
تـندرج ھـذه الـقصة فـي إطـار سـلسلة » "نـحن صـناع الـتغییر فـي مـجال حـقوق اإلنـسان، الـتي أعـدت إحـتفاال بـعید الـمیالد الخـمسین لـمنظمة 
إكـویـتاس-الـمركـز الـدولـي لـلتربـیة عـلى حـقوق اإلنـسان. عـلى مـدى سـنة 2017، سـتكتشفون قـصص 50 مـدافـع ومـدافـعة عـن حـقوق اإلنـسان. 
ھـؤالء لـیسوا إال عـددا قـلیال مـن مـئات الـقادة، الـذیـن بـدعـم مـن إكـویـتاس غـیروا وال زالـوا یـغیرون حـیاة الـعدیـد مـن األشـخاص حـول الـعالـم عـن 

طریق التربیة على حقوق اإلنسان.   

خلیل رضوان ـ األردن 
تعلیم حقوق اإلنسان للشباب الالجئین في األردن 

"لـدّي إيـمان عميق بـأن الـتربـية عـلى حـقوق اإلنـسان هـي سـبيل لـلتنمية، للسـالم، و الـفهم املشـترك بـني األمـم" یـقول 
خلیل رضوان. 

ُولـد خـلیل فـي الخـلیل بـالـضفة الـغربـیة ویـعیش اآلن فـي األردن. إشـتغل مـدّرسـا فـي وكـالـة األمـم المتحـدة إلغـاثـة وتـشغیل الـالجـئیین الفلسـطّنیین 
فـي الشـرق األوسـط، قـبل أن یـصبح مشـرفـا عـلى الـلّغة الـعربـّیة فـي الـمدرسـة. فـي 2000، أنـشأت وكـالـة األمـم المتحـدة بـرنـامـجا لـلتربـیة عـلى 
حـقوق اإلنـسان وعـّینتھ مشـرفـا عـلیھ. أشـرف خـلیل عـلى 167 مـدرسـة فـي األردن. فـي 2008 تـّمت تـرقـیتھ لـیصبح مسـتشارا إقـلیمّیا لـلتربـیة 
عـلى حـقوق اإلنـسان فـي مـدارس فـي األردن، سـوریـا، لـبنان، الـضفة الـغربـیة وقـطاع غـّزة. ھـناك تـّم إنـشاء بـرنـامـج فـریـد مـن نـوعـھ تـّم تـسمیتھ 

"حقوق اإلنسان، التسامح، وحّل النزاعات الّسلمي بالمؤّسسات الّتعلیمّیة.  

غـادر خـلیل وكـالـة األمـم المتحـّدة سـنة 2013 وھـو یشـتغل حـالـّیا بـشكل مسـتقّل مـع مجـموعـة مـن الـمنظمات الـغیر حـكومـیة فـي األردن، ونـذكـر 
من بینھا المركز األردني للتربیة المدنّیة و الشبكة العربیة لحقوق اإلنسان والتربیة المدنیة "أنھر" والمنظّمة إلكویتاس. 

عـندمـا إشـتغل مـع وكـالـة األمـم المتحـّدة، كـان خـلیل فـخورا جـّدا بـكونـھ تـمّكن مـن إنـشاء بـرلـمانـات داخـل الـمدارس الـتابـعة لـلوكـالـة والـتي مـّكنت 
الـتالمـیذ مـن مـمارسـة حـقوقـھم فـي الـمشاركـة. فـي ذلـك الـحین، كـان ھـناك نـظام تـحاصـصي یُحـدُّ مـن عـدد اإلنـاث الـمشاركـات فـي الـبرلـمان. عـمل 
خـلیل عـلى مـنح الـبنات مـعرفـة لـحقوقـھّن ولـمسؤولـیاتـھّن فـي مـرحـلة مـبكرة مـن عـمرھـّن وذلـك أمـال مـنھ بـأن تـتمكن الحـقا مـن الـمطالـبة والـّدفـاع 

على حقوقھّن. 

بـعد اإلنـتخابـات الـتي أُجـریـت بـإحـدى مـدارس الـبنات، تـمّكنت شـابـة مـن تـقلّد مـنصب رئـیسة بـرلـمان وقـد حـدث ذلـك بـعد بـذل جـھود كـبیرة 
لـلتتمكن مـن الـترشـح. شـغلت ھـذه الـشابـة مـنصبھا الجـدیـد بـكّل جـدّیـة وكـتبت رسـالـة وّجھـتھا لـرئـیس الـبرلـمان األردنـي طـالـبة مـنھ عـقد إجـتماع 
لـتمكینھا ھـي و زمـیالتـھا مـن مـشاركـة تـجاربـھّن والحـدیـث عـن الـمشاكـل الـتي تـعترضـھّن. تـمّكن خـلیل مـن تسھـیل ھـذه الـمھمة وتـّم عـقد 



اإلجـتماع الـذي ُذھـل عـلى إثـره رئـیس الـبرلـمان مـن عـمق مـعرفـة الـبنات بـالـمسائـل الـعامـة فـي األردن. فـي الـوقـت نـفسھ تـمّكن أحـد طـلبة خـلیل 
من اإللتقاء بأحد ممثلي الملك. البعض من تلك الفتیات تخرجن الیوم من الجامعة . 

عـمل خـلیل عـلى تـقییم آثـار الـتربـیة عـلى حـقوق اإلنـسان عـلى طـلبتھ. تـّم ھـذا عـن طـریـق طـرحـھ لـھم مجـموعـة مـن األسـئلة حـول تـصرفـاتـھم 
وأرائـھم عـن األشـخاص الـحامـلین لجنسـّیات ودیـانـات أخـرى، قـبل وبـعد تـلقّیھم تـعلیما فـي حـقوق اإلنـسان. وخـلص تـقییم خـلیل إلـى أّن الـتالمـیذ، 
بـعد أن تـلقوا بـعض الـتدریـبات، أصـبحوا یـعتبرون بـأن األشـخاص الـحامـلین لجنسـیات ودیـانـات مـختلفة عـنھم كـأصـدقـاء وتـّمكنوا مـن إنـشاء 
صـداقـات مـع أشـخاص جـاؤوا لـزیـارتـھم مـن بـلدان أجـنبیة. ومـن بـین تـالمـیذ خـلیل، یـوجـد اآلن الـعدیـد مـن الـذیـن یشـتغلون مـع مـنظمات تنشـط فـي 

مجال حقوق اإلنسان. 

فـي 2014، شـارك خـلیل فـي بـرنـامـج إكـویـتاس الـعالـمي لـلتدریـب عـلى حـقوق اإلنـسان بـمونـتلایر، كـندا.   یـقول خـلیل فـي ھـذا الـبرنـامـج الـذي 
دام مـدة 3 أسـابـیع والـذي ضـّم مـدربـین عـالـمیین عـلى حـقوق اإلنـسان : "تــعّلمت الــكثير مــن إكــويــتاس، ومــن مــوادهــم ومــنهجيّتهم. تــعّلمت 
كـيفية التخـطّيط بـشكل مـحترف، وكـيفية تـنظيم ورشـات تـدريـبية كـبيرة. كـما طـورت طـريـقة اسـتعمالـي لـلمقاربـة الـتشاركـيّة. سـواء كـنت 
مـــتدّربـــا أو مـــدّربـــا مـــع املـــنظمات غـــير الـــحكومـــية، تـــمّكنت مـــن تـــوظـــيف هـــذه الـــتقنيات الـــتي تـــلقتيها وطـــّورت بـــدوري بـــعض الـــتقنيات 

الجديدة، وكانت النتيجة أفضل مّما توّقعت." 

ھـناك الـعدیـد مـن الـسوریـین الـذیـن یـعیشون فـي األردن ومـن بـینھم نسـبة كـبیرة مـن األطـفال الـذیـن ال یـواضـبون فـي الـمدارس. بـعدمـا طـّبق 
الـمدّرسـون الـتقنیات الـتي تـعلمھا خـلیل مـن قـبل إكـویـتاس، لـوحـظ إرتـفاع فـي نسـبة الـمواضـبة فـي الـمدارس. عـبر األطـفال عـن حـبھم لـلمدرسـة 
مـن جـدیـد. وفـي تـعلیقھ عـلى ھـذا الـنجاح، یـقول خـلیل : "أعـتبر نـفسي عـنصر تـغيير. لـدّي شـعور بـأّن الـجيل الجـديـد سـيكون أكـثر حـماس 

في دعمهم لحقوق اإلنسان." 

خلیل رضوان ـ األردن 
مستشار في التربیة على حقوق اإلنسان ومحامي في مجال الحالة المدنیة. 

مشارك في برنامج إكویتاس الدولي للتدریب على حقوق اإلنسان، نسخة 2014 
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