املختلفة  املعرفة  وفروع  وواجباته 

ربط تلك املقررات بالقضايا املتصلة باملواطنة وحقوق اإلنسان 

الذي يجب عىل  الدور  إىل  تتطرق موضوعاتها  املجتمع، ومل  يف 

يف  به  القيام  اإلنسان  حقوق  منظامت  ونشطاء  املدين  املجتمع 

نرش ثقافة حقوق اإلنسان وحامية فئات املجتمع املختلفة من 

تلك  معظم  تتضمن  ال  هذا  كل  وفوق  لحقوقها.  انتهاكات  أي 

املقررات أهدافًا تعليمية محددة للوصول إىل مخرجات معينة.

ويرتد ذلك إىل اعتبارات عدة منها األعداد الضخمة للطالب 

يف الجامعات املرصية. هذا فضاًل عن غياب رؤية واضحة للتعليم 

الجامعي بشكل عام ولتعليم حقوق اإلنسان بشكل خاص، فال 

يتم تطبيقها بشكل جدي يف  يوجد أهداف وال وسائل محددة 

معظم الربامج التعليمية يف الجامعات املرصية. ويزداد األمر سوًءا 

يف ظل عدم اهتامم الدولة ذاتها بقضايا حقوق اإلنسان يف الواقع 

املعاش وعدم ثقة قطاعات سوءا واسعة من الطالب والجامهري 

نشري  أن  ويكفي  التعليمي.  نظامها  يف  أو  الدولة  مؤسسات  يف 

هنا إىل أن استطالعات الرأي الذي أجري عىل عينة استطالعية 

من طالب جامعة اإلسكندرية خالل شهري ديسمرب 2006 ويناير 

عام 2007 أظهر أن نحو 61 يف املائة من الطالب ال يعتقدون أن 

تدريس حقوق اإلنسان بالجامعة سريفع وعي الطالب بحقوقهم 

ال  الطالب  هؤالء  من  املائة  يف   80 من  أكرث  أن  إذ  وواجباتهم، 

يثقون يف مؤسسات الدولة وال يف سياسات الحكومة.

املرصية  الجامعات  يف  األكادميية  الحريات  لغياب  كان  كام 

وعدم استقاللية الجامعة ماليًا وإداريًا دوًرا مهاًم يف عدم اهتامم 

اإلنسان.  حقوق  موضوعات  بتدريس  التدريس  هيئات  أعضاء 

وهذا ما صار يعرف يف بعض أدبيات منظامت حقوق اإلنسان 

"بالرقابة الذاتية" )self -censorship( ألعضاء هيئات التدريس، 

أي اإلثناء الذايت للباحثني وأساتذة الجامعة عن الخوض يف األمور 

الدينية، وذلك  الهيئات  أو بعض  الحكومات  عليها  التي تعرتض 

خوفًا من البطش والتنكيل وإيثار للسالمة الشخصية، أو حفاظًا 

عىل مكسب مادي أو منصب إداري )عبد الفتاح مايض، 2007(.

)3( استخدام اسرتاتيجيات تدريس تقليدية وعالقات تعليم 
وتعلم سلطوية

عىل  اإلنسان  حقوق  تدريس  يف  االتصال  عالقات  تقوم 

استخدام  يف  اإلفراط  وعىل  والكتب،  النصوص  من  املعرفة  نقل 

اللفظية، رشًحا، وتلخيًصا وتوضيًحا، وتلخيًصا للتلخيص، وتوضيًحا 

الرئيسية  وظيفتهم  املحارضات  قاعات  يف  فاألساتذة  للتوضيح. 

التي يقومون بها رشح الدروس للطالب.

الجامعة  العمل واملامرسة يف  فإن نصيب  وفضاًل عام سبق، 

تدريسها  عىل  يهيمن  اإلنسان،  حقوق  دروس  ويف  جًدا،  قليل 

هذا املنحى اللفظي اإللقايئ. وبالتايل، فالدروس مكدسة بالتلقني 

والحفظ دون اعتبار ألي يشء آخر.

عىل هذا النحو نجد أن القيم واألساليب والطرق املستخدمة 

يف  الطالب  إرشاك  عىل  تشجع  ال  اإلنسان،  حقوق  تدريس  يف 

مختلف النشاطات الرتبوية، وبالتايل، يف تكوين ميوله واهتامماته 

وطموحاته  اإلنسان،  حقوق  موضوعات  فهم  عىل  وقدراته 

الجامعية والحياتية. بل عىل العكس من ذلك متاًما، إنها تعتدي 

تحسني  يف  رغبته  وتعطل  األساسية،  التعليمية  حقوقه  عىل 

مستويات فهمه وإدراكه لقضايا حقوق اإلنسان واملرأة والطفل، 

حقوقه  وفهم  وتفكريه  نفسه  عن  منشغل  اآلخر  هو  فتجعله 

سطحية  واهتاممات  بأمور  والثقافية  واالقتصادية  االجتامعية 

الطالب  حياة  أن  ذلك  معنى  والنجاح،  والدرجات  الحفظ  مثل 

الجامعي تبدأ وتنتهي بالتلقني.

التعليم  اإلنسان يف  مادة حقوق  إدخال  أن  إىل ذلك  يضاف 

التدريس  هيئة  أعضاء  لعالقات  املؤثر  الدور  أغفل  الجامعي 

والسياق  الجامعة  ثقافة  نسميه  أن  ميكن  ما  أو  بالطالب، 
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بعملية  الثقافة  هذه  عالقة  عن  والكشف  للتعليم  االجتامعي 

تعليم حقوق اإلنسان.

ولنتساءل سويًا: ماذا يحدث لو زودنا املؤسسة التعليمية يف 

مرص مبفردات وكتب وحقائق ومفاهيم ورؤى فكرية تتناسب مع 

أُطر حقوق اإلنسان والعدالة والدميقراطية؟ هل نتصور أن تعليم 

هذا املحتوى للتالميذ يضمن تحديث املنتج من التعليم وتدريبه 

عىل مامرسة حقوق اإلنسان ودمقرطة النظام التعليمي؟ اإلجابة 

بالنفي طبًعا. فاالهتامم بحقوق اإلنسان ودمقرطة املحتوى املعريف 

للعملية التعليمية يف املناهج الجامعية – رغم أهميته – مع إغفال 

يتم  الذي  الجامعة وقاعة املحارضات والسياق االجتامعي  ثقافة 

به ومن خالله تعليم هذا املحتوى للطالب ال يضمن عىل اإلطالق 

تحقيق قيم حقوق اإلنسان ومبادئ الدميقراطية املرغوب فيها.

وبعبارة أخرى، فإن نقل مفاهيم دميقراطية إىل الطالب من 

خالل عالقات عمل )تربوية( دكتاتورية متسلطة، تهمش األستاذ 

أو  دميقراطية  أي شخصية  اإلطالق  تنتج عىل  وال  مًعا  والطالب 

تقدمية أو أي نوازع إيجابية نحو حقوق اإلنسان. إذ أن ما نقوم 

به مهام كانت درجة دميقراطيته أو تقدميته إذا جاء من خالل أو 

يف إطار عالقات تسلطية غري إنسانية ال يكون إال تعلياًم للتسلطية 

إىل  تنقل  التي  املعلومات  أن  علمنا  لو  أيًضا  هذا  لها.  وتكريًسا 

الطالب من خالل املناهج الجامعية غالبًا ما يتم نسيانها، ورسعان 

ما تتآكل الذاكرة بفعل الزمن، ومن ثم ال يبقى من التعليم إال 

تلك العادات واالتجاهات والقيم واملعايري التي يكتسبها الطالب 

بفعل واقع معايشته ومامرسته الفردية والجامعية لبنية السياق 

العادات  هذه  الطالب  ويكتسب  الرتبوي،  واالجتامعي  الثقايف 

والخصائص والقيم يف صمت ودون رشح أو كلامت تقال.

التدريس للتأهيل النظري والخربة  القامئني عىل  )4( افتقار 
العملية

الجامعات  كليات  كل  يف  اإلنسان  حقوق  بتدريس  يقوم 

املرصية، أي عضو هيئة تدريس بغض النظر عن تخصصه، وغالبًا 

يقوم بالتدريس أساتذة غري متخصصني يف مجاالت ترتبط بقضايا 

حقوق اإلنسان.

كثري ممن يدرسون ماديت حقوق اإلنسان والدميقراطية ليسوا 

والخربة  النظري  التأهيل  إىل  ويفتقدون  االختصاص  ذوي  من 

العملية يف مجال حقوق اإلنسان. وهذا يجعل من األمر أصعب 

عىل الطرفني )من يدرس املادة، والطالب(، كام مل يتم إدخالهم يف 

دورات حول حقوق اإلنسان لتطوير قدراتهم وبالتايل فإن مقدار 

ما يعطونه للطلبة يف مجال حقوق اإلنسان يكون ضئياًل جًدا وال 

الىشء ال  فاقد  الطموح وهذا يشء منطقي ألن  يرتقي ملستوى 

يعطيه.

)5( نظام التقويم يقترص عىل نقل املعارف واملعلومات

نفس  عىل  اإلنسان  حقوق  مادة  يف  الطالب  تقويم  يعتمد 

نظام  املرصية:  الجامعات  يف  به  املعمول  التقليدي  األسلوب 

االمتحانات، وتعد االمتحانات الجامعية جزًءا مكماًل لعملية نقل 

املعرفة التي تحتفي بها تلك الجامعات، وتتجاهل فلسفة هذه 

االمتحانات أن تعليم حقوق اإلنسان يجب أن يخاطب الوجدان 

التقويم  مهمة  تحرص  أن  يجب  ال  ثم  ومن  العقول،  عن  فضاًل 

يف نقل املعارف، بل تسعى إىل دراسة مدى التطور الحادث يف 

ثقافية  بيئة  يساعد عىل خلق  مبا  النقدي،  والتفكري  السلوكيات 

تكفل حامية الحقوق الفردية والجامعية، وتعزز بناء دولة الحق 

والقانون.

إن االمتحانات الجامعية، باعتامدها عىل الحفظ واملعلومات 

قياس  عىل  تساعد  ال  السطحية،  املعرفية  واملحتويات  واملناهج 

فهم الطالب واقع حقوق اإلنسان ومدى تحققها يف مجتمعه، وال 

تتيح لنا فرصة إدراك مدى استيعابه وفهمه العقيل لهذا الواقع، 

التصدي له وقدرته عىل تفسريه بصورة علمية. مثة تجاهل  وال 

الجامعية واستخدامها يف تقويم  مستمر من جانب االمتحانات 

مادة حقوق اإلنسان، لهذا الواقع، وانفصالها عن قضايا املجتمع 

املادة،  لهذه  املعريف  املحتوى  شأن  ذلك  يف  شأنها  الحياتية، 

وغريها   – املادة  هذه  تعليم  يقوم  إذ  تدريسها.  واسرتاتيجيات 

الكتب  حفظ  عىل  األساسية  مبادئه  يف   – الجامعية  املواد  من 

العالقة  التدريس عىل  ويعتمد  الطالب،  واملعلومات من جانب 

السلطوية بني األستاذ والطالب بواسطة التلقني، ويتوقع األستاذ 

من الطالب تذكر هذه املعلومات واسرتجاعها يف االمتحانات.

سيام  ال  املدين  املجتمع  منظامت  مع  التواصل  غياب   )6(
املنظامت الحقوقية 

الرتبوية  الجمعيات  من  عديد  املرصي  املجتمع  يف  يتواجد 

والثقافية والنسائية والتنموية والبيئية، وغريها، وغالبًا ما تطمح 

حسب  املواطن،  لدى  جدي  وعي  تكوين  إىل  الجمعيات  هذه 

مجال تخصص كل منها، ولهذا تعترب هذه الجمعيات مجااًل خصبًا 

مشرتكة،  بأنشطة  والقيام  والتعاون  معها،  الجامعي  للتواصل 

يكون هدفها نرش وترويج ثقافة حقوق اإلنسان. من جهة أخرى، 

للمحامني واألطباء  املهنية  النقابات والروابط واالتحادات  هناك 

اشتغالها  مجال  يرتبط  وكلها  والُكتاب،  والطالب  والصحفيني 

بجانب مهم من الحقوق، وهي الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

ينبغي  كان  ولذلك  املجتمع،  داخل  معينة  وبفئات  والثقافية، 

النقابية  الهيئات  هذه  مع  والتعاون  بالتواصل  أيًضا  االهتامم 

وتثقيفية،  تكوينية  أنشطة  إنجاز  أجل  من  املهنية  واالتحادات 

من  الفئات  هذه  بني  اإلنسان  حقوق  ثقافة  نرش  منها  الهدف 

جهة، واالستعانة بها من أجل إيصال تلك الثقافة الحقوقية إىل 

فئات اجتامعية أخرى ترتبط بها بحكم عملها.

حقوق  وجمعيات  العامة  الجمعيات  هذه  أن  مع  ولكن، 

اإلنسان  حقوق  بتعليم  النهوض  يف  فعال  بدور  تقوم  اإلنسان 

للجامهري، إالاّ أننا نالحظ أننا يف مرص ال زلنا ننظر بنظرة الريبة 

والشك للكثري من هذه املنظامت، وقد وصل األمر إىل حد منع 
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التعامل مع هذه املنظامت يف الكثري من الجامعات املرصية أو 

الكثري من  التواصل معها مع أن هناك  وضع قيود شديدة عىل 

معلومات  متتلك  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  الناشطة  املنظامت 

البالد  خارج  عدة  دورات  يف  أعضائها  ودخل  كثرية  وخربات 

ومستعدة للتعاون مع الجامعات.

وال شك، أن ذلك يؤدي إىل حرمان الجامعات من االستفادة 

من خربة هذه املنظامت التي تحاول تعليم حقوق اإلنسان منذ 

وأجرت  بذلك،  خاصة  مناهج  بتخطيط  وقامت  طويلة،  سنوات 

اإلنسان  حقوق  ثقافة  نرش  اسرتاتيجيات  حول  مكثفة  دراسات 

وتعليمها، وكذلك حول أساليب تنمية مهارات املدربني.

يف  اإلنسان  حقوق  عىل  الرتبية  تطوير  آفاق  ثالًثا: 
الجامعات املرصية

تأسيًسا عىل ما سبق من تحليالت للواقع الحايل للرتبية عىل 

حقوق اإلنسان يف الجامعات، وعىل املبادئ العامة لتطوير هذا 

ما  الورقة:  لهذه  املحوري  السؤال  عن  نجيب  أن  يبقى  الواقع، 

خصائص الرتبية عىل حقوق اإلنسان التي ميكن أن تعكس أهداف 

املجتمع املرصي يف تأهيل األجيال الجديدة للتحول الدميقراطي 

املساواة  أساس  عىل  االجتامعي  التامسك  ثقافة  وبناء  الشامل 

أذهانهم  يف  املشرتك  والعيش  والواجبات  الحقوق  يف  الكاملة 

أن  املرصية  الجامعات  عىل  يجب  وماذا  االجتامعي؟  وسلوكهم 

تحقيق  أجل  من  للمستقبل  وبرامج  وتصورات  رؤى  من  تعده 

تعليم عرصي وفعال للرتبية عىل حقوق اإلنسان يف املؤسسات 

الجامعية املرصية؟

هذا  عن  اإلجابة  معامل  بعض  رسم  التايل  الجزء  يف  سنحاول 

السؤال بتحديد التوجه العام والخطوط العريضة التي يجب أن 

تقوم عليها عمليات تطوير الرتبية عىل حقوق اإلنسان.

ويتكون هذا التوجه العام لتطوير الرتبية عىل حقوق اإلنسان 

من جانبني: أهداف الرتبية عىل حقوق اإلنسان ومبادئ تطوير 

الرتبية عىل حقوق اإلنسان، نوضحها فيام ييل:

)أ( أهداف تعليم حقوق اإلنسان

الهدف الرئيس لربامج تعليم حقوق اإلنسان يتمثل يف إرساء 

تتيح فهم حقوق اإلنسان والدفاع عنها واحرتامها، ويلزم  ثقافة 

عن هذا الهدف العام أن تتجه الرتبية عىل حقوق اإلنسان إىل 

السلوك  وأمناط  واالتجاهات  واملهارات  باملعارف  الطالب  تزويد 

التي يحتاجها املرء ليكون مواطًنا واعيًا بحقوقه وواجباته وملتزًما 

يف سلوكه تجاه اآلخرين باحرتام هذه الحقوق ومبادئ العدالة 

واملساواة.

وال يكفي أن يركز إعداد املواطنني عىل املعارف فقط، فإن 

مسئولية الرتبية الجامعية عىل حقوق اإلنسان أن تريب يف اإلنسان 

اإلقبال عىل حياة املجتمع واإليجابية بإزائها، والثقة يف أن يكون 

فاعاًل، مؤثرًا يف الظروف االجتامعية والسياسية التي يعيش فيها، 

وليس مجرد كم سلبي يتأثر بها ويستجيب لها. أي أن املطلوب 

أن يكون تعليم حقوق اإلنسان وسيلة لتكوين الشخصية الواعية 

اجتامعيًا وسياسيًا من جهة، والقادرة عىل التعايش مع اآلخرين 

وفق مبادئ إنسانية حقوقية وعرصية من جهة أخرى.

السابق عن  الحديث  العام ويف سياق  التوجه  يف ضوء هذا 

أهداف حقوق اإلنسان وما طرحه إعالن القاهرة من أهداف يف 

عام 2000 وهي ال تزال تعد أهدافًا عامة مهمة لتعليم حقوق 

اإلنسان يف مرص ميكن تحديد الخطوط العريضة ألهم األهداف 

التي يجب أن يتوخاها تعليم حقوق اإلنسان، عىل النحو التايل:

الوجدانية  بأبعادها  وازدهارها  اإلنسانية  الشخصية  تنمية 

والحرية  بالكرامة  إحساسها  وتجذير  واالجتامعية،  والفكرية 

واملساواة والعدل االجتامعي واملامرسة الدميقراطية.

تعزيز وعي الناس – نساء ورجااًل – بحقوقهم مبا يساعد عىل 

متكينهم من تحويل مبادئ حقوق اإلنسان إىل حقيقة اجتامعية 

عنها  الدفاع  عىل  قدرتهم  ورفع  وسياسية،  وثقافية  واقتصادية 

وصيانتها والنهوض بها عىل جميع املستويات.

وتعزيز  الشعوب،  بني  والتضامن  الصداقة  أوارص  توطيد 

احرتام حقوق اآلخرين، وصيانة التعدد والتنوع الثقايف وازدهار 

الثقافات القومية لكل الجامعات والشعوب، وإغناء ثقافة الحوار 

الالعنف  وتعزيز  واإلرهاب،  العنف  ونبذ  املتبادل  والتسامح 

ضد  قوية  مناعة  الناس  جميع  وإكساب  التعصب  ومناهضة 

خطاب الكراهية.

تعزيز ثقافة السالم القائم عىل العدل وعىل احرتام حقوق 

اإلنسان، وعىل رأسها الحق يف تقرير املصري، والحق يف مقاومة 

املجتمع  ومؤسسات  الدولية  العالقات  ودمقرطة  االحتالل، 

الدويل بحيث تعكس املصالح املشرتكة للبرشية )املؤمتر الدويل 

الثاين لحركة حقوق اإلنسان يف العامل العريب، 13 – 16 أكتوبر 

.)2000

ويتطلب تعليم حقوق اإلنسان اسرتاتيجية شاملة تجمع ما 

بني األبعاد الثالثة املختلفة: املعرفة واملهارات والسلوكيات بشكل 

متوازن. إن خلق أمناط سلوك ومهارات تتصل باملفاهيم املختلفة 

لحقوق اإلنسان وتقوم عىل التسامح واحرتام اآلخر ونبذ العنف 

الناس عىل  أجل حصول جميع  من  املشرتك  والعمل  والتعصب 

ملدى  النهائية  املؤرشات  الحقيقة  يف  تعترب  اإلنسانية،  حقوقهم 

التقدم الذي يحرزه مرشوع تعليم حقوق اإلنسان.

إن الهدف الجوهري ألي برنامج تعليمي عىل قيم ومهارات 

الحقوق والسلوك  تعليم ونرش هذه  يتمثل يف  اإلنسان،  حقوق 

مبقتضاها يف الحياة اليومية.

والواقع أنه لتحقيق هذا الهدف الجوهري يتعني النظر إىل 

إىل  تستند  أن  يجب  يومية  مامرسة  باعتبارها  اإلنسان  حقوق 

التعلم باملامرسة والتعلم بواسطة العمل والتجريب.
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)ب( مبادئ تطوير الرتبية عىل حقوق اإلنسان:

ىف ضوء األهداف الرتبوية السابقة، وليك يصبح تدريس حقوق 

اإلنسان قوة فعالة يف تنمية ثقافة حقوق املواطنة ومسئولياتها 

يف إطار املجتمع الدميقراطي الذي يقوم عىل املشاركة والتامسك 

-إىل  ذكرنا  كام   – الحاجة  تربز  املشرتك،  والعيش  االجتامعي 

إجراءات  واتخاذ  اإلنسان  حقوق  تدريس  لتطوير  جديدة  رؤية 

وترتيبات ومراجعات جذرية. وفيام ييل مجموعة من خصائص 

الرتبية عىل حقوق اإلنسان واملبادئ العامة والخطوط العريضة 

لهذه الرؤية، التي نعتقد أنها رضورية لتحقيق األهداف السابقة، 

وهي كام ييل:

ضوء  ىف  اإلنسان  حقوق  عىل  الرتبية  مناهج  تطوير   )1(
مبادئ الدميقراطية والتعددية واملواطنة:

األنشطة  وجملة  التعليم  محتوى  التعليمية  املناهج  متثل 

والتعلم  التعليم  عملية  خاللها  ومن  بها  تقوم  التي  التعليمية 

املؤسسة  وخارج  واملحارضات  الدراسة  وقاعات  الجامعة  داخل 

الطالب  يكتسبها  التي  الخربات  جميع  هو  واملنهج  التعليمية. 

بتوجيه من معلميهم.

إن مبادئ التطوير التي نطرحها هنا تتوخى يف التحليل األخري 

تغيريًا جذريًا وصياغة جديدة للمناهج التي يتعني أن تسعى إىل 

تحقيق األهداف املرجوة من تعليم حقوق اإلنسان. إن تطوير 

السابقة،  األهداف  ضوء  يف  اإلنسان  لحقوق  الجامعية  املناهج 

الجامعية  املناهج  لتنقية  تسعى  جذرية  مراجعة  أواًل،  يقتيض 

مع  تتناىف  التي  والرؤى  واملفاهيم  األفكار  من  املختلفة  للمواد 

الحقوقي  املنهج  سياق  يف  اإلنسان،  حقوق  تدريس  مبادئ 

الدميقراطي. وثانيًا، إعادة النظر يف جميع املقررات الجامعية يف 

سياق أهداف الرتبية عىل حقوق اإلنسان ومبادئها.

لحقوق  التعليمية  املناهج  تواجه  التي  التحديات  أهم  إن 

اإلنسان يف الجامعات املرصية تتلخص يف أن حضور قيم حقوق 

التفكك والضعف  اإلنسان يف هذه املقررات هو حضور يشوبه 

والسطحية، مام قد يؤثر عىل تربية وتنشئة الطالب املرصيني.

إن تطوير هذا املقرر الجامعي يف ضوء هذا التحدي يتطلب 

اإلنسان  حقوق  تعليم  أهداف  سياق  يف  املناهج  بناء  إعادة 

ومبادئها.

يف ضوء هذه الخلفية، فإن السؤال الذي يربز أمامنا اآلن هو: 

ما أهم قيم حقوق اإلنسان التي يجب أن تتضمنها مناهج تعليم 

اسرتاتيجية  تطوير  ميكن  وهل  الجامعات؟  يف  اإلنسان  حقوق 

عمليات  إىل  االرتداد  تتفادى  وتنفيذه  املنهج  لتخطيط  تربوية 

التلقني والوعظ يف تدريس القيم؟

املجتمعات  صوب  بشدة  ينحو  اليوم  العاملي  االتجاه  إن 

الحياة  تعلم  مبدأ  تأكيد  ونحو  التعددية،  اتجاه  ويف  املفتوحة 

الديانات والثقافات  املشرتكة والعيش سويًا من جانب أصحاب 

والقوميات املختلفة والحقوق والواجبات التي ترتتب عىل ذلك.

مع  الحياة  يف  "الحق  و  املشرتك".  العيش  يف  الحق  و"تعلم 

الواحد  القرن  يف  للتعليم  األربعة  األهداف  أحد  هو  اآلخرين"، 

والعرشين التي حددتها اللجنة الدولية التي راسها "جاك ديلور" 

يف عام 1995. وهو يف األساس تعلم من أجل التعددية. ويقدم 

باعتبار  التعليمية،  للمؤسسات  جديدة  رؤية  "ديلور"  تقرير 

اليومية  للمامرسة  الطالب  أمام  الفرص  تهيئة  األسايس  واجبها 

التعددية  أصبحت  لقد  اآلخرين.  نظر  وجهات  مع  للتسامح 

الفكرية هدفًا مهاًم للتعليم يف القرن الواحد والعرشين، يساعد 

والفكرية  الثقافية  قيمهم  اختيار  يف  حقهم  مامرسة  يف  الطالب 

بحرية من خالل توضيح الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية 

الحصول عىل  تتنافس يف  التي  األفكار واأليديولوجيات  ملختلف 

تأييدهم يف املجتمع أو داخل الجامعة وقاعة املحارضات.

والواجبات  والحقوق  مًعا"  العيش  "تعلم  إىل  النظر  وميكن 

التي ترتتب عىل ذلك، باعتباره هدفًا أساسيًا للرتبية عىل حقوق 

لو  وعامليًا.  محليًا  واألفكار  اآلراء  جميع  عنده  تلتقي  اإلنسان، 

أمعنا النظر قلياًل يف هذا الهدف الكبري" تعلم العيش املشرتك "، 

سوف نجد أنه يتضمن قياًم فرعية كثرية نحاول فيام ييل االقتصار 

عىل بعضها وتصنيفه يف مجموعتني: حقوق املواطنة، والحق يف 

االختالف واحرتام االختالف.

حقوق املواطنـة: هناك شبه إجامع لدى املختصني عىل أن 

مبدأ املواطنة يتعلق بطبيعة حياة املواطنني وعالقاتهم بالدولة 

الحقوق  متكاملة من  يرتبط مبنظومة  فهو  ثم،  واملجتمع. ومن 

وااللتزامات التي يصعب تجزئتها، والتي تنظم الحياة االجتامعية 

والسياسية واالقتصادية للمواطنني. غري أنه ميكن القول – بصورة 

عامة – أن مبدأ املواطنة ينطوي عىل أربعة أنواع محورية من 

املوضوع  هذا  بحث  يف  الرضورية  البدء  نقطة  متثل  الحقوق 

وهذه  املواطنة.  مقومات  لتوفري  الالزم  األدىن  والحد  وفهمه، 

الحقوق هي: 

الحق يف الحريــة: أي حق املواطن يف حرية الفكر والتعبري 

األهلية  الجمعيات  وتكوين  والصحافة  الرأي  وإبداء  واالعتقاد 

وتوفري  والتنقل  التجمع  وحق  السياسية،  واألحزاب  والنقابات 

الحامية الشخصية الالزمة ملامرسة هذه الحرية.  

والحق  بالعدالة  االلتزام  أي  والعدالة:  املساواة  يف  الحق 

والتمتع  الحياة  فرص  عىل  الحصول  يف  املواطنني  بني  واإلنصاف 

بالحقوق املدنية والسياسية واالجتامعية، والحق يف األمن، وحق 

وحق  عامة،  والتزامات  واجبات  من  لهم  يرتتب  وفيام  البقاء، 

الحامية من التمييز بسبب األصل أو الدين أو النوع أو املوقف 

الفكري يف توزيع هذه الحقوق والواجبات. 

الحياة  يف  املشاركة  يف  املواطن  أي حق  املشاركـة:  يف  الحق 

السياسية والنضالية الوطنية مبا يف ذلك حق املشاركة يف صناعة 

الوطنية والقوانني والبنى  الحياة  التي تنظم  السياسية  القرارات 
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املجتمعية األساسية، والرقابة عىل املامرسات الحكومية.  

الحقوق الدميقراطية العامة: ونعتقد أن فكرة الدميقراطية، 

الثالثة.  املفاهيم  أو  الحقوق  هذه  فيه  تدور  الذي  الفلك  متثل 

واملساواة  والعدالة  الحرية  مبادئ  تحقيق  ميكن  فال  ثم،  ومن 

واملشاركة، وال تحديد معانيها إال يف ظل نظام دميقراطي يؤكد 

املساواة يف الحقوق ومبدأ السيادة الشعبية.  

ويقع عىل مناهج حقوق اإلنسان هنا دور أسايس يف تنمية 

وتعزيز  والدميقراطية،  واملساواة  والعدالة  الحرية  وقيم  مثل 

مامرستها. وميكن للمناهج الجامعية أن تساعد يف توجيه أعضاء 

الحقوق  حول  وتدريبات  أنشطة  إىل  والطالب  التدريس  هيئة 

وااللتزامات التي ترتتب عىل القيم الدميقراطية املختلفة. 

اإلميان بحقوق  بناء  للجامعة دوًرا كبريًا يف عمليات  أن  كام 

الرتبية  الدور ال يقترص فقط عىل تضمني مقرر  املواطنة، وهذا 

واألنشطة  املوضوعات  يف  القيم  لهذه  اإلنسان  حقوق  عىل 

املختلفة، وال فيام يعلمه هذا املقرر من معارف ومهارات، وإمنا 

تكمن بصورة أساسية يف بنية التنظيم االجتامعي والثقايف والقيم 

والتقاليد والعادات السائدة داخل الجامعة. فاألداء الدميقراطي 

للمؤسسات التعليمية هو رشط تأسيس تربية فعالة عىل حقوق 

تعليم  يبقى  األداة،  هذه  فبدون  مصداقيتها.  ورشط  اإلنسان، 

حقوق اإلنسان شكليًا، نظرًا النفصاله عن املامرسة والواقع الحي 

للحياة املدرسية االجتامعية.

األفراد  وخصوصية  االختالف  احرتام  إن  االختالف:  يف  الحق 

يقتيض  أساسيًا  حًقا  الواقع  يف  ميثل  واملجتمعات  والجامعات 

التخلص من املناهج التقليدية التي تحاول أن تفرض عىل التالميذ 

وهو  االجتهادات،  وتنوع  برثاء  يرض  الذي  اإلجباري  التجانس 

يتضمن قياًم فرعية كثرية من أهمها: 

هذه  وتشري  والتسامح:  التعددية  واحرتام  اآلخر  احرتام 

القيم إىل تعلم الفرد تنوع الجنس البرشي ووعيه بأوجه التامثل 

والرتابط بني جميع البرش. وتعلم احرتام اآلخر، مير بالرضورة عرب 

معرفة اآلخر والذات، ويف سياق وضع املرء نفسه مكان اآلخرين 

ليك يفهم ردود الفعل التي تصدر عنهم. 

دينية  أو  ثقافية  جامعات  رؤية  الطالب  فتعليم  ثم  ومن 

وتولد  التفاهم  انعدام  حاالت  تفادي  يف  يساعد  مثاًل،  أخرى 

بتعليم  الكبار. ومن الرضوري، االهتامم  الكراهية والعنف لدى 

املرصية،  الجامعات  داخل  والدينية  الثقافية  التعددية  احرتام 

وليس فقط بينه واملجتمعات األخـرى، وربطها بحقوق اإلنسان، 

تنتجه  ما  عىل  والتأكيد  واملرأة،  الرجل  بني  وباملساواة  وكرامته، 

مع  الحضاري  التفاعل  فرص  من  واالتصاالت  املعلومات  ثورة 

اإلقرار باملساواة بني أطراف الحوار والتفاعل. 

األخرى  والثقافات  األديان  احرتام  عىل  التأكيد  فإن  ولذلك، 

يف مقرر حقوق اإلنسان، ميكن أن يكون مبثابة مرجع استداليل 

مفيد لسلوك الطالب يف املستقبل. كام أن تخصيص بعض الربامج 

خالل  من  تعاونية،  مرشوعات  عىل  الطالب  لتدريب  والفرص 

األنشطة الرياضية أو الثقافية، أو االجتامعية، تساعد يف احرتام 

االختالف والتباين بني األفراد وتعمل عىل اختفاء النزاعات. 

تزال  وال  والدينية،  الثقافية  جذورها  بتعدد  تتميز  إن مرص 

بد  ال  التي  الثقافية  والبيئات  األديان  متعدد  مجتمًعا  اآلن  إىل 

وأن تظهر عند تصميم مقرر حقوق اإلنسان. ويتطلب هذا األمر 

وبني  ناجح،  اجتامعي  وترابط  تالحم  تحقيق  بني  توازن  إقامة 

حقوق  منهج  عىل  ويجب  والثقافية.  الدينية  باألصول  التمسك 

اإلنسان أن ميكن كل طالب من أن يحتفظ مبكانه داخل جامعة 

الوقت  نفس  يف  تزويده  مع  والثقايف،  والبيئي  الديني  انتامئه 

بوسائل وأدوات االنفتاح عىل الجامعات األخـرى.

ويرتبط بكل ذلك، مبدأ التسامح الذي يعني أساًسا االعرتاف 

ومعتقداته.  وآرائه  تفكريه  طريقة  ويف  الحرية  يف  بحقه  لآلخر 

فالتسامح يعني االعرتاف باملغايرة، والتعامل مع اآلخر كام هو. 

الحوار  ثقافة  إشعاع  إال من خالل  يتم  لن  املبدأ  وتكريس هذا 

بتوضيح  املناهج  بواسطة  يتم  الذي  والتواصل  الجامعة،  داخل 

أصول األمناط املختلفة من القيم والعقائد والسلوكيات وخلفياتها 

التاريخية والثقافية. 

تنمية التضامن العاملي: إن قيام تضامن عىل الصعيد العاملي، 

فهم  لصالح  الوطنية،  الذات  عىل  االنغالق  نزعة  تجاوز  يفرتض 

والحضارية.  الثقافية  االختالفات  واحرتام  األخرى،  الثقافات 

ومسئولية الرتبية عىل حقوق اإلنسان يف هذا الصدد، تكمن يف 

تنمية وعي الفرد بجذوره التاريخية والثقافية، وتعليمه يف نفس 

الوقت احرتام ثقافات الحضارات األخرى. وتعليم حقوق اإلنسان 

ميكن أن يساعد يف تعزيز الهوية الوطنية وإثارة املشاعر الوطنية، 

يف نفس الوقت الذي يجعل الطالب يدركون أن للشعوب األخرى 

معرفة  إن  املفيدة.  والدروس  بالعرب  ويزخر  ثري  تاريخ  أيًضا 

الثقافات األخرى ودراستها، تؤدي إىل إدراك مزدوج: إدراك املرء 

للبرشية  تراث مشرتك  وإدراك وجود  الذاتية،  ثقافته  خصوصية 

تضامًنا  أكرث  عامل  بناء  يف  تساعد  املعنى  بهذا  واملناهج  جمعاء. 

وأكرث احرتاًما للثقافات والقيم الروحية ملختلف الحضارات. 

أن  يتعني  التي  املهمة  اإلنسان  قيم حقوق  بعض  هذه هي 

تحتل أولوية يف مناهج حقوق اإلنسان يف الجامعات املرصية.

ولكن، يبقى أن نشري إىل أن االتجاه السلطوي يف تعليم حقوق 

اإلنسان ونقل املعارف واملعلومات عرب فرضها عىل الطالب بصورة 

املطاف إىل  نهاية  تنتهي يف  املعلم، سوف  يهيمن عليها  تلقينية 

نفي هذه القيم. فالقيم ال يكون لها معنى، إالاّ إذا اختارها الفرد 

بحرية. إن تنمية الوعي الناقد، واالعتامد عىل الحوار، الذي ميكن 

املتعلم من التساؤل والنقد واستجالء القيم وما يستند إليه من 

مربرات يف اختيارها، تضمن اختيارات قامئة عىل أسس عقالنية 

ودميقراطية، وهو ما ميثل مبدأ أساسيًا من مبادئ تعليم حقوق 

اإلنسان، والذي نتحول اآلن إىل مناقشته.
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التعليم  وعالقات  الجامعي  التنظيم  بنية  دميقراطية   )2(
والتعلم 

يف  اإلنسان  حقوق  تعليم  إصالح  مبادئ  من  الثاين  املبدأ 

العمل  آليات ورشوط  تجديد  هو  املرصية،  الجامعات  منظومة 

واالتصال داخل املؤسسة الجامعية وترشيد العالقات االجتامعية 

ومواردها  شئونها  إدارة  مستوى  ويف  أطرافها،  بني  اإلنسانية 

وأنشطتها، وكذلك تفاعلها مع محيطها املجتمعي العام، وإضفاء 

وإمناء  التدريس،  هيئة  أعضاء  عالقات  عىل  اإلنساين  الطابع 

قدراتهم وكفاءاتهم عرب التكوين والتدريب. 

املناهج  محتوى  تجديد  عن رضورة  سبق  فيام  تحدثنا  لقد 

موضوعاتها  يف  اإلنسان  حقوق  ومناهج  قيم  ودمج  الجامعية 

تدريس  أجل  من  الجامعة  إصالح  إىل  الدعوة  لكن  وأنشطتها. 

تغيري  إىل  الدعوة  إىل مجرد  تختزل  أن  اإلنسان ال يجب  حقوق 

محتوى املقررات الدراسية أو الكتب، حتى ولو كان ذلك بإدخال 

أكرث قيم حقوق اإلنسان حداثة ودميقراطية. ولذلك، فإن أي جهود 

املناهج،  تغيري  اقترصت عىل  إذا  اإلنسان  تعليم حقوق  إلدخال 

فهي جهود قارصة ال طائل منها، مضيعة للوقت ومضللة للوعي. 

واالغرتاب  والقهر  الصمت  وثقافة  الجمود  من  شيئًا  تغري  ولن 

داخل قاعات الدراسة يف جامعاتنا. 

الشخصية  بناء  نجعل من  أن  نريد  كنا  إذا  وبناء عىل ذلك، 

اإلنسان  حقوق  تعليم  مرشوع  نحو  هدفنا  املتكاملة  الحديثة 

أكرث  اجتامعية  عالقات  ببناء  نهتم  أن  ينبغي  فإننا  وواجباته، 

قاعدة  يف  بالتوسع  إالاّ  ذلك  يتم  وال  جامعاتنا.  يف  دميقراطية 

برامج  وصياغة  مناقشة  يف  والطالب،  األساتذة  بني  املشاركة 

األنشطة  قاعدة  يف  التوسع  وكذلك  اليومية،  العمل  وقرارات 

إن  الجامعية.  الربامج  من  يتجزأ  ال  جزًءا  وجعلها  الجامعية، 

مامرسة العالقات الدميقراطية ومراعاة حقوق الطالب األساسية 

داخل نظمنا التعليمية، وتقليل حدة الهرمية مسألة حيوية لبناء 

القادرة عىل املشاركة والنهوض  الحديثة  الدميقراطية  الشخصية 

بأعباء نرش مبادىء املواطنة وحقوق اإلنسان والدفاع عنها. 

)3( تدريب الهيئة التدريسية: 

الحالية  املناهج  بنية  تجديد  أن   – سابًقا   – بينَّا  قد  كنا  إذا 

وأساليب  اجتامعية  عالقات  استخدام  وكذلك  اإلنسان،  لحقوق 

من  أساسية  عنارص  متثل  جامعاتنا،  يف  دميقراطية  أكرث  تدريس 

عنارص تطوير الرتبية عىل حقوق اإلنسان يف منظومة الجامعات 

املرصية، فال بد أن نؤكد أن ذلك ال ميكن أن يؤىت مثاره املنشودة 

ما مل نهتم بتجديد وتطوير برامج إعداد مدريس حقوق اإلنسان 

تعليم  عىل  وكفاءاتهم  قدراتهم  وإمناء  وتعميق  وتدريبهم، 

أن  املعلوم،  ومن  املنشود.  املواطن  وتكوين  الجديدة،  املناهج 

يتلقون  الجامعات املرصية، ال  التدريس يف معظم  أعضاء هيئة 

تكويًنا -قبل الخدمة – يف مجال مواجهة املهام األساسية لتعليم 

حقوق اإلنسان يف سياقها الدميقراطي. وهم قد "ينقصهم أحيانا"، 

واملسئوليات،  الحقوق  بعض  لطبيعة  العميقة  باملعاين  املعرفة 

وأمناطها املختلفة، ومفهوم املواطنة والتعددية الثقافية والدينية، 

وأساليب التعامل معها، بل انهم مل يعدوا أصاًل تربويًا ودميقراطيًا، 

لتغيري طرق تدريسهم التقليدية واإللغائية. ولسنا يف حاجة إىل 

مبادئ  طالبه  تدريس  يستطيع  ال  السلطوي،  األستاذ  أن  تأكيد 

السلوك الدميقراطي وحقوق املواطنة والتزاماتها.

ومثة جانبني أساسيني ينبغي أن تتكون منهام برامج تدريب 

الهيئة التدريسية نجملهام فيام ييل:

فهم  تحقيق  إىل  الجانب  هذا  ويهدف  املعريف:  الجانب 

الحقوق  لطبيعة  وكافيًا  عميًقا  فهاًم  التدريس  هيئة  أعضاء 

املدنية والسياسية، والحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، 

والتعددية  الدميقراطية  ومعنى  املدين،  باملجتمع  وعالقاتها 

الثقافية والدينية، واحرتام االختالفـات 

الهيئة  تدريب  عىل  الجانب  هذا  ويرتكز  الرتبوي:  الجانب 

والتعلم يف سياق  التعليم  تنظيم عالقات  التدريسية عىل طرق 

مناقشة  الطالب يف  املشاركة مع  قاعدة  والتوسع يف  دميقراطي، 

العالقات  ومامرسة  اليومية،  العمل  وقرارات  برامج  وصياغة 

الهرمية  حدة  وتقليل  الجامعي،  النظام  داخل  الدميقراطية 

البريوقراطية داخل قاعة املحارضات، وتوفري فرص حرية التنفيذ 

أمن  وتحقيق  خصوصياتهم،  وحامية  أمامهم،  االختيار  وحرية 

الفرد وأمن الجامعة. كام ينبغي أيًضا تدريبهم عىل طرق توفري 

فرص الحوار والتواصل لتدعيم قيمة التسامح بني الفرد والجامعة، 

وإتاحة فرص التفاعل الحر لتنمية القابلية للتوجه وااللتقاء حول 

النقاط املشرتكة، وكيفية توسيع قاعدة التجانس داخل الجامعة 

وتربوية،  وعرقية،  اجتامعية،  أنواعها،  بكل  الفوارق  وتخفيض 

حقوق اإلنسان يف الدستور املرصي 2014
• مادة 51: الكرامة حق لكل إنسان.

• مادة 53: املواطنون لدى القانون سواء.

س. • مادة 54: الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة ال تمُ

• مادة 59: الحياة اآلمنة حق لكل إنسان.

• مادة 60: لجسد اإلنسان حرمة، واالعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جرمية يعاقب عليها 
القانون.

• مادة 62: حرية التنقل، واإلقامة، والهجرة مكفولة.

• مادة 63: يحظر التهجري القرسي التعسفي للمواطنني بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جرمية 
ال تسقط بالتقادم.

• مادة 64: حرية االعتقاد مطلقة. 

• مادة 65: حرية الفكر والرأي مكفولة.

• مادة 66: حرية البحث العلمي مكفولة.

• مادة 67: حرية اإلبداع الفني واألديب مكفولة.

• مادة 70: حرية الصحافة والطباعة والنرش الورقي واملريئ واملسموع واإللكرتوين مكفولة.

أشكال  وجميع  والتظاهرات،  واملواكب  العامة،  االجتامعات  تنظيم  حق  للمواطنني   :73 مادة   •
االحتجاجات السلمية.

• مادة 75: للمواطنني حق تكوين الجمعيات واملؤسسات األهلية عىل أساس دميقراطي، وتكون لها 
الشخصية االعتبارية مبجرد اإلخطار.

• مادة 78: تكفل الدولة للمواطنني الحق يف املسكن املالئم واآلمن والصحي.

• مادة 79: لكل مواطن الحق يف غذاء صحي وكاف.

• مادة 80: يعد طفالاً كل من مل يبلغ الثامنة عرشة من عمره.
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بأساليب  األساتذة  تزويد  إىل  الجانب  هذا  يتجه  كام  ودينية. 

عن  الذايت  وبحثه  الطالب  نشاط  عىل  تعتمد  التي  التدريس 

املعرفة ووضعه يف محور العملية التعليمية.

)4( تطوير عمليات تقويم برامج حقوق اإلنسان: 

تطوير منهج حقوق اإلنسان يف املنظومة الجامعية، يتطلب 

ومحتوى  أهداف  يتضمن  الشامل  للتقويم  دقيق  نظام  وضع 

وطرق التعليم والتعلم، ومصادر املعرفة والتكنولوجيا املستخدمة 

يف املنهج، وكذلك الوسائل واألنشطة التعليمية وانتهاًءا بعمليات 

وأساليب التقويم.

واتساقًا مع حصاد التجربة العاملية، فان نظام تقويم الرتبية 

عىل حقوق اإلنسان، يتعني أن يبدأ من وضع مستويات معيارية 

محددة واضحة لكل عنرص من عنارص املنهج. وهذه املستويات 

عن  واملسئولني  للمتخصصني  رصيًحا  توصيًفا  تقدم  املعيارية 

وتصميم  املرصية  الجامعات  يف  اإلنسان  حقوق  منهج  تخطيط 

برامجها وكتبها، ملا يجب أن يتوافر يف كل عنرص من عنارص املنهج، 

وذلك يف صورة معايري عامة، يندرج تحت كل منها مؤرشات تدل 

عىل ما يجب أن يتوافر من رشوط يف كل من هذه العنارص.

وهذه املستويات املعيارية التي متتد إىل كل عنارص املنظومة 

أيًضا أن عامة  الصلة مبقرر حقوق اإلنسان، تفيد  الرتبوية ذات 

املواطنني واملهتمني بدروس حقوق اإلنسان والرأي العام، حيث 

مناهج  ضوئها  يف  تبنى  التي  واملكونات  التطلعات  لهم  توضح 

من  عنرص  كل  يف  املتوافرة  املعايري  لهم  وتبني  اإلنسان،  حقوق 

عنارص املنهج.

األقسام  العاملني يف  املعايري إىل متكني  ويهدف تحديد هذه 

والكليات الجامعية املختلفة داخل كل جامعة ويف وزارة الرتبية 

الحالية،  اإلنسان  حقوق  مناهج  يف  النظر  إعادة  من  والتعليم، 

والعمل عىل تطويرها. كام انهها تعترب مبثابة أهداف وطموحات 

نسعى إىل الوصول إليها. وتعد أيًضا، إطاًرا مرجعيًا نقارن ونقيم 

موجهات  وذاك،  هذا  فوق  وهي  الحالية،  املناهج  أساسه  عىل 

لعمليات التطوير يف املستقبل.

وباختصار، نخلص من العرض املتقدم، إىل أن تقويم فاعلية 

أداء  مؤرشات  عىل  تعتمد  أن  يجب  اإلنسان،  حقوق  برامج 

واضحة شفهية وعملية وتحريرية، تنبثق من مستويات معيارية 

تصف بدقة جوانب التعلم املعرفية والوجدانية واملهارية. كام 

مع  تتالزم  مستمرة،  عملية  يكون  أن  ينبغي  هنا  التقويم  أن 

عملية التعليم والتعلم منذ بدايتها وحتى نهايتها.

القانون  مجال  يف  الفاعلة  املرصية  املنظامت  مشاركة   )5(
وحقوق اإلنسان 

اإلنسان  حقوق  تعليم  دمج  نحو  والقوى  الجاد  االتجاه  إن 

وفق السياق الدميقراطي، له متضمنات مهمة من حيث رضورة 

توفري الدعم الكايف ملشاركة منظامت حقوق اإلنسان يف تخطيط 

آفاق  توسيع  أن  إذ  اإلنسان.  حقوق  عىل  الرتبية  برامج  وتنفيذ 

نرش ثقافة حقوق اإلنسان واملواطنة بواسطة املدرسة والجامعة، 

ووسائط  الحكومية  غري  املنظامت  مشاركة  من  مزيًدا  يقتيض 

املجتمع  يف  األخرى  املعنية  واألطراف  الخاص  والقطاع  األعالم 

املدين، مبا يف ذلك الطالب أنفسهم عىل جميع مستويات ومراحل 

تطوير الربامج التعليمية. فاإلمكانات الهائلة التي متثلها مختلف 

قطاعات املجتمع املدين، ال سيام جمعيات حقوق اإلنسان يتعني 

استخدامها بالقدر الكايف ملساعدة الجامعة يف تنفيذ السياسات 

والربامج ذات الصلة بتعليم الرتبية عىل حقوق اإلنسان.

كام أن عمليات مشاركة منظامت حقوق اإلنسان من شأنها 

ناحية،  من  للدارسني  اليومية  بالخربة  املجال  هذا  تعليم  ربط 

همة  استنفار  عن  فضاًل  أخرى،  ناحية  من  الواقع  وبإشكاليات 

املواطنني لاللتفاف حول سياسات تعليم الشباب قيم ومهارات 

حقوق اإلنسان.

األساسية  الفكرية  املنطلقات  أهم  أتصور،  فيام  هي،  تلك 

تعليم  لتحقيق  ورضورية  الزمة  أنها  نعتقد  التي  والرتتيبات 

الحلم  هذا  تحقيق  أن  املؤكد،  واألمر  اإلنسان.  لحقوق  فعال 

إذا  أمر ممكن وواقعي  اإلنسان يف مرص  بتعليم فعال لحقوق 

جذري  تغيري  إحداث  عىل  ترص  مجتمعية  إرادة  لدينا  توفرت 

يف مجاالت مناهج حقوق اإلنسان، وأهدافها وثقافة الجامعة، 

واسرتاتيجيات التدريس والتقويم، وكذلك االستفادة من خربات 

منظامت حقوق اإلنسان وغريها من منظامت املجتمع املدين.
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