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 تدريس حقوق اإلنسان في المدارس

 

 تحقيق: خولة القرنيس

لطفل واالتفاقيات والمعاهدات الدولية المختلفة من المحاور المهمة تعد قضايا حقوق اإلنسان والمرأة وا

التي باتت تشغل بال العالم بشكل كبير حيث بدأت الحكومات في معظم دول العالم توليها اهتماما 

واضحا بهدف االرتقاء بهذا المفهوم والتعامل معه بشكل ايجابي حتى يكون كل مواطن على علم 

بات التي من المفترض أن يتمتع بها في موطنه، ومن هذا المنطلق وضعت ودراية بالحقوق والواج

وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين عددا من المشاريع التطويرية في المناهج الدراسية وألنها ترى 

أن تعليم حقوق اإلنسان جزء ال يتجزأ من حق المواطن، الذي أكده دستور مملكة البحرين وقانون 

قد تصدرت قضايا التربية على حقوق اإلنسان والمواطنة والعدل والمساواة قائمة أولويات التعليم ف

الوزارة في ضوء المتغيرات المحلية والدولية المتسارعة، وتفاعال مع عملية اإلصالح التي يقودها 

 حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتحديث مؤسسات المملكة وسلطاتها الدستورية

بما يتناسب مع المشروع اإلصالحي، لذلك فقد تمت إعادة صياغة األهداف التربوية لتكون منسجمة مع 

المعايير الدولية لحقوق اإلنسان المتصلة بحقه في التعليم وذلك من خالل تطوير مناهج المواطنة 

 .لتعزيز روح االنتماء لدى الطلبة

أخبار «ربية والتعليم باتخاذها لتطوير المناهج وللتعرف أكثر على الخطوات التي قامت وزارة الت

.التقت عددا من المسؤولين في الوزارة» الخليج  

تعزيز روح المواطنة

أكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أهمية » أخبار الخليج«وفي تصريح خاص لـ 

ماء الوطني وتعزيزها في نفوس الطلبة، في االلتزام بتربية الطلبة على المواطنة وحقوق اإلنسان واالنت

ظل المشروع الحضاري لجاللة الملك المفدى، مشيرا إلى أن التربية على المواطنة قد تم اعتمادها 

مباشرة مع بداية المشروع اإلصالحي لجاللة الملك المفدى كمادة تعليمية في المناهج التربوية، وأن 



ها بين الطلبة من خالل الدرس األكاديمي ومن خالل األنشطة المدرسة الحكومية تعمل على نشر مبادئ

والفعاليات المبرمجة سنويا من المدارس أو من الوزارة، وتترسخ قيمها بين الطلبة من خالل مشاركتهم 

في الحياة المدرسية وفي الحياة العامة، ولن يتحقق هذا األمر إال إذا تولت المدرسة تنفيذ رسالتها على 

خالل إعداد قدر كبير من الفعاليات التي تعمل على دمج وإشراك الطلبة في الحياة  أكمل وجه من

 .المدرسية وتتفاعل بشكل ايجابي مع المجتمع المحلي

وعلى صعيد ترجمة المناهج الدراسية لهذا التوجه قال الوزير إن الوزارة تولي قيم المواطنة والتربية 

جلى هذا االهتمام من خالل كتب المواطنة التي تطبق في على حقوق اإلنسان عناية متزايدة، وال يت

جميع المراحل الدراسية وفي المدارس الحكومية والخاصة فحسب، بل يتواصل هذا االهتمام أيضا في 

العديد من المناهج الدراسية األخرى، حيث تم تضمين أغلب المقررات جوانب من هذه القيم، بحسب 

.ب المراحل الدراسية بصورة مباشرة أو غير مباشرةالمقام.. بحيث تكون مدمجة في كت  

 من جانبه يقول الدكتور عبداهللا يوسف المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج ان

الوزارة مسترشدة بتوجيهات جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبالتجارب اإلنسانية الرائدة، 

فق مع منظومة القيم والعادات والتقاليد العربية اإلسالمية قد أولت موضوعات وبدستور المملكة، وبما يت

حقوق اإلنسان اهتماما كبيرا، وأدرجت مفاهيمها ضمن مواد دراسية متعددة مثل اللغة العربية والتربية 

اإلسالمية والتربية األسرية والمواد االجتماعية، باإلضافة إلى مادة دراسية خاصة ضمن المواد 

تعليمية وهي مادة التربية للمواطنة في كل الصفوف الدراسية بالتعليم األساسي والثانوي، التي تتركز ال

فيها مفاهيم حقوق اإلنسان ومعانيها فكرا وممارسة، فضال عما يتطلبه ذلك من غرس لمفاهيم أصيلة 

شمل كّل جوانب وسامية في وعي الطلبة مثل الديمقراطية والتسامح والحوار وتقبل اآلخر، بحيث ت

الحياة المدرسية وخاصة في جانب العالقات الصفية والالصفية داخل المدرسة، ساعية من وراء ذلك 

.إلى تجسيد هذه الحقوق خارج المدرسة من خالل العاملين في الحقل التربوي والطلبة وأولياء أمورهم  

:وقد تمثلت أهداف خطة تدريس حقوق اإلنسان في اآلتي  

قيم المواطنة وحقوق اإلنسان لدى الطلبة والمدرسين واإلدارة المدرسيةتنمية الوعي ب * 

 *نشر قيم المواطنة وحقوق اإلنسان داخل البيئة المدرسية

 *إعداد وسائل تدريس وتدريب ووضعها في متناول المتعلمين والمدرسين

 *تعميق مفاهيم حقوق اإلنسان ضمن المناهج التربوية

االتفاقيات الدولية المختلفة من المحاور المهمة في مشاريع وزارة التربية وتعد قضايا حقوق اإلنسان و

والتعليم التطويرية، كما تعتبر الوزارة تعليم حقوق اإلنسان جزءا ال يتجزأ من حق المواطن البحريني 

فاعلة في التعليم، وقد أكده دستور مملكة البحرين الذي يعتبر أن التعليم هو المصدر األساسي واألداة ال



.لنشر هذه الثقافة لدى النشء  

وقد استرعت قضايا التربية على حقوق اإلنسان والمواطنة، وإدماج ثقافة الحوار، والتسامح، والعدل، 

والمساواة اهتمام الوزارة في ضوء المتغيرات المحلية المتسارعة، وتفاعال مع عملية التطوير التي 

يسى آل خليفة؛ لتحديث مؤسسات المملكة وسلطاتها يقودها حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن ع

الدستورية بما يتسق مع المشروع اإلصالحي فصاغت أهدافها التربوية لتكون منسجمة مع المعايير 

.الدولية لحقوق اإلنسان المتصلة بحقه في التعلم الذي أكده دستور مملكة البحرين  

تواصالً باتجاه تكريس المبادئ األساسية ويشهد تحديث التعليم وتطويره مسعى واضحا وعمالً م

لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في ظل النهج الديمقراطي الذي تتبناه المملكة، وذلك لألهمية البالغة 

حول عدد من البنود مثل حرية الرأي، وتكافؤ الفرص في التعليم، ورعاية كل الشرائح االجتماعية، من 

مان الممارسة اليومية لهذه الحقوق والواجبات. وقد أسهمت خالل غرس مفاهيم حقوق اإلنسان وض

وزارة التربية والتعليم، في إطار جامعة الدول العربية، في مختلف مراحل إعداد الخطة العربية لهذا 

الغرض، كما استفادت من تقارير دولية مختلفة من بينها الخطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان. 

م) إلعداد خطة 2009/م ع ن/ 1280ة والتعليم فريقا بموجب قرار وزاري رقم (وشكلت وزارة التربي

:وطنية للتربية على حقوق اإلنسان، وتوصل الفريق إلى  

 -إعداد تصور إلطار مرجعي للتربية على حقوق اإلنسان

 -وضع خريطة طريق لعمل الفريق

 -إعداد مشروع خطة استراتيجية للتربية على حقوق اإلنسان

حول التربية على حقوق اإلنسان وإرساء ثقافة الحوار  2010ورشة عمل في األول من ابريل تنفيذ -

البناء لدى جميع األطراف العاملة في المؤسسة المدرسية وتوضيح أدوار إدارات وزارة التربية والتعليم 

صين في قياديا من الرؤساء والمخت 70في تطبيق خطة التربية على حقوق اإلنسان. وقد شارك فيها 

.مجال التعليم  

تتناسب وعقلية الطالب

من جهتها تقول الشيخة لولوة بنت خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للمناهج واإلشراف التربوي بوزارة 

التربية والتعليم ان المناهج الدراسية الحالية تتضمن العديد من الموضوعات المتصلة بحقوق اإلنسان 

تماعية واللغة العربية والتربية للمواطنة بما يتناسب مع المراحل العمرية والديمقراطية في المواد االج

للطلبة ومع قدراتهم العقلية ومستوى نضجهم الفكري والوجداني واالجتماعي في المراحل الدراسية 

مجتمع البحريني، واألسرة فيه، حقوق المرأة المختلفة، وتتناول بين طياتها شرحا وافيا لطبيعة ال

واألسرة البحرينية والمؤسسات االجتماعية الرسمية واألهلية وخدماتها، دستور مملكة البحرين 



وأحكامه، ميثاق العمل الوطني، حقوق المرأة في الميثاق والدستور، الشباب في خدمة المجتمع، أهمية 

ختالفات ونتائجها، الحوار، االعتراف باآلخر واحترام رأيه، الحوار لمعالجة االختالف، أساليب حل اال

االعتراف ضمانة للتسوية، وكذلك التطور التاريخي لفكرة حقوق اإلنسان ومجاالتها االقتصادية 

والثقافية والمدنية والسياسية، ودور البحرين الفاعل في تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان من خالل 

ن األنشطة الالصفية التي تنفذها الوزارة والمدارس جانباً من تعزيز قيم المؤسسات المختلفة، كما تتضم

.المواطنة والحوار والديمقراطية  

وركزت الشيخة لولوة آل خليفة فيما تتضمنه مادة التربية الوطنية وقالت تحتوي هذه المادة على العديد 

الدستورية في مملكة من الموضوعات التي تتصل بتكوين شخصية المواطن وإلمامه بالمؤسسات 

البحرين ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن موضوع حقوق اإلنسان هو أحد أهم الموضوعات 

التي تدرس من خالل هذه المادة وذلك للتعريف بالحقوق المقررة دستوريا، مضيفة أن مادة التربية 

تصلة بحقوق اإلنسان، وكذلك االهتمام الوطنية تضمنت اهتماما باألطر الدستورية والقانونية الوطنية الم

 بالمواثيق الدولية الخاصة بهذا الموضوع، ومنها على سبيل المثال اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

.النهج المتبع في التعليم  

وعن الخطوات التي قامت بها الوزارة لنشر ثقافة التربية على حقوق اإلنسان وإشاعة ممارستها في 

قال األستاذ خالد عبداهللا الخاجة رئيس قسم اللغات والعلوم اإلنسانية إن الوزارة  المؤسسة المدرسية

تعتمد في نشر هذه الثقافة ضمن المنظومة التربوية في مملكة البحرين على مجموعة من األسس 

: الحضارية والفلسفية واالجتماعية والتربوية والمعرفية المتمثلة في  

سان ومفاهيم التربية من أجل السالم والمستقبل اإلنساني األفضل تنمية الوعي بمبادئ حقوق اإلن-

والتعاون والتضامن الدوليين على أساس من العدل والمساواة والتفاعل واالحترام المتبادل بين جميع 

.الدول والشعوب، وكذلك تنمية الوعي البيئي والعناية بالتراث اإلنساني  

ثقافية للمجتمع البحريني الذي يجمع بين األصالة والحداثة ترسيخ القيم االجتماعية والسياسية وال-

والتضامن، واستلهام عراقة الماضي والتفاعل مع نبض الحاضر واالنفتاح على المستقبل وتحدياته 

ومنها الحفاظ على التماسك االجتماعي وعلى القيم األخالقية والفكرية المشتركة والترقية الثقافية ألفراد 

لمكانة التي أضحت تحظى بها المرأة في المملكة وتطوير مشاركتها في الشؤون العامة المجتمع، ودعم ا

.وتأكيد دورها في المسيرة الديمقراطية  

دمج المتعلم وتعزيز الوعي الوطني بداخله من خالل مختلف المسائل التي تستوجبها التطورات -

تطور والتنمية من ناحية واحترام دولة السياسية والعلمية واالقتصادية واالجتماعية على أساس دعم ال

.القانون من ناحية ثانية وكذلك الوعي بحقوق وواجبات المواطنة من ناحية ثالثة  



وتطمح الوزارة من خالل تدريس مادة المواطنة ضمن المنظومة التربوية في مملكة البحرين إلى 

وكل ما يتضمنه هذا الوعي من المساهمة في تنمية وعي يكرس قيم المواطنة وممارستها لدى النشء، 

قيم ومفاهيم ومؤسسات ذات معان تتصل بالحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان كما هي معترف بها 

في قوانين المملكة وتشريعاتها وفي االتفاقيات الدولية، األمر الذي يمكن المتعلمين من توظيف هذه 

لم الذي ينتمون إليه، وتفاعل أرقى مع المبادئ للتواصل والعيش مع اآلخرين ومن فهم أفضل للعا

.محيطهم السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي ومع العصر الذي يعيشون فيه  

كما تهدف هذه المناهج إلى بناء شخصية الفرد والمواطن من خالل دراسة حاالت وأمثلة ملموسة يعتمد 

والنقد واالستماع واحترام تعدد اآلراء التعلم عندئذ على الحجج وما يستوجبه من قدرات على التفكير 

:حيث تدعمها أيضا بقية المواد الدراسية إلى جانب منهج المواطنة. ويتضمن تدريس المادة  

 *اكتساب مصطلحات المواطنة مثل الحرية والعدل والتضامن ومبادئ الديمقراطية

 *تعرف المؤسسات السياسية

 *تعرف النصوص األساسية للنظام السياسي

قواعد أساسية للحياة االجتماعية والسياسية واحترامهاتعرف  * 

وألن مفاهيم المواطنة تمر عبر قنوات متعددة كالعائلة، وتنظيمات المجتمع المدني، ووسائل اإلعالم 

ـّقافة، فإن المدرسة يبقى دورها أساسيا ومتميزا في إكساب الطالب أدوات التفكير والنشاط التي  والث

فة وتحويلها إلى خصال وممارسات نافعة. كما أن المنظومة الفكرية التي وضع تسمح بنقل المعر

المنهج على أساسها تنتمي إلى مصادر عديدة ومتداخلة تستقي مضامينها من مجاالت معرفية متنوعة 

ومن خالل كل ما ينمي اإلدراك ويهذب الذوق والسلوك ويمنح العقل القدرة على الفهم والنقد وبناء 

اإليجابية والمستقلة. وفي هذا اإلطار يمثل تدريس التربية للمواطنة سندا لتطور المجتمع المواقف 

البحريني وللمشروع الوطني، ورفعا ألداء المدرسة يفعل وظيفتها التربوية ويجعلها مركز إشعاع ثقافي 

.وتربوي  

البيولوجية والوجدانية وتُعد التربية للمواطنة عملية تربوية موجهة نحو اإلنسان بكل أبعاد شخصيته 

والعقلية والروحية واالجتماعية، وتقوم على اكساب المعارف، وتدعيم القيم، وإتقان المهارات على نحو 

يتصل بوجود المتعلم وكيفية تعامله في محيطه وتفاعله مع معطيات مجتمعه وتكيفه معها. وتأتي 

إلنسان لمسايرة المتغيرات السياسية الحاجة إلى تعميق التربية للمواطنة والديمقراطية وحقوق ا

واالجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية والفكرية المحلية والعالمية المتسارعة، واالندماج في المشروع 

اإلصالحي الذي دشنه صاحب الجاللة الملك المفدى، واختاره الشعب البحريني ضمن استفتاء عام 

بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون واحترام حقوق %، وذلك بهدف 98تجاوزت نسبة الموافقة عليه 



.اإلنسان  

التعرف على الحقوق والواجبات

بعد التعرف على آراء المختصين في تطوير مناهج المواطنة التقينا عددا من أولياء األمور الطلبة 

 .وسألناهم عن درجة الفائدة التي سيحققها الطلبة من الدروس المدرجة ضمن تلك المناهج

طالب محمد أجور يقول إن منهج المواطنة ضروري من أجل التعرف على الحقوق والواجبات التي ال

يتمتع بها المواطن البحريني، فعندما قمت بتصفح منهج المواطنة لهذا العام وجدت قانون حقوق الطفل 

نظرة صائبة وقد أعجبني كثيرا التعرف على القوانين، فالوزارة عندما قامت بتطوير المنهج كانت لها 

.في هذا الشأن ونحن سعيدون باكتساب معلومات جديدة في الشأن الحقوقي  

من جانبه أكد والده يعقوب أجور أهمية هذه الخطوة الرائدة وقال إننا بحاجة إلى معرفة القوانين كافة 

كون بطبيعة التي تسير حياتنا وبالتالي عندما يتم إدراجها ضمن المناهج التعليمية فإن الجيل القادم سي

.الحال أكثر وعيا في حياته اليومية ألنه على دراية تامة بجميع القوانين التي تنظم حياته  

ويرى الطالب محمد طارق أنه مع االنفتاح الذي يشهده العالم وسيطرة العولمة على جميع المجاالت 

ة والمعلومات الوطنية بات من الضروري جدا أن يكون الجيل القادم أكثر تثقيفا في النواحي القانوني

كافة حتى يكون قادرا على التحدث عن البحرين في الخارج ويمثلها خير تمثيل على صعيد الحياة 

العامة فكلما كانت لديه خلفية ثقافية متميزة فإن بال شك كان أكثر من رائع وذلك فيما يتعلق بالدفاع عن 

   البحرين.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 


