التربية على حقوق
اإلنسان

التربية على حقوق اإلنسان
أسئلة وأجوبة
 .1ما هي التربية على حقوق الإنسان؟
التربية على حقوق الإنسان عملية يمكن أن يقوم

 .2ما هي التربية على حقوق الإنسان التي تقدمها
منظمة العفو الدولية؟

بها أي شخص في أي مكان وفي أي سن كي يتعلم إننا نعمل مع الأشخاص في المجتمعات المحلية
عن حقوقه الإنسانية -وحقوق الآخرين -وكيف والمدارس والجامعات وفي البيئات المهنية من
يطالب بها .وهي تمكِّن الأشخاص من تنمية أجل التوعية بحقوقهم الإنسانية وتعميق المعرفة
مهاراتهم ومواقفهم من أجل تعزيز المساواة وتنمية المهارات والقيم والمواقف بغية تطبيق
والكرامة والاحترام في مجتمعاتهم المحلية وتعز يز حقوق الإنسان في حياتهم وعملهم.
ومجتمعاتهم الأوسع وفي العالم بأسره.
 .3لماذا تقدمون التربية على حقوق الإنسان؟
إننا نعتقد أن التربية على حقوق الإنسان أمر

 .4هل ثمة التزام بتربية الأشخاص على حقوق
الإنسان؟

أساسي للتصدي للأسباب التي تكمن خلف نعم ،فلكل شخص الحق في معرفة المعلومات
انتهاكات حقوق الإنسان.
ومن خلال خلق البيئة المناسبة للتفكير الخلاق ،يتم
فسح المجال للأشخاص للتعبير عن قيمهم

المتعلقة

بجميع

حقوق

الإنسان

والحريات

الأساسية وطلبها وتلقِّيها ،وفي الحصول على
التربية والتدريب على حقوق الإنسان.

ومواقفهم الخاصة ،وبالتالي تغيير سلوكهم إن الحكومات ملزمة بضمان تمكين مواطنيها من
الخاص.
وهذا من شأنه أن يمنع ارتكاب انتهاكات حقوق

تعلم حقوقهم الإنسانية ،وهو أمر يكفله العديد من
الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية.

الإنسان ،ويكافح التمييز ويعزز مشاركة الأشخاص
في عمليات صنع القرار.

 .5ما الفرق الذي ُتحدثه التربية على حقوق  .6هل ثمة حد أدنى لسن تع ُّلم حقوق الإنسان؟
الإنسان؟

كلا .فإن لكل شخص الحق في معرفة حقوقه

إن التربية على حقوق الإنسان تمكِّن الأشخاص من الإنسانية والمطالبة بها في أي سن في حياته.
المطالبة بحقوقهم الإنسانية.

ونعتقد أن كل شخص في كل سن يجب أن يكون
له رأي حقيقي ومستمر في ضمان التمتع الكامل
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وهي تكفل أن يكون الأشخاص الذين يتبوؤن بحقوقه الإنسانية -بدء ًا بمجتمعاتهم المحلية،
ومروراً بالمستويات الوطنية ،لضمان إيفاء
مناصب في السلطة على دراية بمسؤولياتهم.
الحكومات بالتزاماتها ،فضلا ً عن إتاحة الفرصة
كما أنها تعزز قوة حركة حقوق الإنسان من خلال
للاتصال بأشخاص حول العالم لخلق مجتمعات
بناء على قيمهم وتمكينهم من
تواصل الأشخاص
ً
تحترم الحقوق في سائر أنحاء العالم.
المشاركة في تعزيز حقوق الإنسان في
مجتمعاتهم المحلية ومجتمعاتهم الأوسع وفي
العالم بأسره.
 .7هل يستطيع أي شخص أن يصبح مربي ًا في  .8هل تعتقد أن التربية على حقوق الإنسان مفيدة
في الوقت الذي يفتقر فيه الناس إلى الاحتياجات
مجال حقوق الإنسان؟
نعم .كل شخص يمكن أن يعلِّم حقوق الإنسان وأن
يتعلم منها.

الأساسية كالغذاء وماء الشرب؟
نعم .فالتربية على حقوق الإنسان تمكِّن الأشخاص

ويصبح المربي في مجال حقوق الإنسان أكثر
فعالية عندما يستخدم أساليب التيسير والمشاركة
لخلق بيئات تع ُّلم بناءة تزدهر فيها حرية التعبير

الذين تضرروا من جراء انتهاكات حقوق الإنسان من
إخضاع الأفراد الذين يتبوؤن مناصب في السلطة
ورجال الأعمال والحكومات للمساءلة.

والتحليل النقدي.
وتستخدم منظمة العفو الدولية أساليب تع ُّلم
جامعة وتشاركية وديمقراطية تحترم حقوق
المربين والمتعلمين معاً ،وذلك لضمان أن تكون
التربية على حقوق الإنسان عملية تمكين .ونحن
نستخدم أساليب التعليم المتعدد

والتي تقوم

على الأقران لمساعدة المربين على بناء المهارات
اللازمة لتمكين الآخرين.
"إنني أرى نفسي كمربية .ومن
خلال ورشات العمل التي أقدمها،
أحاول أن أغرس بذرة التغيير .فأنا
أمثل الحاضر ،الذي يحاول إحداث
تغيير من أجل المستقبل .وحتى لو لم أتمكن من
التمتع بهذا التغيير ،فإنني أعلم أن الأجيال القادمة
ستتمتع به ".يوشي غارسيا ،ناشطة شبابية
سلفادورية
 .9ما هي مصادر تمويلكم؟
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 .10كيف يمكن ان أشارك؟
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تتلقى منظمة العفو الدولية تمويلها من داعمين إننا نعتقد أن المعرفة تشكل سلطة ،وأن لدى المرء
فرديين :وهم الأشخاص العاديون الذين يقدمون إمكانية منع انتهاكات حقوقه وحقوق الآخرين
تبرعات منتظمة أو يدفعون رسوم العضوية.

والتصدي لها.

وبالإضافة إلى ذلك ،فإن مشاريع التربية على للاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن الفرص
حقوق الإنسان تتلقى أموالا ً من الحكومات بناء المحلية للتربية على حقوق الإنسان ،يرجى
على عملية موافقة صارمة تكفل صون استقلالنا الاتصال بمكتب منظمة العفو الدولية في بلدكم.
وحيدتنا في مجالات عملنا كافة .ويمكن أن يؤدي
ذلك إلى إحداث تغيير مستدام في الأجل الطويل،
ووضع حد لدورات التبعية التي يمكن أن تتشكل
عندما لا يتم التصدي لانتهاكات ،من قبيل عدم
توفير الغذاء وماء الشرب ،على أنها انتهاكات
لحقوق الإنسان.
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كما يمكنكم الاطلاع على مواد خاصة بالتربية على
حقوق الإنسان بلغات مختلفة على موقع
المنظمةwww.amnesty.org:

