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٢٦٥

   اإلنسانبحقوق   المدرسة في تنمیة الوعيةمسؤولی
  في ضوء التربیة اإلسالمیة

  ر بن سعید الحسینأسعد بن ناص/ د

  : المقدمة
 في عصرنا الحاضر مكان الصدارة حیث اإلنسانیحتل موضوع حقوق 

أصبحت األمم المتقدمة ال یقاس تقدمها بنسبة المتعلمین فیها، أو مستوى الدخل 
للفرد، ومقدار ما یتوافر فیها من مصانع ومعامل، ومستوى الخدمات المقدم من 

 االهتمامٕ، والتنقل وغیرها وانما االتصاالتكن، ووسائل ناحیة الخدمات الصحیة، والس
 إلىبجوانب أخرى غیر مادیة، كتوافر األنظمة العادلة، وحقوق التقاضي، باإلضافة 

مقدار ما توفره الدول ألفرادها من حریة التعبیر عن أفكارهم وآرائهم وبمقدار ما یتوافر 
   .اجتماعیةریة أم للمواطن من حقوق لإلنسان تربویة أم قضائیة أم فك

 وتطبیقها اإلنسانومن جانب آخر یتجه العالم نحو ترسیخ قیم مفاهیم حقوق 
وتضمینها في األنظمة والقوانین عامة والتربویة خاصة، ویقتضي الحال تناول هذا 
الموضوع في المؤسسات التربویة لما یمثله هذا األمر من أهمیة بالغة على اعتبار 

والسیاسیة، جتماعیة، دة میدانیون مؤثرون في التنمیة االأن تالمیذ الیوم هم قا
ً، والتربویة مستقبال مما یتطلب ضرورة توعیتهم وتبصیرهم بمضامین االقتصادیةو

ً وترسیخها فیهم سلوكا وعمال قبل أن یعرفوها مبادئ وأنظمة نظریة، اإلنسانحقوق  ً
  .قابلة للتطویر والتحسین

ٕم في إعطاء صورة ناصعة البیاض واظهار ٕواذا ما كانت الدول تتنافس الیو
 فإن المؤسسات التربویة وركیزتها األسرة، والمدرسة، اإلنسانممارساتها لصیانة حقوق 

 المسجد، واإلعالم هي األكثر جدارة للسعي نحو ترسیخ تلك القیم ولها إلىباإلضافة 
  .سلطتها بحكم مدى انتشار تأثیرها وتعدد وسائطها وأسالیبها

الفرد یبدأ في اكتساب القیم والحقوق عبر التوجهات، المباشرة أو  حیث إنو
غیر المباشرة، التي تحكم وجوده داخل األسرة، والتي تنظم عالقاته وتفاعالته مع 
أفراد العائلة وتقالیدها وأعرافها بحكم أهمیة السنوات األولى في تكوین شخصیته، فإن 

جابا أو سلبا، على تفكیره وسلوكه في ما ما یكتسبه في مؤسسة األسرة سیمتد أثره، إی
بعد طفولته األولى، مما یجعل من التربیة داخل األسرة أحد األسس التربویة الهامة 
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 إذا لم تجد ما یرسخها وینسجم معها، منذ الطفولة اإلنسانفإن التربیة على حقوق 
في األولى في األسرة، فإن ذلك سیكون عائقا أمامها في المراحل الالحقة، و

  .المؤسسات األخرى خارج مجال األسرة
ومن جهة أخرى یأتي دور باقي المؤسسات األخرى كالمدرسة حیث ال یخفى 

 الحقوقیة سواء من تجاهاتواالٕ واكسابه القیم اإلنسانما تقوم به من دور في صقل 
ن العدید من أ:  ویرى عواد وآخرون. الممارسة السلوكیةملیم النظري أخالل التع

ّت والبحوث أشارت إلى أن التعلیم یعد مصدرا أساسیا وأداة فعالة لنشر مفاهیم الدراسا
 بین األجیال، وتشربهم بمضامینها، وضمان ممارستهم الیومیة لها إذ اإلنسانحقوق 

إن المناهج الدراسیة بمختلف موضوعاتها واألنشطة المصاحبة لها، وما یمثله المعلم 
عواد،  (.ویة لتحقیق األهداف المنشودة في هذا المجالٌمن قدوة، تعد أهم العوامل الترب

 ).١٨هـ، ص١٤٢٨وآخرون، 

 لتلك اإلنسانوبناء علیه ینبغي أن توكل مهمة نشر الوعي بقیم حقوق 
باعتبار أن الوعي بحقوق : "ویؤكد ذلك آل فهید.اإلنسانالمؤسسات الرتباطها بحیاة 

یتعلم فیها جمیع األشخاص من  عملیة طویلة المدى ومستمرة مدى الحیاة اإلنسان
جمیع مستویات النمو ومن جمیع الطبقات احترام كرامة اآلخرین وسبل ووسائل كفالة 

ً أساسا اإلنسانذلك االحترام في جمیع المجتمعات وتهدف التربیة في مجال حقوق 
 وجوب إلىإلى تنمیة قیم التسامح والتضامن والتعاون بین المجتمعات، كما یشیر 

ٕط التربیة والتعلیم التقلیدي وانما ینطلق من رؤیة نابعة من قیم حقوق تغییر نم
فإنه من الجوهري في هذا الصدد استحداث رؤیة جدیدة للتعلیم :  حیث یقولاإلنسان

تنطلق من توسیع التعریف التقلیدي للتعلیم لكي یعالج تحدیات جدیدة مثل ارتباطه 
 واتخاذ القرارات على أساس من المعرفة، ناإلنسا، والقیم العالمیة لحقوق باالحتیاجات

 ال تتعلق بتوفیر المعارف والمهارات اإلنسانوهذا یعني أن التربیة على حقوق 
ًفحسب، وانما تتعلق أیضا بتعزیز   والمواقف والسلوكیات التي تسمح للناس تجاهاتاالٕ

ا أنفسهم بالمشاركة في حیاة مجتمعاتهم المحلیة والوطنیة بطریقة بناءة یحترمون به
واآلخرین، وینبغي لألجیال أن یتعلموا حقوق اإلنسان من خالل المعاییر والمبادئ 
األساسیة لها وهي تنفذ في الواقع العملي، وفي قاعة الدرس، وفي المنزل، وباقي 

  .)١٧١هـ، العدد ١٤٢٩آل فهید، ( .مؤسسات التنشئة االجتماعیة
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 :  الدراسةمشكلة
 وما تهدف إلیه من تنمیة قیم اإلنسانوعي بحقوق  من أهمیة تنمیة الانطالقا

الحریة والمساواة والعدالة والتسامح والتعاون وتعزیز الحقوق والواجبات بین أفراد 
ًالمجتمع، وایمانا بأن دیننا اإلسالمي أوجب الحرص على تحقیق   لجمیع اإلنسانٕ

تها وشمولها، حقوقه التي منحها له الشرع وحث على صون هذه الحقوق واعتنى برعای
ًونظرا ألهمیة دور المؤسسات التربویة في غرس وترسیخ مفاهیم وثقافة حقوق 

، والتربیة علیها فأن هذه الدراسة تبحث في مسؤولیة المدرسة في تنمیة الوعي اإلنسان
في ضوء التربیة اإلسالمیة وبعض تطبیقاتها التربویة، وتركز على  اإلنسانبحقوق 

 اإلنسانبویة التي تعد لها األثر الكبیر في التربیة على حقوق أهم هذه المؤسسات التر
 . وهي المدرسة ویتحدد موضوع الدراسة في اإلجابة على تساؤالت الدراسة

  :  السؤال الرئیس التالينتنطلق هذه الدراسة من اإلجابة ع
  ضوء التربیة اإلسالمیة؟  ما دور المدرسة في تنمیة الوعي بحقوق اإلنسان في

  :  من هذا السؤال األسئلة التالیةویتفرع
  ؟ ما مفهوم المدرسة وأهمیتها-١
  ؟اإلنسان ما مفهوم حقوق -٢ 
   ما الوظیفة التربویة للمدرسة ؟-٣
  ؟اإلنسان ما دور المدرسة في تنمیة الوعي بحقوق -٤

 : أهداف الدراسة
    : یحاول الباحث في هذه الدراسة تحقیق األهداف التالیة

  مدرسة وذلك ببیان مفهومها تعرف مفهوم ال -١
   الوقوف على الوظائف التربویة للمدرسة-٢
   اإلنسان توضیح مفهوم حقوق - ٣
   اإلنسانتنمیة الوعي بحقوق في تعرف دور المدرسة  -٤

 : أهمیة الدارسة
  : تتضح أهمیة الدراسة في اآلتي

 في اإلنسانوق  أنها تقدم رؤیة علمیة للقائمین على العملیة التربویة إلى أهمیة حق-١
ن الدراسة تأتي ضمن دراسات تربویة قلیلة تناولت أالمیدان التربوي، السیما و

  .اإلنسانموضوع حقوق 
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، والذي یشكل اإلنسان أن هذه الدراسة تحاول لفت االنتباه لتعلیم ونشر حقوق -٢
ًحقا أصیال من حقوق الناس،وتعتبر مسؤولیة مثل هذه الدراسة في هذا الصدد 

 وآلیات اإلنسانبمبادئ حقوق   كبرى في الترویج ومحاولة التعریفمسؤولیة
  .حمایتها ونشر ثقافتها

األجیال في   أهمیة بالغة بالنسبة لمستقبلاإلنسان یكتسب موضوع الوعي بحقوق -٣
بناء المجتمع   ركنا أساسیا فياإلنسانالظروف الراهنة التي أصبحت فیها حقوق 

 مازال في بدایته ببالدنا، ولم یتشكل اإلنسان على أن مفهوم حقوق .ودیمومته
ًنواة معرفیة في هذا الصدد أوال قبل  وعي صحیح عنه ویكون من المفید بلورة
  .والهیكلیة إعداد البنیة التشریعیة والقانونیة والتنظیمیة

 باحترام الحق في تعلیمه والوعي به باعتباره اإلنسان التأكید على ارتباط حقوق -٤
حیث تبرز المؤشرات على تدني مستویات تـنـفـیـذ . ًیا من هذه الحقوقًركنا أساس

  .هذا الحق في أرض الواقع وهو ما تحاول الدراسة القیام به
ٕ تأتي هذه الدراسة محاولة لسد النقص في هذا الجانب واكمال لجهود الباحثین في -٥

 اجتماعیةة و من جوانب قانونیة وجنائیاإلنسانهذا المجال الذین تناولوا حقوق 
وغیرها، وتأتي هذه الدراسة إلكمال تلك المنظومة فتتناول بالبحث .. وفكریة

ًمجاال مهما من جوانب حقوق   وهي مسؤولیة المؤسسات التربویة األسرة اإلنسانً
 مع بعض اإلنسانوالمدرسة والمسجد واإلعالم في ترسیخ قیم ومبادئ حقوق 

ك المؤسسات لإلسهام في بناء ونمو التطبیقات التربویة لتلك الحقوق في تل
  .اإلنسانشخصیة 

 تفید الدراسة اآلباء، واألمهات، واألسرة عموما في إبراز بعض المبادئ -٦
  . ، لتستفید منها في تربیة أبنائهااإلنسانوالتطبیقات التربویة لحقوق 

 عيالو نشر في تسهم التي التربویة األسالیب أهم الدراسة تبرز أن الباحث یأمل -٧

ن أسسات التربویة والمجتمع السیما و بتطبیق مبادئه في المؤاإلنسانبحقوق 
ًالمجتمعات الیوم تستقبل قرنا جدیدا یزخر بالدعوة  ٕواعالء القانون سیادة إلى ً

والتسامح والصداقة بین األمم وحل المشكالت  التفاهم وتنمیة یة،اإلنسان القضایا
  .ر هي التربیةالعالمیة وخیر وسیط للقیام بهذا الدو

والحریات بما یكفل  الحقوق لحمایة  نقطة البدء الصحیحة،اإلنسانن تعلیم حقوق أ -٨
 ألن أزمة حقوق اإلنسانتمتع جمیع المواطنین بها، وتتزاید أهمیة دراسة حقوق 
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 عدم وعي األفراد بتلك إلى في أي مجتمع ترجع في كثیر من األحیان اإلنسان
  .الحقوق

ع حسب علم الباحث لم یفرد بدراسة خاصة؛ ورأى الباحث أن  أن هذا الموضو-٩
 التربوي الجانب في خاصة وافیة بدراسة الموضع هذا ٕوافراد االهتمام دواعي هذا من

  .بصدده نحن الذي
  . تسهم الدراسة بإثراء المكتبة التربویة، وتقدیم ما هو مفید في هذا الجانب- ١٠

 : حدود الدارسة
  : ى ما یليستقتصر هذه الدراسة عل

تتناول هذه الدراسة دور المدرسة في تنمیة الوعي بحقوق  :الحدود الموضوعیة
   .اإلنسان

 : مصطلحات الدارسة
  : تناول الباحث المصطلحات األساسیة اإلجرائیة في الدراسة وهي

  : تعریف حقوق اإلنسان- ًأوال
ًا بكل مجموعة من الضمانات والمزایا المتصلة طبیعی: یمكن أن تعرف بأنها

إنسان والتي یستحیل على البشر العیش بدونها، كالحریة والعدالة والمساواة، بحیث 
 الكافیة التي واإلجراءاتیكون للجمیع الحق في التمتع بها مع الحمایة القانونیة، 

  . تضمن هذه الحقوق وتحمیها
صة  التربویة المتخصجتماعیةالمؤسسة اال: یعرفها مرسي بأنها:  المدرسة-ًثانیا

التي عهد إلیها المجتمع بتربیة وتنشئة األجیال الصاعدة من أبناء األمة مشتركة 
 األولى، التي وضعت البذور األساسیة للتنشئة جتماعیةبذلك مع المؤسسة اال

  ).٣٣٥هـ، ص١٤١٥مرسي، ( .ونعني بها األسرةجتماعیة، اال
 : الدراسات السابقة

دفها ومنهجها وما توصلت إلیه تناول الباحث الدراسات السابقة من حیث ه
من نتائج، ثم اختتم بالتعلیق المختصر على الدراسات السابقة، تضمن أوجه الشبه 

 الدراسة الحالیة من استفادة بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة ومدى واالختالف
ذه الجدید في ه (هذه الدراسات وما الذي أضافته هذه الدراسة على الدراسات السابقة

  : وذلك على النحو التالي )الدراسة
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 في التربیة اإلنسان حق تعرف:  وتهدف إلى)هـ١٤٢٤الزهراني، ( دراسة
ما یقابلها في المواثیق الدولیة واهم االنتقادات  والحقوق الثقافیة في اإلسالم، والتعلیمو

، واستخدم  وبعض التطبیقات لتلك الحقوق التربویة والثقافیة في المملكةإلیهاالموجهة 
. االستنباطيالمنهج نهج الوصفي، والمنهج التاریخي، والباحث خالل دراسته الم

 وهي في اإلنسانوتوصل الباحث إلى أن اإلسالم فضل السبق في تقریر حقوق 
بینما هي في . اإلسالم اشمل وأفضل ألنها أصیلة ثابتة، عالمیة ولها صفة اإللزام

، وعزلها االجتماعيٕاإلسالمیة، واهمالها للجانب المواثیق الدولیة تخالف الخصوصیة 
  .شأن اإلیمان والتوحید عن هذه الحقوق

وهدفت الدراسة إلى جملة من األهداف  )هـ١٤١٩، وآخرونالصبیح ( دراسة
 مدى ما تحویه الكتب الدراسیة في مراحل التعلیم العام من مفاهیم تعرف: ومن أهمها

 في اإلسالم في تلك المناهج، اإلنسان ما یخالف حقوق تعرف، واإلنسانحقوق 
  : وتقدیم تصور عن تدریسها في المناهج الدراسیة وتوصل الباحثون إلى نتائج منها

 في اإلسالم یمكن وصفها بأنه اإلنسان القدر الذي یدرسه الطالب عن حقوق أن -١
  .كاف

  .اإلنسان جمیع حاالت ورود الحقوق كانت متفقه مع حقوق -٢
یفي أظهر بعض القصور في تناول الكتاب المدرسي لخمسة حقوق التحلیل الك- ٣

حق الحریة، حق التعبیر عن الرأي، حق المشاركة السیاسیة، حق التنقل : وهي
  .والسفر، حق الجنسیة والمواطنة

حقوق الطفل الصحیة : تعرف إلى تهدفوالتي  )هـ١٤٢٨القاضي،  (دراسة
الرعایة الصحیة  .غذیة السلیمةالحق في الت .الرعایة الصحیة األولیة :مثل

 الفرص ؤوتكاف .إلزامیته ومجانیته .جودة التعلیم: والحقوق التعلیمیة مثل.الوقائیة
  .التعلیمة للجمیع

ًومحاولة تأصیل حقوق الطفل في المواثیق الدولیة تأصیال إسالمیا كذلك . ً
. عالجها الوضع الصحي والتعلیمي للطفل مشكالته، مظاهرها وأسبابها وطرق تعرف

، واستغاللهًوتهدف أیضا للتعرف على واقع المعاملة التي یتعرض لها الطفل 
  .مشكالتها مظاهرها وأسبابها وطرق عالجها

في دراستها وتوصلت إلى . وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي الوثائقي
  : نتائج من أهمها
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  .العالم حیویة موضوع حقوق الطفل وأهمیته القصوى لمستقبل الطفل و-١
 انتهاكات العالمي بحقوق الطفل إال أن الطفل ما زال یعاني من االهتمامرغم  -٢

 . لحقوقه على مستویات عدة
  . عدم وجود آلیات تنفیذیة وقوانین ملزمة تضمن للطفل حقوقه -٣
وعدم وجود جزاءات لردع التالعب بحقوق ،  الدولیةاالتفاقیاتضعف تطبیق -٤

  . الطفل
ًسالم حقوق الطفل وكفالته لها إال أن ذلك لیس جلیا في حیاة  رغم ضمان اإل-٥

  .الطفل المسلم الیوم
 الدراسة إلى توضیح العالقة بین طبیعة تهدف و)هـ١٤٠٤نبیهة،  (دراسة

، اإلنسان كما صورها القرآن، وبین التربیة من خالل أهداف التربیة وكرامة اإلنسان
   . وتنمیهااإلنسانامة وضع تصور لتطبیقات تربویة تحافظ على كر

. وضع تصور لتطبیقات تربویة ناتجة عن استخدام الحواس كمصدر للمعرفة
 إلىوتوصل الباحث . واستخدم الباحث المنهج الوصفي، باإلضافة للمنهج التاریخي

، اإلنسان یعمل على إیجاد التوازن في هذه النواحي المختلفة في اإلنسانأن اهللا خلق 
ومن .  الصالحاإلنسانم بالفرد جسمیا وعقلیا وروحیا لتكوین وكذلك عنایة اإلسال

، وكذلك أمر اإلسالم باستخدام الحواس اإلنسانالنتائج أن اإلسالم حافظ على كرامة 
 من قبل استغاللهاباعتبارها أن تلك الحواس مصدر من مصادر المعرفة ینبغي 

  .األسرة، والمدرسة
 في اإلسالم اإلنسان مبادئ حقوق  إلى تحدیدتهدف و)م٢٠٠٦الفهد،  (ةدراس

 االجتماعیاتالمنصوص علیها في إعالن القاهرة والممكن تعلیمها ضمن مناهج 
للمرحلة المتوسطة من التعلیم العام بالمملكة العربیة السعودیة وتحدید مستوى 
تضمینها في تلك المناهج واألنشطة الخاصة بها، ومستوى تناول معلمي 

 في اإلسالم من خالل طرق تدریس المواد اإلنسانقوق  لمبادئ حاالجتماعیات
  .من وجهة نظر عینة الدراسةجتماعیة، اال

أن الحیاة هبة اهللا وهي . ً أن البشر جمیعا أسرة واحدة:ومن أهم تلك المبادئ
األسرة هي . لكل إنسان حرمته والحفاظ علي سمعته في حیاته. مكفولة لكل إنسان

لكل طفل عند . یةاإلنسانمرأة مساویة للرجل في الكرامة ال. األساس في بناء المجتمع
یولد . والدته حق علي األبوین والمجتمع والدولة في الحضانة والتربیة والرعایة المادیة
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 حرا ولیس ألحد أن یستعبده، أو یذله أو یقهره، أو یستغله، وال عبودیة لغیر اإلنسان
ال یجوز القبض علي .  الشرعیةلكل إنسان الحق في التملك بالطرق. اهللا تعالى

لكل إنسان الحق في . إنسان، أو تقیید حریته، أو نفیه، أو عقابه بغیر موجب شرعي
لكل إنسان الحق في . التعبیر بحریة عن رأیه بشكل ال یتعارض مع المبادئ الشرعیة

الناس سواسیة أمام الشرع، . أن یعیش آمنا علي نفسه، ودینه، وأهله، وعرضه، وماله
  .توي في ذلك الحاكم والمحكومیس

 الدراسة أداة وكانت المسحي الوصفي المنهج الباحث استخدم الدراسة ومنهج

مشرفین ) ١٠ (، وطبقت هذه األداة على عینة عشوائیة ممثلة تكونت منهستباناال
في المرحلة المتوسطة بمراحل التعلیم العام  جتماعیةومعلما للمواد اال) ٢٠ (تربویین

  .العربیة السعودیةبالمملكة 
  : یلي ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة ما

من المبادئ المستهدفة بالدراسة مضمنة في تلك % ١٤یرى المشرفون أن  -١
% ٢٧فیما یرى المعلمین أن % ٧٥ً سابقا بنسبة تزید على إلیهاالمناهج المشار 

 بنسبة تزید عیاتاالجتمامن المبادئ المستهدفة بالدراسة مضمنة في مناهج 
فأكثر بینما بلغت % ٧٥ هناك مبادئ بلغت متوسطات تضمینها - ٢%.٧٥

  . من وجهة نظر عینة الدراسة% ٥٠مبادئ أخرى أقل من
  : التعلیق على الدراسات السابقة

 جاءت مجمل الدراسات التي عرضها الباحث بالحدیث عن اإلطار النظري عن :ًأوال
ل واحدة منها تتناول بعض الجوانب كحقوق  في مجملها، وفي كاإلنسانحقوق 

الطفل، أو المرأة، أو الجوانب، أو الحقوق الصحیة، أو الحقوق الثقافیة، أو عقد 
المقارنة بین النصوص اإلسالمیة والمواثیق الدولیة، أو كدراسة ناقدة للمعاهدات 

قوق ، كما كان هناك الحدیث عن الحاإلنسانوالمواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق 
ًمن جانب جنائي مقارنا، أو لجانب حقوقي مقارنا بدولة معینة، أو كدراسة  ً

 في اإلنسانمیدانیة الستطالع وجهة نظر عینة حول تضمین مبادئ حقوق 
  .مناهج التعلیمیة للدولة مثل المملكة العربیة السعودیة

دور  اتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة أنها لم تتناول دراسة :ًثانیا
على وجه التحدید كدراسة شاملة حیث لم یفرد ) المدرسة (المؤسسات التربویة

 وترسیخ اإلنسانموضوع یضطلع ببیان دور المدرسة في تنمیة الوعي بحقوق 
  .تلك القیم ببعض التطبیقات التربویة تلك المؤسسة
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افة  دور المؤسسات التربویة وعلى رأسها المدرسة بك جاءت الدراسة لتعرف:ًثالثا
  .اإلنسانٕكوادرها وامكانیاتها لترسیخ مبادئ ومفاهیم حقوق 

 ودورها في بناء الوعي الثقافي لحقوق المدرسة سعت الدراسة لبیان أهمیة :ًرابعا
  . اإلنسان

 أنها تسعى لبیان مسؤولیة المدرسة، ودورها في ترسیخ وصقل الوعي الثقافي :ًخامسا
  . المجتمع، وتنمیته لصالح الفرد واإلنسانلحقوق 

  .اإلنسان دور المدرسة في تنمیة الوعي بحقوق إلى أنها تلفت االنتباه :ًسادسا
  .اإلنسان التأكید على الدور الفاعل للمدرسة في تنمیة وترسیخ مفاهیم حقوق :ًسابعا
 إقلیمیة فردیة مرب اآلخرین سواء مؤسسات دولیة، أ أنها تسهم اإلفادة من تجا:ًثامنا

ل دراسة بعض التجارب لمختصین في جانب حقوق  حكومیة من خالأم
 .، واإلفادة من ذلك في أحد أهم المؤسسات التربویةاإلنسان

 تهدف الدراسة الحالیة تقدیم جوانب تطبیقیة لحقوق في المؤسسة التربویة التي :ًتاسعا
  .، للمساهمة في تحسین العملیة التربویةالنشءأوكل لها المجتمع تربیة 

  : دراسة الحالیة عن الدراسات السابقة الاختالفأوجه 
  : تختلف هذه الدراسة عن تلك الدراسات فیما یلي

المرأة،  أو الطفل، كحقوق الجوانب بعض تتناول  الدراسات السابقة في مجملهاأن) ١
أوفي عقد المقارنات بین القیم الحقوقیة في اإلسالم والمواثیق واإلعالنات 

  . لتلك الحقوق ونحو ذلكإلسالمياالعالمیة، أوفي جانب التأصیل 
 رأي عینة من الستطالع میدانیةأن بعض من هذه الدراسات كانت ذات طبیعة  )٢

  .ةالدراسی بالمناهج اإلنسانالعاملین بالحقل التربوي حول تضمین مبادئ حقوق 
أن هذه الدراسات لم تفرد المؤسسات التربویة بدراسة مستقلة بل كانت تتناول  )٣

 مؤسسات ةمسؤولیبینما هذه الدراسة جاءت لتؤكد على . مفرداتهابعضها ضمن 
  .اإلنسانوأهمیتها في نشر الوعي بحقوق  جتماعیةالتنشئة اال

  .لم تعنى هذه الدراسات بتقدیم تصور تربوي مقترح) ٤
رغم تباین الدراسات من : أوجه الشبه بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة

أهمیة حقوق : دراسات تتفق مع الهدف الرئیس للدراسة وهوحیث أهدافها إال أن ال
 اإلنسان، والتركیز على أهمیة إبرازها في الحیاة، مع التعریف بمفاهیم حقوق اإلنسان
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سواء كان ذلك بالتأصیل، أو بالتشریع القانوني والجنائي، أو من جانب التركیز على 
ً وتنظیما، وتشریعا، وممارسةًدور التربیة والتعلیم في ترسیخ تلك القیم تدریسا، ً.  

  : وسوف تضیف هذه الدراسة ما یلي
  .اإلنسانالكشف عن دور المدرسة في التربیة على حقوق  -١
  . في المدرسةاإلنسان تقدیم تطبیقات تربویة مقترحة لحقوق -٢

  : : منهج الدارسةمنهج الدارسة
 : یستخدم الباحث ثالثة من مناهج البحث العلمیة لهذه الدراسة

ذلك النوع من البحوث الذي یتم : یعرفه العساف بأنه :ج الوصفيالمنه: ًأوال
بواسطة استجواب جمیع أفراد مجتمع البحث أو عینة كبیره منهم، وذلك بهدف وصف 
الظاهرة المدروسة من حیث طبیعتها ودرجة وجودها فقط، دون أن یتجاوز ذلك إلى 

  ).١٩١هـ، ص١٤٢٧العساف، ( .ً األسباب مثالاستنتاج العالقة أو دراسته
الذي یعتمد على دراسة ): ٢٤٧هـ، ص١٤٢٤عبیدات،  (وهو كما یعرفه عبیدات

 ًتعبیرا عنها ویعبر  وصفا دقیقاالواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع، ویهتم بوصفها
  .ًكمیا ًتعبیرا أو ًكیفیا

 استخدم الباحث أحد فروع المنهج الوصفي وهو المنهج: وثانیهما
وهو الذي یهتم بدراسة وتحلیل المصادر األساسیة :  یعبر عنه عبداهللاكما): التحلیلي(

والثانویة ذات العالقة بموضوع البحث من أجل استنتاج األدلة والبراهین المطلوبة 
  . لإلجابة على أسئلة البحث

فالمنهج الوصفي التحلیلي، یعتمد على جمع الحقائق والمعلومات والبیانات 
  .)٨٧هـ، ص١٤٢٦عبداهللا، ( فسیرها الستخالص النتائجبقصد وصفها وتحلیلها وت

الجمع المتأني والدقیق للسجالت المتأني والدقیق : كما یعرفه العساف بأنه
للسجالت والوثائق المتوافرة ذات العالقة بموضوع مشكلة البحث ومن ثم التحلیل 

ن تبرهن الشامل لمحتویاتها بهدف استنتاج ما یتصل بمشكلة البحث من أدلة وبراهی
  .)٢٠٦هـ، ص١٤٢٧العساف، ( . البحثأسئلة إجابةعلى 

الطریقة التي یقوم : وهي بحسب السلیماني أنها: االستنباطيالمنهج : ثالثهما
علیها الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص بهدف استخراج 

  )٥، صهـ١٤١٧السلیماني، وآخرون، ( .مبادئ تربویة مدعمة باألدلة الواضحة
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وتحقق المناهج المستخدمة في هذه الدراسة التعرف أهم المبادئ األساسیة 
 من مفهوم انطالقا وتقدیم تطبیقات تربویة لها، اإلنسانلحقوق وتحقیق الوعي بها، 

 .اإلنسانمن المبادئ واإلعالنات العالمیة لحقوق 
  : كما سیقوم الباحث إن شاء اهللا في هذه الدراسة باألمور التالیة

عزو اآلیات القرآنیة، بذكر اسم السورة ورقم اآلیة في مكانها، مع كتابتها بالرسم  -١
  .العثماني

 عزو األحادیث النبویة إلى مصادرها، فإن كان في الصحیحین أو أحدهما اكتفى -٢
 مصادره مع ذكر كالم إلىلم یكن فیهما أو في أحدهما عزوته  به الباحث؛ وما

  .هأهل العلم في بیان درجت
  . االلتزام بعالمات الترقیم وضبط ما یحتاج إلى ضبط-٣
  . عمل الفهارس للموضوعات والمراجع-٤

  :اإلطار النظري للدراسة
  : مفهوم المدرسة

ًتمثل المدرسة بناء أساسیا في المجتمع تقوم بتربیة أبنائه وتنشئتهم التنشئة  ً
رسالتها الهامة أنشأها والمدرسة تختلف عن األسرة فهي مؤسسة تربویة لها . الحسنة

ًلتحقق له أغراضا معینه، ویقع علیها عبء إحداث التوافق النفسي المجتمع 
 للطفل بعد خروجه المفاجئ من عالمه األول والمتمثل في األسرة إلى واالجتماعي

بیئة أخرى تجعله یشعر بنوع من التغیر، وهو ماله أثر جید في صقل شخصیة 
 ودعم إحساسه بالحقوق والواجبات وتقدیر ماعیةجتٕالطفل، واثراء تجاربه اال

  . المسؤولیة، وتعلمه آداب التعامل مع الغیر
المؤسسة العامة التي أنشأنها المجتمع لتتولى تربیة النشء : "والمدرسة هي

 " والدینیة، وطرق العمل والتفكیرالجدید على المعارف والحقائق، والقیم االجتماعیة
  .)٤٦م، ص١٩٦٥شهال، (

مؤسسة تربویة منظمة وواسطة من وسائط : "  المدرسة بأنهاف النحالويویعر
ٕالتربیة كان لها عدة وظائف هامة في تشكیل الفرد المسلم تشكیال متكامال، وان كانت 
الوظیفة األساسیة للمدرسة في نظر اإلسالم هي تحقیق التربیة اإلسالمیة بأسسها 

هدف عبادة اهللا، وتوحیده، والخضوع الفكریة، والتشریعیة وبأهدافها وعلى رأسها 
ألوامره وشریعته، وتنمیة كل مواهب النشء وقدراته على الفطرة السلیمة التي فطر اهللا 
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هـ، ١٤٢٥النحالوي، ( ."واالنحرافالناس علیها، وصون هذه الفطرة من الزلل 
  ).١٢٢ص

 التربویة المتخصصة التي عهد جتماعیةالمؤسسة اال: "وتعرف المدرسة بأنها
إلیها المجتمع بتربیة وتنشئة األجیال الصاعدة من أبناء األمة مشتركة بذلك مع 

ونعني  جتماعیةاألولى التي وضعت البذور األساسیة للتنشئة اال جتماعیةالمؤسسة اال
  .)٣٣٥هـ، ص١٤١٥مرسي، ( ."بها األسرة

المكان الذي یجتمع فیه الطلبة لبناء : كما یمكن أن تعرف المدرسة بأنها
ًكامال من تأمین مستقبلهم من ناحیة، ومن أجل تطویر مجتمعهم من  ًصیاتهم بناءشخ

  ).١٢٢هـ، ص١٤٢٧الحسني، (".طریق أحد الوسائل ناحیة أخرى عن
مؤسسة تربویة تنقل تراث األمة لألجیال : "كما عرفت المدرسة على أنها

ًالناشئة، وتكون عونا قویا على نهضة المجتمع وتقدمه، وهي أیضا  ً  خصوصا في -ً
  ).١٩٩هـ، ص١٤١٢الجالل، ( " أداة إلصالح المجتمع وتطوره-میةالمجتمعات النا

مؤسسة تربویة تنقل تراث األمة لألجیال : "رى بشیر حاج التوم أن المدرسةوی
ًالناشئة وتكون عونا على نهضة المجتمع وتقدمه، وهي خصوصا في المجتمعات  ً

فرسالتها أوسع مدى وأثرها في تكوین الجیل النامیة أداة إصالح المجتمع وتطویره 
  ).٦١ هـ، ص١٤٠٤التوم،  (." أعمق وأبلغاالجتماعيالمؤمن وخلق النظام 

البیئة التربویة التعلیمة الثانیة بعد : وعلیه یمكن للباحث أن یعرف المدرسة بأنها
األسرة التي تزود الطفل أو الناشئ بالخبرات، والمهارات، والمعلومات، وتصقل 

التي  جتماعیةخصیته طوال سنوات الدراسة بأنواع من النشاط، وبكافة األسالیب االش
ًتمكنه فیما بعد أن یصبح عضوا صالحا في مجتمعه ً.  

  : أهمیة المدرسة ومكانتها
، والثقافي، والفكري، االجتماعيتعتبر المدرسة إحدى وسائط التربیة والتوجیه 

ألهداف التعلیمة، والمنهج، والرسالة، من خالل منظومة تربویة متكاملة تشتمل ا
 االرتباطوالمعلم، والمنهج، واإلدارة التربویة، والمباني التعلیمة، وكل ما من شأنه 

  . بعملیة التعلم من أسالیب ووسائل تعلیمة، وأنشطة متنوعة
فمنذ السنوات األولى الخمس من عمر الطفل تبدأ األسرة في توجیه طاقاته 

 جانب بعض إلىحیاة ومعاییر السلوك المتفقة مع ثقافة مجتمعه، ٕواكسابه أساسیات ال
واللغة والهویة الثقافیة، غیر أن التغیر  جتماعیةالمبادئ الدینیة واألخالقیة واال

 الذي طرأ على جوانب الحیاة المعاصرة ترتب علیه زیادة المعارف، وتعقد االجتماعي
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ها بكل مهام التربیة؛ فاستدعت الخبرات جعل من الصعب على األسرة استمرار قیام
 وجود المدرسة التي تتوافر فیها كل اإلمكانیات التربویة، والتعلیمة إلىالحاجة 

ٍالالزمة، مما تعجز األسرة عن القیام بتوفیره، عندئذ یبرز دور المدرسة كدور مساند، 
. ومكمل لألسرة تبدأ مهمتها من خالل ما اكتسبه الطفل من خبرات، وتبني علیه

علیه فان الطفل یتوزع بین بیئتین یتطلب تعاونهما المستمر وفق برنامج تربوي و
  .مدروس، وصحیح

 االنحراف واحد ال یعتریه اتجاهولكي تنمو شخصیة الطفل بشكل متكامل ذات 
 باالندماجوالقصور یجب أن تسیر المدرسة، واألسرة على منهج واحد یسمح للطفل 

فالتعاون ضرورة تقتضیها ظروف الحیاة . لهفیه وتحقیق أهداف المجتمع من خال
الحالیة مما یجعل المدرسة تسعى لتوثیق عالقتها باألسرة، وبغیرها من مؤسسات 

  .المجتمع األخرى
أن دور المدرسة ال یقل أهمیة عن دور األسرة بل هو امتداد ومكمل لها في 

ویرى . د والمجتمعمسیرة البناء والتكوین، فكالهما یهدف إلى تحقیق حیاة سویة للفر
بعض الباحثین أن المدرسة المؤسسة الرئیسة التي تخدم المؤسسات التربویة األخرى؛ 

األخرى، وذلك من خالل ما تقوم به من الوظائف  جتماعیةكالبیت، والمؤسسات اال
أي أنها تكمل : المختلفة، وما تحمله من مسؤولیات متعددة فهي تعتبر أداة استكمال

أي : ًوهي أیضا أداة تصحیح. عد الفرد للحیاة في مجتمعه الكبیرتربیة البیت، وت
: كما هي أداة تنسیق. تصحیح األخطاء التي ترتكبها مؤسسات أخرى في المجتمع

أي أنها تنسق الجهود التي تبذلها كافة المؤسسات لترشدها إلى أفضل األسالیب 
  ).١٨٦م، ص١٩٨١ناصر،  (.التربویة

 مقننة وتربویة تعلیمیة، وأنظمة برامج وفق یة موجهةوتعتبر المدرسة مؤسسة رسم

كما تتمیز بأنها تقدم إضافة إلى هذا الجهد التربوي . خدمة لسیاسة تعلیمیة معینة
والثقافي في التنشئة بجهد آخر من خالل ممارسة السلطة والنظام، وأنماط العالقات 

ماذج المرغوبة للسلوك من أي أنها تحدد الن. المدرسیة مع اإلدارة والمعلمین والرفاق
  .خالل صورة التلمیذ المثالي الناجح

ًسهاما مؤثرا في اأن عملیات التربیة في المدرسة تسهم  ویمكن أن نالحظ  ً
فهي عبارة عن مجتمع صغیر یعیش فیه التالمیذ حیث جتماعیة، عملیة التنشئة اال

فیه، ویندمجون معه یوفقون فیه ما بین أنفسهم كأفراد، وبین المجتمع الذي یعیشون 
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وهم في هذا المجتمع الصغیر یتدربون على العمل الجمعي، وتحمل المسؤولیة 
ٕوالمشاركة، واطاعة القانون وادراك معنى الحق والواجب والتعامل في المدرسة . ٕ

أساسه النظام فالطفل یأخذ بمقدار ما یعطي على عكس المعاملة األسریة التي تتسم 
لذا فالمدرسة تمثل مرحلة هامة من مراحل عمر . تضحیةبالتسامح، والتساهل، وال

الفطام  (ً كونها تمارس نوعا من الجدیة في التعامل، أو ما یمكن تسمیتهاإلنسان
، فهي تتعهد القالب الذي صاغه المنزل بالتهذیب والتعدیل عن )١()النفسي للطفل

  .طریق أنماط سلوكیة جدیدة
د من مسؤولیات األسرة في التربیة، ولیبرز دور المدرسة أنها تتحمل العدی

ًوالتوجیه للطفل وتقوم بها، بحیث تتغیر األدوار من األسرة إلى المدرسة وخصوصا 
 مرجع للحقیقة، ومصدر المعرفة والسلطة التي یجب طاعتها، باعتبارهیحل المعلم 

فشخصیة المعلم تعتبر من أهم العوامل . والمثل األعلى الذي یتمثل به الطفل
للطفل، لذا یجب أن تتسم شخصیة المعلم  جتماعیةسیة التي تؤثر في التنشئة االالمدر

بالتوازن النفسي، والعقلي، وباألخالق الفاضلة، والعلم والمعرفة واالنفتاح الثقافي 
والمعرفي على اآلخرین، والبعد عن التعصب بكافة أشكاله، كما یجب أن یتسم سلوك 

لب، وممارساته والمحافظة على حقوقه كإنسان المعلم بالمحافظة على كرامة الطا
  .السیما مع األطفال وهم في سن مبكرة

جتماعیة، إن تالمیذ الیوم في المدرسة هم قادة میدانیون مؤثرون في التنمیة اال
ً، والتربویة مستقبال مما یتطلب ضرورة توعیتهم وتبصیرهم االقتصادیةوالسیاسیة، و

ً فیهم سلوكا، وعمال قبل أن یعرفوها كمبادئ ، وترسیخهااإلنسانبمضامین حقوق  ً
والمؤسسات التربویة وركیزتها المدرسة هي . وأنظمة نظریة، قابلة للتطویر والتحسین

والشك أن التدریس والتعلیم من خالل . األكثر جدارة للسعي نحو ترسیخ تلك القیم
تمة بقضایا المدرسة ال یقل أهمیة عن جمیع األعمال التي تقوم بها الجهات المه

، بل إن هذه الجهات نفسها تؤكد على أهمیة التدریس في تعزیز حقوق اإلنسان
ولنا في . ، وفي توسیع مجال التعریف بها، ودعمها وترسیخ قیمها ومبادئهااإلنسان

  : األمثلة اآلتیة بیان على ذلك

                                                           
صـصون فـي علـم الـنفس التربـوي ویعنـي انتقـال الطفـل الفطام النفـسي للطفـل مـصطلح یطلقـه المتخ  )١(

مــن مرحلــة لهــا خصائـــصها المتمیــزة إلــى مرحلـــة أخــرى كانتقــال الطفــل مـــن مرحلــة الرضــاع إلـــى 
 .مرحلة النظام
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 اإلنسانم، إلى تدریس حقوق ١٩٦٨ دعت الجمعیة العامة لألمم المتحدة، سنة - أ
ودعت إلى اغتنام . بالتدریج في المقررات الدراسیة للمرحلتین االبتدائیة والثانویة

 الى تعزیز األمم المتحدة الطالب كما سعت منظومة اهتمامكل فرصة السترعاء 
 .  بینهماالجتماعيالعدل 

م، تقرر أن تدعى جمیع وسائل التعلیم من أجل ١٩٦٨ وفي مؤتمر طهران، سنة -ب
یة والتساوي في اإلنسانإتاحة الفرصة للشباب ألن یشب بروح احترام الكرامة 

 .الحقوق
وهي (، من طرف الیونسكو)فیینا (م، تم تنظیم مؤتمر دولي في١٩٧٨ وفي سنة -ج

، )ساناإلنحول تدریس حقوق  ()منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة
 وأن یتضمن ذلك المنهاج اإلنسانوركزت هذه الندوة على التربیة على حقوق 

  .الدراسي واألهداف العامة للمدرسة
حقوق  (م نظمت النقابة الوطنیة للتعلیم بالمغرب ندوة حول١٩٨٩ وفي یونیو -د

وقد ركزت هذه . )٣٠م،العدد١٩٨٩االنتصار، ( ). في المدرسة المغاربیةاإلنسان
 ووجوب البدء بتدریسها في المدارس اإلنسانعلى التربیة على حقوق الندوة 

  .الحكومیة والجامعات والمؤسسات التربویة األخرى
هذه نماذج قلیلة فقط من دعوات وقرارات كثیرة، صدرت عن جهات مختلفة، 

 ودعمها من خالل برامج فعالة اإلنسانتتجه جمیعها إلى تأكید ضرورة تعزیز حقوق 
ًلتربیة؛ وذلك إیمانا بالدور اإلیجابي الذي یمكن أن تقوم به التربیة والتعلیم للتدریس وا

، مما یتطلب أن تصبح هذه الحقوق جزءا من المقررات اإلنسانفي التوعیة بحقوق 
  . الدراسیة، وأن تدخل كعنصر أساسي في بنیتها

إن تعلیم حقوق اإلنسان حق إنساني غایته األساسیة خلق إنسان 
  .لتزم وقادر على دمج القیم التي یتعلمها في حیاته الیومیةمسئول، وم

ومن أجل ذلك یرى الباحث تغییر نمط التربیة المدرسیة، والتعلیم التقلیدي، 
، واستحداث رؤیة جدیدة للتعلیم تنطلق اإلنسان من رؤیة نابعة من قیم حقوق انطالقا

 ارتباطهیدة مثل من توسیع التعریف التقلیدي للتعلیم لكي یعالج تحدیات جد
 القرارات على واتخاذ اإلنسانیة العالمیة لحقوق اإلنسان المجتمع، والقیم باحتیاجات

 ال تتعلق اإلنسانأساس من المعرفة، وهذا یعني أن التربیة المدرسیة على حقوق 
ًبتوفیر المعارف والمهارات لطالبها فحسب، وانما تتعلق أیضا بتعزیز   تجاهاتاالٕ
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مواقف، والسلوكیات الحسنة التي تسمح لهم بالمشاركة في حیاة اإلیجابیة، وال
مجتمعاتهم المحلیة، والوطنیة بطریقة بناءة یحترمون بها أنفسهم واآلخرین، وینبغي 

یة اإلنسان من خالل المعاییر، والمبادئ اإلنسانلكافة أفراد المجتمع أن یتعلموا حقوق 
، وفي المنزل، وباقي مؤسسات التنشئة وهي تنفذ في الواقع العملي، وفي قاعة الدرس

  .جتماعیةاال
كما یتعین على وزارات التربیة والتعلیم، والجهات المشرفة على التربیة والتعلیم 

 بها من قبلهم، ال على واالهتمام، یةاإلنسانتعنى بتدریب المعلمین على الجوانب أن 
على التعریف بتلك القیم شكل تعامیم تصدر من الوزارة؛ بل بعقد دورات تدریبیة تعمل 

، وتدریسها، والعمل بها وممارستها، ومنح حوافز مادیة ومعنویة لمن اإلنسانلحقوق 
 یتضمن قائمة اإلنسانیحقق تمیزا في هذا الجانب، مع إصدار نظام مدرسي لحقوق 

كما تتضمن الجزاءات الحقوق والواجبات للطالب، وللمعلم والكادر اإلداري، 
  .اإلنسان والحوافز للملتزمین بحقوق .كین لتلك الحقوقوالعقوبات للمنته

 على مفاهیم احتوائها وضرورة  بجانب المناهج الدراسیةاالهتمام كما ینبغي 
، مع مراعاة المراحل العمریة للطالب، وطبیعة المناهج اإلنسانومبادئ حقوق 

على . صفیةالتعلیمیة في التدرج في المعلومات، والمهارات، واألنشطة الصفیة والال
 في وقت الحق لیتم تدریسه للطالب اإلنسانأن یتم إصدار مقرر متخصص لحقوق 

  .إن أمكن ذلك في المراحل العلیا الثانویة والجامعیة
 بالمباني المدرسیة من حیث االستیعاب، والراحة الجسمیة االهتمام كما ینبغي 

ب تكفي الطالب والنفسیة، ومن حیث احتوائها على مرافق الخدمات، على مالع
  . وتحقق ما یناسب سنهم لممارسة جمیع النشاطات المفیدة

، ومعاهدها اإلنسانویمكن لوزارة التربیة والتعلیم أن تستفید من جمعیات حقوق 
المختلفة ومراكزها المحلیة والدولیة في جوانب التوعیة، والتثقیف، والتدریب وكل ما 

  .یستجد في هذا المجال
  :نمفهوم حقوق اإلنسا

  :  التعریف اللغوي للحق-ًأوال
ُحق یحق (له معاني كثیرة فإذا كان الفعل: الحق في اللغة ُ بضم الحاء في  )َْ

ْحق یحق (ٕواذا كان الفعل. الیقین: المضارع فمعناه ِْ الثبوت : بكسر المضارع فمعناه )َ
ْ﴿قد حق القول على َأكثرهم فهم ال یؤ :Ιقال  .والوجوب ُ َ ََ ْ ُْ َ َِ َِ ْ ٰ َ ُ ْ َ ْ َّ َمنون﴾ْ ُ   .)٧: سورة یس(.ِ
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ِ ﴿ثم ردوا إلى اللـه :والحق من أسمائه تعالى وقیل من صفاته، قال تعالى َّ َِ ُّ ُ َُّ
َموالهم الحق َأال له الحكم وهو َأسرع الحاسبین﴾ ِ ِ َ ُ ُ َْ ْ ُْ َ ْ َ َُ ُُ ُْ َ َ َِّ ْ الرازي،  ()٦٢: سورة األنعام (َ

  ).١٠١هـ، ص١٤١٥
َّ﴿وال تلبسوا الحق  :قال تعالىوالحق یأتي بمعنى الصدق وهو نقیض الباطل  َ ْ ُْ ِ َ ََ

َبالباطل وتكتموا الحق وَأنتم تعلمون﴾ ُ ْ َُ ْ َ ُ ُ ََ ََّ َ َْ ْْ ِ ِ   )١٠١الرازي، ص ()٤٢:سورة البقرة (ِ
ویتبین لنا أن الحق في اللغة هو األمر الثابت الذي ال یسوغ إنكاره، وهو 

  ).١٠٢م، ص١٤٠٥الجرجاني،  (.الحكم المطابق للواقع
  : ریف االصطالحي للحق التع-ًثانیا

ما ثبت هللا تعالى على الغیر، أو ثبت في الشرع لإلنسان : الحق عند الفقهاء هو
  . أو هو كل شيء ملكت الشریعة اإلنسان منه، أو فرضته علیة. على اآلخرین

ً اللغوي، فهم یستعملونه دائما االستعمال عند الفقهاء عن استعمالهوال یختلف 
ضى الشرع من أجل صالحه، ولذا فهو یطلق على كل عین، فیما ثبت لإلنسان بمقت

أو مصلحة تكون لإلنسان بمقتضى الشرع، أو النظام تكون له سلطة المطالبة بها، 
أو منعها من الغیر، أو بذلها في بعض األحیان، أو في التنازل عنها كذلك، ویطلق 

 والمصالح بوجه وعلى المنافع. على األعیان المملوكة، كما یطلق على الملك نفسه
 ).١٢هـ، ص١٤٢٤الظهار، ( .عام

م بأن ١٩٥٩وجاء في إعالن حقوق الطفل الصادر عن هیئة األمم المتحدة 
ًما كان فعله مطابقا للقانون، ویشیر كذلك إلى جملة المعاییر التي تهدف إلى : الحق

م ١٩٥٩هیئة األمم المتحدة، (.تنظیم العالقات بین البشر وتأمین المصالح اإلنسانیة
  ).٦ص

أي - رابطة قانونیة بین شخصین، یستطیع أحدهما : ویعرفه آخرون بأنه
 التي یقررها االلتزامات بمقتضاها أن یقتضي من اآلخر احترام -صاحب الحق

  ).٣م ص١٩٧٨عبدالرحمن،( .القانون
ما قام على العدالة أو : یستعمل الحق في المعاجم القانونیة المتخصصة بأنهو

  ).٢١٥م، ص١٩٩٧الدریني، ( . أحكام القانون ومبادئ األخالقاإلنصاف وسائر
 أو مذاهب فیما یتعلق اتجاهات عدة إلىومن جانب آخر یشیر الرشیدي 

یة، معترف بها ومحمیة من القانون اإلنسانسلطة لإلرادة : بتعریف الحق منها انه
  ).٣٠هـ، ص١٤٢٦الرشیدي،  (.ومحلها مال أو مصلحة
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 شخص من األشخاص، على أن یقوم بعمل معین، ما أساسه قدرة: أو هو
  .ًیمنحها القانون ویحمیها، تحقیقا لمصلحة یقرها
)٣٣ -٣٢هـ، ص١٤٢٦الرشیدي،(   

 لهذا المفهوم بصورة شاملة االستداللومن خالل ما سبق یمكن للباحث 
كل حق من الحقوق یتضمن مصلحة، أو منفعة قررها المشرع؛ لینتفع بها : بأنه

ًمتع بمزایاها، والحق قد یكون مقررا أو ثابتا بنظام، أو قانون معین، أو صاحبها، ویت ً
  .تشریع خاص، أو إعالن أو اتفاقیة دولیة

  :  أركان أربعة للحق هيإلىیمكن اإلشارة و
وهي المنفعة الحاصلة من العمل كالمال، أو أي شيء  المحتوى، أو المضمون -١

 .آخر
 والمساواة، الحریة، كحق حقوق من لهم یكون وما ،الجماعة أو المكلف اإلنسان -٢

 .والعدل
 ).والجماعة الفرد (المالك مأ العالمین، رب ذلك كان  سواء)صاحب الحق (-٣ 
  .ومواد أنظمة من تشمله وما والقوانین ، الشریعة وما تشتمله من أحكام وتوجیهات-٤

ًومن خالل ما تناولناه سابقا من مفهوم الحق لغة، واصطالحا، وب یان أركانه ً
  .اإلنساناألساسیة، یمكن إیضاح مفهوم حقوق 

  :  مفهوم حقوق اإلنسان-ًثالثا
 وجد الباحث الكثیر من المفاهیم اإلنسانبمراجعة كثیر مما كتب حول حقوق 

 ویتم تداولها، وهي تشترك في مجموعة من الخصائص اإلنسانالتي تناولت حقوق 
 یشتمل اإلنسانشارة إلى أن مفهوم حقوق  بعضها، ومن تلك العناصر المشتركة اإلأو

  :على العناصر التالیة
 وتستمر معه حتى مماته، وهي لیست اإلنسانفهي تنشأ مع والدة : الطبیعیة -١

فهي حق طبیعي لإلنسان غیر قابل للتصرف، بمعنى . مكتسبة من أي سلطة
 یولد وهو یملك هذه الحقوق، وهي متأصلة في كل فرد ال تنفصل اإلنسانأن 
 .وثابتة وغیر قابلة للتصرف، إال في حدود ما یتیح النظام. عنه

المدنیة  (یةاإلنسان كافة الحقوق اإلنسانشمول مفهوم حقوق : الشمولیة -٢
 ).والثقافیة جتماعیة واالاالقتصادیةوالسیاسیة و

فال یمكن ممارسة حق بمعزل عن آخر، أو إعطاء أفضلیة ألي من : التكاملیة -٣
ألخرى فهي غیر قابلة للتجزيء، فال یمكن اإلقرار بنوع الحقوق على الحقوق ا
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 .ٕمن الحقوق دون غیرها، وانكار نوع آخر من الحقوق تحت أي ذریعة
عالمیة المنشأ،  (اإلنسانومن الخصائص المشتركة في مفهوم حقوق : العالمیة -٤

 )٢().االستفادةالحمایة، 
أو :  قانوني لبعضها إال بمسوغاالنتقاص الحقوق الطبیعیة ال یجوز أن -٥

 .نظامي أو نص شرعي یجیز ذلك، وفي ضل دولة وقضاء عادل
ًفقد ولد الناس جمیعا أحرارا ومتساوین في الكرامة : التساوي في هذا االستحقاق -٦ ً

بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدین، أو األصل الوطني، . والحقوق
 .، أو الرأي السیاسي، أو أي رأي آخراالجتماعيأو 

وهي اضطالع الحكومات، وما ینبغي لها أن تفعله، الحترام حقوق : لیةالتفاع -٧
مواطنیها، وأهمیة التعاون بین المؤسسات الحكومیة المحلیة، وتلك المنظمات 

 .، وصیانتهااإلنسانالدولیة في مراقبة، ومتابعة، كل ما یتعلق بحقوق 
لمفاهیم وبمراجعة كثیر مما كتب في هذا المجال وجد الباحث العدید من ا

ًالتي تناولت مفهوم الحقوق وتم تداولها دولیا كالتعریف المتداول في وثائق األمم 
یة بحسب أحد منشورات اإلنسانالمتحدة، والذي یؤكد على األصول الطبیعیة للحقوق 

م، حیث نجد ١٩٨٩سنة ) جنیف (اإلنساناألمم المتحدة، الصادر عن مركز حقوق 
تلك الحقوق المتأصلة في طبیعة البشر، والتي : بأنها اإلنسانفیه تعریف عام لحقوق 

 والحریات األساسیة تتیح لنا أن اإلنسانفحقوق . ال یمكن بدونها أن نعیش كبشر
نطور وأن نستخدم بشكل كامل الصفات البشریة وذكاءنا ومواهبنا ووعینا، وأن نلبي 

إلى سعي الجنس وتستند هذه الحقوق . االحتیاجات الروحیة وغیرها من احتیاجاتنا
البشري المتزاید من أجل حیاة تضمن االحترام والحمایة للكرامة المتأصلة والقیمة 

  ).٧، ص١٩٨٩األمم المتحدة، ( .الذاتیة لإلنسان
بأنها فرع ): رینیه كاسان (فیما كما عرفها صاحب جائزة نوبل البروفسور

 إلىًلناس استنادا یختص بدراسة العالقات بین ا جتماعیةخاص من فروع العلوم اال

                                                           
  :المقصود بالعالمیة هنا  )٢(

  .تعني مشاركة معظم دول العالم في إقرار المبادئ األساسیة لحقوق اإلنسان: عالمیة المنشأ* 
وتعنــــي اشــــتراك غالبیــــة دول العــــالم فــــي تــــضمین دســــاتیرها، لمبــــادئ حقــــوق : میــــة الحمایــــةعال* 

  .اإلنسان وحمایتها عن طریق إنشاء المؤسسات المعنیة
 .وتعني إقرار االنتفاع بها لكل البشر: عالمیة االستفادة* 
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حسن، ( . كل كائن إنسانيالزدهار بتحدید الحقوق والرخص الضروریة اإلنسانكرامة 
  ).٦٣-٦٢م، ص٢٠٠٧

 العامل الذي اإلنسانبأنها علم یتعلق باألشخاص والسیما ): كارال فازاك (ویرى
 یستفید من حمایة القانون عند اتهامه بجریمة، أو أنیعیش في ظل دولة ویجب 

.  عن طریق تدخل القاضي الوطني، والمنظمات الدولیةلالنتهاك یكون ضحیة عندما
 تكون حقوقه وال سیما الحق في المساواة متناسقة مع مقتضیات النظام أنكما ینبغي 

  ).٦٣-٦٢م، ص٢٠٠٧حسن،  (.العالمي
بدون ..  تقوم على العدالة والمساواةأنبد ذه المطالب والحقوق لكل البشر الوه

  .تمییز
 والمطالب التي یلزم توافرها االحتیاجاتمجموعة : ما یرى آخرون، بأنهافی
 عموم األفراد دون أي تمییز بینهم بسبب الجنس، أو النوع، أو اللون، أو إلىبالنسبة 

  ).٣٥هـ، ص١٤٢٦الرشیدي،.(العقیدة السیاسیة، أو األصل أو ألي اعتبارات أخرى
إمكانات متاحة : اصرة بأنها في األنظمة المعاإلنسانویعرف مصطلح حقوق 

أو مباحة الختیار أفراد الشعب ضمن نظام ما، فهم یمارسونها أو یتمتعون بفوائدها 
م ١٩٨٦مجذوب، (  أكراهأوبإرادة طلیقة من أي قید وخالصة من أي ضغط أو غش 

  ).٧-٨ص
ویرى البعض أن هناك مدرسة ظهرت بعد الحرب العالمیة الثانیة تعرف 

تلك الحقوق التي یتعین االعتراف بها للفرد بمجرد :  بأنهاناإلنسمصطلح حقوق 
  ).١٧هـ، ص١٤٢٤الحقیل، ( .ًكونه إنسانا

ضمانات قانونیة عالمیة :  بأنهاإلنسانویفسر بعض الباحثین مفهوم حقوق 
لحمایة اإلفراد والجماعات من إجراءات الحكومات التي تحمي الحریات األساسیة 

 یحیا بكرامة وتحرره من الخوف ومن أن اإلنسانتمكن یة والتي اإلنسانوالكرامة 
  ).٦٣-٦٢م، ص٢٠٠٧حسن،  (.الحاجة

وهي بهذا المفهوم تشتمل جمیع الحقوق والحریات األساسیة والتي نصت علیها 
اإلعالنات الدولیة واإلقلیمیة والتي مرت بمراحل زمنیة حتى وصلت الى ما نحن 

  .علیه الیوم
الم فلیس في المصادر اإلسالمیة األصلیة ذكر  في اإلساإلنسانوأما حقوق 

ومن . لها بهذا المصطلح المركب، وان وجدت بمعاني أخرى وتفاصیل مختلفة
ما یثبت للشخص على غیره، ویقرر به : التعریفات التي ذكرت في هذا الجانب هي
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ًالشرع سلطة أو تكلیفا، تحقیقا لمصلحة معینة ویقول  ).٣٢م، ص٢٠٠٣الطعیمات، ( .ً
تلك المزایا الشرعیة الناشئة :  في الشریعة بأنهاإلنسانیمكننا تعریف حقوق :  بیهبن

ًعن التكریم الذي وهبه الباري جلت قدرته لإلنسان، وألزم الجمیع طبقا للضوابط 
  ).٢٦هـ، ص١٤٢٤بن بیه، ( .والشروط الشرعیة باحترامها

اإلمكانات الضمانات و:  في اإلسالم هياإلنسانویرى الزحیلي بأن حقوق 
المعترف بها، لإلنسان كإنسان بصرف النظر عن أصله ولونه وجنسه ومعتقده 

  ).٩٥م، ص١٩٨٧الزحیلي، ( .ومركزه السیاسي
والثقافیة، والسیاسیة، جتماعیة، مجموعة الحقوق اال: فیما عرفها آخرون بأنها

یة، وتقوم ساناإلن التي قررها اإلسالم لإلنسان تحقیقا للمساواة والكرامة االقتصادیةو
  ).٢٧م، ص٢٠٠٦موسى، ( .على التوازن بین حقوق الفرد وحقوق الجماعة

  : ویرى الباحث انه یمكن تعریف حقوق اإلنسان
ًبأنها مجموعة من الضمانات والمزایا المتصلة طبیعیا بكل إنسان والتي 

یع یستحیل على البشر العیش بدونها، كالحریة والعدالة والمساواة، بحیث یكون للجم
 الكافیة التي تضمن هذه واإلجراءاتالحق في التمتع بها مع الحمایة القانونیة، 

  . الحقوق وتحمیها
  :الوظیفة التربویة للمدرسة

تمثل المدرسة حلقة الوصل بین األسرة ومیدان الحیاة الواسع، وهي الجهة 
ركه من المكملة لدور األسرة، وتقوم من بین مؤسسات التربیة بدور فاعل بفضل ما تت

  .تأثیرات واضحة على شخصیة الطفل
المنوط بها تحقیق األهداف التربویة المحددة،  جتماعیةفهي المؤسسة اال

والمخطط لها من قبل الجهات المسئولة عن التعلیم، كما أنها تقدم التعلیم بشكل 
منظم وفق منهج ومحدد األهداف، وال یوجد ما ینوب عنها في القیام بمهامها بنفس 

  .ظیم والترتیبالتن
ًواذا ما نظرنا إلى وظائف المدرسة نجدها متعددة ومتشعبة نظرا لتعدد أغراض  ٕ
وأهداف المجتمعات البشریة، وتتجلى كذلك مهمتها في التأثیر على سلوك أبنائها 
ًتأثیرا منظما، ویقاس مدى تحقیقها لوظیفتها بمدى التغییر الذي تنجح في تحقیقه في  ً

 كان ضروریا أن ینظر إلیها في مقدمة كل سیاسة إصالحیة سلوك أبنائها ومن ثم
فوظیفة المدرسة ال تنحصر في تكوین   للمجتمع، وأن ینظر إلیها كمرجعیة لكل تغییر
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ٕالجانب المعرفي واتقان المادة العلمیة، بل تتعدى ذلك الى تكوین الشخصیة، وتنتقل 
 خالل هذه المواقف یبني إلیها أنماط مختلفة من السلوكیات في مواقف متعددة، ومن

ه ونمط تفكیره، وفهمه للحیاة، وتنمو في ظلها مجموعة من سلوكیاته اتجاهاتالطالب 
التي یصعب تغییرها بعد ذلك وتتشكل لدیه القدرة والكیفیة على تكوین العالقات 

، تجاهاتواالالمعارف  وبالتالي فالدور التربوي للمدرسة هو في تكامل .جتماعیةاال
 ووصولها للمتعلم بطریقة قادرة على النفاذ والثبات في نسیج شخصیته، اتوالسلوكی

 منها، وتؤثر على آرائه ومواقفه وسلوكیاته، وتحقق یتجزأًبحیث تصبح جزءا ال 
ًللنشء التوازن النفسي، لینشأ مستقرا وقادرا على تكوین عالقات  وأسریة  اجتماعیةً

، اإلنسان من الزمن تمثل بدایة حیاة متزنة ومستمرة، وكل ذلك یستمر لفترة طویلة
  .ًحیث یقضي ما یوازي ربع یومه تقریبا بالمدرسة

 :ویمكن تحدید أهم الجوانب للوظائف التربویة للمدرسة في النواحي التالیة
  .)٦٥ص م،٢٠٠٢أبو مغلي، (

  : الوظیفة التربویة للمدرسة في الجانب الدیني -ًأوال
 تدریس الدین كمادة أساسیة في اعتمادق تقوم المدرسة بهذه الوظیفة عن طری

 بوضع منهج مناسب لتدریسه للطالب، مع إكسابهم وتلقینهم واالهتماممنهج الدراسة، 
 الثقافة الدینیة تمتاز بالغزارة والتنوع فیصبح حیث إنالمعارف الدینیة بشكل مبسط، 

لواجب من العسیر على المدرسة أن تنقل جمیع المعارف الدینیة بكاملها، بل ا
 منها ما یناسب الطالب حسب عمرهم مع تقسیمها إلى أقسام، وتصنیفها االختیار

وما یساعد على تحقیق الهدف التربیة األسمى وهو . لیسهل على الطالب استیعابها
 الصالح، وللمدرسة أن تسعى إلى تحقیق ذلك عن طریق الوسائل اإلنسانإعداد 
 : التالیة
المیة في نفوس الطالب، وتعلیمهم األحكام  العمل على غرس العقیدة اإلس - ١

 بالسلوك اإلسالمي، االمتثالالدینیة والمعرفة بالحالل والحرام، وتوجیههم نحو 
 .والتزام باآلداب اإلسالمیة

التزام مدیر المدرسة والمعلمین في المدرسة بأن یكونوا قدوة حسنة یراها الطالب  - ٢
 . والفضیلةأمام أعینهم، ویقتبسون منها كل معاني الخیر

 العمل على تقویة الوازع الدیني لدى الطالب؛ بعقد مسابقات تتضمن أفضل  - ٣
یمنح . شخصیة تتمثل الجانب األخالق والسلوك اإلسالمي القویم بین الطلبة

فیها الفائز جائزة قیمة، في حفل یقام في المدرسة، والعمل على إعداد معسكرات 
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 .كشفیة یتعلمون فیها الفضائل اإلیمانیة
تزوید المكتبة المدرسیة بالكتب الدینیة، والتي یجب أن تكون ركیزة أساسیة  - ٤

 .داخل كل مدرسة، وتزود بالكتب، ووسائل التثقیف الدیني الالزمة
تقوم المدرسة بعقد ندوات دینیة تثقیفیة یدعى لها أحد علماء الدین في شتى  - ٥

، واإلجابة على ٕ مع الطلبة، واعطائهم المحاضراتلالجتماعالمجاالت الشرعیة 
 .تساؤالت الطالب والمعلمین

  :  الوظیفة التربویة للمدرسة في الجانب الخلقي-ًثانیا
إن من أهم وظائف المدرسة غرس القیم األخالقیة في نفوس للطالب والعمل 

  : على تهذیب سلوكهم وأخالقهم، ویمكن تحقیق ذلك عن طریق الوسائل التالیة
ة بحیث یعي الطالب أن األخالق منظومة  الفهم الصحیح للقیم األخالقی - ١

متكاملة من الممارسات والسلوك الجید تجاه نفسه واآلخرین، والمجتمع من 
.. امتثالهاحوله، فالوفاء بالوعد والمحافظة على الوقت قیمة أخالقیة ینبغي 

وعملیا یمكن فهم ذلك في المدرسة بالمحافظة على الوقت المخصص لبدایة 
ٕاسي، واقامة الحصص الدراسیة والراحة وغیرها، وكذلك ونهایة الیوم الدر

 الدراسیة، واحترام واالمتحاناتبالمحافظة على المواعید المحددة للواجبات 
ومن القیم األخالقیة إتقان العمل المطلوب فیتعود الطالب . أوقات اآلخرین

على اإلتقان في العمل فیما یقوم به من واجبات وأنشطة مدرسیة، ویعتبره 
  .انب أخالقي هام داخل وخارج المدرسةج

ومن القیم األخالقیة التي ینبغي ترسیخها في نفوس الطلبة وممارسة تلك القیم 
ًعملیا وجعلها جزءا ال یتجزأ من المنظومة التربویة؛   العام للمؤسسة احترام النظامً

ین، التربویة التي یعیشون فیها، واحترام منسوبیها بما فیها من إداریین، ومعلم
ومستخدمین، وطالب وتعریفه أن ذلك یعود بالنفع على الجمیع بما فیها الطالب 

  .نفسه
 عن طریق المحافظة على البیئة والمباني الشعور بالمسؤولیةكما یمكن تنمیة 

والمرافق العامة المدرسیة والتعاون من الجمیع في بقائها سلیمة وبكامل كفاءتها، 
  .فضلى الصالحة ذلك نوع من األخالق الواعتبار

ًإن هذا النوع من القیم األخالقیة العملیة ینبغي أن تتجسد واقعا في حیاة 
 القول بالعمل ألنه إذا ما اقترانالطالب، وأن ال تكون مجرد وعظ وتنظیر، دون 
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اختلفت النظریة عن الواقع الذي یراه فسیعلم الطالب أن كل ما یقال ال معنى له 
  .ما یسمعه فقطوسیقلد ما یراه عملیا، ال 

ومن الوظائف األخالقیة المنوطة بالمدرسة، أن تقوم بتطویر وتثبیت  - ٢
السلوك الحمید لدى الطالب الذي اكتسبه من البیت وبیئته، وتعدیل 
السلوك الضار فإن تثبت القیم األخالقیة الجیدة في نفسه یساعده على 

  .التعامل الحسن الجید مع اآلخرین داخل المدرسة وخارجها
یة التي تقوم على القیم اإلنسان بالعالقات االهتماما ینبغي على المدرسة كم - ٣

واألخالق الفاضلة كالرحمة، والمحبة، والصدق، واألمانة، والبعد عن 
األخالق السیئة كالسرقة، والغش، والكذب، والخداع، والفحش والبذاءة في 

 . الحدیث، والعمل به والتخلق بذلك بصورة عملیة
مدرسة على ترسیخ األخالق الحسنة في قلوب طالبها؛ فإنها وكما تعمل ال - ٤

تسعى على تحویلها بتحویلها لبرنامج عملي، وعمل بعض المسابقات 
والمناسبات، كأن یعقد یوم في الدراسة یسمى یوم األخالق الحمیدة؛ فال 
یفعل فیه سلوك ینافي األخالق أو المروءة، أو تقوم المدرسة بعمل مسابقة 

ً كله الختیار أفضل الطالب أخالقیا، أو ما یعرف خالل العام
 .المثالي بالطالب

كما أن من مهام المدرسة مراقبة الجانب األخالقي لدى الطالب عن  - ٥
 بهذه المهمة االجتماعيطریق مشاركة المرشد الطالبي، أو األخصائي 

التقویمیة للسلوك واألخالق، والتعاون مع بعض المعلمین الذین یجدون 
 .الحسن في المدرسةالقبول 

عمل بعض وسائل اإلیضاح، والمعلقات، والرسوم الجداریة على جدران  - ٦
المدرسة التي توضح أهمیة األخالق، وضع خطة تقوم على تحویل 
األخالق الحسنة إلى عادة في سلوك الطلبة، بالربط بین اإلیمان، 

 .واألخالق، وبین األوامر والتوجیهات، والسلوك، والعمل
  : لوظیفة التربویة للمدرسة في الجانب العقلي ا-ًثالثا

اإلبتكاریة عند طالبها وتنمي لقدرات اإلبداعیة وتسعى المدرسة إلى تنمیة ا
 المجهول؛ ألن المدرسة هي بدایة اإلصالح واستكشافلدیهم الفضول المعرفي، 

والباب األول الذي یمكن من خالله أن نلج الى مستقبل مزدهر؛ بالعمل على إنشاء 
وبذلك نضمن مجتمعا ..عقولهم وتفكیرهم، ومنحهم الحریة الفكریة للبحث والمعرفة
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ًمنسجما ومتقدما   : كل هذا یحتم على المدرسة تحقیق ذلك عن طریق. ً
تفعیل الخبرات، والمعارف، واألنشطة، واألسالیب المصاحبة، ورعایة المواهب  - ١

نها في الحیاة؛  ماالستفادةمن خالل تحلیل المعرفة وفهم معانیها ووجه 
 في مواقف تعلیمیة توسع مدارك المتعلم وتشحذ قواه العقلیة والفكریة واستخدامها
 . من الثورة المعلوماتیة الحالیة والتقدم العلمي والتكنولوجيواالستفادة

 تفكیرهم استغاللالعمل على التنمیة العقلیة، من خالل تعوید الطالب على  - ٢
ٕلمطروح للدراسة والنقاش، واعادة تركیبة الخاص عن طریق تحلیل الموضوع ا

وتطبیق الدروس النظریة والعملیة التي تحفزهم على .  النتائجإلىللوصول 
 عن طرق التدریس القائمة على الحفظ والتلقین واالبتعاد. التفكیر والتعلم الذاتي

 .المجردین
ً توجیها التوجیه لألفكار والعقول، فالمدرسة علیها عبء توجیه األفكار والعقول - ٣

ًرشیدا، ومن أجل هذا ینبغي أن تكون نظم التعلیم، ومناهجه وطرق تدریسه، 
 الرشید، فال تحید عنه إلى االتجاه التربیة بصفة عامة تشیر وفق هذا اتجاهاتو

 .مطالب أخرى
 بالرأي، ومساعدتهم على سماع واالستقاللتعوید الطالب على والتفكیر الناقد،  - ٤

 باعتبارشجیعهم الحوار والمناقشة الحرة، واحترام ذاواتهم، الرأي والرأي اآلخر، وت
هذا مما یثري العقل ویفتح مداركه، وال یمنع من أن یتدخل المعلم بما یثري 
النقاش، وأن یضع الحدود للنقاش واآلراء حتى ال یخرج الحوار عن الموضوعیة 

 .إلى جوانب تربویة غیر مرغوب فیها
 المعلومة من إلى والتعلم الذاتي والوصول بتكارواالتعوید الطالب على البحث  - ٥

 .مصادرها بنفسه مما یسهم في تنمیة عقله وقدراته الفكریة
  :  الوظیفة التربویة للمدرسة في الجانب النفسي-ًرابعا

على المدرسة تهیئة الجو المدرسي المحبب لدى الطالب، والعمل على   ینبغي
 من التوتر والشقاق بین أعضاء المدرسة ٍإیجاد جو تعلیمي متسم باإلیجابیة، خال

سواء كان بین المعلمین، أو بین مدیر المدرسة وبقیة المعلمین، والعمل على إخفاء 
  ).٤٥م، ص ١٩٨٢حسین،(".ًذلك تماما عن علم التالمیذ في حال وجوده

  : ومن أجل ذلك ینبغي للمدرسة إتباع األمور التالیة 
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سیما في بعض األوقات كبدایة العام مراعاة الحالة النفسیة للطالب ال - ١
، والتخفیف من الضغوط النفسیة التي یعانیها االمتحاناتللمستجدین، وأیام 

 الطالب یعاني التوتر والضغوط النفسیة حیث إنتصاحبهم في هذه الفترة، 
بشكل مكثف في مثل هذه األوقات، وینبغي على الكادر التعلیمي واإلداري 

 .  من خالل السلوك الحاني والتعامل األبوي معهمالقیام بمساعدة الطالب؛
یجب على المدرسة مراقبة التحصیل العلمي للطلبة، ومدى تأثیر ذلك على  - ٢

نفوسهم، والعمل على رفع مستوى التحصیل العلمي، وما یستتبعه من أثر على 
نفوسهم، ومعالجة التأخر، الدراسي من المسببات القویة للشعور بالنقص، 

 بالفروق الفردیة في التعامل مع الطالب من وباالهتمامبالنفس، وضعف الثقة 
ناحیة الشرح واإلیضاح، والتقویم، واإلشادة بالمجتهدین، فینبغي تشجیع هذه 

العلمي، وأال یغفل المعلم عن  التحصیل في المنافسة الشریفة بین الطالب
قل، أو ممن مراعاة الجانب النفسي للطالب، السیما ذو القدرات التحصیلیة األ

 العقلیة االستعداداتیعاني من مشكالت دراسیة لسبب أو آلخر، حیث تختلف 
ًبین طالب وآخر، فال ینبغي أن یكون هذا التفاوت في القدرات سببا في مشكلة 
ًنفسیة للطالب السیما األقل تحصیال، ومن تلك الممارسات الخاطئة القیام 

 أو السخریة من الطالب المهمل أو المقصر، ونقده بشدة أمام باالنتقاص
زمالئه، أو القیام بالتجاهل له، فكم من طالب مهمل وجد من یحتویه فنجح 
وأبدع، وكم من طالب كانت المدرسة أحد أسباب فشله في حیاته، كما أن ذلك 

  .التمییز السلبي بین الطالب له تأثیره على عالقة الطالب ببعضهم البعض
 المشكالت النفسیة التي یعاني منها الطالب ومساعدتهم في التغلب تعرف - ٣

 مع االجتماعيعلیها، من خالل برامج عالجیه یتعاون فیها األخصائي 
 حلول لتلك المشكالت، مع أهمیة إلىالمعلمین والكادر اإلداري، للوصول 

  . تضافر جهود األسرة في الوصول لتلك الحلول
مبسطة في مجال علم النفس التربوي للمعلمین،  عمل دورات مختصرة و - ٤

واإلداریین بكافة التخصصات لمعرفة خصائص مرحلة الطفولة والمراهقة 
وطبیعتها، وما یلزم كل مرحلة، للعمل مع كل مرحلة وفق ما یناسب طبیعة 
السن العمریة، ومعرفة من یعاني من ظروف نفسیة من الطالب لیحسن 

حة له وتوفیر العالج المناسب، وبذا ترتقي البیئة التعامل معه، وتقدیم النصی
 . یكونأنالتربویة لما ینبغي 
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ومما یدعم الصحة النفسیة للطالب، ویعزز ثقته بذاته، إسناد بعض األعمال  - ٥
البسیطة للطالب تتعلق بتنظیم أمور الفصل، وتنظیم أعمال المدرسة مع 

سؤولیة، وتقویة نظرته اإلشراف علیها من قبل المدرسة وذلك لتربیته على الم
 .  للمجتمع المدرسيوانتمائهلذاته 

  :  الوظیفة التربویة للمدرسة في الجانب الجسمي-ًخامسا
ومن الوظائف التي تقوم بها المدرسة تنمیة الجانب الجسمي لطالبها، 

  : والمحافظة على صحتهم العامة وذلك عن طریق الوسائل التالیة
) حصص الریاضة البدنیة(، و)ابور الصباحيكالط (توفیر األنشطة الریاضیة، - ١

 .ونحوها والتي تحافظ على اللیاقة البدنیة للطالب
 القیام بمساعدة الطالب على تفریغ الطاقة البدنیة لدیهم عن طریق إشراكهم في - ٢

والجماعات المختلفة للمدرسة كالكشافة، والجماعة ) األنشطة الالصفیة(
واستغالل میولهم .. النشاطات المختلفةالفنیة وغیرها من  الصحیة، والجماعة

وطاقاتهم والترویح عنهم، في إطار علمي صحیح ومدروس، وال بد من التنوع 
في توزیع األنشطة في كافة النواحي، بحیث یشترك الطالب في النشاط حسب 

 .هاتجاهاتومیوله، ورغباته، 
صحیحة تعوید المدرسة طالبها السلوك الصحي عن طریق تعویدهم العادات ال - ٣

كالحرص على النظافة الشخصیة للبدن، والمالبس، والتفتیش الدوري عن ذلك، 
 . والتواصل مع األسرة لتالفي جوانب القصور واإلهمال في هذا الجانب

ومن جهة أخرى ینبغي للمدرسة أن تمنع طالبها من ممارسة السلوك الضار 
ة بالبدن كتناول بعض للصحة كالتدخین، أو تناول المأكوالت أو المشروبات الضار

وغیرها التي ثبت ضررها ... األنواع من الحلویات، والمیاه الغازیة، ومشروبات الطاقة
  .ًصحیا

التنسیق والتواصل مع الجهات المعنیة بالرعایة الصحیة األولیة التي تعنى بتقدیم  - ٤
تطعیمات األطفال، ومالحظة تسوس األسنان وغیرها والتي تقوم بها عادة الوحدة 

طبیة المدرسیة، أو مراكز الرعایة الصحیة األولیة باألحیاء بالتعاون مع ال
  . المدرسة

كما أن المدرسة لها دور صحي آخر یتمثل في نشر الوعي الصحي 
عن طریق إقامة الندوات، وطبع بعض النشرات التثقیفیة ) معلمین وطالب (لمنسوبیها
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 بنظافة الفم واألسنان، والتوعیة الصحیة، للعادات والسلوك الصحي المثالي، كالتوعیة
بخطر السهر، والكسل والخمول، والتعامل األمثل للوقایة من األمراض كالسكري، 

والتعامل مع األمراض الساریة المعدیة، كالمالرایا، والبلهارسیا، . والضغط، والسرطان
ویمكن أن یسهم أمین مركز مصادر التعلم . والوباء الكبدي، والحمیات بأنواعها

بالمدرسة بجزء من تلك المهمة التثقیفیة من خالل ما یقدمه المركز من دورات، 
  .ومجالت حائطیة، ودورات، وأفالم توعویة

كما أن للمدرسة بعض األدوار في تعلیم الطالب دورات مبسطة في 
اإلسعافات األولیة، وضربات الشمس، والحروق، والكسور وغیرها بالتعاون مع 

  . الجهات المختصة
  : االجتماعي الوظیفة التربویة للمدرسة في الجانب -ًدساسا

 قیام حیث إن" لطالبها االجتماعيتعتبر المدرسة أحد أهم وسائط نقل التراث 
الموجودة في المجتمع،  جتماعیةالمدرسة بنقل القیم والسمات والتقالید واألعراف اال

 على أنه .)١١صم، ١٩٧٠عثمان،( ".لى ربط األجیال الجدیدة بمجتمعهایساعد ع
 االجتماعيمن األهمیة بمكان أن ال یقتصر عمل المدرسة كناقل للثقافة والتراث 

 بالجانب الصالح والحسن من هذا التراث وترك األخذفقط؛ بل علیها دور مهم في 
بعض األعراف الضارة والعادات السیئة ویمكن تحقیق هذه الوظیفة في هذا الجانب 

   :عن طریق الوسائل التالیة
، )المتعلم (وتوجیه الطالبجتماعیة، تقوم المدرسة بدورها في التنشئة اال - ١

واإلشراف على سلوكه، وتلقینه لغة الجماعة التي ینتمي إلیها، وتعویده على 
 للمؤثرات الخاصة بها، واالستجابةاألخذ بعاداتها، وتقالیدها، ونظام حیاتها، 
 األهداف إلى للوصول ياالجتماعوالرضا بإحكامها، والسیر ضمن اإلطار 

  . المرجوة
، والوالء للمجتمع وتعزیز القیم االجتماعيتعمل المدرسة على التطبیع والتجانس  - ٢

المختلفة مما  جتماعیةالمشتركة، من خالل اللغة وآدابها، والمواد اال جتماعیةاال
 .االجتماعي والوئام االنسجامیخلق الشعور باالنتماء لدى الطالب، ویحقق 

لمدرسة في تذویب الفوارق الطبقیة وتقوم بذلك عن طریق دمج الطالب  تسهم ا - ٣
 جتماعیةداخل البیئة المدرسیة والعمل على تكیفه مع مجتمعه، ودمج الفئات اال

، ذلك أن المجتمع االجتماعيالمختلفة، والعمل على زیادة التماسك والتكامل 
بیعتها تتمایز یضم بداخله جماعات وأعراق ومذاهب دینیة مختلفة، وهي بط
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 اتجاهاتوتتفاوت في العادات والتقالید والطموح، وكل هذا له تأثیره على 
المقبلة  جتماعیةالطالب، ولهذا تقوم بواجبها في إعداد الطالب لحیاتهم اال

جدیدة تجعل من  اجتماعیةوالعمل على تكیفهم مع المجتمع؛ بتنمیة أنماط 
ف مع مجتمعهم، والعالم الذي التي الطالب مواطنین صالحین قادرین على التكی

  .یعیشون فیه
 حیث إنلمؤسسات التربیة األخرى،  جتماعیةتنسیق الجهود التربویة واال - ٤

المؤسسات التربویة األخرى كاألسرة، والمسجد، ووسائل اإلعالم المختلفة، ربما 
تترك في نفس الناشئ بعض التعارض، أو األخطاء، في المعلومات أو 

ینبغي أن تضطلع المدرسة بدور مهم وفاعل یتمثل في تنسیق األفكار، وهنا 
جهود هذه المؤسسات التربویة المختلفة، وتنقیة ذهن الطالب بما یعلق به من 

 .أخطاء وتصحیحها
  : الوظیفة التربویة للمدرسة في الجانب المعرفي والثقافي -ًسابعا

ًدوار تأثیرا بعد دور الدور الذي تقوم به المدرسة في عملیة التربیة یعد أكبر األ
األسرة؛ وذلك لكون المدرسة یجتمع فیها األعداد الكبیرة من الطالب بمراحلهم العمریة 

في الیوم الواحد ینتقل فیها )  ساعات٦ إلى ٥ (ویقضون فیها عادة مابین. المختلفة
مختلفة من العلوم والمعارف، ویتعرض ألنواع مختلفة من التوجیه  أنواع  الطالب بین

  . لتربیةوا
  : ویمكن للمدرسة أن تقوم بدورها هذا الجانب عن طریق الوسائل التالیة

المحافظة على المعرفة، ومساعدة األسرة على التعلیم، وتنظیم ذلك التعلیم في  - ١
 أعضاء المجتمع إلىصوره منطقیة متدرجة، ومن ثم توصیل المعرفة 

مجتمع وبصورة مكثفة من ال اآلخرین، حیث تقوم المدرسة بتعلیم أعداد كبیرة
یومیة ولعدة سنین، وهي تقوم بمهمتها في التعلیم والتربیة بطرق مختلفة 
ًوبأشخاص ومنهاج وأنشطة متنوعة، كل ذلك یجعلها أكثر تأثیرا من غیرها من 
ٕالمؤسسات األخرى في نقلها العلم والمعرفة، والمساهمة في نشرها واعداد 

ًاألجیال القادمة تعلیمیا وتربویا ً.  
ٕ تسعى المدرسة خالل كل مرحلة تعلیمیة على تحقیق، واكساب  - ٢

، مع توفر البیئة التعلیمیة التي كفایات ومهارات الوصول إلى المعرفة الطالب
 فتختار العناصر، والمهارات األساسیة التي واستعداداتهمتناسب أعمارهم 
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  كل أنواع المعرفة معاستیعاب لها، حیث یصعب االستجابةیتمكنون من 
 نطاق الخبرات باتساع نطاقها واتساع كم المعرفة وتعدد وسائلها ازدیاد

یة وتفرعت فروع المعرفة المختلفة بشكل ال یمكن من تعلیمها كلها في اإلنسان
 على جانب معرفي دون آخر، بل یجب االقتصارولیس معنى ذلك . المدرسة
 المناسب منها،  والتمییز بین العناصر المعرفیة المتنوعة وانتقاءاالختیار

والعمل على تحقیق التكامل السلیم بین فروع المعرفة، وجعله سهل التناول 
وعلى هذا فالمدرسة مطالبة . بالنسبة للطالب، وحثه على المشاركة والبحث

 الوسائل واألسالیب الجدیدة، وطرق البحث المختلفة لتنظیم المادة بابتكار
 بما یناسب قدراتهم العقلیة ومیولهم ٕالدراسیة، وتقدیمها وایصالها للمتعلمین

 . ورغباتهم
ي اإلنسانفكما هو معلوم أن التراث المعرفي . "بسیط التراث المعرفي والثقافيت - ٣

ًتراكمي ینمو ویزداد كما وكیفا، كما تتمیز معطیات الثقافة بالتركیب والتعقید  ً
ي في بعض األحیان، ویكمن دور المدرسة في تهذیب، وصقل التراث المعرف

ي، وتبسیطه لیتسنى للطالب في كافة المراحل الدراسیة اإلنسانوالثقافي 
حیث یتضمن التراث  ).١٣٢م ص ١٩٨٥ العیسوى،( ." منهواالستفادة استیعابه

 تجاهاتالثقافي والمعرفي العدید من الخبرات المعرفیة، والنظریات العلمیة، واال
مدرسة خیر من یقوم بذلك  وغیرها من أنواع العلوم المختلفة، والةالتطبیقی

لتقدیم هذه المعرفة بالتدرج للنشء، وبما یناسب مستوى نضجهم، وخصائص 
نموهم في المراحل العمریة المختلفة، لیكون بصورة مقبولة ومفهومة تساعدهم 

  . على اكتسابه
 الثقافي وله ارتباط بالتبسیط الثقافي، وهي باالقتصادویلحق بما سبق ما یسمى  - ٤

ء الطالب كل الثقافة، ولكن في صورة مبسطة وواضحة ضمن محاولة إعطا
 الثقافي، بمعنى أن تحصل األجیال الجدیدة على االقتصادطریقة تراعى فیها 

لكن . ما وصلت األجیال السابقة بأقل جهد، وأقل وقت ممكن، وبأكثر عائد
 على جانب ثقافي واحد من التراث الثقافي، بل یجب أن االقتصارهذا ال یعني 

یكون هناك تكامل في النقل الثقافي للتراث أثناء نقل للتالمیذ والطالب بشكل 
 .میسر یسهل تناوله، ویتیح من جانب آخر التنوع في الثقافة

فالمدرسة تعوض النقص الذي یحدث عن تفاوت األجیال والتغییرات الثقافیة، 
أنواع متعددة من والتفاوت بینها، عن طریق المنهج في المواد المختلفة للتعرف على 
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ُالبیئات التي تقدم لألجیال إلحداث نوع من الترابط المعرفي، وحتى تحقق ذلك فإنها  ُ
تحتاج إلى الوسائل التكنولوجیة والتعلیمة لنقل التراث الثقافي في أقل وقت، وأقل 

  .تكلفة
 من وظائف المدرسة محاولة تنقیة التراث الثقافي حیث إن. تنقیة التراث الثقافي - ٥

 تعاقب المعرفة حیث إناألخطاء التي تكون قد علقت به على مر األیام، من 
یة واألجیال البشریة، وتنوع المجتمعات یحتم وجود أخطاء في األفكار اإلنسان

. والمعلومات، تلحق بالعلوم والمعارف، والتي عدت یوما ما معرفة تخدم الحقیقة
 السلیم لما هو واالنتقاء الصحیح، االختیاروبالتالي تأتي مهمة المدرسة في 

صحیح، واإلبعاد والتعدیل للخاطئ، وهذه التنقیة من الشوائب یساعد المعلم 
على أن تقوم العملیة التعلیمة مع طالبها على أساس واضح وسلیم، لكي یصبح 
عند طالبه القدرة على التفكیر واإلبداع، متسلحین بالقدرة على التمییز على 

م صحیحة، وتزود الناشئین بها لمواجهة الحیاة أساس سلیم، وتكون معارفه
 علمیة صحیحة متحررة من اتجاهاتبمتغیراتها، ما یسمح للطالب بتكوین 

 .التعصب والجمود، وبذا تتمكن المدرسة من توجیه طالبها التوجیه الصحیح
كما إن من أهم وظائف المدرسة لیس فقط تعلیم الطالب بل القیام بتوعیة  - ٦

 حیث إنة في المعرفة، والحث على العلم والتزود منه الطالب نحو الرغب
 وثیق بما یتم إنتاجه من المعرفة، ارتباط والتنمیة مرتبط االزدهارالطریق إلى 

وهذا ال یكون إال باستیعاب الموجود من المعارف والعلوم، مع محاولة غرس 
  .حب القراءة والمعرفة في نفوسهم

  :إلنساندور المدرسة في تنمیة الوعي بحقوق ا
 ونشرها في أوساط الطالب اإلنسانیعتبر نقل المعرفة في مجال حقوق 

المتعلمین من خالل مؤسسة من أهم مؤسسات التربیة في المجتمع وهي المدرسة من 
  .، وتعلیمهااإلنسان، وقیم حقوق بمبادئاألمور الهامة لتنمیة الوعي 

ًتطلب تعاونا شامال وأن تجسیده في الممارسة الیومیة لألفراد والجماعات ی
لجمیع مؤسسات المجتمع، لكون تلك المهمة عملیة مترابطة تتداخل فیها عدة أطراف 

  . مستویاتها ومواقعهاباختالف
 یرتكز بشكل أساسي على تنشئة الطالب، وتقویة اإلنسانإن نشر ثقافة حقوق 

ؤدي إلى ٕمداركهم ووعیهم بحقوقهم وهم في سن مبكرة، وارشادهم إلى الوسائل التي ت
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 بهذه الحقوق، وتوفیر الشروط والمعاییر التي تجعلهم قادرین على التمتع االعتراف
  .  التمتع بهاإلنسانبها، إذ ال قیمة ألي حق معترف به ما لم یستطع 

 بین األجیال، اإلنسانوبما أن التربیة والتعلیم أداة فعالة لنشر مفاهیم حقوق 
 مناهجها، وأنشطتها، ومعلمیها؛ لتحقیق وتشربهم بمضامینها، حیث تعد من خالل

ً وعیا نظریا، وممارسة اإلنساناألهداف المنشودة في مجال تنمیة الوعي بحقوق  ً
 رؤیة استحداثسلوكیة داخل المدرسة، وخارجها، فیكون من الضروري عند ذلك 

جدیدة للتعلیم تعالج تحدیات جدیدة، مرتبطة بحاجات المجتمع ومشكالته، وهذا یعني 
 ال یقف عند حد توفیر المعارف اإلنسان دور المدرسة في التربیة على حقوق أن

ٕ فحسب، وانما األمر یتعلق بترسیخ معاییر اإلنسانوالمهارات النظریة المتعلقة بحقوق 
 وهى تنفذ في الواقع العملي، وفي قاعة الدرس، وفي المنزل، اإلنسانومبادئ حقوق 

 .جتماعیةوباقي مؤسسات التنشئة اال
 طویلة فترة اإلنسان حقوق على بالتربیة تقوم تربویة مؤسسة باعتبارها المدرسة إن

ومستمرة من حیاة الطالب، وذلك لهدف تعزیز الكثیر من القیم التي منها قیم التسامح 
والتضامن، والتعاون والحریة والمساواة، فهي تعتبر المساهم الرئیس في نشر حقوق 

ًعلى أرض الواقع وهي تسهم أیضا في الوقایة طویلة ، وتعلیمها وتنفیذها اإلنسان
 إقامة مجتمع عادل اتجاهً مهما في واستثمارا اإلنسان حقوق انتهاكاتاألمد من 

  .یحظى فیه جمیع األفراد بالتقدیر واالحترام
، كونها اإلنسانكما تعود أهمیة التربیة المدرسة في جانب تنمیة الوعي بحقوق 

باشرة للطفل خارج األسرة، حیث تقوم المدرسة بغرس القیم تمثل الخیرة األولى الم
ً الحقوقیة بصورة مقصودة وممنهجة خالفا لألسرة، التي ربما تكون التربیة تجاهاتواال

 .فیها تلقائیة وبدوافع فطریة أكثر منها مقصودة
 من خالل عدة ركائز اإلنسان وینطلق دور المدرسة في تنمیة الوعي بحقوق 

ور المدرسة وتوجهها نحو هذا الهدف، للوصول به إلى الغایة رئیسة تحكم د
  .المنشودة

  :  على مستوى السیاسات واألهداف العامة للتربیة والتعلیم-ًأوال
 ینبغي أن تكون لها سیاسة عامة اإلنسانلكي تنجح المدرسة في تعلیم حقوق 

أهمیة الوعي فالتسلیم ب. إستراتیجیة، وأهداف، وخطة عمل توجه عملیتها وأعمالها
 وما یتصل به من ممارسات، وأنماط السلوك التي یكتسبها الطالب اإلنسانلحقوق 
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 بدایة سلیمة في إطار السیاسات، والخطط العامة واألهداف التعلیمة اختیاریستوجب 
  :  تذكر في األمور التالیةأنالعامة والتي یمكن 

ة والتعلیم تكوین شخصیة أن تراعي السیاسیة التعلیمة، واألهداف العامة للتربی - ١
الطالب؛ بتأسیس نظرة صحیحة إلى نفسه، والى الحیاة، والى اآلخرین، وما 

وبین   تقوم علیه تلك النظرة من ممارسات، وعالقات، وسلوك الطالب أنفسهم، 
  . األفراد والمجتمع

، بمعزل اإلنسان أخیه مع وقرابته إلنسانیته الطالب ووعي .بحقوقهم الطلبة توعیة - ٢
وترسیخ القیم .. ن فوارق الجنس واللون، والدین، واللغة، والثقافة وغیرهاع

یة، واألخالقیة، والتمسك بها لترشید السلوك الیومي، وتمتین الروابط اإلنسان
 اعتباریة بینهم، والقضاء على جمیع أشكال التمیز بینهم بناء على أي اإلنسان

 .جنسي، أو قومي، أو دیني
هم وهویتهم، واحترام ذاوتهم وجعلهم یتعودون على تنمیة الشعور بشخصیت - ٣

 .تحمل المسؤولیة عن أعماله، وااللتزام بالقوانین واألنظمة
 بوجود اآلخرین في بیئته ومحیطه، ووعي المتعلم االعترافتنمیة مفهوم  - ٤

لحقوقهم، مقابل وعیه لحدود حقوقه، واحترام حریاتهم وخصوصیتهم وملكیاتهم 
ریته، والحفاظ على خصوصیته وملكیتهم، وذلك في كشرط ضروري لتمتعه بح

 .إطار الصف والمدرسة والحي
، المدنیة، والسیاسیة، ونزع مختلف القیم اإلنسانالتربیة على قیم حقوق  - ٥

تعوق ممارسة هذه    والتي   ، اإلنسانحقوق    تنافي   والمبادئ والسلوكیات التي
   . الحقوق واحترامها

، بعین اإلنسانلتربیة المدرسیة في مجال حقوق أن یأخذ القائمون على ا - ٦
یعیش فیه، والقبول به     تفتح شخصیة المتعلم على المحیط الذياالعتبار

 ویحترمها، ویعترف اإلنسانیعمل على اإلیمان بقیم حقوق   مما   معه،واالندماج
 ً ویسلك سلوكا هذه الحقوق من ممارسات،    ینافي   ویرفض ما  بحقوق اآلخرین، 

   . یطابقها ویعززها 
ینبغي أن تعمل المدرسة من خالل برامجها وأنشطتها على تنشئة الطالب  - ٧

على النقد، والتربیة على تقبل اآلخر، والقدرة على حل المشكالت بروح من 
 .المسالمة
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نشر ثقافة الحوار في البیئة المدرسیة بتعوید الطالب على الحوار، والوصول  - ٨
 وقبول اآلخر االختالفالمجتمع المدرسي، وتعلم  الحلول وتطویرها في إلى

وذلك عن طریق التغییر في آلیات التعلیم التقلیدي القائم على مبدأ التلقین، 
واألسالیب النظریة بشكل عام، واستخدام آلیات تعتمد مشاركة الطالب نفسه 
في عملیة التعلم، بوسائل وطرائق التعلیم الحدیثة المعتمدة على المشاركة مع 

 .اآلخرین، والتطبیق العملي
، والتواصل اإلنسانربط المدرسة بمؤسسات المجتمع األخرى المعنیة بحقوق  - ٩

، والتنسیق للقیام اإلنسانالدائم معهم لمعرفة الجدید على صعید حقوق 
ٕبزیارات مقترحة متبادلة واعطاء دورات وندوات تثقیفیة، لزیادة الوعي بحقوق 

 .  في المدرسةاإلنسان
 في التعلیم بتسهیل اإلنسانیة والمحافظة على حق اإلنسانة الجوانب  مراعا -١٠

دخول األطفال غیر المسجلین، وغیر الحاصلین على أوراق ثبوتیة إلى 
المدارس للمراحل األساسیة، ومتابعتهم في التحصیل العلمي مع التنسیق بین 

عي جوانب ومراعاة تعمیم التعلیم النوعي الحدیث الذي یرا. الوزارات المعنیة
 .التنوع في التخصصات

تعمیم خدمات التوجیه واإلرشاد النفسي، والتربوي في جمیع مدارس التعلیم  -١١
 .العام

  :  على مستوى المنهج المدرسي-ًثانیا
جمیع الخبرات والنشاطات، أو الممارسات المخططة " المنهج المدرسي هو

ها، والتي توفرها لهم التي یكتسبها المتعلمون تحت إشراف المدرسة أو بتوجیه من
سعادة ( ".المدرسة لمساعدتهم على تحقیق العائد التعلیمي المنشود الموافق لمیولهم

  ).٤٥م، ص ١٩٩٧وآخرون، 
 اإلنسان ومن هذا المنطلق ینبغي على الجهات التعلیمة أن تترجم قیم حقوق 

ى توعیتهم في المناهج بمقرراتها وأنشطتها وبرامجها التي تقدمها للطالب، وتعمل عل
ٕ، واقرار اإلنسانبها وذلك عن طریق تضمین المنهج الدراسي جمیع قیم حقوق 

یتربى علیه  یجب أن    الذي   تدریسها في جمیع المراحل التعلیمة، فالمنهج الحقوقي
على نصوص تتحدث وتناقش العدید من مواضیع حقوق    یحتوي    البد أن الطالب
جتماعیة،  األخرى، والتنشئة االاإلنسانئ حقوق  والحریات العامة، ومباداإلنسان



 ٢٠١٧ینایر / ٢جـ/ العدد األول/ العلوم التربویة
 

  

  

٢٩٩

  قیمة الكرامة،    منها على سبیل المثال   وثقافیة متعددة،  اجتماعیةومواضیع إنسانیة و
    .التسامح، والمواطنة  العدل والمساواة،  وقیم  قیمة الحریة،  و

 اإلنسانق  األسالیب التدریسیة الالزمة لتنفیذ مناهج تعلیم حقواستخدام ویمكن 
 األسلوب المباشر أو :األولفي مؤسسات التعلیم العام عن طریق استخدام نمطین، 

واألسلوب . "مدمج ضمن المنهج كأحد مفرداته غیر المباشر أو ال:والثانيالمستقل، 
 باعتباره لصغار السن اإلنسانالثاني یفضله بعض التربویین في تدریس قیم حقوق 

ًكون متضمنا في المواد األخرى، وبالذات مواد التربیة األسلوب األمثل لهم بحیث ی
. )٩٥هـ، ص١٤١٩الصبیح وأخرون، ( ".غة العربیة، والتاریخ والجغرافیااإلسالمیة، والل

ویمكن أن یتم ذلك في السنوات الثالثة األولى من المرحلة االبتدائیة، فیتم تعلیم 
صور واألشكال، وكذلك  وسائل التعبیر المحسوس من الباستخدام اإلنسانحقوق 

بواسطة القصص الشیقة، والقصص التي تعكس عاداتهم وتقالیدهم الحسنة الباعثة 
، اإلنسانعلى االحترام، كل ذلك یكتسب أهمیة قصوى في التمهید للتقدیم لحقوق 

  .ًوذلك بما یوسع من خیال الطفل ویفسح مكانا لآلخرین في ذهنه وقلبه
مراحل الدراسیة األساسیة، فیمكن من خالل هذه أما في السنوات المتأخرة من ال
فدروس التاریخ یمكن أن تحقق هذا . ياإلنسانالمقررات تضمین هذه المواد بالبعد 

  .تذكر المراحل التاریخیة وتستعرض الدروس شخصیاتها الهامة  البعد، وهي
 قصص الخیال العلمي، وغیرها من القصص، وتقدیم استخداموهنا یحسن 

 ألشخاص مثالیین أفاضل من المجتمع المحلي، أو اإلقلیمي، أو نماذج متعددة
ٕالعالمي الذین قدموا لإلنسانیة جهودا فكریة وعلمیة وانسانیة متمیزة  رسوم واستخدام.. ً

، والقضایا التي تعني بها مثل اإلنسانأو صور فوتوغرافیة لتقدیم فكرة ومبدأ حقوق 
األدب العربي، أو األجنبي المترجم  مادة استثمارالتفرقة العنصریة، كما یمكن 

 اإلنسانالمحتوى على أعمال تعنى بالمجال الحقوقي، ومؤسسات ومنظمات حقوق 
  .المعنیة، وشرح بعض المواد والمواثیق والعهود الدولیة

وفي المرحلتین المتوسطة والثانویة فهي مرحلة التعلق بالمثل العلیا 
مبادئ واألفكار، لذا یقترح بعض والشخصیات البطولیة، ومرحلة البحث عن ال

 من خالل منهج أو اإلنسانالمتخصصین في حقل المناهج أن یتم تدریس حقوق 
ً المنهج اإلضافي المندمج مع مناهج المواد األخرى جنبا استخداممقرر مستقل، أو 

ًإلى جنب مع المنهج المستقل، ذلك أن المنهج اإلضافي غیر المستقل یلعب دورا 
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ًمهما ورئیسا  في العملیة التعلیمیة، والتربویة قد یفوق بكثیر ما یلعبه المنهج المستقل، ً
ویتجلى دور المنهج اإلضافي لیس فقط فیما یقدمه للطالب من خبرات ومعارف 

 فحسب؛ بل فیما یقدمه لهم كذلك اإلنسانإضافیة إثرائیة في المجال المعرفي لحقوق 
م، والمبادئ، والمثل المتعلقة بهذه الحقوق من خبرات وجدانیة تتمثل في اإلیمان بالقی

فتترسخ لدیه أهمیتها، .. ، عالوة تمكینهم من ممارستها على أرض الواقعاإلنسان
  ).٥٥-٤٠هـ، ص١٤٢٨الحسن، ( .ویتعامل معها بطریقة طبیعیة

فمن خالل مقررات التربیة اإلسالمیة، یمكن للمعلم أن یقوم بتعریف الطالب 
البعض، وتجاه األوطان، وتعویدهم أن یعوا ویتمثلوا القیم بواجباتهم نحو بعضهم 

التي تحث على مكارم األخالق، وحسن التعامل األمثل مع  جتماعیةوالمبادئ اال
الغیر، فیعمل على إبراز أهمیة خلق كالتعاون، واإلیثار، والصدق، واألمانة، وحب 

م االعتداء على الخیر لآلخرین وحب النظام، واحترامه، وحفظ حقوق الغیر، وعد
ً الشعوب والثقافات واحترامها مصداقا باختالفالملكیات الخاصة والعامة، والتعریف 

َ﴿یا َأیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وُأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل  :لقوله تعالى ِ َ ً َ ََ َْ َ َُ َ ُُ ْ ُ َ َُ َْ ٰ َ ََ ٍ ِّ َ َّ َِّ َ ُّ
ُلتعارفوا َ َ َ ِإن َأكرمكم عند اللـه َأ ِ َّ َِ ْ َُ َ ْ َّ ْتقاكمِ ُ َ ٌ إن اللـه علیم خبیر﴾ۚ◌ ْ ِ َِ ٌ ِ ََّ َ   ).١٣: سورة الحجرات (.َّ

أما في دروس اللغة العربیة، فیمكن أن تذخر بشتى صنوف الموضوعات التي 
، حتى یسهل اإلنسانتقدم بصورة مبسطة بعض المعلومات األولیة عن مفهوم حقوق 

وف اللغة واألدب استیعابها سواء في سیاق أدبي، أو قصصي، أو شعري، أو بصن
  .األخرى

ومن خالل مقررات اللغة العربیة یمكن لمعلم اللغة العربیة في هذه المرحلة أن 
یوظف مادته وبخاصة األدب، والنقد، والقراءة لتقدیم خبرات إضافیة مرتبطة بحقوق 

 كما یمكن ..، ومواثیقها الدولیة، وكیفیة فهمها، واحترامها وتطبیق مضامینهااإلنسان
 لدى طالبه االتصال اللغة العربیة من توظیف مادته في تنمیة مهارات لمعلم

وبخاصة مهارة الحوار الهادف، عالوة على ذلك فإنه یمكنه تنمیة مهارات النقد 
 والتي تثبتها وسائل اإلعالم اإلنسانالهادف للقضایا والموضوعات المتعلقة بحقوق 

، وذلك )اإلنترنت( ت العالمیةالمختلفة بما في ذلك ما یكتب في شبكة المعلوما
بتكلیفهم بكتابة مقاالت نقدیة للتصدي لتلك القضایا والموضوعات بأسلوب أدبي 

  .ممیز
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  :  على مستوى الكادر التعلیمي، واإلداري بالمدرسة-ًثالثا
إن عمل المدرسة ال یتم بدون وجود اإلدارة المدرسیة المؤهلة مكون من إداریین 

 ومشرفین وأخصائیین في النواحي - كرتاریة ونحوهاإدارة مدرسیة مؤهلة وس-
  .والنفسیة ومعلمین، للقیام على العملیة التعلیمة، وتنظیمهاجتماعیة، اال

بعنایة فائقة، فإذا لم ) الكادر اإلداري، والتعلیمي (ولذا ینبغي أن یتم اختیار
ق في حیاة یكونوا على قدر من الكفاءة المهنیة والتربویة وعلى قناعة بأهمیة الحقو

 فإن كل الجهود األخرى ستذهب سدى، إذ ال بد أن یشعر القائمون على اإلنسان
ألن وجود مجتمع یعرف . ٕالتدریس والتعلیم أن هذا العمل هو واجب وطني وانساني

الفرد فیه حقوقه وواجباته یعني أن هذا المجتمع قابل للتطور والنمو، فالتنمیة الشاملة 
، وهذا لن یأتي إال من خالل التزام الجمیع اإلنسان حقوق لن تتحقق في غیاب ثقافة

  . بتلك القیم، وأن یعمل الجمیع على تنمیة القیم والسلوكیات التي تعزیزها
وبما أن المعلم هو أحد أهم األطراف في العملیة التربویة والتعلیمیة، أن لم 

 في عملیة التربیة ًیكن أهمها، فان مواقف المعلم ووعیه وثقافته تمثل عامال رئیسیا
  .اإلنسانعلى مبادئ حقوق 

 هو ذاك اإلنسانإن المعلم الناجح في مجال التربیة على مبادئ وقیم حقوق 
  : الذي یمتلك المعرفة، والخبرة، والتأهیل فاألداء الممیز للمعلم یتركز في

، وترجمة األهداف العامة اإلنسان وعي المعلم بأهداف التربیة على حقوق  - ١
  . إلى أهداف نوعیة إجرائیة سلوكیةاإلنسانعلى حقوق للتربیة 

أن ال یدخل حقل التعلیم إال من یكون مؤهل وجدیر بهذه المهنة، وله الرغبة  - ٢
 بها، مع وجود الحوافز المادیة المغریة التي تجعل منها االلتحاقالكاملة في 

 دقیقة للتأكد من الختباراتوظیفة جذابة ألصحاب الطموح، بعد خضوعهم 
 .لوك المعلم وأخالقه التي توجه تصرفاته تجاه طالبهس

حصول المعلم على الكفایة المهنیة، التي تؤهله لتنظیم الصف الدراسي  - ٣
وتسییره وتحدید مضامین التدریس ووسائله، وهیكلته، وأسالیبه، مما یكون له 

 وسائل مبتكره لتسهیل الحوار واستعمالالتأثیر المباشر في سلوك طالبه 
 . في الصفوالنقاش

ًتطویر وتحدیث أسالیب التدریس التي تنمي الفاعلیة بینه وبین طالبه بعیدا  - ٤
عن التلقین بأن یبتعد المعلم عن طرق التدریس السائدة والقائمة بشكل 
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أساسي على التلقین والحفظ؛ المفضیة إلى تعطیل ملكة الفهم والتفكیر وتبلد 
استخدمت كان لها تأثیر على الذهن، ألن تلك األسالیب التقلیدیة إذا ما 

، حیث تعتمد التربیة على حقوق اإلنسانفعالیة تعلیم مبادئ وقیم حقوق 
ٕ التربیة النقدیة القائمة على الحوار، والمناقشة واتاحة المجال للطالب اإلنسان

  )٣(.للتعبیر عن رأیه
  :  على مستوى األنشطة الالصفیة-ًرابعا

 المنهج المدرسي، وركن أساسي من النشاط المدرسي هو جزء ال یتجزأ من
المهام التربویة والتعلیمة للمدرسة، ویقصد بها تلك األعمال التربویة، والتعلیمیة، 

ت الطالب، استعدادً، داخل المدرسة وخارجها، وفقا الالتي تقام جتماعیةوالثقافیة، واال
مستمرة ومیولهم، وقدراتهم من أجل إعدادهم للحیاة، وهي بمثابة تكوین وتربیة 

كما أنها مجال تفاعلي للمتعلمین من .  لما یتلقاه داخل الصفواستكماالللطالب، 
كما تعتبر فرصة لتواصل مدرسي مختلف المواد والهیئة اإلداریة . مختلف المستویات

  . في عالقات تعكس الروح التربویة المنظمة للمجال المدرسي

                                                           
مراكـز األولـى لعل خطاب وزیر التعلیم الـسنغافوري هـو یعـرض األسـباب التـي جعلـت بـالده تحتـل ال  )٣(

ســر حــصولنا : "اذ یقــول..  شــيء ممــا ذكــرإلــىفــي مــسابقات العلــوم والریاضــیات الدولیــة مــا یــشیر 
ٕعلى المركز األول عالمیا فـي مـسابقات العلـوم والریاضـیات هـو أسـلوبنا فـي اختیـار واعـداد وتـدریب  ً

ًمــا واحــدا وفــق أشــد ودعــم معلمینــا، فمــن بــین كــل ثمانیــة خــریجین یتقــدمون لــوزارة التربیــة نختــار معل ً
ویضیف وجدنا أن أثر عامـل المعلـم علـى جـودة تعلـیم طالبنـا یعـادل عـشرین ضـعف أثـر . المعاییر

كمــا أن أولیــاء أمــور الطــالب مــشاركون حقیقیــون لنــا فــي تعلــیم . أي عامــل آخــر یــأتي بعــده مباشــرة
عــدة تعلــم الكثیــر مــن أبنــائهم، كمــا أن اللغــة اإلنجلیزیــة هــي لغــة التــدریس فــي مدارســنا، ونعمــل بقا

، فـنحن ال نریــد لطالبنـا أن یكــون مكتبـة حیــة تتــنفس )Teach less, learn more(تـدریس القلیــل 
بل نركز على كیف یتعلم طالبنا ال على مـاذا یـتعلم، إننـا نـضع طالبنـا فـي فـصولهم حـسب قـدراتهم 

. قـدراتها بـه تـسمح حـد أقـصى ىإلـ یوصـلها الـذي المالئـم العلمیة، ونقدم لكل فئة طالبیة التعلیم والدعم
 أن معظـم الـدول إلـىوفي جانب آخر یؤكـد علـى أهمیـة التعلـیم الفنـي فـي تـسییر دفـة لتنمیـة فیـشیر 

لدیها تعلـیم أكـادیمي جـامعي متمیـز ولكـن القلیـل منهـا لدیـه تعلـیم فنـي جـامعي متمیـز ونحـن ضـمن 
ن للجامعـــات، لكـــن تـــذكروا أن مـــن خریجـــي الثانویـــة الـــسنغافوریة یـــذهبو% ٩٣ذلـــك القلیـــل، فبنـــسبة 

ًلــدینا تعلیمــا جامعیــا فنیــا نوعیــا مرغوبــا  ً ً ً ًوكمــا هــو معلــوم فــسنغافورة دولــة حدیثــة فقیــرة جــدا بــالموارد " ً
ً وتعلیمیا وتقنیا وصـناعیا بفـضل التعلـیم النـوعي الـذي اقتصادیاالطبیعیة، ولكنها من الدول المتقدمة  ً ً

مر، اسمعوا وزیر التعلیم الـسنغافوري، صـحیفة الجزیـرة، األحـد عبدالعزیز الع: انظر.  لطالبهاتمنحه
  )١٤٣١٨: (العدد ١٤٣٣ محرم ١٦
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لتربیة علیها في  في المدرسة وااإلنسانإن قضیة نشر الوعي بحقوق 
المقررات الدراسیة غیر مؤثرة دون تفعیل األنشطة الدراسیة، ولذا یجب وضع 
تشریعات لزیادة األنشطة الصفیة بالمدرسة، وتفعیل ما هو قائم منها، حیث تلعب 
ًاألنشطة الصفیة والالصفیة دورا فعاال في اكتساب المهارات بهدف إشاعة ثقافة  ً

جهة حقوقیة، فیتدرب علیها والمعلم المتعلم، وینبغي أن ٕ، واعطائها واإلنسانحقوق 
تتم األنشطة التي یمارسها المتعلم داخل الصف وخارجه تحت إشراف وتوجیه المعلم، 
مع إشراك مؤسسات المجتمع األخرى في أنشطة المدرسة وفعالیاتها التي تشهدها 

  . المدرسة إن أمكن ذلك
فل تحقق تلك الثقافة الحقوقیة بعدد ویمكن تعزیز النشاطات الالصفیة بما یك

  : من األنشطة منها
، حتى ال إنشاء مجالس طالب وانتخاب ممثلین یشاركون في عملیة صنع القرار - ١

 .تصبح القیم الحقوقیة أفكار مجردة دون تطبیق فعلي في البیئة المدرسیة
 النقاشات الحرة، والنشاطات الجماعیة في شكل مجموعات لمعالجة استخدام - ٢

، اإلنسانة ما، فیمكن استخدام بعض التقنیات، لتناول بعض قضایا حقوق قضی
وطرحها للنقاش، والمعالجة، حیث تشكل المناقشات واحدة من الوسائل المهمة 

هم نحو اتجاهاتفي التربیة، وحتى تتمكن المدرسة من معرفة مواقف طالبها و
ة ثانیة، في ، وتسعف المشاركین، من جهاإلنسانالقضایا المتعلقة بحقوق 

 . المشاكل وتحلیلهاباستكشافمعرفة األحداث وفي قیامهم بأنفسهم 
 ولتیسیر المناقشات المفتوحة ولضمان سیادة جو الثقة واالحترام المتبادل 
داخل المجموعة المستهدفة، ینصح المربون المعلم بوضع القواعد األساسیة للمناقشة، 

آلراء المطروحة ومناقشتها، واستخالص وفي ختام المناقشات یقوم المعلم، بوضع ا
  . نتائجها، والتعلیق علیها

أو التداعي ) العصف الذهني ( ما یسمىاستخدامهاومن النشاطات التي یمكن  - ٣
ٕالحر لألفكار، واثارة الفكر، والتنقیب عن األفكار، وهي وسیلة قوامها التشجیع 

مبتكرة ذات الصلة على اإلبداع على اإلنتاج المكثف لعدد كبیر من األفكار ال
إیجاد حل لمشكلة ما حیث یمكن طرح موضوع  توظف من أجل. بوضعیة ما

لمعرفة كل األفكار والحلول الممكنة في ..) مفهوم، قضیة، قیمة، ظاهرة (جدید
هذا الصدد لدى األفراد حول الموضوع المستهدف بالبحث، وتعتبر هذه 
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ً ما یعرفونه أصال واستجالء عواستطال الطالب اهتمامالوسیلة أداة جیدة إلثارة 
 .في هذا الخصوص، واقتراح الحلول المناسبة التي یرونها من وجهة نظرهم

لتعزیز المشاركة، والتعاون، وتحمل  جتماعیة من المناسبات الوطنیة واالاالستفادة - ٤
 خالل تصمیم وتفعیل االعتباراألخذ بعین .المسؤولیة، والتعبیر عن الذات

 .وضوع األطفال ذوي الحاجات الخاصةاأللعاب التربویة م
 الرسم، والصور، والملصقات لترسیخ قیم استخدامومن النشاطات المدرسیة  - ٥

 في المدرسة، وعمل بعض مجالت الحائط والشعارات، اإلنسانحقوق 
وهي أحدى . والرسومات، الخاصة بالحقوق بمشاركة جمیع طالب المدرسة

، إذ یستعمل لتطویر القدرة على اإلنسانالتقنیات المفیدة في التربیة على حقوق 
المالحظة والتخیل، ولتنمیة قیم التعاون وتعلم معرفة األخر، سواء عبر 
األشخاص الذین یظهرون على الصور، أو عبر الرسوم التي یمثل بها أعضاء 

 . المجموعة بعضهم
 الطفل مثل حقوق مبادئ تعزیز على تساعد محلیة، تربویة ووسائل ألعاب إنتاج  - ٦

 .اإلنسانتصمیم ملصقات تعلیمیة، ألعاب، رسومات لها عالقة بقیم حقوق 
تطوعیة یقدمها  اجتماعیةتحدید عدد من األنشطة خارج جدران المدرسة كخدمة  - ٧

 األطفال في المجتمع اندماجالطالب للحي، أو لشارع القریب من بیته؛ لتحفیز 
 .والمحیط وزیادة التواصل المناهج وتقریبها في الحیاة الیومیة وانفتاحاألوسع 

 من خالل بعض اإلنسان من اإلذاعة الصباحیة، لنشر الوعي بحقوق االستفادة - ٨
 .المعلومات المبسطة، والكلمات القصیرة

، للطالب ووضع اإلنسانطرح بعض المسابقات التي تتناول مبادئ حقوق  - ٩
 . الجوائز المحفزة لها

الئه، وأقرانه، ویجب على من حقوق الطالب ممارسة اللعب والمشاركة مع زم -١٠
 من باعتبارهاوزارة التربیة والتعلیم تأمین المالعب، والتجهیزات الخاصة بها 

  .حقوق الطفل التعلیمیة
 المباشر الحر من الطالب االختیارتشكیل لجنة من الطالب عن طریق  -١١

لألعضاء، ورئیس للجنة، لحل النزاعات التي تقوم بین الطالب، والتنسیق فیما 
 .، ومالحظاتهمواحتیاجاتهم وبین إدارة المدرسة في نقل مطالبهم بینهم

 في اإلنسانإصدار كتیبات إثرائیة تتضمن قیم ومبادئ ومفاهیم حقوق  -١٢
ٕواقامـة الدورات التثقیفیة، والندوات، . الدولیة واإلقلیمیةاالتفاقیاتاإلسالم، وأهم 
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 والمراكز والمحاضـرات، من قبل المهتمین بالشأن الحقوقي والجماعات
ٕالحقوقیة، وتوسیع دائـرة المشاركین والمستفیدین منها، وانشاء مكتبة، أو جناح 

 من المراكز والمواقع واالستفادة في المكتبة المدرسیة، اإلنسانخاص بحقوق 
، اإلنسانالعالمیة، والمحلیة، واإلقلیمیة التي توفر إصدارات تهتم بشأن حقوق 

ٕ والكترونیة تخدم في هذا المجال الهام؛ الطالب مع إمكانیة توفیر مكتبة رقمیة،
  .والمعلمین وكل منسوبي المدرسة

  :  والتوصیات العامة للدراسةالنتائج
  : في ضوء ما سبق من فصول الدراسة توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

األجیال  یكتسب موضوع الوعي بحقوق اإلنسان أهمیة بالغة بالنسبة لمستقبل .١
بناء  راهنة التي أصبحت فیها حقوق اإلنسان ركنا أساسیا فيفي الظروف ال

  .المجتمع ودیمومته
 الكبیر باالهتمامتعتبر حقوق اإلنسان من القیم العالمیة التي باتت تحظى  .٢

سواء بالمستوى الوطني، أو المستوى الدولي عموما، وتتبناه كل دول العالم 
ًحیث أصبح محور حقوق اإلنسان محورا مركزیا في  قلب النظام العالمي ً

ُ أن اإلنسان الذي قررت له هذه الحقوق والحریات ومن أجله، باعتبارالجدید 
هو المستهدف من وراء أي تطور إیجابي یرجى تحقیقه، بالنسبة ألي مجتمع 

 . من المجتمعات
إن عظمة الدول ودرجة تقدمها الحضاري تقاس مع باإلضافة إلى معاییر  .٣

 الحقوق والتزامها بها، وتوفیر الضمانات القانونیة أخرى بمدى احترامها لهذه
والعلمیة لها، وأن عدم احترام حقوق اإلنسان كان أحد األسباب الرئیسة الهامة 
على مر العصور في توقف مسیرة عطاء األمم وتقدمها وازدهارها، وانعدام 
 تأثیرها، وخیر شاهد على ذلك الحضارة اإلسالمیة التي كانت في أوج تقدمها
الفكري والعلمي في العصور التي نعم المجتمع فیها باالحترام لكرامة الناس 

  .ٕواتاحة الحریة الفكریة المشروعة، والحریات العامة للجمیع
ً وثیقا بین التنمیة ارتباطاكما یتبین لنا أهمیة حقوق اإلنسان باعتبار أن هناك  .٤

یة حقوق الفرد من واالقتصادیة والحفاظ على حقوق اإلنسان؛ فحما االجتماعیة
التدخل من قبل اآلخرین، أو من اإلجراءات التعسفیة من جانب السلطة أمر 
ضروري لتحقیق السعادة الشخصیة من جهة، وبث روح النشاط والعمل في 
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  .األفراد من أجل زیادة رفاهیة المجتمع من جهة ثانیة
 صحیح اإلنسان مازال في بدایته ببالدنا، ولم یتشكل وعي أن مفهوم حقوق .٥

ًنواة معرفیة في هذا الصدد أوال قبل إعداد البنیة  عنه ویكون من المفید بلورة
  .والهیكلیة التشریعیة والقانونیة والتنظیمیة

التأكید على ارتباط حقوق اإلنسان باحترام الحق في تعلیمه والوعي به باعتباره  .٦
ًركنا أساسیا من هذه الحقوق ویات تـنـفـیـذ حیث تبرز المؤشرات على تدني مست. ً

  .هذا الحق في أرض الواقع وهو ما تحاول الدراسة القیام به
تتخذ عملیة تأصیل قیم حقوق اإلنسان في المجتمع اإلسالمي أهمیة خاصة في  .٧

الثقافة اإلسالمیة ألن نواتها األساسیة تستمد مفهومها وحقیقتها من نصوص 
ًاسة ظهرت لنا أیضا في ومن هذا المنطلق فان نتائج هذه الدر. الكتاب والسنة
 : الجوانب التالیة

إن االلتزام الصادق والتطبیق العملي من قبل األفراد والجماعات لمبادئ حقوق  .٨
اإلنسان في المجتمع یكون أقوى التزاما إذا ما أدرك هؤالء أن هذه القیم تقوم 

 .على ما یؤمنون به ویسعون من أجله
اإلنسان في مجتمع ما یتوقف إن إحدى المحددات الرئیسة الحترام حقوق  .٩

 .باألساس على مدى تأصیل قیم ومبادئ حقوق اإلنسان ضمن ثقافته السائدة
أنه بقدر النجاح في تأصیل قیم حقوق اإلنسان في ثقافة ما إلحدى المجتمعات؛  .١٠

 حقوق اإلنسان، من منطلق انتهاكبقدر ما یكون هناك صعوبة كبیرة في 
 تلك المبادئ لمخالفتها القیم انتهاك تبریر الخصوصیة الثقافیة ألنه ال یمكن

  .واألعراف، والتقالید، ومخالفتها بصورة كلیة لثقافة المجتمع
تتعهد  أنها للطفل؛ اإلنسان بحقوق الوعي تنمیة دور المدرسة في یمیز ما أهم إن .١١

الطفل في مراحل تكوینه األولى وتضع اللمسات األولى األساسیة على صفحة 
 الوالء ومعاني وكیانه، هویته منها ویستمد یعود إلیها باستمرارعقله البیضاء، و

  . السلطة، وتحدد له هویته عامة واحترام المجتمع لقیم
إن وموقف الفرد من حقوق اإلنسان یتكون بدایة من الطفولة، وینشأ في البدایة  .١٢

من المدرسة وبه تكون بدایة معرفة احترام نفسه والتي هي بالتأكید الطریق 
 .  اآلخرینرامالحت
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  : في ضوء نتائج الدراسة السابقة یمكن طرح التوصیات التالیة
باعتبار حداثة الثقافة الحقوقیة بمجتمعاتنا،ینبغي بدایة أن یتم التعریف بثقافة  - ١

 في لكي یفهم الجمیع المراد منها وما تطمح إلیه وما النتائج التي اإلنسانحقوق 
 .  تلك القیم الحقوقیةستعود على الفرد والمجتمع من تطبیق

 طبیعیاً باعتبار الثانیة ناتجا االقتصادیة والتنمیةیجب الربط بین التربیة الحقوقیة  - ٢
 .لألولى

 فاعلة في تنظیم وأنظمة في شكل قوانین اإلنسانینبغي أن تبرز تطبیقات حقوق  - ٣
 تعطي لإلنسان اإلنسانعالقة الدولة بالمواطن من جهة، والمواطن بأخیه 

   .وتحفظ للجمیع حقه وتقوم بصیانته.داخل كیان الدولةاحترامه 
 قبل دخول الطفل إلى اإلنسانیجب أن تعتني المدرسة بتربیة األبناء على حقوق  - ٤

 .معترك الحیاة
 مرحلة باعتبارها االبتدائیة المرحلة من اعتبارا اإلنسان حقوق مفهوم تدریس بدء - ٥

 للتالمیذ في وقت اإلنسانوتقدیم مبادئ حقوق  الطفل، شخصیة تكوین في مهمة
ًمبكر ولكن ال یكون بشكل مستقل، بل متضمنا في المواد األخرى، وبالذات مواد 

 .التربیة اإلسالمیة واللغة العربیة والتاریخ والجغرافیا
 اختالفها على التربیة مؤسسات في الوعي زیادة وتعزیز اإلنسان حقوق تعلیم ینبغي - ٦

 مركزیة لجنة تشكیل والتعلیم التربیة وزارة تتبنى أن ویمكن أدوارها، وتعدد وتنوعها
 بالمهام للقیام وذلك اإلنسان بحقوق المعنیة الجهات ومن منها أعضاؤها یتكون
   :التالیة

 على والوقوف السعودیة، العربیة المملكة في للتعلیم العامة السیاسة فحص  -أ 
 .العام تعلیمال مؤسسات في اإلنسان حقوق تعلیم مناهج وتنفیذ إعداد متطلبات

 في الخطط التربویة العامة، وبرامج محو األمیة، اإلنسانإدراج ثقافة حقوق   - ب 
 . وتعلیم الكبار، وخطط وسائل اإلعالم التربویة

 انتهاك من اإلنسانتوضیح مكامن الخلل في الواقع، وما یتعرض له   - ج 
 .لحقوقه، وطرق المعالجة المناسبة

 مرحلة لكل المناسبة اإلنسان بحقوق المتعلقة والمفاهیم الموضوعات تحدید   -د 
 من المستخلصة بالقوائم واالستئناس اإلسالم، أحكام مع یتناسب بما تعلیمیة،
 واإلقلیمیة، المحلیة، اإلنسان حقوق منظمات من المنبثقة والدراسات األبحاث
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 . هذا الصددفي ُأجریت التي المحلیة البحوث على عالوة والعالمیة،
 مرحلة كل في تحقیقها ینبغي التي اإلنسان قوقح تدریس أهداف تحدید  - ه 

  .تعلیمیة
 في طریقها تأخذ أن یجب التي اإلنسان بحقوق المتعلقة الموضوعات تجدید  -و 

  .دراسي صف لكل مستقلة مناهج تصمیم یتم لم إذا الدراسیة المقررات
  .الواقع أرض على المناهج هذه لتنفیذ فاعلة تدریسیة أسالیب تحدید  -ز 
 معدة نموذجیة دروس تتضمن مساعدة، وكتب ،للمعلمین عیةمرج أدلة إعداد  - ح 

 قبل من أو خبرة، ذوي جامعیین وأستاذة تربویین، ومشرفین معلمین، قبل من

   .مختصة جهات
 المدارس ومدیري التربویین والمشرفین للمعلمین تدریبیة دورات وتنفیذ إعداد  -ط 

  .المرجعیة األدلة استخدام بكیفیة لتوعیتهم
 حقوق لتدریس الالزمة والتقنیة التعلیمیة، والوسائل ألجهزة،ا كافة تهیئة  -ي 

  .فاعلة بصورة اإلنسان
 المدارس، على تعمیمها قبل اإلنسان حقوق مناهج تدریس تجربة یتم أن  -ك 

  .علیها للتغلب الضعف ونقاط لتعزیزها، القوة، نقاط ومعرفة تقویمها لیتسنى
تالءم مع مصلحة الطالب، تعدیل األنظمة واللوائح الداخلیة للمدارس بما ی - ٧

ویمكن اإلفادة من خبرة وتجارب الجهات . اإلنسانیراعى قیم حقوق   وما
 المحلیة، والفروع اإلقلیمیة اإلنسانالمعنیة بهذا الجانب كمنظمات حقوق 

، وأهل الخبرة واالختصاص في اإلنسانللیونسكو، والمعاهد العربیة لحقوق 
 في مختلف مستویات النظام ناإلنساوضع توجهات التربیة على حقوق 

 . التربوي
، وتتحد معها في اإلنسانأن تنسجم رسالة المدرسة مع قیم ومبادئ حقوق  - ٨

ٕالغایة، وتشترك معها في التنفیذ وتحمل المسؤولیة، وانه ال سبیل إلى ذلك إال 
 المتبادل مع بقیة مؤسسات المجتمع، بأن تقوم عالقتها مع مؤسسات باالعتماد

النقد الواعي الرامي لإلصالح والتقدم، وأن تعمل على تطویر المجتمع على 
نفسها والتسلح بالتقنیة، والخبرة التربویة، ومزاحمة المؤسسات التربویة األخرى 

یة؛ بما یدعم االلتزام بها، واحترامها، على اإلنسانفي عرض األفكار والقیم 
 . مستوى األفراد، والمجتمع، والحكومات

 ومعارف، والصدق اتجاهاتما یتقدمه للطالب من مواقف وأن تلتزم الصدق فی - ٩
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عبر برامج هادفة ومفیدة بالتنسیق مع الجهاز  في عرض األفكار والرؤى،
 قیم ترسیخالمعني بالتخطیط في وزارة التعلیم وتقدیم ما یدعم التوجه نحو 

 كبرامج كمحو األمیة، والتعلیم المستمر، والتعلیم عن بعد، اإلنسانحقوق 
 .  الثقافة الحقوقیة والتعایش السلمي ألفراد المجتمع ومكوناتهونشر

على وسائل اإلعالم التربوي التابع لوزارة التعلیم محاولة استعراض الرأي،  -١٠
ٕوالرأي اآلخر، واتاحة الحریة اإلعالمیة المسؤولة واستضافة المثقفین إلبداء 

 .لإلنسانوجهات النظر المختلفة، مما یجسد احترام الحقوق الثقافیة 
، )٤( )الشفافیة ( الالصفیة من خالل عملها؛واألنشطةأن تتوخى برامج التوعیة  -١١

واألمانة في نقل الواقع، ومعالجة قضایا المجتمع، ومتطلباته، حیث یفترض به 
ٕتلمس حاجات المجتمع، والقاء الضوء علیها وتناولها بالنقاش والمعالجة، 

واالحترام، وأن تلقي الضوء على ٕوایجاد عالقة متینة مبنیة على المحبة، 
قضایا العدالة، والحریات العامة، والحریات الفردیة، والحق في التمثیل 
السیاسي، وقضایا العنف، والعنصریة، والتمییز الدیني والمذهبي، وكل ما 

 وتقدیم الحلول انتهاكیة في كثیر من الدول من اإلنسانتعاني منه المجمعات 
 . المناسبة لها

 بعلماء االستعانة التعلیم القیام بدورها التوعوي عن طریق لوزارةن كما یمك -١٢
، وذلك بالتأصیل العلمي اإلنسانالشریعة اإلسالمیة نحو فهم أفضل لحقوق 

لتلك الحقوق في وسائل اإلعالم المختلفة، وتعزیز الوعي بها والقیام بعرض 
یمه لبني ، وتكراإلنسانصور من سماحة اإلسالم، ووسطیته في تعامله مع 

البشر، واحتوائه لكافة الثقافات، والمذاهب المختلفة وعرضه للطالب في شكل 
 .ًمؤصل دینیا

  
  

                                                           

ٕمـــصطلح جدیـــد یتـــداول علـــى الـــساحة اإلعالمیـــة المعاصـــرة ویعنـــى بالمـــصداقیة واظهـــار : الـــشفافیة  )٤(
 .الواقع الحقیقي
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  المراجـــــــــــــــــــــــــع
  : العربیةادر والمراجعالمصـــ - ًوالأ

وهبة مصطفى الزحیلي، تدریس حقوق اإلنسان في كلیات الحقوق بالجامعات العربیة، حلقة 
مؤتمر السادس عشر التحاد المحامین العرب، القاهرة، مركز اتحاد نقاشیة ضمن ال

 .م١٩٨٧المحامین العرب للبحوث والدراسات القانونیة، 
محمد صدیق محمد : حقوق اإلنسان في ضل متغیرات العصر، الحلقة األولى، معد المصدر

 .م٢٠٠٧یونیو، التاریخ، : الشهر) ١٦١(حسن، مجلة التربیة، قطر، العدد 
 .م١٩٥٩طفل، إدارة اإلعالم والنشر،  األمم المتحدة، إعالن حقوق الهیئة

 .م٢٠٠٣ّهاني سلیمان الطعیمات، حقوق اإلنسان وحریاته األساسیة، عمان، دار الشروق، 
 .م١٩٨٦محمد سعید مجذوب، الحریات العامة وحقوق اإلنسان، لبنان، دار جروس برس، 

 .م١٩٨٩م المتحدة، مبادئ تدریس حقوق اإلنسان، نیویورك، األم
 .م١٩٩٧ّ، عمان، دار البشیر، تقییدهفتحي الدریني، الحق ومدى سلطان الدولة في 

 .هـ١٤٢٤، جدة، دار األندلس الخضراء، عبداهللا بن بیه، حوار عن بعد، حول حقوق اإلنسان
، سلیمان بن عبدالرحمن الحقیل، حقوق اإلنسان في اإلسالم والرد على الشبهات المثارة حولها

 .هـ١٤٢٤الریاض، مطابع الحمیضي، 
راویة بنت احمد عبدالكریم الظهار، حقوق اإلنسان في اإلسالم، جدة، دار المحمدي للنشر 

 .هـ١٤٢٤والتوزیع، 
 .م١٩٧٨حمدي عبدالرحمن، فكرة الحق، بیروت، دار الفكر العربي، 

هرة، مكتبة الشروق أحمد الرشیدي، حقوق اإلنسان دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، القا
 .هـ١٤٢٦الدولیة، 

محمود خاطر، بیروت، : محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، تحقیق
  هـ١٤١٥مكتبة لبنان ناشرون، 

إبراهیم األبیاري، بیروت، دار الكتاب العربي، : علي بن محمد الجرجاني، التعریفات، تحقیق
 .م١٤٠٥

 .م١٩٨١ّربیة، األردن، عمان، جمعیة عمال المطابع، إبراهیم ناصر، مقدمة في الت
 . هـ١٤٠٤بشیر حاج التوم، التربیة والمجتمع، جدة، دار عكاظ للنشر والتوزیع، 

جودة أحمد سعادة وآخرون، المنهج المدرسي في القرن الحادي والعشرون، الكویت، مكتبة 
 .م١٩٩٧الفالح، 
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 .م١٩٦٥، ١ة رأس بیروت، طجورج شهال، الموجز في التربیة، بیروت، مكتب
 .هـ١٤٢٤ّذوقان عبیدات، البحث العلمي، عمان، إشراقات للنشر والتوزیع، 

للطفل، األردن، دار الیازوي العلمیة للنشر والتوزیع،  سمیح أبو مغلي، التنشئة االجتماعیة
 .م٢٠٠٢

نجلو األ القاهرة، ،االجتماعيعلم نفس االجتماعى التربوي التطبیع  سید أحمد عثمان،
 .م١٩٧٠ المصریة،

عبد الرحمن النحالوي، أصول التربیة اإلسالمیة وأسالیبها في البیت والمدرسة والمجتمع، 
 . هـ١٤٢٥، ٣دمشق، دار الفكر، ط

 م١٩٨٥عبد الرحمن العیسوى، سیكولوجیة التنشئة االجتماعیة، اإلسكندریة، دار الفكر العربي، 
المیة وأسالیبها في البیت والمدرسة والمجتمع دمشق، عبدالرحمن النحالوي، أصول التربیة اإلس

 .م١٩٩١دار الفكر المعاصر للطباعة والنشر والتوزیع، 
عبدالرحمن صالح عبداهللا، البحث التربوي وكتابة الرسائل الجامعیة، الكویت، مكتبة الفالح 

 .هـ١٤٢٦، ١للنشر والتوزیع، ط
رسائل الماجستیر والدكتوراه بكلیة التربیة محمد حمزة السلیماني، وآخرون، دلیل كتابة خطط و

 .هـ١٤١٧بمكة المكرمة، جامعة ام القرى، كلیة التربیة، 
محمد عبدالعلیم مرسي، التربیة ومشكالت المجتمع في دول الخلیج العربیة، الریاض، دار 

 .هـ١٤١٥اإلبداع العربي للنشر والتوزیع 
رنة، اإلسكندریة، مركز اإلسكندریة محي محمد مسعد، حقوق اإلنسان دراسة تحلیلیة مقا

 .م٢٠٠٦للكتاب، 
ّیوسف ذیاب عواد، وآخرون، حقوق اإلنسان في الحیاة التربویة الواقع والتطلعات، عمان، 

  .هـ١٤٢٨األردن، دار المناهج للنشر والتوزیع، 
  : الرسائل والدراسات العلمیة-ًثانیا

 التحدیات الثقافیة للعولمة، أبو طالب علي مصطفى الحسني، دور المدرسة في مواجهة
غیر (ماجستیر : هـ، رسالة علمیة١٤٢٧ سعید عطایا، رعبد الناص: إشراف
، جامعة أم القرى، كلیة التربیة بمكة المكرمة، قسم التربیة اإلسالمیة )منشورة

 .هـ١٤٢٧والمقارنة، 



   في ضوء التربیة اإلسالمیةاناإلنسبحقوق   المدرسة في تنمیة الوعيةمسؤولی

 

٣١٢

المعاملة حقوق الطفل التعلیمیة والصحیة وحق الحمایة من سوء : شفاء محمد أحمد القاضي
، جامعة أم القرى، كلیة التربیة، )غیر منشورة(ماجستیر : ، رسالة علمیةواالستغالل

 هـ١٤٢٨قسم التربیة اإلسالمیة والمقارنة 
، مكتبة العبیكان، ٤صالح بن حمد العساف، المدخل إلى في العلوم السلوكیة، الریاض، ط

 .هـ١٤٢٧
إلسالمیة بین التوجیه النظري والواقع العملي، عائشة عبدالرحمن الجالل، القراءة في التربیة ا

 .هـ١٤١٢، جامعة أم القرى مكة المكرمة، )غیر منشورة(دكتوراه : رسالة علمیة
حقوق : عبداهللا بن ناصر الصبیح، ومحمد بن إبراهیم الزكري، وعبداهللا البطین، ومحمد المقبل

عام في المملكة العربیة اإلنسان في اإلسالم في الكتب الدراسیة في مراحل التعلیم ال
. دراسة معدة بتكلیف من وزارة التربیة والتعلیم"سعودیة واقتراح تصور لتدریسها، ال

  .هـ١٤١٩
حقوق اإلنسان التربویة والتعلیمیة والثقافیة في المواثیق الدولیة دراسة : فهد بن غرم اهللا الزهراني

: سالمیة، رسالة علمیةدراسة نقدیة من وجهة نظر إ. ناقدة من وجهة نظر إسالمیة
، جامعة أم القرى، كلیة التربیة، قسم التربیة اإلسالمیة والمقارنة )منشورة(ماجستیر
 .هـ١٤٢٤

تصور لتطبیقات تربویة مالئمة لنظرة اإلسالم لإلنسان، رسالة : نبیهة مصطفى محمد إبراهیم
لتربیة ، جامعة أم القرى، كلیة التربیة، قسم ا)غیر منشورة(ماجستیر، : علمیة

  .هـ١٤٠٤اإلسالمیة والمقارنة، 
  : المجالت والدوریات-ًثالثا

آمال حمزة المرزوقي، التعلیم حق من حقوق اإلنسان في اإلسالم، المجلة التربویة، مجلة 
فصلیة تخصصیة محكمة، تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت العدد 

 .م١٩٩٩، )١٣(، المجلد )٥١(
یة عربیة للمؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، مجلة السیاسة الدولیة، احمد یوسف القرعي، رؤ

 .م١٩٩٣ینایر ) ١١١(القاهرة، العدد
جهاد الحسني، واقع السلطة السیاسیة ومفهومها في مصر القدیمة، بغداد، مجلة العلوم 

 .م١٩٨٤، ٢-١القانونیة والسیاسیة العدد 
محمد صدیق محمد : لى، معد المصدرحقوق اإلنسان في ضل متغیرات العصر، الحلقة األو

 .م٢٠٠٧یونیو، التاریخ، : الشهر) ١٦١(حسن، مجلة التربیة، قطر، العدد 
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 وزارة التربیة -سعد آل فهید، مشروع الخطة العربیة للتربیة على حقوق اإلنسان، مجلة المعرفة 
  : هـ موقع المجلة االلكتروني١٤٢٩، )١٧١(والتعلیم، العدد 

http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=2346 
وجهة نظر المشرفین التربویین والمعلمین في تضمین مبادئ حقوق : عبداهللا بن سلیمان الفهد

لكة العربیة  للمرحلة المتوسطة في المماالجتماعیاتالكانسان في مناهج 
جامعة المنصورة، مجلة بحوث التربیة النوعیة، العدد لثامن، " بحث محكم."لسعودیةا

 م٢٠٠٦یولیو 
، الكتاب السنوى سیكولوجيوأهمیتها من منظور  التنشئة االجتماعیة محى الدین أحمد حسین،

 م١٩٨٢، ٤٥للعلوم االجتماعیة، العدد الثالث، القاهرة، دار المعارف، أكتوبر، ص، 
إعالنات حقوق اإلنسان والمواطن في التجربة الدستوریة االنكلوسكسونیة، مجلة نعیم عطیة، 

 .م١٩٧٣إدارة قضایا الحكومة، العدد الثاني، 
 في مؤسسات التعلیم العالي اإلنسان حقوق عبد اللطیف بن إبراهیم الحسن تدریس مقرر

نیة، كلیة بالمملكة العربیة السعودیة وأثره في ثقافة الطالب، مجلة البحوث األم
  .٤٠ص هـ،١٤٢٨، )٣٧ (، العدد١٦المجلد الملك فهد األمنیة،

  : المواقع اإللیكترونیة-ًرابعا
، موقع المجلة )٣٠(عبد المجید االنتصار، التربیة على حقوق اإلنسان، مجلة فكر ونقد، العدد

  http://www.aljabriabed.net/indexl.htm :على الشبكة العنكبوتیة اإلنترنت
  :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على الشكبة العنكبوتیة،) UN(مم المتحدة موقع األ

http://www.un.org/ar/documents/udhr 
على الشكبة العنكبوتیة،الرابط الخاص بإعالن القاهرة حول حقوق ) UN(موقع األمم المتحدة 

  : م١٩٩٠أغسطس /  آب ٥اإلنسان في اإلسالم الذي اعتمد في 
http://www.arabhumanrights.org/publications/regional/islamic/cairo-
declaration-islam-93a.pdf 

 العنكبوتیة، الرابط الخاص العهد الدولي الخاص الشبكةعلى ) UN(موقع األمم المتحدة 
  : االختیاریةبالحقوق المدنیة والسیاسیة وبرتوكوالتهما 

http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf 
 -  الواردة في قرارات الجمعیة العامة واالتفاقیاتموقع األمم المتحدة على اإلنترنت اإلعالنات 

  : ترتیب الوثائق حسب التاریخ

http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=2346
http://www.aljabriabed.net/indexl.htm
http://www.un.org/ar/documents/udhr
http://www.arabhumanrights.org/publications/regional/islamic/cairo
http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf
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http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1969 
  : موقع األمم المتحدة على اإلنترنت، فهرس حقوق اإلنسان في الدول العربیة

http://www.arabhumanrights.org/treaties/bycommittee.aspx 
  :موقع األمم المتحدة على الشبكة العنكبوتیة مركز الوثائق

http://www.un.org/ar/documents 
  : موقع الجمعیة الوطنیة للحقوق اإلنسان بالمملكة العربیة السعودیة على الشبكة العنكبوتیة

http://nshr.org.sa/RightMenuCMS.aspx?smid=57 
  http://aihr-iadh.org :موقع المعهد العربي لحقوق اإلنسان

  : ن على الشبكة العنكبوتیةموقع المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسا
http://www2.ohchr.org/arabic/about/index.htm 

  ):  ISESCOایسیسكو (موقع المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة 
http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/Taalim/page٧.php 

  : حقوق اإلنسان: موقع جامعة الدول العربیة نافذة
http://www.arableagueonline.org/las/arabic/categoryList.jsp?level_id=1765 

  : موقع مجلس الشورى السعودي على الشبكة العنكبوتیة
http://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/shuraArabic/internet/Laws+and+
Regulations/The+Basic+Law+Of+Government/Chapter+Five 

  : UNICEF فالیونیسیموقع منظمة األمم المتحدة للطفولة 
http://www.unicef.org/arabic/crc/34726_34749.html 

  : A.I.Oموقع منظمة العفو الدولیة 
http://www.amnesty.org/ar/universal-declaration-human-rights-
anniversary/declaration-text 

  : موقع هیئة حقوق اإلنسان بالمملكة العربیة السعودیة على الشبكة العنكبوتیة
http://hrc.gov.sa/Human_Rights/Site/Aboutus.aspx?Type=Pages&Lang
=Ar&Page=29 

، خطابات المملكة في )االنترنت(على الشبكة العنكبوتیة  موقع وزارة الخارجیة السعودیة
 http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=24257 :المحافل الدولیة

  

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1969
http://www.arabhumanrights.org/treaties/bycommittee.aspx
http://www.un.org/ar/documents
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