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  جمعیة األمل العراقیة تنفذ برنامجًا لنشر ثقافة حقوق اإلنسان في مدارس النجف والدیوانیة
  
  
ضمن برنامجھا المركزي في إعادة بناء اإلنسان ، أنھت جمعیة األمل العراقیة مؤخرًا برنامج نشر ثقافة حقوق  

 مدرسة ابتدائیة واعدادیة 21نسان في مدارس النجف والدیوانیة ، الذي استمر لمدة شھرین متتالیین ، شمل اإل

  . ومھنیة في مركزي المحافظتین وخارجھما

 من 41   واشتمل البرنامج على تدریب 

الكوادر التعلیمیة في ھذه المدارس ، حول 

مفاھیم حقوق اإلنسان ، وكیفیة استكشاف بیئة 

ق اإلنسان في المدارس ، وآلیة توسیع حقو

دائرة المعرفة باإلنسان وحقوقھ ، ابتداًء بالطفل 

ثم قام المتدربون . وحقوقھ ، والمرأة وحقوقھا 

طالب وطالبة ، إلیصال  1200بتدریب 

المعلومات والمفاھیم لھم ، بما یتالءم مع 

مستویاتھم التعلیمیة وبیئتھم المحلیة ، مستخدمین 

  . ملي في التدریب ، مثل تمثیل األدوار والمقابالت والمناظرات الجانب الع
  

وبدورھم قدم الطالب أنشطة متنوعة تعبر عن مدى         

استیعابھم للمادة ، وأرائھم حول معاییر حقوق اإلنسان ، 

من خالل تقدیم المشاھد التمثیلیة واألشعار والقصص 

ة في القصیرة والرسومات ، وعمل الملصقات الجداری

مدارسھم ، تعكس مفاھیم تتعلق بالال عنف والعدالة 

والمساواة ، والتنوع ، والمسؤولیة ، ولغة الحوار ، 
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 . ومواقف تضارب الحقوق والنزاعات ، وكیفیة الخروج بحقوق اإلنسان من غرفة الصف والمدرسة إلى البیت 
  

 تعاونًا ملموسًا من قبل الجھات وحقق البرنامج        

المختصة في كال المحافظتین مع الجمعیة ، من خالل 

مكتب المحافظة ومدیریات التربیة ومكتب وزارة حقوق 

اإلنسان والجھات االعالمیة ، حیث جرى تشكیل لجنة 

لزیارة الصفوف وحضور النشاطات الطالبیة ، التي 

الطلبة في القت اعجابھم وتقییمھم العالي لقابلیات 

  . التفكیر واالبداع خالل فترة قصیرة 

  

كما أتفق الجمیع على ضرورة توسیع مثل ھذه البرامج وتعمیمھا على المدراس ، لتشمل الكوادر التعلیمیة         

یة والطلبة ، وكذلك ادراجھا ضمن المناھج الدراسیة ، لفائدتھا المباشرة في النھوض بواقع التعلیم واألسالیب التربو

  .لبناء جیل جدید متطور 
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