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لماذا هذا الدليل ؟

يسعى هذا الدليل إىل أن يكون جامع مختلف املبادرات واملجهودات التي بذلت يف صياغة دالئل لألندية الرتبوية بصفة عامة، 
وأندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان عىل وجه الخصوص. ويطمح إىل أن يكون وظيفيا وعمليا ليجيب عىل الحاجات 

الفعلية وامللحة التي يعرب عنها املهتمون والعاملون يف املجال.

وإذا كانت أغلب وثائق وزارة الرتبية الوطنية غنية وتسمح بالتوظيف املراد، فإنها جاءت لتقدم دالئل لألندية الرتبوية بصفة 
عامة وعىل اختالف هوياتها واهتامماتها. يف حني يستهدف هذا الدليل التوجه أساسا لتأطري أندية الرتبية عىل حقوق اإلنسان، 

غري غافل اإلشارة الرضورية لألندية الرتبوية وكذا اإلطار العام الذي يتمثل يف الحياة املدرسية.

واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان حني يصدر هذا الدليل، فإنه يسعى من ورائه إىل تنسيق الجهود املختلفة التي يعرفها هذا 
املجال وخاصة الجهود التي ما فتئت تبذلها اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان مع رشكائها يف األكادمييات الجهوية 
للرتبية والتكوين والنيابات اإلقليمية واملؤسسات التعليمية وبعض الجامعات والجمعيات ذات االختصاص. واألمل معقود عىل أن 

تتوسع دائرة اهتامم كافة األطراف وتتضاعف مجهوداتها وتتكاثف مبادراتها حتى تغطي كافة املؤسسات التعليمية.

واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان إذ يقدم الدليل الوطني ألندية حقوق اإلنسان فإنه يتطلع إىل أن يتم اعتامده من لدن كافة 
اللجن الجهوية ورشكائها يف املؤسسات التعليمية. خاصة وأنه ينسجم مع مختلف الدالئل التي أنتجتها بعض اللجن الجهوية كام 
ينسجم مع الوثائق التي تعتمدها وزارة الرتبية الوطنية سواء يف تنظيم الحياة املدرسية أو يف إقامة األندية الرتبوية املختلفة، إىل 
جانب املبادرات والفضاءات التي تشتغل عىل الرتبية عىل حقوق اإلنسان من خالل املصوغات واملجزوءات واملقررات الدراسية 

والكتب املدرسية والبحوث املختلفة املنجزة يف بعض املدارس والجامعات ومراكز تكوين األطر التعليمية.

ويجدر التأكيد مرة أخرى عىل أن هذا الدليل يشكل استجابة لحاجة ملحة تم رصدها وتشخيصها من خالل التجربة العملية 
وكذلك من سلسلة اللقاءات التشاورية مع أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان باملؤسسات التعليمية، يف العديد من 
جهات الوطن، ومن رصد التباين الكبري املسجل يف القدرات واملعارف واملنهجيات يف آليات تنشيط هذه األندية من قبل األطر 

اإلدارية والرتبوية املؤطرة لها.

وهكذا يستهدف هذا الدليل :
 وضع إطار مرجعي لنادي الرتبية عىل حقوق اإلنسان من حيث األهداف واملرجعيات واملبادئ واملقاربات من جهة، وضوابط 

العمل وأدوات تقنيات التنشيط من جهة ثانية ؛
 توحيد وتقريب الرؤى وتيسري الفهم والتواصل بني مختلف مكونات األندية ورشكائهم ؛

 تقديم أرضية ملأسسة وتفعيل أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان.
والفئات  واملؤسسات  واألقاليم  الجهات  وفق خصوصيات  والتكييف  واإلغناء  االجتهادات  مفتوحا عىل  املرشوع  هذا  ويبقى 

املستهدفة يف إطار احرتام األهداف املنشودة.

لذا فإن هذا الدليل جاء ليوحد الجهود ولينسق الرؤى وليستثمر الرتاكامت واإلبداعات واالجتهادات التي بادرت بها مختلف 
األطراف املعنية باملوضوع، وليفتح أفقا أرحب إلرساء وتنظيم أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان.
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تقديم

أصدرت هيئة األمم املتحدة العديد من الوثائق التي تحفز عىل نرش ثقافة حقوق اإلنسان ومنها أساسا الربنامج العاملي 
للتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان )الجاري منذ عام 2005(، املعتمد يف 23 دجنرب 1994 من لدن الجمعية العامة يف قرارها 
رقم  49/184، والذي يتألف من مراحل متعاقبة بغية زيادة تركيز الجهود الوطنية للتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان عىل 
النظامني  اإلنسان يف  التثقيف يف مجال حقوق  2009( عىل   – 2005( املرحلة األوىل  قطاعات وقضايا محددة. وقد ركزت 
التعليميني االبتدايئ والثانوي. وتركز املرحلة الثانية )2010 – 2014( عىل التثقيف يف مجال حقوق اإلنسان يف التعليم العايل 
القانون  بإنفاذ  املكلفني  املدنيني واملوظفني  للمعلمني واملربني واملوظفني  اإلنسان  التدريبية يف مجال حقوق  الربامج  وعىل 
والعسكريني. وصدر أيضا إعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف مجال حقوق اإلنسان، الذي اعتمدته الجمعية 

العامة يف 28 شتنرب 2007 مبوجب القرار رقم 10/06.

كام اعتمد مجلس حقوق اإلنسان، يف مارس 2011 ، القرار رقم 16/1، الذي أقر إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب 
يف ميدان حقوق اإلنسان، والذي جدد التأكيد عىل حق كل فرد  يف التعليم ووجوب أن يهدف التعليم إىل اإلمناء  الكامل 
لشخصية  اإلنسان وإحساسه بالكرامة، وأن ميكن جميع األشخاص من املشاركة بشكل فعال يف مجتمع ينعم بالحرية وأن 

يعزز التفاهم والتسامح، مع تأكيد أدوار املؤسسات التعليمية يف تعزيز  وإتاحة التثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان.
ويف نفس االتجاه صدرت كذلك وثائق مامثلة من حيث األهداف عن العديد من املنظامت الدولية اإلقليمية.

وتستهدف كافة هذه اآلليات بلورة فهم مشرتك للمبادئ واملنهجيات األساسية للرتبية والتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان، 
وتوفري إطار محدد للعمل ملؤطري أندية حقوق اإلنسان واملواطنة يف املؤسسات التعليمية. 

الوطني لحقوق اإلنسان، وكذلك يف إطار اشتغال املجلس عىل  الدليل من لدن املجلس  من هذا املنطلق يأيت إنجاز هذا 
النهوض بثقافة حقوق اإلنسان ونرش قيمها عرب عدة قنوات ومنها الوسط املدريس. ويصادف هذا اإلصدار سياقا وطنيا خاصا 
املواطنة  الرتبية عىل  املجتمعي، ومدى مساهمتها يف  الوطنية يف عالقتها مبحيطها  الرتبوية  املنظومة  واقع  يتسم مبساءلة 

والسلوك املدين.

ويروم املجلس من خالل هذا الدليل املساهمة يف دعم العرض الرتبوي املوازي املتمثل يف إحداث أندية تربوية ويف تفعيل 
املبادرة ويرستها عالقة  املدريس، وقد حفزت هذه  الوسط  اإلنسان يف  الرتبية عىل حقوق  املدرسية وتعميم منهاج  الحياة 
التعاون املتميزة التي تربط املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مع وزارة الرتبية الوطنية يف مجال نرش ثقافة حقوق اإلنسان 
للرتبية  الجهوية  األكادمييات  بني  جهويا  مامثلة  واتفاقيات  املركزي  املستوى  عىل  رشاكة  باتفاقية  واملؤطرة  بها،  والنهوض 
التعاون،  هذا  مظاهر  يعمق  أن  الدليل  هذا  شأن  من  وإن  للمجلس،  التابعة  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  واللجن  والتكوين 
ويرتقي بعملية غرس قيم ومفاهيم حقوق اإلنسان وتعزيز البناء الدميقراطي يف الوسط املدريس، مع املواكبة املالمئة مبا يلزم 

من اآلليات الديداكتيكية واملوازية، نحو غد حقوقي أفضل.

إدريس اليزمي
رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
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مدخـل إلى التربية على حقوق 
اإلنسان

1.1. ما المقصود بالتربية على حقوق اإلنسان ؟

تعترب الرتبية عىل حقوق اإلنسان صريورة أفقية تشمل كل املامرسات املؤسساتية، التي تهم تنشئة املواطن واملواطنة، وتنمية 
شخصيتهام اإلنسانية بكل أبعادها الوجدانية والفكرية واالجتامعية والثقافية، وهي بذلك تسترشف املدى البعيد لكونها تهم 

الناشئة وأجيال املستقبل، يف أفق التشبع بثقافة حقوق اإلنسان، ومتثلها يف املعرفة والسلوك واملامرسة.

وإذا كانت الرتبية مبختلف قنواتها تسعى اليوم إىل رفع تحديات إرساء الجودة من خالل نوعية الكفايات التي تنميها لدى 
األطفال والشباب لتنمية قدراتهم الشخصية، يف أفق تحقيق استقالليتهم وتأهيلهم ملامرسة مواطنة نشيطة، فإن أحد معايري 
عليه من مضامني وعالقات  يحيل  مبا  الرتبوي  الفعل  يهيكل  كنسيج  اإلنسان  يتمثل يف مدرسة تحرتم حقوق  الجودة  تلك 
وطرائق ودعائم بيداغوجية ووسائط ديداكتيكية وبنيات وآليات للتوجيه والتدبري والتنشيط الرتبوي. من هنا تظهر أهمية 
املستدمية  القيم  التي تضطلع مبهمة ترسيخ  األساسية  املجاالت  باعتبارها مجاال من  اإلنسان  املواطنة وحقوق  الرتبية عىل 

الخاصة بحقوق اإلنسان واملتسمة باالنسجام والدميومة يف وعي وسلوك األفراد والجامعات واملؤسسات.

2.1. لماذا التربية على حقوق اإلنسان ؟

للنهوض  والتأهيل،  اإلصالح  ودينامية  االجتامعي  والتغيري  التطور  اسرتاتيجيات  ضمن  اإلنسان  حقوق  عىل  الرتبية  تندرج 
بالتنشئة  املكلفة  املؤسسات  اإلنسان من طرف  قيم حقوق  لُّك  متمَ الحدايث، عرب  والدميقراطي  التنموي  املجتمعي  باملرشوع 

االجتامعية، خاصة للناشئة والشباب يف املدرسة.

ولكون الصريورة الرتبوية تستهدف األطفال واليافعات واليافعني، يف طور التنشئة وبناء الذات والشخصية وتنمية الكفايات 
يشكل  مام  اإلنسان،  حقوق  ثقافة  ومبادئ  قيم  ومتثل  واستبطان  الستيعاب  مؤهلة  فهي  والحياتية،  والتواصلية  املعرفية 
املاسة  الخروقات  وتحصينها ضد  ببالدنا  اإلنسان  بأوضاع حقوق  للنهوض  أن  ذلك  واستقباال،  حاال  للتطور  أساسية  ضامنة 
بحقوق األفراد والجامعات، وتيسري التسامح والتضامن والحرية واملساواة والعدل والكرامة وقبول االختالف واحرتام القانون  

والحقوق دور فعال ومركزي يف تطوير الواقع مبختلف أبعاده وفتح أفاق واعدة للمستقبل.
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3.1. مفاهيم أساسية مرتبطة بالتربية على حقوق اإلنسان 
والمواطنة

1.3.1. مفهوم حقوق اإلنسان:

أصيلة  وقدرات  مميزات  بأنها  عادة  اإلنسان  حقوق  تحدد 
ومادامت  وكرامته.  لعيشه  ونافعة  البرشي  للشخص  مالزمة 
مالزمة للشخص فإنها توجد يف استقالل عن املطالبة بها أو عن 

مراعاتها داخل املنظومة القانونية للدولة.

حقوق  فإن  االعتبار  بعني  بها  الدولة  اعرتاف  أخذنا  ما  وإذا 
الفردية  الحقوق  »مجموع   : بأنها  تعرف  أن  ميكن  اإلنسان 
والجامعية التي تم االعرتاف بها من لدن الدول ذات السيادة 
فصارت مقننة يف دساتريها ويف القانون الدويل« أنظر كتاب يف 

التأسيس الفلسفي لحقوق اإلنسان )منشورات املجلس(.

إن هذه الحقوق شاملة وليست قارصة عىل فئة معينة من الناس، وال عىل بقعة واحدة من العامل، وال عىل زمان محدد، 
وإمنا هي حقوق موجودة ومالزمة لإلنسان، وال يستطيع أحد حجبها عنه، ليك يعيش جميع الناس بكرامة تامة يحق لهم أن 

يتمتعوا بالحرية واألمن ومبستويات معيشية الئقة.

وتنطوي حقوق اإلنسان عىل ثالثة أبعاد :
 بعد فلسفي : يجعل من حقوق اإلنسان أمرا يرتبط بطبيعتها اإلنسانية، فهي قيم ومبادئ متيز الكائن البرشي عن غريه من 
الكائنات باعتباره موجودا طبيعيا عاقال وحرا، وميتلك ذاته وإمكانية جسدية وفكرية، وهذا الحق يف امتالك الذات واإلمكانيات 

الجسدية والفكرية ومامرستها رشط رضوري لتمييزه ككائن برشي.
الحضارات وكل األجناس  إنساين عاملي مشرتك ساهمت فيه كل  إنتاج  اإلنسان وقيمها ومبادؤها  : حقوق  تاريخي   بعد 

لخدمة املجتمع اإلنساين.
 بعد قانوين : يجعل من االمتيازات املتأصلة يف طبيعة اإلنسان حقوقا تتمتع بضامنة قانونية دولية ووطنية تحميها وتحافظ 

عليها املنظامت الدولية والجهات القضائية داخل الدولة.

2.3.1. أما المواطنة فلها عدة تعاريف منها:

تعرف بأنها انتامء وعضوية كاملة ومتساوية يف املجتمع مبا يرتتب عليها من حقوق وواجبات، وهو ما يعني أن كافة أبناء 
الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدىن متييز قائم عىل أية معايري مثل الدين أو الجنس أو اللون أو 

املستوى االقتصادي أو االنتامء السيايس واملوقف الفكري.

وتعرف املواطنة أيضا بأنها مكانة أو عالقة اجتامعية تقوم بني شخص طبيعي وبني مجتمع سيايس )الدولة(، ومن خالل هذه العالقة 
يقدم الطرف األول الوالء للوطن، ويتوىل الطرف الثاين الحامية، وتتسم هذه العالقة بني الشخص والدولة باملساواة أمام القانون.

قيم ومبادئ 
حقوق اإلنسان

الكرامة

الحرية

العدل

التسامح
قبول 

االختالف

التضامن

المساواة
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وهكذا ميكن أن نعترب املواطنة هي املشاركة الواعية والفاعلة لكل شخص دون استثناء ودون وصاية يف تنمية وطنه وبناء 
اإلطار االجتامعي والسيايس والثقايف للدولة.

4.1. أدوار مؤسسات التنشئة االجتماعية في التربية على 
حقوق اإلنسان

إذا كانت قنوات نرش ثقافة حقوق اإلنسان وتجذيرها يف الوعي الجامعي متعددة، فإن املؤسسة التعليمية مبختلف مستوياتها 
تعترب املجال األمثل لرتسيخ قيم حقوق اإلنسان  عرب التعليم والتنشئة والتوعية والتأهيل، وهي الوظائف التي يتم ترصيفها 
عرب املناهج والربامج وترشيب القيم وأنشطة التفتح املندمجة واملوازية واألندية الرتبوية. وبذلك يصبح دور املدرسة يف نرش 

ثقافة حقوق اإلنسان حاساماً بكل املقاييس.

لذا، فقد اهتمت بعض املنظامت العاملية، كاليونسكو ومنظمة العفو الدولية عىل سبيل املثال، بنرش أدلة وقواعد إرشادية 
الدرايس  املسار  طيلة  الدرايس  املنهاج  يف  وإدراجها  اإلنسان  حقوق  تعليم  كيفية  حول  والتعليم  الرتبية  مبجال  للمهتمني 
للمتعلم. وهكذا ترى هذه املنظامت أن تنمية سلوكيات إيجابية تتعلق باحرتام اآلخرين والعدالة والتعاون، وقبول االختالف 
والتحيل بروح املسؤولية ميكن إدراجها يف مرحلة ما قبل االبتدائية واملراحل االبتدائية املبكرة. بينام يف املراحل الثانوية ميكن 
تناول املفاهيم والقيم السابقة عىل نحو أعمق، وإدماج أنشطة أخرى تدور حول املواطنة وحقوق املجتمع وقوانينه والصيغ 

املبسطة لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل. 

المعتقدات 
والسلوك

اإلعالم
هيئات 

المجتمع 
المدني

األسرة
المؤسسة 

الدينية المجتمع التعليم دور 
الشباب

التمثالت التربوية 
واالجتماعية

تثبيت أصول 
التصرف، األنشطة

التفاعالت،
التأثير والتأثر

تكييف الرأي 
والتمثالت

العالقات، 
السلوك 

االجتماعي

المعارف 
واألنشطة 

والسلوكات

فضاءت التفتح، 
التربية المتجددة
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الحياة المدرسية

يرتبط مفهوم النادي يف مؤسسات التعليم املدريس )االبتدائية واإلعدادية والثانوية( مبفهوم أشمل هو مفهوم الحياة املدرسية. 
تلك الحياة التي تحتضن فيام تحتضنه األندية الرتبوية التي نجد من بني أنواعها وأمناطها نادي الرتبية عىل املواطنة وحقوق 

اإلنسان. 

 ونقدم فيام ييل أبرز التدقيقات بغرض توضيح الرؤى للعاملني يف تنشيط الحياة املدرسية كنموذج وخاصة منهم من يسهم 
يف بلورة وتنشيط وتأطري أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان.

1.2. الحياة المدرسية نموذجا

الحياة املدرسية مناخ وظيفي مندمج يف مكونات العمل املدريس، تستوجب عناية خاصة ضامنا لتوفري مناخ سليم وإيجايب، 
يساعد املتعلمني عىل التعلم واكتساب قيم وسلوكات بناءة. 

وتسعى الحياة املدرسية إىل تحديد أدوار املتدخلني، وقنوات التواصل التي يتم، من خاللها، يف ما بينهم تدبري التدخل وتبادل 
التعليمية يف صيغتها  املأمولة املتجددة فضاء لالندماج  املبادرات، وتتبع املشاريع، بهدف جعل املؤسسة  الحوار وتفعيل 

والتشارك والتواصل بني مختلف الفاعلني ويف مقدمتهم املتعلم باعتباره الفاعل األساس . 

إن الحياة املدرسية تستهدف االقرتاب من الواقع الحي للمتعلم، وإتاحة الفرصة للفاعلني والرشكاء لتدقيق أدوارهم، ومامرسة 
املفعمة  املدرسة  إقامة  تستهدف  ومسؤولة  فاعلة  مدرسية  حياة  أجل  من  والضمنية  الرصيحة  التعاقدات  وبناء  مهامهم، 

بالحياة املدرسية متعددة األساليب.

2.2. الحقوق الديمقراطية في الوسط المدرسي

يحق للتلميذات والتالميذ تكوين أندية تربوية وذلك بعد موافقة مجالس املؤسسة املختصة، بعد االطالع عىل تقرير املدير 
واإلطار املرشف يف املوضوع. ويجب أن تكون أهداف هذه األندية منسجمة مع املبادئ العامة للتعليم العمومي .

يساهم التلميذات والتالميذ يف تنشيط الحياة املدرسية باالنخراط يف مختلف األندية واملشاركة يف التظاهرات الثقافية والفنية 
والرياضية واالجتامعية .

يقوم التلميذات والتالميذ يف سلك التعليم الثانوي اإلعدادي والتأهييل بانتخاب مندوب)ة( للقسم ونائبه يف مطلع كل سنة 
دراسية، ويقوم املندوب)ة( مبهامه يف إطار القانون الداخيل لألقسام الذي يشارك التلميذات والتالميذ يف وضعه.
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3.2. المتدخلون في الحياة المدرسية

واختصاصات  العمل،  أدوار ومسؤوليات  فيها  تتوزع  وإدارية،  تربوية  تحكمها ضوابط  منظمة  بيئة  املدرسية  الحياة  تعترب 
الفاعلني الرتبويني واالجتامعيني، وتسودها عالقات واضحة بني األفراد والجامعات كمتدخلني يف التنشئة االجتامعية للمتعلم. 

 

وسعيا إىل تحقيق أهداف الحياة املدرسية الفاعلة والنشيطة، يستحسن العمل مبرشوع املؤسسة املتصل بالحياة اليومية لها، 
والهادف إىل دعم العمل الرتبوي يف مختلف مساراته، سعيا إىل رفع مستوى التعليم وتحسني جودته، وإىل تحقيق الرتقي 
الذايت للتلميذات والتالميذ. وإرشاك الفاعلني الرتبويني واالجتامعيني واالقتصاديني من تالميذ، وأساتذة وإداريني، ومفتشني 
ومبدعني،  وثقافيني  اجتامعيني  ورشكاء  اقتصاديني،  وفاعلني  محلية،  وجامعات  وسلطات  التالميذ،  وأولياء  آباء  وجمعيات 
ومختلف فعاليات املجتمع املدين يف بلورة مرشوع املؤسسة وتنفيذه. ولضامن دعم املرشوع واحتضانه يتم إخبار مختلف 

الرشكاء الجهويني اإلقليميني واملحليني بربامج املؤسسة وإرشاكهم يف إعدادها وتتبع تنفيذها وتقوميها.

المتعلم

سلطات 
وجماعات 

محلية

التأطير 
والمراقبة

شركاء 
المؤسسة

اإلدارة 
المدرسية األساتذة

مجالس 
المؤسسة

الفرق 
التربوية

المتدخلون 
في الحياة 
المدرسية
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األندية التربوية وأنشطتها 
المندمجة

تعتبر األنشطة المندمجة أبرز اآلليات التي تحتضن مختلف المبادرات الرامية إلى 
تنشيط الحياة المدرسية. 

وتندرج ضمن األنشطة املندمجة يف الحياة املدرسية األندية الرتبوية كإطار دينامي ومتحرك ومرن للعمل وتفجري الطاقات.
 

أنشطة 
الدعم

أنشطة 
رياضية 
موازية

أنشطة 
األندية 
التربوية

أنشطة 
السينما

أنشطة 
البيئة

أنشطة 
المسرح

أنشطة 
الشعر 
والقصة

أنشطة 
اإلعالم

األنشطة 
المندمجة 
والدعامة
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التعريـف باألندية التربوية

النادي التربوي إطار تنظيمي وآلية منهجية وعملية لمزاولة أنشطة الحياة 
المدرسية التي تنظمها المؤسسة بإسهام فاعل من المتعلمين وبتعاون مع 

الشركاء.

والنادي الرتبوي فضاء تربوي وتأطريي الكتشاف املواهب وتنمية وتطوير مؤهالت وكفاءات املتعلمني يف مختلف املجاالت، 
لدور  البحث دعام  وتقنيات  أساليب  واكتساب  امليدانية  واملامرسة  التواصل  بينهم عرب  فيام  الجامعي  العمل  روح  وإذكاء 
مجاالت  يف  قدراتها  استثامر  عىل  واإلدارية  التعليمية  األطر  لحفز  مجال  وهو  والتنويري.  اإلشعاعي  التعليمية  املؤسسات 

التنظيم والتأطـري والتنشيط الرتبوي والثقايف واالجتامعي.

ويتشكل النادي من مجموعة من املتعلمني، من مستويات دراسية مختلفة، تجمعهم صفة امليل املشرتك ملجاالت األنشطة 
التي يشتغل عليها النادي، بحيث يقبلون عىل االنخراط التلقايئ والفعيل يف إنجازها، تحت إرشاف تربوي، مبا يتيح لهم تنمية 
باالنتامء،  الشعور  املحيل واآلين، يف جو يسوده  بالواقع  الرتبوية وربطها  والكفايات  والقيم  وامليول  الخربات  مجموعة من 

والتطوع، واملبادرة، والعمل الجامعي، والتعاون، والتضامن، وقبول االختالف، والتفاعل اإليجايب ...

النادي التربوي آلية تكوينية وتنشيطية منظمة ومؤطرة بإسهام فاعل من 
المتعلمين وتدخل دينامي لشركاء المؤسسة

األسرة

الشركاء 
االجتماعيون

الفاعلون 
االقتصاديون

جمعية اآلباء 
واألولياء

الجماعات 
المحلية

الجمعيات 
التربوية

شركاء 
المؤسسة
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مبادئ إرساء األندية التربوية

يرسى النادي على مجموعة متكاملة من المبادئ والمرتكزات في الفضاء 
المدرسي. ويمكن إجمال هذه المبادئ فيما يلي :

وإشعاعه  أنشطته   وتدبري  مواضيعه  واختيار  وهيكلته  النادي  إحداث  املستهدفة يف  للفئات  واملحوري  املركزي  الدور   

وتقويم أعامله ؛

باقرتاحاتهم يف  النادي آراءهم ويساهمون  للحاجات وامليول بحيث يبدي رواد  التي تستجيب   حرية اختيار األنشطة 

مختلف األنشطة تخطيطا وإنجازا وتقوميا ؛ 

 تنوع أنشطة النادي بكيفية تستجيب لتنوع الحاجات وامليول واملواهب والتطلعات؛

 حرية االنخراط يف النادي بغض النظر عن االنتامء لقسم أو  شعبة أو مستوى معني ؛

 تسري األندية املنشأة باملؤسسة وتضبط بقوانني خاصة بها، وعىل رواد النادي االنضباط لنظامه وميثاقه الداخيل ؛

 النادي فضاء مشرتك بني املعنيني به واملنخرطني فيه، يتم تدبريه وتنشيطه وفق مقاربة تشاركية لتوزيع األدوار واملسؤوليات 

واملهام القابلة للتعديل.

األندية التربوية تجسيد عملي للمقاربة التربوية والتشاركية في تدبير الحياة 
الداخلية للمؤسسة



دلـــيـــــــــل أنــــــديـــة الــــــتـــربـــية عـــلــــــى الـــمـــواطـــنـــة وحـــقـــوق اإلنــــــســــــــــــــــان

الجزء األول: دليل أنديــة التربـية على المواطنة وحقوق اإلنـسان

15 

أهداف األندية التربوية

تسعى األندية التربوية بمختلف أصنافها إلى تحقيق األهداف التربوية 
والتكوينية والتنشيطية التالية :

 تنمية الشخصية واالتجاهات والقيم اإليجابية تجاه اآلخر والجامعة واملجتمع ؛ 

 تنمية قيم الرتبية عىل املواطنة والتمرن عىل تحمل املسؤولية واملامرسة الدميقراطية؛ 

 استثامر التعلامت يف الحياة العملية، وتوظيفها يف وضعيات اندماجية؛ 

 إذكاء الفضول املعريف والعلمي لدى الفئات املستهدفة من رواد النادي ؛

 تقوية الشعور باالنتامء إىل الجامعة واملؤسسة واملجتمع؛ 

 دعم املبادرة الفردية، والرتبية عىل العمل الجامعي؛ 

 إذكاء روح التعلم التعاوين والعمل الجامعي والتثقيف بالنظراء ؛

 الرتبية عىل إبداء الرأي، واحرتام الرأي اآلخر، وقبول االختالف؛ 

 معالجة ظواهر االختالل واالنحراف، وتنمية السلوكات املدنية والعالقات السليمة؛ 

 فسح املجال أمام رواد النادي لتفجري طاقاتهم االبداعية والفنية ؛

 تنمية مهارات التواصل وقيم الحوار وتبادل األخذ والعطاء؛ 

 تنمية قدرات التنظيم والتدبري والربمجة والتقويم، ومهارات العمل يف مجموعات؛

 تعزيز االنفتاح عىل املحيط الخارجي واهتامماته وكذا عىل رشكاء املؤسسة ...

األندية التربوية فضاءات لتنمية الميول والمواهب، وترسيخ السلوك المدني 
القويم
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مجاالت األنشطة
وصيغ اختيار األندية

 ترتبط أنشطة األندية الرتبوية بأهداف ومنهجيات وآليات التفتح العقيل والوجداين والسلويك،  واكتشاف امليول والقدرات 
واملواهب وتعهدها بالرعاية والتهذيب؛

 تتنوع هذه األنشطة بتنوع مجاالت التفتح الثقايف والفني واالجتامعي والحقوقي والعلمي والريايض واإلعالمي واملهني ... 
وبتنوع اجتهادات املؤسسة ورشكائها لالستجابة لتنوع ميول املتعلمني ومواهبهم وتطلعاتهم ؛

والثقافية  والفنية  واالقتصادية  االجتامعية   الحياة  اهتاممات  وعىل  املتنوعة  الدراسية  املواد  عىل  األنشطة  هذه  تنفتح   
والعلمية والرياضية وغريها؛

 تعتمد هذه األنشطة وضعيات متكن الفئة املستهدفة من رواد النادي من االستكشاف والتجريب واالستنتاج واملامرسة 
العملية، وتتيح لها مجاال واسعا للمبادرة واالختيار حسب املجال.

مجال التفتح العلمي والتكنولوجي والمهني
 التفتح العلمي يف الصحة، والبيئة، والتنمية املستدامة، والعلوم الفيزيائية، والكيمياء، وعلوم الحياة واألرض ؛

 التفتح التكنولوجي يف تطبيقات العلوم، والتكنولوجيا، واإلعالميات،... 
 التفتح املهني يف االنفتاح عىل املهن والقطاعات االقتصادية واملشاريع الشخصية للمتعلمني.

مجال التفتح الثقافي واالجتماعي والرياضي
 التفتح الثقايف والفني واإلعالمي يف املرسح، والفنون التشكيلية، واملوسيقى، والرتاث، والصحافة،...

 التفتح االجتامعي يف مجال املواطنة، والسلوك املدين، وحقوق الطفل واملرأة، والشأن املحيل، واألعامل االجتامعية... ؛
 التفتح الريايض يف األلعاب الرياضية املتنوعة ...

 وينطبق عىل النادي الرتبوي داخل املؤسسة ما ينطبق عىل اإلطارات الجمعوية التـي يستحسـن أن تضبط عالقاتها قوانني 
أساســية تشري بوضوح إىل التعـريف واألهداف والوسائل  واملسؤوليات واالختصاصات.

 عىل أن املسـؤوليات يلزم أن توكل إىل رواد النادي )تالميذ، طلبة، شباب( الذين تعترب هذه األندية أنديتهم، وبالتايل يلزم 
تجنب كافة أشكال الوصاية عليهم  ومزاولة صيغ مرنة ودينامية للتأطري والتوجيه واملواكبة. 
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الصيغ املعتمدة يف اختيار األندية الرتبوية 
هناك ثالث صيغ الختيار النادي الرتبوي داخل املؤسسة :

 الصيغة األوىل : صيغة النادي الوحيد
اختيار إحداث ناد وحيد باملؤسسة تحت اإلرشاف الرتبوي املبارش للمجلس الرتبوي، وينضوي تحته مجموع األندية الفرعية 

عىل شكل لجان وظيفية.
 الصيغة الثانية : صيغة الناديني

الثقايف  التفتح  ونادي  واملهني،  والتكنولوجي  العلمي  التفتح  نادي  باملؤسسة:   اثنني  جامعني  ناديني  إحداث  اختيار  يتم 
واالجتامعي والريايض، وينضوي تحت كل ناد مجموع األندية الفرعية حسب أنشطتها املوضوعاتية.

ويف هذه الحالة، تشكل لجنة خاصة تحت اإلرشاف املبارش للمجلس الرتبوي تتوىل التنسيق بني هذين الناديني. 
 الصيغة الثالثة : صيغة تعدد األندية

تختار املؤسسة إحداث األندية الرتبوية بالعدد الذي تراه مناسبا. وتشكل يف هذه الحالة لجنة التنسيق فيام بني هذه األندية، 
تعمل تحت اإلرشاف املبارش للمجلس الرتبوي.

أما المسطرة العامة لإلحداث فستتم اإلشارة إليها في الفقرات الخاصة بمسطرة 
إحداث نادي التربية على حقوق اإلنسان.

 Audigier, François )ed.(, L’éducation à la citoyenneté: synthèse et mise en débat, Paris, INRP, 1999 - 3
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أنواع األندية التربوية من حيث 
موضوع االشتغال ووسائطه

تتعدد أنواع األندية الرتبوية بتعدد موضوع اشتغالها الذي تحمل إسمه أو إسم رمز من رموزه الفنية أو اإلبداعية أو العلمية. 
كام ميكن أن تأخذ أسامء الفنون واآلالت التي تتوسل بها يف إشعاعها، ومن هذه األنواع :

األندية الموضوعاتية
هي األندية التي يغلب عليها االشتغال عىل مجال معني، كحقوق اإلنسان أو الصحة أو البيئة أو العلوم أو اآلداب أو الفنون 
أو الرياضة عىل غرار املجاالت السابقة ... وقد تشتغل عىل موضوع محدد ضمن املجال العام، مثل الوقاية من األمراض أو 
البستنة أو اإللكرتونيك أو القصة أو التلوث أو الشطرنج أو كرة اليد. وتأخذ هذه األندية أسامء مواضيعها أو أسامء شخصيات 

ورموز مرتبطة باملوضوع ...
والندوات  واألبحاث  والورشات  والتواصل  اإلعالم  وسائط  تشمل  متنوعة  وطرائق  ووسائط  بآليات  اشتغالها  يف  وتستعني 

والصحافة وغريها ...
تعتمد األندية املوضوعاتية، يف إطار تفعيل أنشطتها، االشتغال بالوسائط واآلليات السابق ذكرها )اإلذاعة، الصحافة، تكنولوجيا 
اإلعالم واالتصال، املرسح...(، غري أنه من املستحسن أن يتم التنسيق القبيل مع أندية الوسائط، يف حالة وجودها باملؤسسة، 

الختيار مواضيع مشرتكة تتامىش واألهداف املسطرة يف برامج عمل كل ناد عىل حدة.

أندية الوسائط
مجاالت  تعالج  ولكنها  معني،  موضوع  أو  مجال  يف  تتخصص  وال  وتقنياته،  االشتغال  وسائط  عىل  تركز  التي  األندية  وهي 

وموضوعات، مثل اإلذاعة املدرسية، والصحافة، واملرسح، وتكنولوجيا االتصال ... 

 إن األندية الرتبوية داخل نفس الفضاء يلزم أن تنطبع بالتكامل واالنسجام واملالءمة ملحيطها، وينبغي أن تعكس انشغاال 
حقيقيا لدى الفئات املستهدفة. وهنا وجب  التحذير من جعل هذه األندية شكلية أو مناسباتية أو لحظة عابرة.

امللحق  )انظر  املطروحة  القضايا  لكافة  والدولية  والوطنية  املحلية  واألسابيع  األيام  الرتبوية  األندية  توظف يف  أن   ميكن 
الخامس(.
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نماذج من األنـدية الـتربوية

نادي اإلعالميات نادي االبتكار والتكنولوجيا  

نادي القــــراءة نادي التنشيط الثقايف  

نادي الــبيئة نادي االعتناء بفضاء املؤسسة  

نادي التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان

نادي املســـــرح نادي الفنون التشكيلية  

نادي الخط العريب النادي السينامئـــي  

نادي القصـــة نادي الشعـــــر   

نادي الزخرفــة نادي الـــفن   

نادي الشطرنـــج نادي البستنـة   

نادي الرشاكات نادي الــرحالت   

نادي اإلنصات واالستامع نادي الرياضة   

نادي اللغات الحية نادي التـــــآزر   

أندية املواد التعليمية وغالبا ما تأخذ أسامء املشاهري )نادي طه
حسني، نادي سقراط، نادي الخوارزمي، نادي ابن الهيثم،

نادي بيكاسو...... ( 

 نؤكد –مرة أخرى- عىل  األهمية البالغة التي يكتسيها الحرص عىل أن تتسم األندية الرتبوية داخل نفس املؤسسة بالتكامل 
واالنسجام واملالءمة ملحيطها، وأن تنبع من االنشغاالت الفعلية للتلميذ)ة( ؛

 ميكن استثامر نسبة هامة من هذه األندية لرتسخ قيم املواطنة وحقوق اإلنسان بشكل يجعل التلميذ مبادرا واألستاذ مؤطرا 
واإلدارة متتبعة وفق مؤرشات دقيقة ومتعاقد عليها.
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دليل أندية التربية
على المواطنة وحقوق اإلنسان

موقع التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان في الحياة 
المدرسية

أندية المواطنة 
وحقوق اإلنسان

األندية التربوية

الحياة المدرسية
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خصوصية أندية التربية
على المواطنة وحقوق اإلنسان

مفهوم نادي المواطنة وحقوق اإلنسان

 نادي املواطنة وحقوق اإلنسان فضاء للرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان يف املؤسسات التعليمية وإشاعة مناخ عام يؤمن 
بحرية الفكر وحرية الرأي واحرتام حقوق اإلنسان بني املتعلمني واملدرسني واإلدارة ؛

 يتيح هذا الفضاء التشبع بقيم الدميقراطية وااللتزام الجامعي واالنخراط بشكل إيجايب يف مستلزمات الحياة العامة. وحيث 
املواطنة وحقوق  نادي  فإن  تجاه مجتمعه ووطنه،  واجباته  ويحرتم  كاملة  بحقوقه  يتمتع  الذي  الشخص  املواطن هو  إن 
اإلنسان يعرض مجموع الربامج واألنشطة التي متكن الفرد من تعلم وفهم املبادئ املتعلقة بهذه الحقوق ومامرستها يف إطار 
الجامعة التي ينتمي إليها، والتمكن من طرق صيانتها وحاميتها، كام تتيح له أن يتطور وأن يستخدم بشكل كامل صفاته 

البرشية وذكاءه ومواهبه ووعيه ... ؛
 يتيح هذا الفضاء إمكانية دراسة التجارب الناجحة والرائدة لنشاط حقوق اإلنسان داخل املؤسسات التعليمية األخرى، 

واالستفادة من األدلة والقواعد اإلرشادية التي صممتها املنظامت العاملية لدعم الفاعلني الرتبويني يف هذا املجال.

مبادئ نادي المواطنة وحقوق اإلنسان

ككل ناد تربوي يقوم نادي املواطنة وحقوق اإلنسان عىل املبادئ التالية :
 املساواة يف االنتامء إىل النادي دون أي شكل من أشكال التمييز؛

 الحق يف االنخراط يف النادي بغض النظر عن االنتامء لقسم أو مستوى معني ؛
 وجوب االنضباط للنظام الداخيل للنادي ومليثاقه ؛

 حرية اختيار األنشطة التي تستجيب ألهداف النادي ؛
 إرشاك جميع منخرطي النادي ورشكائه يف اتخاذ القرارات وبلورتها وتطبيقها ؛

 املشاركة الفعالة يف إنجاز أنشطة النادي ؛
 املبادرة واالنخراط الجامعي يف العمل ؛

 التعاون والتضامن والحرص عىل تنشيط دينامية الجامعة ؛
 التواصل واالستامع لآلخر ؛

 النقد البناء وقبول االختالف ؛
 االنفتاح عىل املحيط الخارجي ...
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أهداف نادي المواطنة وحقوق اإلنسان

يهدف نادي الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان إىل دعم مكتسبات التالميذ والتلميذات من خالل :
 التشبع مببادئ وقيم حقوق اإلنسان واملواطنة، وإمناء مواقف إيجابية تجاه الذات وتجاه اآلخرين ؛

 التعرف عىل الحقوق التي تصون الكرامة والحرية وفق املعايري واملواثيق الدولية ؛
 التعرف عىل حقوقهم واإلميان بها ومامرستها عىل أرض الواقع واالعرتاف بحقوق اآلخرين ؛

 التعرف عىل الوسائل الكفيلة بضامن احرتام هذه الحقوق وحاميتها ؛
 التشبع مببادئ وقيم حقوق اإلنسان واملواطنة، وإمناء مواقف إيجابية تجاه الذات وتجاه اآلخرين ؛

 نرش ثقافة حقوق اإلنسان والنهوض بها فكرا ومامرسة ؛
 تنمية قدرات وطاقات تؤهلهم للتواصل اإليجايب مع محيطهم مؤدين واجباتهم ومامرسني لحقوقهم بكل وعي ومسؤولية 

؛
إفريقية  إسالمية،  أمازيغية،  )عربية،  الروافد  املتعددة  بالهوية  واالعتزاز  الوطن  إىل  واالنتامء  باملواطنة  اإلحساس  تنمية   

ومتوسطية( ؛
 التعامل مع قضايا الوطن بقيم تنطبع باإليجابية واملسؤولية ؛

 ترسيخ قيم الحفاظ عىل املوروث الثقايف وكيفية صيانته واملحافظة عليه كمعطى يرسخ الهوية الوطنية ؛
 االندماج مع الجامعة بروح من التضامن وقبول االختالف والتحيل بالسلوك الدميقراطي؛

 ترسيخ قيم التعايش والتسامح واحرتام الرأي اآلخر ؛
 ترسيخ قيم الحفاظ عىل البيئة لضامن حق األجيال املقبلة ؛

 التدرب عىل مامرسة املواطنة املسؤولة يف إطار احرتام مبدأ »الكل مسؤول« داخل املؤسسة التعليمية ؛
العمل عىل جعل فضاء املؤسسة مجاال لكل أشكال التغيري املسؤول، من أجل تنمية سلوك املواطنة.
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خطوات إحداث نادي التربية على 
المواطنة وحقوق اإلنسان 

المرحلة األولى : اإلخبار الداخلي 
التي ستعتمدها إلحداث  الصيغة  التدبري،  الرتبوي ومجلس  بتنسيق مع املجلس  السنة،   بعد أن تحسم اإلدارة يف بداية 
األندية )صيغة النادي الوحيد / صيغة الناديني / صيغة تعدد األندية( تعلن مجال الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان مجاال 

ذا أولوية؛
 تخصص اإلدارة إعالنا لعموم التالميذ وأطر املؤسسة عن عزمها إحداث ناد للرتبية عىل حقوق اإلنسان، ودعوة الراغبني 
والراغبات يف تقديم مرشوع إرسائه وتخرب الجميع بالرشوط العامة للنادي، والخطوات املعمول بها، وآجال تقديم املقرتحات 

يف هذا الشأن.

المرحلة الثانية : اعتماد النادي
 تتلقى إدارة املؤسسة، إىل غاية األجل الذي تحدده، مختلف املقرتحات إلرساء نادي الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان، 
واملقدمة مببادرات من لدن املتعلمني، أو من لدن  األطر الرتبوية أو اإلدارية، عىل شكل بطاقات تقنية، أو مشاريع متكاملة ؛

 تتم دراسة هذه املقرتحات بتنسيق بني مجلس التدبري واملجلس الرتبوي، ويُعلن عن فتح طلبات الرتشح لتنسيق النادي 
املزمع إحداثه عىل أساس االستعداد والكفاية والتجربة وااللتزام بتقديم عنارص خطة عمل لتفعيل األنشطة.

المرحلة الثالثة : تشكيل وهيكلة النادي
وجه  األندية، يف  يف  لالنخراط  املنظمة  الرشوط  اإلنسان، حسب  وحقوق  املواطنة  عىل  الرتبية  نادي  يف  االنخراط  يُفتح   

املتعلمني من مختلف املستويات التعليمية باملؤسسة ؛
 يعقد منخرطو نادي الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان، داخل الفرتة التي تحددها اإلدارة، جمعا عاما النتخاب أعضاء 

املكتب املسري بطريقة دميقراطية ؛
 يتوىل األعضاء املنتخبون فيام بينهم تشكيل املكتب املسري بطريقة دميقراطية، من خالل تحديد منشطه)ته( ومساعده)ته(، 

ومنسقي)ات( اللجان الوظيفية ومساعديهم)مساعداتهم(.

المرحلة الرابعة : إخبار المصالح اإلقليمية والجهوية والمركزية
 تقوم املؤسسة بإخبار املصالح اإلقليمية بواسطة رسالة مرفقة بنسخ من محرض التأسيس. كام تقوم هذه املصالح بإخبار 
األكادمييات بجميع اإلحداثات عىل مستوى املؤسسات التعليمية التابعة لها، والتي تعمل بدورها عىل إخبار املصالح املركزية 

املعنية، وذلك حتى يتسنى ملختلف هذه املصالح تتبع أعامل هذه األندية، وبرمجة الدعم الالزم لها.
 وينطبق عىل النادي الرتبوي داخل املؤسسة ما ينطبق عىل اإلطارات الجمعوية التي يستحسن أن تضبط عالقاتها قوانني 

أساسية تشري بوضوح إىل التعريف واألهداف والوسائل  واملسؤوليات واالختصاصات.
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هيكلة نادي التربية
على المواطنة وحقوق اإلنسان

أهم اختصاصات هياكل نادي التربية على حقوق اإلنسان

المكتب المسير :
يتوىل املكتب املسري التدبري الرتبوي واملادي لشؤون النادي، ووضع برنامج ألنشطته، ويعمل عىل تتبع تنفيذه، وينسق عمل 

وِّمها. اللجان الوظيفية ويُقمَ

اللجان الوظيفية :
تعمل اللجان الوظيفية عىل ترجمة الربنامج الدوري ألنشطة النادي إىل مخططات عمل دقيقة، وتسهر عىل تتبع تنفيذها 

وتتكفل بإرشاك كافة األعضاء يف تنفيذ مخططات العمل وتقييمها.

فرق العمل :
تتكلف فرق العمل بتنفيذ مخططات العمل املسطرة وتنظيم األنشطة واملشاركة يف التقييم.

  عىل أن املسـؤوليات ينبغي أن توكل إىل التالميذ الذين تعترب هذه األندية أنديتهم، وبالتايل يلزم تجنب كافة أشكال 
الوصاية عليهم، ومزاولة صيغ مرنة وتشاركية للتأطري والتوجيه. 

رسم توضيحي لهيكلة نادي المواطنة وحقوق اإلنسان

اإلشراف التربوي

اللجان الوظيفية

فرق العمل

يقوم منسق)ة( النادي باإلرشاف الرتبوي عليه بتنسيق مع 
لجنة تنسيق األندية باملؤسسة تحت إرشاف املجلس الرتبوي

رئيس)ة( املكتب / نائب)ة( الرئيس)ة( / منسقو أو 
منسقات اللجان الوظيفية

لكل لجنة منسقها)تها(/مقرر)تها(/ منسقو )منسقات( 
فرق العمل

لكل فريق منسقه)ته(/ مساعد)ة( املنسق)ة(/ باقي 
األعضاء املنخرطني

المكتب المسير للنادي
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المشرفون على نادي التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان بالمؤسسة التعليمية

المكتب المسيـــر للنادي

التالميذ أعضاء النادي

لجنة التوثيق واإلعالم 
والتواصل

مستشارون أو مستشارات 
منسقو)ات( فرق العمل

إطار تربوي منسق)ة(

لجنة المشاريع واألنشطة

مستشارون منسقو فرق 
العمل

مستشارون)ات( الرئيس)ة( ونائبه)تها(المنسق)ة( التربوي)ة(
منسقو)ات( اللجن

المقرر)ة( المنسق)ة( المقرر)ة( المنسق)ة(

اللجن الوظيفية للنادي

فرق العمل المكونة من منسقيها وباقي المنخرطين في النادي

جمهور التالميذ والتلميذات المستفيدين من أنشطة النادي
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مهام تأطير نادي التربية على 
المواطنة وحقوق اإلنسان

وملزيد من توضيح اختصاصات أعضاء نادي الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان نقدم التدقيقات التالية الخاصة مبهام كل 
مستوى من مستويات الهيكلة :

مهام المشرفين على النادي
 يسهر املرشفون عىل النادي مبن فيهم اإلطار الرتبوي أو اإلداري املنسق واملجلس الرتبوي للمؤسسة عىل إحداث النادي، 
وضامن حسن سريه، وتذليل الصعوبات التي تعرتضه، وتأطري ومرافقة أعضائه، وتتبع أعامله وتقوميها، وضامن التواصل بينه 

وبني املجلس الرتبوي، ومع باقي مكونات املجتمع املدريس، باإلضافة إىل خلق رشاكات مع الفاعلني يف املحيط الخارجي.

مهام المكتب المسير للنادي
 يقوم املكتب املسري للنادي، املنتخب دميقراطيا، بوضع النظام الداخيل للنادي، وميثاقه؛

 يرفع املكتب املسري النظام الداخيل إىل املرشفني عليه لعرضه عىل مصادقة املجلس الرتبوي ؛
 يقوم املكتب املسري ببلورة خطة عمل منبثقة عن لقاءات التشاور املوسع وترجمتها إىل خطط قابلة للتنفيذ، وذلك بإعداد 

برامج ومشاريع مالمئة للواقع، وتستجيب ملتطلبات منخرطي النادي ومنخرطاته ؛
 يحدد املكتب املسري مواعيد اجتامعاته بشكل منتظم، وفق النظام الداخيل ؛

نُي مقرٌِّر)ة( دائم)ة(   يقوم)تقوم( رئيس)ة( النادي أو نائبه)ته( بتعاون مع املنسق)ة( الرتبوي)ة(، عىل سري االجتامع ويُعَّ
للنادي أو مقرٌِّر)ة( لكل اجتامع لتحرير املحارض يف كتاب خاص بها ؛

 يتخذ املكتب املسري القرارات يف االجتامعات باألغلبية املطلقة ؛
 يقوم املكتب املسري باختيار اللجن الوظيفية، ويعني من بني أعضائه املستشارين منسقا)ة( لكل لجنة. كام يقوم املكتب 
بربط العالقات بني اللجن الوظيفية، ويحرص عىل التوازن بينها من خالل توزيع األدوار واملهام عىل املنخرطني الراغبني يف 

عضوية هذه اللجن ؛
 يعمل املكتب املسري عىل رفع تقارير دورية عن أنشطته إىل املرشفني عليه ؛

 يعمل املكتب املسري عىل تتبع إنجاز األنشطة املربمجة، وعىل تقوميها مرحليا ؛
 يعمل املكتب املسري عىل إعداد الوثائق الرضورية الشتغال النادي ورشوط عمله مبا فيها ميزانيته.

 تعقد اجتامعات منتظمة للمكتب املسري واللجن الوظيفية وفرق العمل قصد التنسيق وتتبع إنجاز األنشطة. وتُوثّق جميع 
القضايا املدرجة يف جدول األعامل وكذا القرارات  املنبثقة عن االجتامعات يف سجل خاص.
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مهام لجنة المشاريع واألنشطة
 تقوم بتشخيص أويل لوضع املؤسسة وتستطلع حاجات التالميذ والتلميذات من األنشطة الخاصة بحقوق اإلنسان واملواطنة 

وأشكالها ؛
النادي  برامج  تقرتح  التالميذ، كام  ملتطلبات  واملستجيبة  اآلراء،  استطالع  املنبثقة من  العمل  بوضع مسودة خطة  تقوم   

ومشاريعه التكوينية واإلشعاعية عىل املكتب املسري ؛
 تقوم مبراقبة وتتبع سري خطة العمل والربامج التي يعتمدها املكتب بتعاون مع املرشف الرتبوي عىل النادي؛

 تقوم بوضع مسودة لتقييم أنشطة النادي وبرامجه وفاعليته لدى املكتب املسري ليستثمرها يف تقرير حول تقييم خطة 
العمل.

مهام لجنة التوثيق واإلعالم والتواصل
 تتخذ كافة املبادرات الرامية إىل االنفتاح عىل مختلف الفاعلني والرشكاء من أجل إعدادهم للمساهمة يف املشاريع والربامج 

املعدة من طرف لجنة املشاريع والربامج، واملصادق عليها من طرف املكتب املسري للنادي ؛
 تتوىل اإلعالن عن مشاريع النادي وبرامجه وتخرب بكل نشاط من أنشطته ؛

 تتكلف بإعداد املطويات والوثائق الالزمة للقيام بالحمالت التحسيسية والتوعوية داخل املؤسسة.
 تتوىل مهام توثيق كافة األشغال واألنشطة، سواء بجمع التقارير وترتيبها، أو بجمع الوثائق املرجعية وتصنيفها واملحافظة 

عليها، أو بالتوثيق املصور ملختلف األنشطة ؛

مهام فرق العمل
الحاجة وحسب طبيعة  الوظيفي حسب  للعمل  فرقا  عليه،  املرشفني  الوظيفية ومع  لجنه  بتنسيق مع  املكتب،  يُحِدث   

األنشطة التي ستسهر هذه الفرق عىل تنظيمها وتنفيذها من بني األنشطة املصادق عليها من لدن املكتب املسري.
 تعمل فرق العمل عىل إنجاز املهام املوكولة  إليها، يف كل مرحلة من تنفيذ األنشطة، بشكل يضمن الفاعلية واالنسجام بني 
مختلف الفرق التي من أمثلتها فرق اإلعالم، فرق االتصال باملنخرطني وباقي جمهور النادي، فرق الصوتيات، فرق التنظيم، 

فرق ترتيب مكتبة النادي للوثائق واملراجع الخاصة بحقوق اإلنسان ؛

 يعترب أعضاء املكتب املسري، وأعضاء اللجان الوظيفية منخرطني يف النادي، وعليهم املشاركة يف إنجاز أنشطته إىل جانب 
أعضاء فرق العمل؛

 ميكن إضافة لجن أخرى، حسب الرضورة، بقرار من املكتب املسري. كام ميكن إحداث فرق العمل املختلفة بحسب الحاجة 
التي يتطلبها إنجاح النشاط والوصول إىل األهداف املسطرة ؛

 ميكن االشتغال ضمن شبكة لألندية املتجانسة، سواء عىل مستوى املؤسسة أو  مجموعة من املؤسسات، لالستفادة من 
الخربات وتبادل التجارب. كام تنظم لهذا الغرض ورشات للتقاسم.
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فضاء نادي التربية على 
المواطنة وحقوق اإلنسان 

فضاء خاص بنادي المواطنة وحقوق اإلنسان

 تعمل املؤسسة عىل توفري فضاء ملزاولة أنشطة نادي الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان  تتوفر فيه رشوط السالمة 
والصحة ؛

 تقوم املؤسسة بتجهيز هذا الفضاء بالوسائل واإلمكانات الرضورية إلنجاز األنشطة ؛
 يلتزم جميع أعضاء النادي، مبن فيهم املرشفون عليه، بالحفاظ عىل هذا الفضاء وصيانة تجهيزاته وأال يُستغل فيام يناقض 

أهداف النادي ومبادئه وأنظمته ؛
 يساهم أعضاء النادي يف إغناء فضاء النادي وتجهيزاته، حسب استطاعتهم، ويقومون مببادرات لصالح النادي لدى مختلف 

رشكاء املؤسسة ومحيطها.

فضاء مشترك لألندية

 ميكن أن يتقاسم نادي الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان وباقي أندية املؤسسة فضاء توفره املؤسسة لألنشطة )وعند 
توفر القاعات الكافية، ميكن أن يخصص لكل ناد فضاء مستقل( ؛

 يُشرتط يف الفضاء املشرتك أن يكون كافيا من حيث املساحة إلمكانية تخصيص ركن لكل ناد، يستثمره للتوثيق وحفظ 
التجهيزات الخاصة، وأن تتوفر فيه رشوط السالمة والصحة؛

 تضع اإلدارة نظاما داخليا لهذا الفضاء، ويلتزم جميع رواده مبقتضياته ؛
 تقوم املؤسسة بتجهيز هذا الفضاء بالوسائل واإلمكانات الرضورية إلنجاز األنشطة ؛

 تتوىل لجنة منسقي)ات( األندية باملؤسسة، تحت إرشاف اإلدارة، ضامن حسن سري استغالل هذا الفضاء من لدن جميع 
األندية، بتنظيم زمني دقيق يضمن التداول عليه بشكل مضبوط ؛

 تلتزم جميع األندية الرتبوية بالحفاظ عىل الفضاء املشرتك، وإغنائه وصيانة تجهيزاته.



دلـــيـــــــــل أنــــــديـــة الــــــتـــربـــية عـــلــــــى الـــمـــواطـــنـــة وحـــقـــوق اإلنــــــســــــــــــــــان

الجزء األول: دليل أنديــة التربـية على المواطنة وحقوق اإلنـسان

29 

مقومات العمل بنادي التربية 
على المواطنة وحقوق اإلنسان

 رضورة احتضان كافة مكونات املؤسسة ملرشوع إرساء نادي الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان، واإلسهام يف توفري رشوط 
نجاحه. ويتم االحتضان بالتأطري والدعم املادي واملعنوي ؛

يها باقي الرشكاء ؛ ذِّ  رضورة توفر النادي عىل ميزانية خاصة توفرها املؤسسة ويُغمَ
 يضطلع مدير املؤسسة باإلرشاف الشخيص عىل جميع مراحل إرساء النادي وتفعيل أدواره وتسهيل كافة مهامه ومتكني 

املرشفني عليه من التسهيالت الالزمة لتنشيطه ؛
 تسهيل وتوفري الرشوط الرضورية من لدن املسؤولني محليا وإقليميا وجهويا إلنجاز أنشطة النادي وتشجيعه ؛

 مواكبة أنشطة النادي وتشجيعها ؛
 توثيق أنشطة النادي وتجميعها من لدن لجنة التوثيق واالتصال. وتوظيف تلك الوثائق يف اإلعالم الداخيل والخارجي ضامنا 

لإلشعاع املطلوب ؛
 يف حالة وجود أندية متجانسة مع نادي املواطنة وحقوق اإلنسان، داخل نفس املؤسسة، كنادي املرأة واملساواة ونادي 

ُث آلية للتنسيق بني هذه األندية؛ حقوق الطفل ونادي البيئة، تُحدمَ
 ضامن االنخراط الفعيل لجمعيات آباء وأمهات التالميذ يف محطات التخطيط والتنشيط والتنفيذ والتتبع واملواكبة واملصاحبة 

والتقويم ألنشطة األندية الرتبوية ؛
 إنجاز ورشات تقاسم بني أندية املواطنة وحقوق اإلنسان املنتمية لنفس النيابة أو األكادميية؛

 االنفتاح عىل املحيط والسعي إىل إنجاز رشاكات فعالة مع املؤسسات وجمعيات املجتمع املدين املعنية بالنهوض بثقافة 
حقوق اإلنسان ؛

 تأطري وتكوين املرشفني عىل النادي بتوظيف مختلف الطاقات التي ميكن أن توفرها الرشاكات املختلفة للمؤسسة وانفتاحها 
عىل الفاعلني الحقوقيني ؛

 توفري مكتبة حقوقية مزودة بكل املواثيق واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان واملراجع املتخصصة ؛
الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان، خالل وضع  التدابري اإلدارية لتوفري غالف زمني مالئم ألنشطة نادي  اتخاذ كافة   

استعامالت الزمن الخاصة باألقسام واملؤطرين.



دلـــيـــــــــل أنــــــديـــة الــــــتـــربـــية عـــلــــــى الـــمـــواطـــنـــة وحـــقـــوق اإلنــــــســــــــــــــــان

الجزء األول: دليل أنديــة التربـية على المواطنة وحقوق اإلنـسان

NP - الجزء األول: دليل أنديــة التربـية على المواطنة وحقوق اإلنـسان

30

ترتيبات الفعالية والنجاعة

ويتطلب تحقيق األهداف املسطرة القيام مبجموعة من الرتتيبات، التي يلزم أن تكون مرنة وغري جامدة ومغايرة، إذ ينبغي 
أن تصطبغ كل مبادرة بخصوصياتها املميزة، وبالتايل فإن تجنب النمطية حيوي يف هذا املجال. وضامنا للفعالية والنجاعة 

يجب الحرص عىل القيام بالرتتيبات التالية :

وضع برامج عمل مضبوطة وقابلة لإلنجاز لنادي الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان

تحديد أساليب وأدوات وأشكال العمل الخاصة بالنادي أو بكل نشاط 

تنظيم أنشطة وإلقاء عروض مبشاركة مؤطري النادي ومنخرطيه وأطر متخصصة من خارج املؤسسة

إقامة معارض ومحرتفات ترُبز إنتاجات منخرطي النادي واألندية املشابهة

تنظيم مسابقات يف املجاالت التي تندرج يف إطار الرتبية عىل حقوق اإلنسان

تحسيس جمعيات اآلباء بأهمية األندية ودفعها إىل احتضانها وتشجيعها بالدعم املادي واملعنوي وخاصة نادي املواطنة 

وحقوق اإلنسان

إقامة رشاكات مع مكونات املجتمع املدين واملقاوالت ومختلف الجهات املعنية لالرتقاء بنادي حقوق اإلنسان

وضع ملصقات والفتات للتعريف باملبادرات الخاصة بنادي املواطنة وحقوق اإلنسان

الحرص عىل إغناء املكتبة املدرسية بحقيبة واسعة ملصادر ومراجع حقوق اإلنسان مبا فيها الصكوك واملعاهدات 

واالتفاقات الدولية وكذا النصوص الوطنية ذات الصلة

الحرص عىل توفري تغطية إعالمية لكافة املبادرات التي يتخذها النادي



دلـــيـــــــــل أنــــــديـــة الــــــتـــربـــية عـــلــــــى الـــمـــواطـــنـــة وحـــقـــوق اإلنــــــســــــــــــــــان

الجزء األول: دليل أنديــة التربـية على المواطنة وحقوق اإلنـسان

31 

التمويل والشراكات

 يعترب العنرص املايل واملادي رشطا أساسيا من رشوط نجاح مشاريع املؤسسات مبا فيها مشاريع األندية الرتبوية عموما 
ومرشوع نادي الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان خصوصا. لذلك تحرص األكادميية الجهوية والنيابة عىل تخصيص ميزانية 

لكل مؤسسة لدعم األندية ومتويل املشاريع، وترصف هذه امليزانية وفق املساطر املعمول بها ؛
 يعترب الدعم املادي املرصود لألندية، التي تستويف معايري التمويل، موردا تشجيعيا ينبغي أن يحفز املؤسسة عىل البحث 
عن موارد أخرى بجلب رشاكات داعمة يف املجاالت التقنية والثقافية واملادية لالرتقاء بأنشطة التفتح وإشعاع املؤسسة يف 

محيطها ؛
 ميكن للتالميذ أعضاء النادي، وبصفة تطوعية، املساهمة املادية التي يحددونها وفق إمكانياتهم وباختيارهم حسب نوعية 

النشاط املربمج قبليا ؛
 تكتيس الرشاكة الثقافية والتقنية أهمية بالغة يف تفعيل األندية الرتبوية عموما، ونادي الرتبية عىل حقوق اإلنسان خصوصا، 
حيث تتيح لجمعيات اآلباء والجمعيات الثقافية والفنية والرتبوية والتنموية، وكذلك لقطاعات الصحة والشباب والرياضة 
الرشاكة  إبقاء  دون  املؤسسات  مشاريع  ودعم  األندية  تأطري  يف  اإلسهام  واملقاوالت،  العمومية  واملكاتب  واملياه  والثقافة 

محصورة يف الدعم املادي؛
 تعد التنشئة االجتامعية مسؤولية متقاسمة بني األفراد واألرسة واملجتمع مبؤسساته وقطاعاته املختلفة، لذا يتطلب تفعيل 

نادي حقوق اإلنسان، باعتباره إطارا لتكوين الناشئة، االنفتاح عىل كافة الفاعلني والرشكاء باملحيط املدريس املوسع ؛
 تستطيع املؤسسة التعليمية بناء عالقات رشاكة مع فاعلني ينتمون إىل قطاعات وهيئات مختلفة تعنى بقضايا املواطنة 

والرتبية عىل حقوق اإلنسان ؛
 تتنوع الهيئات التي ميكن إرساء عالقات تعاون منظم أو إبرام رشاكة معها لتشمل جمعيات اآلباء، وقدماء تالميذ املؤسسة، 
والجمعيات الرتبوية والثقافية والفنية والرياضية، وجمعيات األحياء، والجمعيات املهنية، والجمعيات الحقوقية، والجمعيات 
النسائية، والتعاونيات، والجامعات املحلية، واملقاوالت، وقطاع اإلعالم والتواصل، ومؤسسات الرتبية والتكوين، والقطاعات 
الحكومية ذات الصلة )املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان، الصحة، والبيئة، والشباب والرياضة، واملياه، والفالحة، ...(؛

تتنوع املوارد التي توفرها الرشاكة لألندية لتشمل :
 املوارد البرشية : الخربة الفنية والتقنية، االستشارة، التأطري، التنشيط ؛

 املوارد املادية والعينية واللوجستية : وسائل العمل، التجهيزات، فضاء االشتغال ...؛
 املوارد املالية : بوساطة من جمعية داعمة أو عن طريق الجامعة املحلية، أو دعم من رشكاء وهيئات، أو مام تدره واجبات 

االنخراط ومداخيل املعارض والتظاهرات واألنشطة املدرة للدخل الخاضعة للمساطر املعمول بها يف املؤسسات الرتبوية.
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تقويم أنشطة نادي التربية
على المواطنة وحقوق اإلنسان

 يعترب التقويم مرحلة هامة يف سريورة العمل باألندية، ويهدف إىل تحديد فعالية العمل بهذه اآللية وتأثريها، ومدى مالءمة 
أهدافها، أثناء اإلنجاز أو عند نهايته، ويعتمد التقويم معايري ومؤرشات لقياس الفعالية أهمها :

 مدى مالءمة مرشوع النادي ألهدافه وللتوجهات املحلية والجهوية والوطنية ؛
املدة  املنجزة، ومدى مالءمة  العمليات  تناسق  والعمليات، ومدى  األهداف  بني  االنسجام  األهداف، ومدى  تآلف   مدى 

واملوارد والوسائل املرصودة للنتائج املرجوة؛
 مدى اإلنجاز الفعيل للعمليات املسطرة يف برنامج عمل النادي ونسب تحققها ؛

 مدى فعالية النتائج املحصل عليها مقارنة مع األهداف املسطرة ؛
 مدى نجاعة اإلنجازات املرتبطة باألنشطة والتوثيق واإلشعاع واإلعالم؛

الواسع من  الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان عىل قيم وسلوكات منخرطيه)اته( أو جمهوره   مدى تأثري عمل نادي 
الفئات املستهدفة ؛

 عىل ضوء هذه املعايري وغريها، ينبغي إعداد أدوات ووثائق لتقويم نتائج وحصيلة العمل باألندية )راجع بطاقة تقويم 
حصيلة األندية )1.6( من امللحق 1( ؛

 يتم إنجاز تقوميات مرحلية يف أفق وضع خطط لتخطي الصعوبات واإلكراهات املرصودة، باإلضافة إىل تقوميات إجاملية 
للوقوف عىل تأثري العمل بالنادي عىل وعي الفئات املستهدفة بقضايا حقوق اإلنسان ومتلكهم لها وانخراطهم يف الدفاع عنها 

وحاميتها ؛
ُه نسخ   يتم استثامر التقوميات املرحلية واإلجاملية قصد تطوير العمل بهذه اآللية، وينبغي إنجاز تقرير يف هذا الصدد، تُومَجَّ

ُر نسخ منه يف استمرار املرشوع للسنة املوالية. منه إىل املصالح اإلقليمية والجهوية، كام تُستمَثْممَ
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تعبئة المؤطرين المتطوعين

 متثل ثقافة التطوع جزءاًا من البناء االجتامعي الذي يشكل عوامل منو فردي واجتامعي ومؤسسايت، ورافدا أساسيا من روافد 
توظيف الطاقات التي ميتلكها املجتمع للمشاركة يف النهوض مبكانته، اليشء الذي يجعل من العمل التطوعي أقوى العوامل 
املؤثرة يف إعداد الجيل الجديد، ألنه يدخل ضمن تكوينهم خلقيا ونفسيا واجتامعيا، وهو الصيغة التفاعلية األمثل لتأكيد 

تكامل األدوار االجتامعية مبستوياتها املختلفة.
 يف ارتباط باألندية الرتبوية، يبقى التطوع يف تأطريها هو السمة الغالبة، لذا ينبغي اتخاذ إجراءات تشجيعية يف هذا الباب، 
واالعرتاف باملجهودات التي يبذلها املؤطرون يف تفعيل العمل بهذه اآلليات إلنجاز أنشطة الحياة املدرسية، ويف هذا الصدد 
يلزم إبداع أشكال محفزة للمؤطرين تقديرا لجهودهم وتشجيعا لهم عىل املزيد من البذل والعطاء ملا فيه صالح املتعلمني 

واملنظومة الرتبوية عموما. 
 تلعب اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان أدوارا هامة يف مواكبة ودعم وتأطري أندية الرتبية عىل حقوق 
اإلنسان مبختلف املؤسسات سواء بالتكوين أو التنظيم أو التشجيع أو تنظيم اللقاءات التقاسمية أو تزويد األندية باملراجع 

ووسائل العمل.
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خاتمـــة

يف  اإلنسان  املواطنة وحقوق  الرتبية عىل  أندية  بإرساء  الخاص  الدليل  يقدم هذا  إذ  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  إن 
املؤسسات التعليمية املدرسية ، فإنه يسعى إىل توسيع دائرة الوعي بقيم حقوق اإلنسان بأبعادها الكونية يف هذه املؤسسات. 
كام أنه يتطلع من وراء تقديم هذا العمل إىل أن تجتهد اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف استثامر ذيك 
وفعال ومستديم ألندية املواطنة وحقوق اإلنسان يف إطار من التفاعل مع املؤسسات الرتبوية القامئة محليا وإقليميا وجهويا. 
خاصة وأن آليات الحياة املدرسية -ويف مقدمتها األندية- تتيح فرصا هائلة ومالمئة لترشيب قيم املواطنة وحقوق اإلنسان 

وتوسيع الوعي بفضائل السلوك املدين مبفهومه الشامل.

وإذا كان من الواجب تثمني املجهودات واملبادرات التي قامت وتقوم بها اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
يف هذا املجال مع رشكائها املختلفني فإن األمل واسع يف أن يتم العمل عىل تعزيز هذه املجهودات عرب :

 الحرص عىل تحقيق االنسجام والتناغم والتكامل ما أمكن بني مجمل الربامج املعتمدة من لدن اللجن الجهوية وتوحيد آليات 
االشتغال وأساليب املتابعة والتقويم وبالتايل رضورة العمل الجامعي عىل تحقيق الرؤية املوحدة واملتناغمة ما أمكن ؛

 الحرص، يف مجايل البناء والتقويم، عىل تدقيق املؤرشات، ترجمة ملبدأ »العمل بالتعاقد« التي تبقى الرشاكة إحدى قنواته 
األساسية؛

املعريف  الرتاكم  لتوفري  املواطنة وحقوق اإلنسان والسلوك املدين  العلمي يف مجال قيم  الرتبوي والبحث  البحث   تشجيع 
والعميل الشتغال هذه األندية وتنشيطها ؛

وحقوق  املواطنة  بأندية  التعريف  يف  ومرئية  ومسموعة  مكتوبة  واإلعالمية  الرتبوية  للمنابر  والدؤوب  الجيد  االستثامر   
اإلنسان ومجهوداتها ؛

 تخصيص جوائز محلية وإقليمية وجهوية ووطنية للتجارب الرائدة بني أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان.

إن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان إمنا يرسخ بهذا الدليل قناعته بأن هذه اآلليات، ميكنها، إذا ما أحسن توظيفها، أن تنتج 
الفاعلني/املواطنني املتشبعني بقيم ومبادئ حقوق اإلنسان، كام ميكنها أن تنتج الكفاءات الشابة التي تخدم نفسها ووطنها 

عىل السواء.
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ملحق الوثائق العملية
إلرساء نادي التربية

على المواطنة وحقوق اإلنسان

1.1. نموذج إعالن العزم على تأسيس النادي

إعـــــــــالن

يف إطار النهوض بثقافة حقوق اإلنسان وتنويع آليات ترسيخ مبادئها وأهدافها، ورغبة يف إتاحة الفرصة للمتعلمني قصد إبراز 
مواهبهم، وصقل مهاراتهم، ودعم تعلامتهم، يف جو تربوي يسوده التعاون، ويشجع املبادرة واالجتهاد، تعلن إدارة املؤسسة 
إىل عموم التالميذ واألطر اإلدارية والرتبوية باملؤسسة أنها تعتزم، بتنسيق مع املجلس الرتبوي ومجلس التدبري، إحداث نادي 

الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان،

فعىل أعضاء هيئة التدريس واإلدارة الراغبني يف تأطري هذا النادي، والتالميذ الراغبني يف االنخراط فيه، تقديم طلباتهم إىل 
اإلدارة تضع رهن  أن  الطلبات، علام  لتلقي  الساعة( كآخر أجل  الساعة )تحدد  اليوم( يف  )يحدد  يوم  املؤسسة قبل  إدارة 

إشارتكم كافة املعلومات الرضورية حول هذا املوضوع.

هذا وسينعقد الجمع العام التأسييس لنادي الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان يوم )يحدد اليوم( عىل الساعة )تحدد 
الساعة( ب )يحدد مكان االنعقاد(.

اإلدارة
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1.2. نموذج إعالن عن تأسيس النادي

إعـــــــــالن

تعلـن إدارة املؤسسة إىل عموم التالميذ واألطر اإلدارية والرتبوية باملؤسسة أنه تم تأسيس نادي الرتبية عىل املواطنة وحقوق 
اإلنسان، بعد انعقاد الجمع العام التأسييس يوم )يحدد اليوم( عىل الساعة )تحدد الساعة( تم خالله انتخاب مكتب النادي 

وتوزيع املهام بني أعضائه، وانتداب مؤطري النادي ومنسقي اللجان الوظيفية وفرق العمل.

وقد مرت جميع هذه العمليات يف جو تربوي دميقراطي يسوده الشعور باملسؤولية واإلحساس باالنتامء الجامعي، وأفرزت 
الهيكلة التالية: 

)تحدد الهيكلة مع ذكر أسامء القامئني عىل مختلف الهياكل(
هذا ويبقى باب االنخراط مفتوحا يف وجه عموم التالميذ وهيئة التدريس واإلدارة. 

فعىل الراغبني يف االنضامم إىل النادي االتصال مبارشة بالسيد)ة( )يحدد اسم املكلف)ة(، أو بأعضاء املكتب املسري.

اإلدارة
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1.3. بطاقة عناصر مشروع النادي

األكادميية : ................................................. النيابة : .................................................

املؤسسة : ............................................................... النادي : ...............................................................

املوسم الدرايس : ............................ / ............................

 األهداف العامة للنادي : ....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

 األنشطة المزمع إنجازها : .................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 النتائج المنتظرة من األنشطة : ......................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 الفئات المستفيدة من األنشطة : .................................................................................................
........................................................................................................................................................................

 المتدخلون ونوع إسهامهم : .........................................................................................................
........................................................................................................................................................................

 الوسائل والموارد الواجب تعبئتها : ..............................................................................................
........................................................................................................................................................................

 آليات التأطير واالشتغال : .................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 التمويل ومصادره : ..............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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1.4. نموذج برنامج عمل

األكادميية : ................................................. النيابة : .................................................

املؤسسة : ............................................................... النادي : ...............................................................

املوسم الدرايس : ............................ / ............................

ر ت )*(      موضوع النشاط )**(          فترة اإلنجاز        المتدخلون        الفئات المستفيدة        كلفة النشاط          مالحظات

  1   

2   

3   

4   

5   

6   

      ...   

)*( : الرقم الرتتيبي للنشاط

)**( : يحدد املوضوع العام للنشاط دون تحديد التفاصيل املرتبطة به، عىل اعتبار أن هناك بطاقة تفصيلية للنشاط )امللحق 

املوايل(
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1.5. بطاقة نشاط النادي

األكادميية : ................................................. النيابة : .................................................

املؤسسة : ............................................................... النادي : ...............................................................

املوسم الدرايس : ............................ / ............................

 رقم النشاط : .........................................................................................................................................
...................................................................................................   )كما هو وارد في برنامج العمل(

 موضوعــه : .............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

 أهدافــــــــه : ...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 الفئات المستفيدة : ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

العمليات المبرمجة      فترات اإلنجاز      الوسائل المعينة      المسؤولون عن اإلنجاز      المتدخلون      التمويل
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1.6. بطاقة تقويم حصيلة النادي

األكادميية : ................................................. النيابة : .................................................

املؤسسة : ............................................................... النادي : ...............................................................

املوسم الدرايس : ............................ / ............................

 أهداف النادي )توضع عالمة x قبل األهداف المبرمجة فعال، مع إضافة أهداف 
النادي التي لم يتضمنها الجدول(

األنشطة المنجزة لتحقيقها X      األهداف      

.......................................................................         استثامر التعلامت يف الحياة العملية   

.......................................................................         تحمل املسؤولية واملامرسة الدميقراطية   

.......................................................................         تقوية االنتامء إىل الجامعة واملؤسسة واملجتمع  

.......................................................................         دعم املبادرة الفردية والرتبية عىل العمل الجامعي  

.......................................................................         إذكاء روح التعلم التعاوين والتثقيف بالنظراء  

.......................................................................         الرتبية عىل إبداء الرأي واحرتام الرأي اآلخر   

.......................................................................         تنمية امليول واملواهب وصقلها    

.......................................................................         معالجة ظواهر االنحراف وتنمية السلوكات السليمة   

.......................................................................         تنمية مهارات التواصل والحوار    

.......................................................................         تنمية قدرات التنظيم والتدبري والربمجة والتقويم  

.......................................................................         تعزيز االنفتاح عىل املحيط الخارجي   

.......................................................................   .......................................................................        

.......................................................................   .......................................................................        



الجزء الثاني: مــــالحــــق الــــدلــــيــــل

دلـــيـــــــــل أنــــــديـــة الــــــتـــربـــية عـــلــــــى الـــمـــواطـــنـــة وحـــقـــوق اإلنــــــســــــــــــــــان

43 

 إنجاز أنشطة برنامج عمل النادي )توضع عالمة x في الخانة المناسبة وتسجل 
المالحظات عند االقتضاء(

مالحظات غير منجزة      منجزة      األنشطة المسطرة في برنامج العمل  

النشاط 1 ........................................................ 

النشاط 2 ........................................................ 

النشاط 3 ........................................................ 

النشاط 4 ........................................................ 

النشاط ...........................................................

 المتعلمون المنخرطون والمستفيدون من أنشطة النادي

إناث ذكور  عدد المستفيدين من األنشطة  إناث  ذكور  عدد المنخرطين في التأطير 

املجموع : ..................................   املجموع : .....................................   

عدد املتعلمني باملؤسسة : .............     

 أهم الدروس والعبر المستخلصة من تجربة النادي )المزايا، الصعوبات، اإلكرهات، 
الحلول، ...(

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

 أهم المقترحات لتطوير النادي مستقبال على ضوء التجربة ونتائج التقويم
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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1.7. نموذج للبرمجة السنوية ألنشطة نادي التربية على 
المواطنة وحقوق اإلنسان

األكادميية : ................................................. النيابة : .................................................

املؤسسة : ............................................................... النادي : ...............................................................

املوسم الدرايس : ............................ / ............................

 األنشطة             نونبر             دجنبر            يناير            فبراير            مارس            أبريل            ماي             يونيو

النشاط 1                         
             

النشاط 2                         
             

النشاط 3                         
             

النشاط 4                         
             

النشاط 5                         
             

النشاط 6                         
             

النشاط 7                         
             

النشاط 8                         
             

النشاط 9                         
             

النشاط 10                       
               

النشاط ....                       
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1.8. عناصر التقرير الدوري والسنوي ألنشطة النادي

 األنشطة المنجزة

1.1. أنشطة مسطرة في برنامج العمل

 عدد األنشطة وطبيعتها ؛
 فرتات اإلنجاز ؛

 املتدخلون ؛
 الفئات املستهدفة ؛

 ظروف اإلنجاز ؛
 نسبة اإلنجاز ...

1.2. أنشطة غير مسطرة في برنامج العمل

 عدد األنشطة وطبيعتها ؛
 فرتات اإلنجاز ؛

 املتدخلون ؛
 الفئات املستفيدة ؛

 ظروف اإلنجاز ...

األنشطة غير المنجزة
 عدد األنشطة وطبيعتها ؛

 أسباب عدم اإلنجاز ؛
 اإلجراءات والتدابري املتخذة ...

مالحظات واقتراحات
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ثانيا : ملحق تقنيات تنشيط نادي 
التربية على المواطنة وحقوق 

اإلنسان

2.1. أهمية التنشيط ومفهومه

تكتيس تقنيات التنشيط les techniques d’animation، عىل اختالف أنواعها وآليات اشتغالها، أهمية كبرية يف التعامل مع 
جميع الفئات املستهدفة من ورشات التكوين أو التدريس أو التدريب، وجعلهم أعضاء فاعلني ومشاركني يف بناء األنشطة 
وإنجازها والتعبري عن اآلراء واملواقف، واتخاذ القرارات، واإلسهام يف التقويم. ويُحدد مفهوم التنشيط عادة بكونه مجموعة 
من العمليات التي يُتوخى منها تحريك دينامية الجامعة وإرشاك  املستهدفني يف تحقيق األهداف الرتبوية معرفية كانت أو 

وجدانية أو سلوكية. 

ويستهدف استعامل تقنيات التنشيط إضفاء الحيوية والنشاط عىل املجموعة املستهدفة لتحقيق أكرب قدر من التواصل بني 
أعضائها والرفع من فعاليتها ومردوديتها، مام يرفع اإلنتاجية يف أجواء تفاعلية وتواصلية يسودها االحرتام والتقدير والتفاهم 
والود واملرح ... بعيدا عن التعصب واإللزام والفرض املفيض إىل امللل والرتابة أو االتكالية أو السطحية أو الضجر أو الرصاع ... 
وتعترب الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان من املجاالت التي يحسن باملرشفني عليها ومنشطيها التوسل بأكرب قدر ممكن 
من تقنيات التنشيط الحديثة، وذلك من أجل متليك قيم ومفاهيم حقوق اإلنسان للفئات املستهدفة وتعريفهم بقضاياها 
ومساعدتهم عىل متثلها بغرض احرتامها الدفاع عنها. وتعترب أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان من أهم اآلليات التي 
ترفع تقنيات التنشيط من فعاليتها وتسهم من داخلها يف إرساء التعلم الذايت والتحفيز عىل التفاعل واملشاركة وشد االنتباه 

وخلق الحاجة املستمرة إىل املعرفة واملبادرة.

وبديهي أن يتم تكييف تقنيات التنشيط بحسب سن ومستوى وأوضاع الفئات املستهدفة. كام أن فعالية هذه التقنيات 
مرتبطة مبدى متلك املنشطني آللياتها وأساليب توظيفها وتوفري أدواتها العملية.

وليك تحقق تقنيات التنشيط يف مجال الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان داخل أنديتها أهدافها وجب الحرص عىل ربط 
التنشيط باملوضوع املقرتح، وصياغته بأسلوب واضح ومركز ومشوق، فضال عن ضبط الوقت، وتوفري الوسائل والدعامات 

املساعدة عىل إنجازه. 

2.2. نماذج من تقنيات التنشيط

تتعدد تقنيات التنشيط الحديثة، ونكتفي هنا باإلشارة إىل أبرز النامذج التي ميكن توظيفها يف تنشيط أندية الرتبية املواطنة 
وحقوق اإلنسان سواء باملدرسة أو الثانوية أو الجامعة أو دور الشباب :
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 )Le Brainstorming( الزوبعة الذهنية أو العصف الذهني 
تقوم تقنية الزوبعة الذهنية عىل إرشاك الفئة املستهدفة يف املناقشة بهدف إنتاج واقرتاح أفكار بشكل جامعي، أو إليجاد 

.)situation-problème( حلول ملوقف أو وضعية – مشكلة
وتستند هذه التقنية إىل جملة من الرشوط أو املبادئ منها:

1( عرض املنشط املشكلة أمام املجموعة وتوضيحها وتحديد عنارصها ؛
2( إدالء كل مشارك بآرائه واقرتاحاته دون حكم أو نقد لآلخرين ؛

3( تأجيل نقد أفكار املشاركني إىل أن يتم االستامع لكل املساهامت ؛
4( تحفيز املتدخلني عىل التعبري وعدم إيقافهم وحرص الطاقة التعبريية لديهم ؛

5( العمل عىل إغناء النقاش بإتاحة الفرصة الستقطاب األفكار واالقرتاحات بكرثة وغزارة ؛
6( جمع األفكار والتدخالت وتدوينها؛

7( تحليل األفكار واالقرتاحات يف النهاية للخروج باستنتاجات مشرتكة.

 )La résolution des problèmes( حل المشكالت 
هي تقنية تنشيط يوزع خاللها املشاركون إىل مجموعات صغرى )3 أو 4 أفراد( من أجل مناقشة مشكلة معينة أو البحث عن 
حل لهذه املشكلة يتم عرضه عليهم. وتتحدد أدوار املنشط واملشاركني بالنسبة لهذه التقنية عرب ثالث مراحل قبل اإلنجاز، 

أثناء اإلنجاز، بعد اإلنجاز :
بالنسبة للمنشط إعداد دقيق للمشكلة

- تقديم النشاط وشكليات العمل ؛
- تدبري الوقت وضبطه. تقويم الحلول املقرتحة للمشكل ؛

- تسجيل وتدوين الحلول للخروج مبلف حول املوضوع.
بالنسبة للمشاركني املساهمة يف اإلعداد 

- تنظيم التقارير بشكل يسمح بتحليلها واملقارنة بينها ؛
-الرتايض حول الحل األكرث واقعية. مناقشة وتقويم الحلول املقرتحة مبوضوعية.

 )Discussion en étapes( المناقشة على مراحل 
هي تقنية تنشيط تتيح اإلحاطة بجوانب موضوع معني عرب مراحل ومستويات، حيث يتم إنتاج مجموعة من املساهامت، 
عن طريق توزيع املشاركني إىل مجموعات للعمل، ملدة محددة، تقوم خاللها كل مجموعة بدراسة وبحث كل مرحلة من 
مراحل املوضوع وتقديم مقرتحات عملية فيها. وبعد ذلك يتم املوازنة بني مختلف اإلنتاجات الستنتاج خالصات نهائية تنال 

موافقة األغلبية. 

)L’étude des cas( تقنية دراسة الحالة 
تتعلق هذه التقنية بدراسة حالة معينة نفسية أو اجتامعية أو سياسية أو اقتصادية أو مادية أو فكرية؛ وغالبا ما تكون من 
واقع الحياة اليومية أو املهنية أو العلمية، تستوجب قرارا أو حال معينا. وتسمح بالتعاطي املوضوعي والواقعي مع الحالة، 

سواء ما تعلق بتحليل الحالة أو اقرتاح الحلول أو إنجازها وتتبعها. 
وتقوم هذه التقنية عىل التايل:

- يحدد املنشط)ة( الحالة موضوع التنشيط بدقة، تحضريا التخاذ قرارات والتامس حلول. ويعرضه عىل الفئة املستهدفة من 
النشاط مع تبيان املطلوب منهم. وميكن العمل باملجموعات يف هذه التقنية.
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- يقرأ موضوع الحالة أو نصها من قبل املجموعات أو جامعة النادي، ثم يرشع يف تحليله ودراسته وفهمه، ثم تقدم الحلول 
والقرارات واملساهامت بعد أن يغري بعض األفراد اقرتاحاتهم أو حلولهم أو قراراتهم بناء عىل الحوار واإلقناع بوجهة النظر 

األخرى لزمالئهم أثناء التحليل والدراسة والفهم.
- ينظم املنشط)ة( التدخالت، ويوجهها إىل صلب املوضوع وحرصها داخله، ثم يجمع مساهامت التدخالت.

- يقوم املنشط)ة( مبعية جامعة النادي بحرص املقرتحات والقرارات والحلول املتفق عليها مع تعليلها والعمل عىل تدوينها 
وتوثيقها للتطبيق أو املتابعة.

)Le jeu de rôles( تقنية المحاكاة بلعب الدور 
الدراسة واستيعابه ثم متثيله وتشخيصه. ولذلك  هي تقنية تنشيط تقوم عىل تخيل واستحضار مجتمع الظاهرة موضوع 
فهي تتيح لألشخاص تقمص األدوار والتكيف معها. ومثال ذلك أن تُقدم القضايا الخاصة بحقوق اإلنسان عىل شكل متثيليات 
محددة األدوار أو عىل شكل حوارات بني أطراف مختلفة ذات مواقف متنوعة من نفس املوضوع، ويكون مجال النادي مبثابة 

الخشبة التي تقدم فيها التمثيليات. وميكن تحديد أدوار املنشط)ة( واملشاركني كالتايل: 
املراحل : قبل اإلنجاز أثناء اإلنجاز بعد اإلنجاز

 بالنسبة للمنشط)ة( :
- تقديم وضعية ملموسة من الواقع املعيش إلبراز التمثالت واملواقف والقيم املراد التعبري عنها.

- اختيار املمثلني واألدوار.
- تصميم للعب األدوار.

- تقديم شكليات اللعب.
- إعطاء انطالقة اللعب.

- تدبري الوقت.
- مطالبة كل ممثل أن يوضح ما يريد التعبري عنه من خالل تقمص الدور.

- مطالبة املشاهدين بتحديد املشاهد التي أثارت انتباههم.
- تركيب اآلراء املعرب عنها.

- إعطاء خالصة نهائية مطابقة لألهداف املحددة يف البداية.

 بالنسبة للمشاركين :
- التطوع بتمثيل األدوار واالستعداد للتفاعل مع املمثلني اآلخرين وتقمص متطلبات املوقف.

- الحرص عىل التعبري عن املواقف والعواطف واآلراء.
- قبول الحلول املقرتحة بعد استطالع كافة اآلراء وخاصة آراء الفئة التي متثل املشاهدين.

 تقنية فليبس Philips 6×6: تقوم هذه التقنية على:
- توزيع مجموعة النادي إىل مجموعات تضم ستة أعضاء، تتداول كل مجموعة يف موضوع التنشيط ملدة ست دقائق مبعدل 

دقيقة لكل عضو.
- تختار كل مجموعة منشطا)ة( ومقررا)ة( وناطقا)ة( باسمها.

- يحاور املنشط)ة( األعضاء مبعدل دقيقة لكل عضو حول املوضوع التعلمي ؛
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- يدون املقرر عىل ورقة كبرية ما يدور يف كل حوار، ويعمل عىل تفادي املعلومات واألفكار املكررة، وذلك بخط عريض واضح 
حتى يُعرض العمل عىل أنظار جامعة النادي.

- عند انتهاء املحاورات تعاد قراءة التقارير، ويناقشها أعضاء الفرق وينقحونها ويعدلونها ملدة خمس دقائق.
- يعلق كل ناطٍق تقريرمَ مجموعته ويقرأه عىل جامعة النادي.

* وهناك من ميارس هذه التقنية وفق األصل حيث يجتمع املقررون لعرض نتائج مجموعاتهم، تحت إرشاف املنشط)ة(، يف 
حني يتابع األعضاء اآلخرون يف كل مجموعة عمل املقررين يف صمت. ثم يرجع املقررون إىل مجموعاتهم ملواصلة الحوار 
الخالصات  وتُقدم  آراءهم ويصححونها  ويعدلون  األخرى  املجموعات  مقرري  تقدميه من طرف  تم  ما  والتباحث يف ضوء 

النهائية ثم تُركب يف تقرير جامع مشرتك.

)technique de regroupement(  4.3 تقنية التجميع 
وهي تقنية تقليدية كالسيكية، تعتمد عىل تقسيم مجموعة النادي إىل مجموعات صغرية تضم ثالثة أعضاء أو أربعة وفق 
اختيارهم يف االنضامم إىل هذه املجموعة أو تلك، غري أن هذا االختيار أصبح مبنيا عىل التقويم التشخييص، الذي ميكن كل 
متعلم من معرفة املجموعة التي ميكن أن ينضم إليها انطالقا من ميله إىل تشخيص معني. كام ميكن للمنشط)ة( أن يوزع 

األعضاء إىل مجموعات بناء عىل ذلك التقويم التشخييص  ويتبع اإلجراءات التالية:
- ميد املنشط)ة( املجموعات بالوثائق واملعينات الالزمة يف موضوع التنشيط، ويطلب منها دراستها بني أعضائها مع إنجاز 

تقرير حول التحليل ونتائجه؛ لتشارك به املجموعة يف إنجاز التقرير الرتكيبي النهايئ للنادي.
- تقوم كل مجموعة مبناقشة وتحليل املوضوع داخل غالف زمني ميتد ما بني 10 إىل 20 دقيقة حسب وثرية التعلم ودقته 

ومستوى الفئة املستهدفة.
- تعرض كل مجموعة نتائج تحليلها وعملها عىل النادي يف دقيقتني أو ثالث، مام يوجب الرتكيز والضبط والدقة والرسعة يف 

العرض.
- يساعد املنشط)ة( الفئة املستهدفة عىل إنجاز تقرير تركيبي من تقارير املجموعات، مع إغنائه وإثرائه مبعطيات ومعلومات 
ومعارف جديدة إن كانت رضورية والزمة، حيث ينتدب املنشط)ة( عضوا لكتابة التقرير الرتكيبي ثم تتم قراءته وتسجيله 

عند باقي األعضاء للرجوع إليه وتوظيفه.

مالحظة : هذه مجموعة من نماذج تقنيات التنشيط، وهناك تقنيات أخرى يمكن لمنشطي األندية 
وأعضاء فرقها ومجموعات عملها أن تبحث عنها وتوظفها بما يالئم حاجاتها.
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ثالثا :ملحق األطر المرجعية

متثل األطر املرجعية للرتبية عىل حقوق اإلنسان أساسا رضوريا وال محيد عنه لبناء برامج هذه الرتبية وإرسائها عىل قواعد 
صلبة. لذلك اختار هذا الدليل أن يعتمد عىل اإلطار الدويل واإلطار الوطني كمرجعيتني هامتني يف هذا املجال.

3.1 المرجعيات الدولية :

 التعليم يف مجال حقوق اإلنسان
ا مستقراًا وجدت إنساناًا مطمئنًّا  يعترب الحفاظ عىل حقوق اإلنسان حجر الزاوية يف استقرار أي مجتمع، فأينام وجدت مجتمعاً
عىل حقوقه. ومام ال شك فيه أن لتعليم حقوق اإلنسان لكل فرد من أفراد املجتمع وإدخالها يف ثقافته وتحويلها إىل واقع، 
مردوداًا كبرياًا يف تعزيز فهم حقوقه أوال، واحرتامها والحفاظ عليها والشعور بالكرامة والحرية ثانيا، مام يدفعه إىل املشاركة 

بفعالية يف تنمية وطنه ورفاهية مجتمعه وحفظ السالم.

وقد نص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، الذي أقرته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف العارش من دجنرب 1948 يف مادته 26 
فقرة 2 عىل أنه » يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان، وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان والحريات 
الدينية، وأن تؤيد  العرقية أو  الفئات  التفاهم والتسامح والصداقة بني جميع األمم وجميع  األساسية، كام يجب أن يعزز 

األنشطة التي تضطلع بها األمم املتحدة لحفظ السالم«.

وقد نصت املادة 19من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل أن »لكل إنسان الحق يف اعتناق آراء دون 
مضايقة. ولكل إنسان الحق يف حرية التعبري، ويشمل هذا الحق حرية التامس مختلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقيها 

ونقلها إىل اآلخرين«.

وقد ذهب العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف نفس االتجاه، إذ جاء يف املادة 1/13 » تقر 
الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل فرد يف الرتبية والتعليم وهي متفقة عىل وجوب توجيه الرتبية والتعليم إىل اإلمناء 

الكامل للشخصية اإلنسانية وعدم املس بكرامتها وإىل توطيد احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية«.

باإلضافة إىل ذلك تحتوي العديد من معاهدات حقوق اإلنسان عىل بنود تتعلق بتعليم حقوق اإلنسان. وتشمل هذه البنود 
التعاهدية املادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل، واملادة 10 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، واملادة 10 
من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واملادة 7 من اتفاقية 
القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي. وعالوة عىل ذلك، طورت بعض الهيئات التعاهدية قواعد إرشادية عامة إلعداد 

التقارير والتعليقات العامة التي تتعلق بتعليم حقوق اإلنسان، والتدريب واإلعالم العام.

ويؤكد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف الديباجة أن تعليم حقوق اإلنسان ليس حقا فحسب، بل مسؤولية أيضا : »أن 
يسعى جميع أفراد املجتمع وهيئاته، واضعني هذا اإلعالن نصب أعينهم عىل الدوام، ومن خالل التعليم والرتبية، إىل توطيد 

احرتام هذه الحقوق والحريات«.
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وقد دعت الجمعية العامة لألمم املتحدة، الحكومات واملنظامت غري الحكومية والجمعيات املهنية، وكل قطاعات املجتمع 
املدين األخرى، إىل تركيز جهودها يف خالل فرتة تعليم حقوق اإلنسان والتدريب واملعلومات العامة. )انظر الئحة الصكوك 
واملواثيق الدولية يف الفقرة 3.3(. إضافة إىل ذلك نجد العديد من الوثائق والنصوص الخاصة باملجال الرتبوي صادرة عن 

الجمعية العامة لألمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة:
 العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، املادة 13 

 االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي، املادة 7
 اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، املواد 5 )فقرة أ( و 10 )فقرة ج(

 اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 8
 اتفاقية حقوق الطفل والسيام املادة 29 التي تعترب تكريسا دوليا واضحا للرتبية عىل حقوق اإلنسان باعتبارها حقا من 

حقوق اإلنسان ) الفقرات : أ – ب – د (.

إىل جانب مبادرات كربى لألمم املتحدة تتمثل أساسا يف :
 أهداف الربنامج العاملي للتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان 2005 – 2017.

 اإلعالن العاملي للرتبية والتكوين يف مجال حقوق اإلنسان، الذي انطلق مببادرة مشرتكة من املغرب وسويرسا، ودعم دول 
أخرى، عرفت الحقا ب »قطب الرتبية والتكوين عىل حقوق اإلنسان«.

3.2 المرجعيات الوطنية :

3.2.1. الدستور المغربي :

أفرد الدستور املغريب لفاتح يوليوز 2011 أهمية خاصة لحقوق اإلنسان واملواطنة وللرتبية عليها، وهذا ما تؤكده الفصول 
التالية :

الفصل 37 : عىل جميع املواطنني واملواطنات احرتام الدستور والتقيد بالقانون، ويتعني عليهم مامرسة الحقوق والحريات 
التي يكفلها الدستور بروح املسؤولية واملواطنة امللتزمة، التي تتالزم فيها مامرسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات.

الفصل 161 : املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتوىل النظر يف جميع القضايا املتعلقة 
بالدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات وحاميتها، وبضامن مامرستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات 
املواطنات واملواطنني، أفرادا وجامعات، وذلك يف نطاق الحرص التام عىل احرتام املرجعيات الوطنية والكونية يف هذا املجال.

الفصل 33 : عىل السلطات العمومية اتخاذ التدابري املالمئة لتحقيق ما ييل :
 توسيع وتعميم مشاركة الشباب يف التنمية االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للبالد؛

 مساعدة الشباب عىل االندماج يف الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم املساعدة ألولئك الذين تعرتضهم صعوبة يف التكيف 
املدريس أو االجتامعي أو املهني ؛

 تيسري ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة واألنشطة الرتفيهية، مع توفري الظروف املواتية لتفتق 
طاقاتهم الخالقة واإلبداعية يف كل هذه املجاالت.

الفصل 34 : تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إىل األشخاص والفئات من ذوي االحتياجات الخاصة.
الحياة االجتامعية  الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم يف  إعادة تأهيل األشخاص   

واملدنية، وتيسري متتعهم بالحقوق والحريات املعرتف بها للجميع.
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3.2.2. خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان:

حددت الخطة يف محورها الثاين الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية األهداف والتدابري التي ستمكن 
من إرساء منظومة تربوية جيدة داعمة للمواطنة واملساواة والتنمية املستدامة، كام ييل :

األهداف : 
 ترسيخ وتعزيز الرتبية عىل حقوق اإلنسان، والنهوض بأوضاع الطفولة واحرتام حقوقها، والرتبية عىل املواطنة وعىل املساواة 

واإلنصاف وتكافؤ الفرص يف منظومة الرتبية والتعليم؛
 جعل املؤسسات التعليمية والتكوين املهني فضاءات مندمجة، منفتحة، سهلة الولوج وضامنة لتكافؤ الفرص برشيا ومجاليا 

ومجتمعيا وثقافيا ولغويا؛
 جعل املنظومة التعليمية أداه لتكريس ثقافة املساواة واملواطنة والدميقراطية وحقوق اإلنسان؛

 مناهضة العنف والتمييز داخل الفضاء والحياة املدرسيني.

التدابير : 
 تفعيل مضامني »األرضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان« املتصلة مبحور الرتبية ؛

 مالءمة النظام الجديد للتكوين املستمر مع متطلبات نرش ثقافة التعدد والتسامح ونبذ الكراهية والتطرف؛
ثقافة  ومتطلبات نرش  الدستور  مقتضيات  مع  ومالءمتها  املستمر  والتكوين  التكوين  وبرامج  الدراسية  املناهج  مراجعة   

التعدد والتسامح ونبذ الكراهية والتطرف وحذف كل صيغ التمييز املبني عىل النوع أو اللغة؛
 إدماج املقاربة الحقوقية يف جميع األنشطة املندمجة ؛

 إيجاد آليات إدارية تحفز املدرسني عىل املشاركة الفعالة يف املشاريع املدرسية والرتبوية وتسمح بتوسيع مشاركة التالميذ 
فيها.

3.2.3. األرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان :

تعترب األرضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان مرشوعا حقوقيا وثقافيا وبيداغوجيا يرمي إىل إشاعة هذه الثقافة 
باعتبار أن :

للنهوض  التطور والتغيري االجتامعي ودينامية اإلصالح والتأهيل،  الرتبية عىل حقوق اإلنسان تندرج ضمن اسرتاتيجيات   «
بالتنشئة  املكلفة  املؤسسات  اإلنسان من طرف  قيم حقوق  لُّك  متمَ الحدايث، عرب  والدميقراطي  التنموي  املجتمعي  باملرشوع 
االجتامعية، خاصة للناشئة، يف مجاالت التكوين األسايس )املدريس واألرسي ...( وجعلها موجهة للسياسات العمومية ولكل 

متدخل يف مجال التنشئة والرتبية والتكوين.

ولكون الصريورة الرتبوية تستهدف األطفال واليافعات واليافعني، يف طور التنشئة وبناء الذات والشخصية وتنمية الكفايات 
املعرفية والتواصلية والحياتية، فهي مؤهلة الستيعاب واستبطان ومتثل قيم ومبادئ ثقافة حقوق اإلنسان، مام يشكل ضامنة 
أساسية للنهوض بأوضاع حقوق اإلنسان ببالدنا وتحصينها ضد الخروقات املاسة بحقوق األفراد والجامعات، وتيسري التسامح 

والتضامن والحرية واملساواة واحرتام القانون والحقوق«.
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وقد اقرتحت األرضية عمليات قابلة للتحقق، ستمكن من بلوغ األهداف املنشودة، ومن ضمنها :
 إنتاج دعامات بيداغوجية للرتبية عىل حقوق اإلنسان ؛

 مأسسة الرتبية عىل حقوق اإلنسان يف قطاعات الشباب والطفولة.

3.2.4. الظهير الشريف والنظام الداخلي المنظم للمجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان :

أناط الظهري الرشيف 1.11.19 باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان وآلياته الجهوية مهمة حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها، 
وأقر إحداث مجموعة عمل مكلفة بالنهوض بثقافة حقوق اإلنسان.

3.2.5. التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان في وثائق وزارة التربية 
الوطنية :

طابعا  تتخذ  اإلنسان  حقوق  عىل  الرتبية  بدأت  الدراسية،  الربامج  يف  ومفاهيمها،  اإلنسان  حقوق  مبادئ  تعزيز  أجل  من 
املدرسات  بعض  واستفاد  اإلنسان،  حقوق  عىل  الرتبية  مجال  يف  املفيدة  املراجع  وبعض  األدلة  صدرت  حيث  مؤسساتيا 
واملدرسني من التكوين، وصدرت بعض املذكرات التوجيهية املنظمة للرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان، واملذكرات التي 
تحث عىل االحتفال باليوم العاملي لحقوق اإلنسان. كام يسجل أن التجربة التي حملتها أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق 
اإلنسان ساهمت يف إشاعة ثقافة حقوق اإلنسان والنهوض بها. ونجد أهم التوجهات - يف هذا املجال- منصوصا عليها يف 

املراجع األساسية التالية:

 الميثاق الوطني للتربية والتكوين:  ويؤكد –خصوصا – على ما يلي:
اهتداء نظام الرتبية والتكوين مببادئ قيم العقيدة اإلسالمية وقيم املواطنة وحقوق اإلنسان التي تتوخى تكوين املواطن)ة( 
املتصف باالستقامة، واملتسم باالعتدال والتسامح، والشغوف بطلب العلم واملعرفة يف أرحب آفاقهام، واملتعطش لالطالع 
واإلبداع، واملطبوع بروح املبادرة اإليجابية واإلنتاج النافع، واملتشبع بالرغبة يف املشاركة اإليجابية يف الشأن العام والخاص 

والوعي بالواجبات والحقوق.

تفاعل نظامنا الرتبوي مع مقومات هويته املغربية يف تعدديتها وتنوعها، يف انسجام وتكامل وانفتاح عىل معطيات الحضارة 
اإلنسانية وما تزخر به من ثقافة تكرس حقوق اإلنسان.

وقوف املربني واملربيات واملجتمع برمته تجاه املتعلامت واملتعلمني عامة، واألطفال خاصة، موقفا قوامه التفهم واإلرشاد 
القيم  واستيعاب  االجتامعي،  االندماج  عىل  وتنشئتهم  والعملية،  الفكرية  لسريورتهم  التدريجية  التقوية  عىل  واملساعدة 

الدينية والوطنية واملجتمعية.

سعي املدرسة املغربية الوطنية الجديدة واملتجددة إىل أن تكون مفعمة بالحياة، بفضل عمل تربوي نشيط ودينامي، يقطع 
مع التلقي السلبي، ويعتمد التعلم الذايت، والحوار واملشاركة يف االجتهاد الجامعي.
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احرتام املبادئ والحقوق املرصح بها للطفل واملرأة واإلنسان بوجه عام، كام تنص عىل ذلك املعاهدات واالتفاقيات واملواثيق 
الدولية التي صادق عليها املغرب، وتخصص برامج وحصص تربوية مالمئة للتعريف بها، والتمرن عىل مامرستها وتطبيقها 

واحرتامها.
البوادي  إناثا وذكورا، يف  للجميع،  التعليم  أمامهم، وضامن حق  الفرص  وتكافؤ  واملواطنني  املواطنات  بني  املساواة  تحقيق 

والحوارض، طبقا ملا يكفله الدستور.

الكتاب األبيض :
لتطوير  اسرتاتيجيا  اختيارا  منه  جاعال  بالغة  أهمية  اإلطار(  الوثيقة  )أنظر  القيم  عىل  الرتبية  ملدخل  األبيض  الكتاب  أوىل 
املنظومة الرتبوية، ساعيا يف ذلك إىل جعل الناشئة تنمو وفق توجهات وقيم تستهدف إدماجهم يف محيط اجتامعي تسوده 

روح املسؤولية والوعي بالحقوق والواجبات يف إطار من التسامح واحرتام اآلخر.

التوجيهات العامة لوزارة التربية الوطنية في الحياة المدرسية وتفعيل األندية :
تتجسد هذه التوجهات يف مجموعة من املذكرات الوزارية والنصوص الترشيعية، نذكر من بينها :

 املذكرات : رقم 42 الصادرة يف أبريل 2001 املتعلقة بتفعيل األندية الرتبوية، ورقم 158 الصادرة بتاريخ 06 دجنرب 2001. 
نونرب   30 بتاريخ   167 رقم  واملذكرة  20ماي2009  بتاريخ   73 ؛واملذكرة   2002 أكتوبر   25 يف  الصادرة   137.10 واملذكرة   ،

......2009
 املذكرة رقم 15 الصادرة يف 01 فرباير 2001 املتعلقة مبحاربة الرشوة، واملذكرة 167 الصادرة بتاريخ 31 دجنرب يف املوضوع 

نفسه ؛
 الوثائق الصادرة عن الوزارة املتعلقة بتفعيل الحياة املدرسية ؛وخاصة دليل الحياة املدرسية  2008.

 املذكرات املتعلقة باالحتفال باأليام العاملية املتعلقة ب : حقوق اإلنسان، املرأة، الطفل، البيئة، ... إلخ ؛
 املذكرة رقم 177 الصادرة يف 25 أكتوبر 2002 يف شأن تعميم منهاج الرتبية عىل حقوق اإلنسان، وتنص عىل ما ييل :

 دعم نرش وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان عرب املناهج التعليمية؛
 تشجيع التالميذ عىل اتخاذ مواقف وسلوكات تعرب عن وعيهم بحقوقهم والدفاع عن حقوق الغري؛

 تعزيز املامرسات الرتبوية الدميقراطية التي ينبغي أن تنعكس بشكل أكرث إيجابية عىل طرائق التدريس، وعىل العالقات 
الرتبوية بني مختلف مكونات الوسط الرتبوي؛

العقيل والوجداين عىل  الذاتية إزاء ثقافة حقوق اإلنسان، واالنفتاح  العوائق  مساعدة املتعلامت واملتعلمني عىل تجاوز   
مبادئها وقيمها؛

 مراعاة خصوصيات منهاج الرتبية عىل حقوق اإلنسان بوصفه منهاجا مندمجا يقوم عىل أساس منطق إكساب الكفايات 
وتنمية القدرات؛

 كام تدعو وزارة الرتبية الوطنية إىل العناية بالرتبية عىل القيم من خالل تأسيس مراصد للقيم وطنيا وجهويا ومحليا. وتأهيل 
فضاءات املؤسسات التعليمية لتكون مفعمة بالحياة  تساعد عىل إمناء السلوكات اإليجابية  وتعزيز قيم حقوق اإلنسان 

وفضائل السلوك املدين.

وملزيد من التعرف عىل املذكرات والنصوص الترشيعية الخاصة بهذا املجال ميكن الرجوع اىل املوقع الرسمي لوزارة الرتبية 
الوطنيةwww.men.gov.ma  وزيارة موقع مديرية الشؤون القانونية  لإلطالع  عىل التفاصيل واملستجدات.
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3.3. أبرز الصكوك الدولية ذات الصلة بالنهوض بثقافة 
حقوق اإلنسان التي انخرط فيها المغرب

الصكوك

اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية

اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز 

ضد المرأة

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز 

العنصري

المقتضيات

اإلنسان  حقوق  احرتام  وتعزيز  اإلنسان  لشخصية  الكاملة  التنمية  التعليم  يستهدف  أن  يجب 

وجميع  األمم  جميع  بني  والصداقة  والتسامح  التفاهم  يعزز  أن  يجب  كام  األساسية.  والحريات 

الفئات العرقية أو الدينية، وأن يؤيد األنشطة التي تضطلع بها األمم املتحدة لحفظ السالم

تقر الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل فرد يف الرتبية والتعليم. وهي متفقة عىل وجوب توجيه 

احرتام  ترصيد  وإىل  بكرامتها  واإلحساس  اإلنسانية  للشخصية  الكامل  اإلمناء  إىل  والتعليم  الرتبية 

حقوق اإلنسان والحريات األساسية.

تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة ليك تكفل لها حقوقا 

الرجل  تساوي  أساس  عىل  تكفل،  ليك  خاص  وبوجه  التعليم،  ميدان  يف  الرجل  لحقوق  مساوية 

واملرأة:

ج. القضاء عيل مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املرأة يف جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، 

عن طريق تشجيع التعليم املختلط، وغريه من أنواع التعليم التي تساعد يف تحقيق هذا الهدف، 

وال سيام عن طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج املدرسية وتكييف أساليب التعليم.

توافق الدول األطراف عىل أن يكون تعليم الطفل موجها نحو :

أ. تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إىل أقىص إمكاناتها ؛

ب. تنمية احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة ؛

ج. تنمية احرتام شخصية الطفل هويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي 

يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه يف األصل، والحضارات املختلفة عن حضارته ؛

د. إعداد الطفل لحياة تستشعر املسؤولية يف مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح 

والدينية  والوطنية  اإلثنية  والجامعات  الشعوب  جميع  بني  والصداقة  الجنسني  بني  واملساواة 

واألشخاص الذين ينتمون إىل السكان األصليني ؛

ه. تنمية احرتام البيئة الطبيعية.

تتعهد الدول األطراف بأن تتخذ تدابري فورية وفعالة، والسيام يف ميادين التعليم والرتبية والثقافة 

واإلعالم بغية مكافحة النعرات املؤدية إىل التمييز العنرصي وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة 

بني األمم والجامعات العرقية أو اإلثنية األخرى، وكذلك لنرش مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، 

واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، وإعالن األمم املتحدة للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي.

المادة

26

13

10

29

7
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3.4. أبرز المؤتمرات الدولية والمبادرات ذات العالقة 
بالنهوض بثقافة حقوق اإلنسان

خطة العمل 
المعتمدة خالل 
المؤتمر العالمي 
لحقوق اإلنسان 

المنعقد في يونيو 
1993 بفيينا

عشرية األمم المتحدة 
1994/2005 للتثقيف 

في مجال حقوق 
اإلنسان

البرنامج العالمي 
للتربية على حقوق 
اإلنسان الذي انطلق 

في 2005

78. يعترب املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان التعليم والتدريب واإلعالم العام يف مجال حقوق اإلنسان أمورا جوهرية 

لتشجيع وإقامة عالقات مستقرة ومنسجمة فيام بني املجتمعات املحلية ولتوطيد التفاهم والتسامح والسلم.

79. وينبغي للدول أن تسعى جاهدة إىل استئصال األمية كام ينبغي لها أن توجه التعليم نحو التنمية الكاملة 

لشخصية اإلنسان وتعزيز احرتم حقوق اإلنسان والحريات األساسية. ويطلب املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان إىل 

جميع الدول واملؤسسات إدراج حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين والدميقراطية وسيادة القانون كمواضيع يف املناهج 

الدراسية لجميع املؤسسات التعليمية يف األنظمة الرسمية وغري الرسمية.

80. وينبغي أن يشتمل التعليم يف مجال حقوق اإلنسان عىل السلم والدميقراطية والتنمية والعدالة االجتامعية، عىل 

النحو املبني يف الصكوك الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان، من أجل تحقيق فهم مشرتك ووعي بغية تقوية االلتزام 

العاملي بحقوق اإلنسان.

81. وإن املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان، إذ يأخذ يف اعتباره خطة العمل العاملية املتعلقة بالتعليم من أجل حقوق 

اإلنسان والدميقراطية، التي اعتمدها يف مارس 1993 املؤمتر الدويل للتعليم من أجل حقوق اإلنسان والدميقراطية، 

الذي عقدته منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، وصكوكا أخرى لحقوق اإلنسان، يويص بأن تضع الدول 

برامج واسرتاتيجيات محددة لضامن تعليم حقوق اإلنسان ونرش املعلومات العامة عىل أوسع نطاق ممكن، آخذة يف 

االعتبار بوجه خاص احتياجات املرأة فيام يتعلق بحقوق اإلنسان ...

استهدفت عرشية األمم املتحدة للتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان تطوير املجهودات املبذولة يف مجال الرتبية 

والتدريب واإلعالم التي تتوخى :

أ. تعزيز احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية ؛

ب. التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان والشعور بكرامته ؛

ج. النهوض بالتفاهم والتسامح واملساواة بني الجنسني ؛

د. النهوض بالصداقة بني جميع األمم والشعوب األصلية واملجموعات العرقية والقومية واإلثنية والدينية واللغوية ؛

ه. متكني جميع األشخاص من املشاركة بصورة فعالة يف مجتمع حر ؛

و. العمل عىل تشجيع أنشطة األمم املتحدة من أجل صون السلم.

تتمثل األهداف املتوخاة من أنشطة التثقيف ضمن الربنامج العاملي للرتبية عىل حقوق اإلنسان يف ما ييل :

 التشجيع عىل اعتبار حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الحقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتامعية 

والحق يف التنمية حقوقا مرتابطة وغري قابلة للتجزئة وشاملة ؛

التشجيع عىل احرتام االختالف ووضعها موضع التقدير وعىل مناهضة التمييز عىل أساس العرق أو النوع أو الجنس 

أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو غريه أو األصل القومي أو اإلثني أو االجتامعي أو الحالة البدنية أو العقلية، 

أو عىل أسس أخرى ؛

 التشجيع عىل تحليل مشاكل حقوق اإلنسان املزمنة واملستجدة مبا فيها الفقر والرصاعات العنيفة والتمييز ... ؛

التاريخية  املستجدات  ومراعاة  الثقافية/  األوساط  مختلف  يف  الجذور  الراسخة  اإلنسان  حقوق  مبادئ  إثراء   

واالجتامعية يف كل بلد.

المؤتمرات الدولية والمبادرات ذات العالقة بالنهوض بثقافة حقوق اإلنسان
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رابعا : ملحق نماذج الشراكات 
في مجال التربية على حقوق 

اإلنسان

من اآلليات التي تعزز نرش ثقافة حقوق اإلنسان والنهوض بها اتفاقيات الرشاكة التي تربط املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
أو لجنه الجهوية مبختلف الرشكاء من القطاعات واملؤسسات املختلفة. ونورد هنا مناذج من االتفاقيات املوقعة لالستئناس 
بها، سواء عند بناء املشاريع وتدقيق األهداف، أو لتوظيفها يف ربط العالقة مع املؤسسات أو استثامرها يف بناء اتفاقيات 

للرشاكة املالمئة لكل طرف معني.

 اتفاقية رشاكة بني املجلس الوطني ووزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني املوقعة يوم السبت 14 دجنرب 2013 مبدينة 
املتدخلني يف املجال. وتهدف  التعليمية وتعزيز قدرات  مراكش، تهدف باألساس إىل نرش قيم حقوق اإلنسان باملؤسسات 
االتفاقية إىل تشجيع دور املؤسسات التعليمية يف تلقني الناشئة قيم حقوق اإلنسان يف شموليتها، والسيام من خالل األندية 

الرتبوية واملساهمة يف دعم برامج وأنشطة األندية الرتبوية يف املؤسسات التعليمية.

كام ترمي إىل املساهمة يف تقوية قدرات مختلف الفاعلني واملتدخلني يف املجال وتعزيز وتقوية التعاون والعمل املشرتك بني 
األكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين واللجان الجهوية لحقوق اإلنسان التابعة للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

وقد سبق للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ووزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني أن وقعا اتفاقيتي رشاكة وتعاون حول : 
النهوض بحقوق اإلنسان من خالل املنظومة الرتبوية سنة 2005، وبرنامج جرب الرضر الجامعي سنتي 2008 و 2010.

 توقيع اتفاقية رشاكة بني املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان واالئتالف املغريب للثقافة الفنون لنرش ثقافة حقوق اإلنسان 
والنهوض بها بتاريخ 12 أكتوبر 2010 بالرباط تهم نرش ثقافة حقوق اإلنسان والنهوض بها.

 اتفاقية رشاكة وتعاون بني املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ووزارة الثقافة تهم حفظ الذاكرة واألرشيف والتأهيل الثقايف 
للمناطق املشمولة بجرب الرضر الجامعي يوم األربعاء 15 شتنرب 2010 بالرباط ؛

 اتفاقية تعاون بني املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان وجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط تهم إحداث ماسرت يف التاريخ 
الراهن )25 يناير 2010( ؛

لحقوق  االستشاري  واملجلس  العلمي  والبحث  األطر  وتكوين  العايل  والتعليم  الوطنية  الرتبية  وزارة  بني  اتفاقية رشاكة   
اإلنسان حول برامج جرب الرضر الجامعي بتاريخ 23 دجنرب 2008 ؛

 اتفاقية تعاون ورشاكة بني املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان واملعهد املليك للثقافة األمازيغية بتاريخ 03 نونرب 2008 ؛
 اتفاقية رشاكة بني املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ممثال باللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان مراكش، وجامعة القايض عياض 
تهم عىل الخصوص إحداث »كريس جامعة القايض عياض للمواطنة وحقوق اإلنسان« وخلق ماسرت حول »التدبري الحقوقي 

للرتاث«، ُوقِّعت بتاريخ 26 أبريل 2013.
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وتهدف االتفاقية إىل تبادل الخربات والتجارب بني الطرفني يف مجال حقوق اإلنسان والنهوض بقيم املواطنة وحقوق اإلنسان 
والتعريف باملعايري الدولية لحقوق اإلنسان وباآلليات الدولية يف هذا املجال.

وتلتزم اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان مبراكش، مبوجب هذه االتفاقية، بإرشاك أساتذة الجامعة يف برامج التكوين واألنشطة 
اإلشعاعية التي تنظمها اللجنة الجهوية أو املجلس الوطني بالجهة وتأطري ندوات ودورات تدريبية لفائدة طلبة الجامعة 
واألساتذة يف مجال حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين وتزويد الجامعة بالوثائق املتاحة املتعلقة باآلليات والصكوك 

الدولية واإلقليمية ذات الصلة بحقوق اإلنسان.

وبالنسبة لكريس املواطنة وحقوق اإلنسان، تنص االتفاقية عىل تنظيم محارضات يستدعى إليها محارضون وخرباء دوليون 
يف قضايا ذات صلة مبجال حقوق اإلنسان. أما بالنسبة ملاسرت التدبري الحقوقي للرتاث فإنه يندرج يف نطاق تدعيم الحقوق 

الثقافية واالشتغال عىل الذاكرة كام أوصت بذلك هيئة اإلنصاف واملصالحة.

 اتفاقية رشاكة بني املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان واملندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير تهم 
مجاالت التاريخ، الذاكرة، واألرشيف يوم الثالثاء 22 يونيو 2010  بالرباط ؛

 اتفاقية رشاكة بني املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، ووزارة االقتصاد واملالية ومندوبية مفوضية االتحاد األورويب يف نونرب 
2009، وتهم متويل برنامج مواكبة تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة يف مجال التاريخ والذاكرة.

 اتفاقية رشاكة وتعاون بني املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان واملركز السيناميئ املغريب يوم األربعاء فاتح أبريل 2009، 
الذاكرة ومبايض االنتهاكات الجسيمة  النهوض بثقافة حقوق اإلنسان وتشجيع اإلنتاجات السينامئية املتعلقة بحفظ  تروم 

لحقوق اإلنسان.
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النموذج 1 : اتفاقية  تعاون وشراكة بين المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

مراكش 14 دجنرب 2013

اتفاقية شراكة وتعاون بين

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان،
املشار إليه أدناه باسم املجلس، الكائن مقره بالرباط، ممثال يف شخص رئيسه السيد إدريس اليزمي، من جهة ؛

ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني،
املشار إليه أدناه باسم الوزارة، الكائن مقرها بالرباط، ممثلة يف شخص السيد الوزير املنتدب لدى وزير الرتبية الوطنية 

والتكوين املهني، من جهة أخرى ؛

تم االتفاق على ما يلي :
 عمال بالتزامات املغرب الدولية يف مجال النهوض بحقوق اإلنسان ونرش ثقافتها ؛

 واستنادا إىل مقتضيات الدستور، والسيام الفصل 31 منه، الذي ينص عىل الحق يف الحصول عىل تعليم عرصي ميرس الولوج 
وذي جودة، والفصل 32 حيث التعليم األسايس حق للطفل وواجب عىل األرسة والدولة ؛

 وبناء عىل الظهري الرشيف رقم 1.11.19 الصادر يف 25 ربيع األول 1432 )فاتح مارس 2011( املتعلق بإحداث املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان ولجانه الجهوية ؛

أعضاء  بتعيني  املتعلق  أكتوبر 2013(   14( الحجة 14342  ذي   8 الصادر يف  رقم 1.13.105  الرشيف  الظهري  وبناء عىل   
الحكومة ؛

 وطبقا ملجاالت عمل وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني يف نرش قيم املواطنة والسلوك املدين من خالل الوسط التعليمي ؛
 واقتناعا بأن نرش وترسيخ قيم حقوق اإلنسان يف املجتمع، مرتبط بشكل قوي بالدور الحيوي للرتبية والتكوين والتوعية 

والتحسيس، وبانخراط املؤسسات التعليمية والتزامها بتعميق هذه القيم يف فكر وسلوك التلميذات والتالميذ ؛
 وتعزيزا لعالقات الرشاكة والتعاون القامئة بني املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ولجانه الجهوية ووزارة الرتبية الوطنية 
والتكوين املهني وأكادميياتها الجهوية، بناء عىل االتفاقيات السابقة املربمة مع املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان يف 07 

دجنرب 2005 و 23 دجنرب 2008 و 13 أكتوبر 2010 ؛
 وإميانا من الطرفني برضورة تطوير عالقات التعاون يف نرش ثقافة حقوق اإلنسان يف الوسط املدريس؛

 وبالنظر لإلرادة املشرتكة املعرب عنها من طرف الجانبني برضورة مضاعفة الجهود لرتجمة هذه الربامج إىل عمليات ملموسة 
وقابلة للتنفيذ، السيام عرب األندية الرتبوية يف املؤسسات التعليمية عرب الرتاب الوطني ؛

 وتبعا إلرادة الطرفني يف بلورة مقاربة حقوقية شاملة لنرش قيم املواطنة ؛
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قرر الطرفان

المادة األولى
إن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يعربان عن رغبتهام املشرتكة يف ربط عالقات 
رشاكة وتعاون ومد جسور التواصل والتشاور والتنسيق فيام بينهام، بخصوص نرش ثقافة حقوق اإلنسان، وذلك من خالل :

 تشجيع دور املؤسسات التعليمية يف ترشيب الناشئة قيم حقوق اإلنسان يف شموليتها، والسيام من خالل األندية الرتبوية 
؛

 املساهمة يف دعم الربامج واألنشطة املربمجة واملنجزة من لدن األندية الرتبوية يف مختلف املؤسسات التعليمية عرب الرتاب 
الوطني ؛

 املساهمة يف تقوية قدرات مختلف الفاعلني واملتدخلني يف هذه املجاالت ؛
 تعزيز وتقوية التعاون والعمل املشرتك بني األكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين واللجان الجهوية لحقوق اإلنسان التابعة 
ألسالك  املنتمني  اللجن  هذه  ألعضاء  الرضورية  التسهيالت  وتوفري  املشرتك،  العمل  خالل  من  دعمها  ومتطلبات  للمجلس 

التعليم ؛
 تبادل املعلومات والخربات والوثائق واملنشورات الصادرة عنهام حول مختلف قضايا نرش ثقافة حقوق اإلنسان.

المادة الثانية
متتد صالحية هذه االتفاقية ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد التلقايئ، ما  مل يلجأ أحد الطرفني إىل فسخها، رشيطة أن يُشعر 

الطرف اآلخر برغبته يف فسخها، ثالثة أشهر قبل إقدامه عىل ذلك.

المادة الثالثة
يتم الرشوع يف العمل بهذه االتفاقية ابتداءمَ من تاريخ التوقيع عليها.

حرر يف مراكش يف نظريين باللغة العربية لهام نفس الحجية بتاريخ : 14 دجنرب 2013

التوقيع

السيد إدريس اليزمي
رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

عبد العظيم كروج
الوزير املنتدب لدى وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني
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النموذج 2 : نموذج اتفاقية  شراكة وتعاون بين المجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان ممثال باللجنة الجهوية لحقوق 
اإلنسان بجهة ... واألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

لجهة ...

الديبــاجـــة

بناء عىل ديباجة دستور اململكة املغربية لفاتح يوليوز 2011 وعىل مضامني بابه الثاين املتعلق بالحقوق والحريات، ومضمون 
فصله 161 الذي جعل من املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة.

واستنادا عىل أحكام الظهري الرشيف رقم 1.11.19 الصادر يف فاتح مارس 2011 املتعلق بإحداث املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان.

وإعامال ملضامني امليثاق الوطني للرتبية والتكوين، وخاصة املادة الحادية عرش منه؛
وكذا مقتضيات القانون رقم 07.00 بشأن إحداث األكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف 
رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 )19 ماي 2000(، والقايض مبنح هذه املؤسسات العمومية صالحية القيام مببادرات 
إىل  الرامية  املشاريع  إنجاز  بهدف  والثقافية  واالجتامعية  واالقتصادية  اإلدارية  الجهوية  واملؤسسات  الهيئات  مع  للرشاكة 

االرتقاء مبستوى الرتبية والتكوين بجهة...
واستنادا إىل مقتضيات املرسوم رقم 2.02,376 الصادر يف 06 جامدى األوىل 1423 )17 يوليو 2002( مبثابة النظام األسايس 
الخاص مبؤسسات الرتبية والتعليم العمومي كام وقع تغيريه وتتميمه باملرسوم رقم 2.04.675 الصادر يف 23 دجنرب، والذي 
أنيطت مبوجبه أدوار جديدة باملؤسسات التعليمية وجعل منها مؤسسات مؤهلة لتلقي الدعم التقني أو املادي أو الثقايف 

من لدن هيئات عامة أو خاصة يف إطار اتفاقيات الرشاكة.

وبناء عىل القانون رقم 06.00 مبثابة النظام األسايس للتعليم املدريس الخصويص الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.00.202 
بتاريخ 15 من صفر 1421 )19 ماي 2000(.

وعمال باملراسلة الوزارية عدد 201/2012 بتاريخ 06 مارس 2012 يف شأن إبرام اتفاقيات الرشاكة.

وطبقا ملقتضيات اتفاقيتي الرشاكة املربمتني بني املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ووزارة الرتبية والتكوين والتعليم العايل 
وتكوين األطر والبحث العلمي بتاريخ 7 دجنرب 2005 و 23 دجنرب 2008 واملحينة يوم 14 دجنرب 2013 مبراكش، واعتبارا 
لكون املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يحل محل املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان يف جميع حقوقه والتزاماته مبوجب 

املادة 58 من الظهري املحدث له.

حقوق  بثقافة  للنهوض  املواطنة  واألرضية  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  مجال  يف  الوطنية  العمل  خطة  ملضامني  وتفعيال 
اإلنسان، باعتبارهام مرجعني وطنيني أساسيني يف بلورة برامج العمل يف مجال النهوض بحقوق اإلنسان.
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واقتناعا بأن نرش وترسيخ قيم املواطنة وحقوق اإلنسان يف املجتمع، مرتبط بشكل قوي بالدور الحيوي للرتبية والتكوين، 
وبانخراط مؤسساتها والتزامها بتعميق هذه القيم يف فكر وسلوك الناشئة، مواطني ومواطنات الغد.

واعتبارا للمكانة االسرتاتيجية التي توليها اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة ... واألكادميية الجهوية للرتبية والتكوين لجهة 
.... للرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان والنهوض بها.

وتعزيزا لعالقات التعاون والتشارك بني الطرفني يف مجال النهوض بثقافة املواطنة وحقوق اإلنسان.

قرر الطرفان إبرام اتفاقية رشاكة وتعاون طبقا ملا ييل :

إن األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين لجهة .... الكائن مقرها ب......، واملشار إليها الحقا باألكادميية، ممثلة مبديرها)تها( 
السيد)ة( ..........

واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان عرب اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة ....، مقرها ب......، املشار إليها الحقا باللجنة 
الجهوية، ممثلة برئيسها)تها( السيد)ة( ..........

يؤكدان عىل رغبتهام املشرتكة يف ربط عالقات الرشاكة والتعاون فيام بينهام، وتنسيق العمل يف مجال النهوض بثقافة املواطنة 
وحقوق اإلنسان وتعزيزها وترسيخها يف منظومة الرتبية والتكوين بالجهة.

المادة األولى
تعترب الديباجة أعاله جزءاً ال يتجزأ من االتفاقية.

المادة الثانية
أهداف االتفاقية:

تسعى هذه االتفاقية إىل وضع إطار عام للتعاون والرشاكة بني األكادميية واللجنة الجهوية، يف حدود الدائرة الرتابية املشمولة 
باالختصاص املشرتك للطرفني املتعاقدين، وإىل ربط عالقات الرشاكة والتعاون فيام بينهام يف مجال النهوض بثقافة املواطنة 
وحقوق اإلنسان وتعزيزها وترسيخها يف منظومة الرتبية والتكوين بالجهة، من خالل وضع وإنجاز وتتبع وتقويم أنشطة 
املشرتكة  األهداف  لتحقيق  والرتبوية  واملعرفية  والبرشية  املادية  إلمكاناتهام  املشرتك  التوظيف  مع  وبرامج عمل مشرتكة، 

التالية :
1( ترسيخ وتعزيز التشبع مببادئ وقيم املواطنة وحقوق اإلنسان لدى الناشئة وإمناء مواقف إيجابية تجاه الذات واآلخرين ؛
2( نرش ثقافة حقوق اإلنسان يف املؤسسات التعليمية بالجهة والنهوض بها فكرا ومامرسة وتعزيز إشعاع املؤسسة وانفتاحها 

عىل محيطها ؛
3( حفز املتعلمني عىل اإلسهام يف بلورة املعاين السامية للمسؤولية والتعاون والتضامن، وإرساء قيم التسامح والتفاهم واحرتام 

االختالف ونبذ العنف ؛
4( العمل عىل جعل فضاء املؤسسة التعليمية مجاال للرتبية عىل كل أشكال التعبري املسؤول من أجل تنمية وترسيخ سلوك 

املواطنة ؛
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5( تشجيع املشاركة الفاعلة واالنخراط اإليجايب للمتعلمني يف الحياة املدرسية ويف الشأن املحيل والوطني ؛
6( العمل عىل تطوير وتقوية كفايات وقدرات املؤطرين واملنشطني، والنهوض بدور األندية الرتبوية يف املؤسسات التعليمية 

بنيابات الجهة يف مجال الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان ؛
7( إصدار نرشات ودوريات مشرتكة يف املجاالت املتعلقة بالرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان، وتبادل املنشورات ؛

8( مأسسة التعاون والرشاكة بني األكادميية واللجنة الجهوية لدعم املؤسسات التعليمية بالوسائل واإلمكانات املتوفرة لديهام، 

والبحث املشرتك عن كافة الوسائل األخرى التي ستمكن من النهوض باألدوار املنوطة بهام يف مجال الرتبية عىل املواطنة 
وحقوق اإلنسان ؛

9( التنظيم املشرتك للتظاهرات واألنشطة الرتبوية والثقافية واالجتامعية والفنية واإلشعاعية يف مجال الرتبية عىل املواطنة 
وحقوق اإلنسان، ومختلف األنشطة الداعمة للنهوض بحقوق اإلنسان بالجهة.

المادة الثالثة
وحسب  اختصاصاتها  حدود  يف   ،.... بجهة  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  لجنته  عرب  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  يتعهد 

اإلمكانيات املتوفرة لديها مبا ييل :
1( االنخراط بشكل تشاريك لدعم قدرات املتدخلني يف املنظومة الرتبوية للنهوض بأوضاع أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق 

اإلنسان ومراكز اإلنصات واملصاحبة، وذلك عرب تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم ؛
2( املساهمة يف دعم عمل أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان يف مختلف املؤسسات التعليمية بالثانوي التأهييل 

والثانوي اإلعدادي، ودون اإلخالل بالسري العادي للمؤسسات ؛
3( دعم املؤسسات التعليمية بإصدارات املجلس وبالوثائق الحقوقية، بعد موافقة األكادميية ؛

4( العمل وبشكل تشاريك عىل أجرأة مقتضيات االتفاقيات املربمة بني وزارة الرتبية الوطنية واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 
عىل مستوى املجال الرتايب لتدخل الطرفني ؛

5( تعبئة رشاكات إضافية لدعم برامج الرشاكة بني الطرفني ؛
6( جمع املعطيات واملعلومات وإعداد تقارير إجاملية وتركيبية عن تنفيذ مختلف برامج الرشاكة بني الطرفني ؛

املتوفرة  املالية والبرشية واإلدارية  الطرفني حسب اإلمكانيات  العمل املشرتك بني  برنامج  باملساهمة يف تفعيل  االلتزام   )7
للجنة الجهوية ؛

8( احرتام القوانني الجاري بها العمل بوزارة الرتبية الوطنية.

المادة الرابعة
تتعهد األكادميية، يف حدود اختصاصاتها وحسب اإلمكانيات املتوفرة لديها مبا ييل :

1( الرتخيص للجنة الجهوية بإنجاز األنشطة املحددة يف برامج العمل املشرتكة وتنظيمها يف املؤسسات التعليمية واملرافق 
التابعة لها، مع مراعاة ضامن السري العادي لهذه املؤسسات ؛

2( االنخراط بشكل تشاريك لدعم قدرات املتدخلني يف أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان ومراكز اإلنصات واملصاحبة 
داخل املؤسسات التعليمية مبختلف نيابات الجهة ؛

3( العمل عىل دعم وتعميم عمل أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان يف مختلف املؤسسات التعليمية، وفق برنامج 
عمل محدد وبعد موافقة مجالس تدبري املؤسسات ؛

4( إصدار مذكرات لتسهيل عمل وإدارة أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان داخل املؤسسات التعليمية ؛
5( تقديم كل املساعدات والتشجيعات لتطبيق وإغناء الدليل املرجعي ألندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان مع خلق 

آليات للتواصل الداخيل والخارجي ؛
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6( وضع مركز التكوين التابع لألكادميية )إن ُوجد( رهن إشارة اللجنة الجهوية عند الحاجة إليه لتنظيم أنشطتها التكوينية 

واإلشعاعية ؛
7( وضع فضاء مؤسسايت تابع لألكادميية رهن إشارة اللجنة الجهوية يف حال توفر إمكانية ذلك ؛

8( تسهيل مأمورية اللجنة الجهوية فيام يتعلق بنرش ثقافة الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان داخل املؤسسات التعليمية 
حسب القوانني الجاري بها العمل يف هذه املؤسسات ؛

اإلنسان  لحقوق  الوطني  واملجلس  الوطنية  الرتبية  وزارة  بني  االتفاقيات  مقتضيات  أجرأة  عىل  تشاريك  وبشكل  العمل   )9
املحينة يف 14 دجنرب 2013 مبراكش ؛

10( االلتزام باملساهمة يف تفعيل برامج العمل املشرتكة بني الطرفني حسب ما تسمح به اإلمكانات املادية واإلدارية لألكادميية ؛

11( العمل، وبشكل تشاريك، عىل توفري الرشوط والظروف املساعدة عىل نرش ثقافة حقوق اإلنسان باملؤسسات الرتبوية، 

وعىل تحفيز انخراط املهتمني واملهتامت باملجال.

المادة الخامسة
تُحدث لجنة اإلرشاف والتتبع، يرأسها كل من السيد)ة( مدير)ة( األكادميية والسيد)ة( رئيس)ة( اللجنة الجهوية، مكونة من 

عدد متساو من األعضاء معينني من طرفهام ويعهد لها ب :
1( إعداد مشاريع برامج العمل املشرتكة السنوية وإحالتها عىل طريف االتفاقية قصد املصادقة ؛

2( تتبع تنفيذ وتقييم الربامج موضوع الرشاكة ؛
3( إعداد تقارير سنوية حول تنفيذ اتفاقية الرشاكة.

تجتمع اللجنة املذكورة أعاله مرتني يف السنة أو كلام دعت الرضورة إىل ذلك، وميكنها االستعانة يف عملها بكفاءات محلية 
ومبجموعات عمل تقنية.

المادة السادسة
تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها بني الطرفني، وترسي مقتضياتها ملدة ..... قابلة للتجديد 
بالربيد  الثاين  للطرف  موجه  كتايب  إشعار  بواسطة  منها  االنسحاب  رغبته يف  املوقعني عن  الطرفني  أحد  يعرب  مل  ما  ضمنيا، 

املضمون، وذلك ثالثة أشهر عىل األقل قبل حلول التاريخ املحدد لالنسحاب.
ال تعترب االتفاقية الغية إال بإعالن أحد األطراف انسحابه منها طبقا للرشوط املشار إليها أعاله، أو باتفاق الطرفني عىل إنهائها.

ترسي أحكام هذه االتفاقية، من حيث النطاق الجغرايف، عىل األقاليم املشمولة باالختصاص املشرتك للطرفني املتعاقدين.

المادة السابعة
تضاف إىل هذه االتفاقية، أثناء تنفيذ مقتضياتها، مالحق إضافية باتفاق بني الطرفني عند الرضورة.

المادة الثامنة
يف حالة إلغاء هذه االتفاقية قبل انرصام أجلها القانوين، يلتزم الطرفان، ويف حدود اإلمكانيات املتوفرة لديهام، بالعمل عىل 

إمتام املشاريع والعمليات واألنشطة املشرتكة املربمجة، والتي مل يتم تنفيذها بالكامل خالل مدة رسيان هذه االتفاقية.

المادة التاسعة
اللجوء إىل الرتايض بينهام، وعند  يف حالة حدوث خالف بني الطرفني حول تنفيذ أو تفسري مقتضيات هذه االتفاقية، يتم 
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استنفاذ الوسائل الودية لتسوية الخالف، يتم اللجوء إىل الجهات الوصية وفق التدابري واإلجراءات والقوانني الجاري بها العمل 
يف هذا املجال.

المادة العاشرة
ُض لرئيس)ة( اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة ....... كل الصالحيات لتنفيذ التزامات املجلس مبقتىض هذه االتفاقية. وَّ تُفمَ

حرر يف .................... أربعة نظائر أصلية لها نفس الحجية بتاريخ : .......................

إمضـــــاء

بعد التوقيع عىل االتفاقية تبعث نسخة أصلية إىل كل من وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني واملجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان قصد التوثيق والتتبع.

مدير)ة( األكادميية الجهوية
للرتبية والتكوين لجهة .............

رئيس)ة( اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة ........
بتفويض من  رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
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خامسا : ملحق أهم األيام 
الوطنية والدولية التي يمكن 

استثمارها
08 شتنبر: اليوم العالمي لمحو األمية

األربعاء الثاني من شهر شتنبر: اليوم الوطني للدخول المدرسي
16 شتنبر: اليوم العالمي لحماية طبقة األوزون

21 شتنبر: اليوم العالمي للسلم
27 شتنبر: اليوم العالـمي لـمقاومة الحروب واالحتالل

02 أكتوبر: اليوم العالمي لال عنف
05 أكتوبر: اليوم العالمي للمدرس

10 أكتوبر: اليوم الوطني للمرأة
14 أكتوبر: اليوم العالمي للبيئة

16 أكتوبر: اليوم العالمي للتغذية
24 أكتوبر: اليوم العالمي لألمم المتحدة

من فاتح  إلى 10 نونبر: الحملة الوطنية للتضامن ضد الفقر
6 نونبر: ذكرى عيد المسيرة

9 نونبر: اليوم العالـمي للحرية
14 نونبر: اليوم الوطني للشجرة

16 نونبر: اليوم العالمي للتسامح
18 نونبر: عيد االستقالل

20 نونبر: اليوم العالـمي الطفل
25 نونبر: اليوم العالـمي لـمناهضة العنف ضد النساء

السبت األخير من شهر نونبر: اليوم الوطني للتعاون المدرسي
29 نونبر: اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

فاتح دجنبر: اليوم العالمي للسيدا
2 دجنبر: اليوم العالـمي للقضاء على الرق

3 دجنبر: اليوم العالمي لألشخاص المعاقين
8 دجنبر: اليوم العالمي التطوعي لنظافة البيئة

10 دجنبر: اليوم العالمي لحقوق اإلنسان
6 يناير: اليوم الوطني لمحاربة الرشوة

11 يناير: ذكرى تقديم وثيقة االستقالل
8 مارس: اليوم العالمي للمرأة

من 21 إلى 28 مارس: األسبوع العالمي للغابة
21 مارس: اليوم العالمي للشعر

         اليوم العالـمي لـمكافحة التمييز العنصري
22 مارس: اليوم العالمي للماء
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24 مارس: اليوم العالمي لمحاربة داء السل
27 مارس: اليوم العالمي للمسرح

7 أبريل: اليوم العالمي للصحة
23 أبريل: اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

فاتح ماي: اليوم العالمي للشغل
3 ماي: اليوم العالمي لحرية الصحافة

8 ماي: اليوم العالمي للهالل األحمر
14 ماي: اليوم الوطني للمسرح المدرسي

15 ماي: اليوم العالمي لألسرة
21 ماي: اليوم العالمي للتنوع الثقافي

25 ماي: اليوم الوطني للطفل
26 ماي: االحتفال بعيد األم

31 ماي: اليوم العالمي لمكافحة التدخين
4 يونيو: اليوم العالمي للطفولة المغتصبة

5 يونيو: اليوم العالمي للبيئة
12 يونيو: اليوم العالـمي لـمحاربة تشغيل األطفال

    اليوم الوطني لألعمال االجتماعية
16 يونيو: اليوم العالمي للطفل اإلفريقي

17 يونيو: اليوم العالمي لمحاربة التصحر والجفاف
21 يونيو: اليوم العالمي للموسيقى

26 يونيو: اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
    اليوم العالمي لألمم المتحدة لدعم ضحايا التعذيب

27 يونيو: اليوم العالمي لمحاربة داء السكري
السبت األول من شهر يوليوز: اليوم العالمي للتعاونيات

11 يوليوز: اليوم العالمي للسكان
30 يوليوز: ذكرى عيد  العرش المجيد

14 غشت: ذكرى استرجاع وادي الذهب
20 غشت: ذكرى ثورة الملك والشعب

21 غشت: ذكرى عيد الشباب







التدريس، مجال اهتامم خاص لدى املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وذلك يف إطار اختصاصاته ذات 

الصلة بالنهوض بثقافة حقوق اإلنسان.

حاليا  رهانا  اإلنسان،  وحقوق  املواطنة  أندية  خالل  من  املدريس،  الوسط  ضمن  العمل  يشكل  كام 

ومستقبليا، مشرتكا مع وزارة الرتبية الوطنية، لنرش ثقافة حقوق اإلنسان والرتبية عليها، باعتبار العناية 

بالنشء )نساء ورجال املستقبل(، رافعة ناجعة للرتبية عىل حقوق اإلنسان وقيمها، بإرشاف وتأطري 

هيئة التدريس.

دينامية  واالستئناس، ضمن  لالسرتشاد  مرجعا  يشكل  الذي  الدليل،  إعداد هذا  تم  املنطلق  من هذا 

التلميذات  مشاركة  إطار ضامن حق  يف  أنشطتها،  وإغناء  اإلنسان،  وحقوق  املواطنة  أندية  إحداث 

والتالميذ يف هذه الدينامية، كام نصت عليه مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل.

الوظيفي،  بالبيان  يتناول  كام  اإلنسان،  الرتبية عىل حقوق  إىل  متهيديا  الدليل مدخال  ويتضمن هذا 

الحياة املدرسية يف عالقتها باألندية الرتبوية يف الوسط املدريس، يف إطار أنشطتها املندمجة، لريكز بعد 

إحداثها،  وخطوات  من خالل خصوصياتها،  اإلنسان،  وحقوق  املواطنة  عىل  الرتبية  أندية  عىل  ذلك 

التقويم.  الفعالية والنجاعة، ثم  العمل بهذه األندية، وترتيبات  التأطري، ومقومات  وهيكلتها، ومهام 

ويتضمن هذا الدليل يف الختام مالحق مرجعية اسرتشادية وتوثيقية.

محررو الدليل:

أعد هذا الدليل فريق من الخبراء تحت إشراف مجموعة عمل النهوض بثقافة 
حقوق اإلنسان بالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان

تابعونا عبر:

w w w . c n d h . m a


