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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان         

   العاموتقارير املفوضية السامية واألمني
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

من الربنـامج   ) ٢٠١٤-٢٠١٠(مشروع خطة عمل للمرحلة الثانية          
  العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان 

  *وق اإلنسانمذكرة من مفوضة األمم املتحدة السامية حلق    
تتشرف مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بأن حتيل إىل أعضاء جملـس               

من الربنامج العـاملي    ) ٢٠١٤-٢٠١٠(حقوق اإلنسان مشروع خطة عمل للمرحلة الثانية        
ويركز مشروع خطة عمل للمرحلة الثانية على التثقيف يف         . للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    

ان يف التعليم العايل، وعلى تدريب املدرسني واملعلمني واملوظفني املـدنيني           جمال حقوق اإلنس  
واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون والعسكريني، وهو مشروع أعدته املفوضية السامية حلقوق           

  .١٢/٤اإلنسان وفقاً لقرار اجمللس 
  
  
  

__________ 
  .تأخر تقدمي الوثيقة  *  
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  موجز    
ملتحدة السامية  ، أعدت مفوضية األمم ا    ١٢/٤وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان        

، مشروع خطة عمل للمرحلة     ٢٠١٠، يف الربع األول من عام       )املفوضية(حلقوق اإلنسان   
من الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان، وذلـك     ) ٢٠١٤-٢٠١٠(الثانية  

، وباالسـتناد إىل    )اليونـسكو (بالتشاور مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة         
نها صكوك األمم املتحدة ووثائقها ذات الصلة وخطة العمـل للمرحلـة األوىل             عناصر م 

  .من الربنامج العاملي ومنشورات صادرة عن مفوضية حقوق اإلنسان) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(
أبريل، قُدِّم، ألغراض االستعراض، مشروع اخلطـة إىل املنظمـات          /ويف نيسان   

 جهات فاِعلة غري حكومية، مبـا يف        احلكومية الدولية املختصة، ال سيما اليونسكو، وإىل      
ذلك خرباء وأخصائيون من مجيع املؤسسات الوطنية املعتمدة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان              

 رداً  ٢٢وتلقـت املفوضـية     . واملؤسسات األكادميية ومنظمات أخرى من اجملتمع املدين      
  .ملشروعوأُخذت تلك الردود والتعليقات بعني االعتبار يف بلورة ا. مشفوعاً بتعليقات

، وجهت املفوضية مذكرة شفوية إىل مجيـع احلكومـات          ٢٠١٠مايو  /ويف أيار   
وقامت املفوضية باستعراض املشروع واسـتكماله يف       . تدعوها إىل التعليق على املشروع    

يونيه من كل من إسبانيا وإيطاليـا وسويـسرا        / حزيران ٢٨ضوء الردود الواردة إىل غاية      
  .وكندا واليابان
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  ياتاحملتو
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٩-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٧-١  .......................سياق التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وتعريفه  - ألف     
  ٦  ٨  ...............أهداف الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  -  باء     
  ٦  ٩  ................مبادئ خاّصة بأنشطة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  - جيم     

من الربنامج العاملي للتثقيف يف جمـال حقـوق         ) ٢٠١٤-٢٠١٠(املرحلة الثانية     - ثانياً  
خطة عمل للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم العايل وتـدريب            : اإلنسان

املوظفني املدنيني واملوظفني املكلفني بإنفـاذ القـانون والعـسكريني يف جمـال             
  ٧  ٥٧-١٠  .............................................................اإلنسان حقوق

  ٧  ١٤-١٠  ............................................................ النطاق  - ألف     
  ٨  ١٥  ...................................................اف احملددةاألهد  -  باء     
  ٩  ٣٦-١٦  ......إجراءات تشجيع التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم العايل  - جيم     
إجراءات تشجيع تدريب املوظفني املدنيني واملوظفني املكلفني بإنفـاذ           - دال     

  ٢٢  ٤٨-٣٧  ........................القانون والعسكريني يف جمال حقوق اإلنسان
  ٣١  ٥٢-٤٩  ...............................................عملية التنفيذ الوطين  -  هاء     
  ٣٥  ٥٥-٥٣  ............................................التعاون والدعم الدوليان  -  واو     
  ٣٦  ٥٧-٥٦  ...................................................التنسيق والتقييم  - زاي     
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  مقدمة  -أوالً   

  سياق التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وتعريفه  -ألف   
أعرب اجملتمع الدويل بصورة متزايدة عن توافق اآلراء بشأن مسامهة التثقيف يف جمال               -١

ويهدف التثقيف يف جمـال حقـوق       . إعمال تلك احلقوق   حقوق اإلنسان مسامهة أساسية يف    
اً يف كـل    ياإلنسان إىل تنمية وعينا مبسؤوليتنا املشتركة عن جعل حقوق اإلنسان واقعاً معيش           

وهو يساهم هبذا املعىن يف منع انتهاك حقوق اإلنـسان          . جمتمع حملي ويف اجملتمع بصفة عامة     
 تشجيع املساواة والتنمية املستدامة، وتعزيز      ونشوب الصراعات الدامية يف املدى الطويل، ويف      

  .)١(مشاركة الشعب يف عمليات صنع القرار يف ظل نظام دميقراطي
وأُدرجت أحكام تتعلق بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ضمن صـكوك ووثـائق               -٢

؛ واالتفاقية الدوليـة    )٢٦املادة   (١٩٤٨دولية كثرية منها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،        
؛ والعهـد الـدويل اخلـاص    )٧املادة   (١٩٦٥للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،       
؛ واتفاقية مناهضة التعـذيب     )١٣املادة   (١٩٦٦باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،     

؛ )١٠املـادة    (١٩٨٤وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،            
؛ واتفاقية حقـوق    )١٠املادة   (١٩٧٩القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،        واتفاقية  
؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد         )٢٩املادة   (١٩٨٩الطفل،  
 ٤املادتان   (٢٠٠٦؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،       )٣٣املادة   (١٩٩٠أسرهم،  

، واجلزء الثاين، الفقرات    ٣٤ و ٣٣اجلزء األول، الفقرتان    (مل فيينا   ؛ وإعالن وبرنامج ع   )٨و
؛ وإعالن وبرنامج املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره             )٨٢-٧٨

 وبرنامج العمل، ٩٧-٩٥اإلعالن، الفقرات  (٢٠٠١األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 
 ٢٢الفقرتان   (٢٠٠٩ر استعراض نتائج ديربان،     ؛ والوثيقة اخلتامية ملؤمت   )١٣٩-١٢٩الفقرات  

  ).١٣١الفقرة  (٢٠٠٥؛ والوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام )١٠٧و
 عناصر تساعد على تعريف التثقيف يف جمال حقوق         توفّرووفقاً هلذه الصكوك، اليت       -٣

يف جمال حقوق اإلنسان    اإلنسان باملعىن الذي اتفق عليه اجملتمع الدويل، ميكن تعريف التثقيف           
بأنه أي جهد للتعلُّم والتعليم والتدريب واإلعالم يرمي إىل إرساء ثقافة عاملية يف جمال حقوق               

  :اإلنسان، مبا يف ذلك
  تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛  )أ(  
  تنمية شخصية اإلنسان وإحساسه بكرامته تنمية كاملة؛  )ب(  

__________ 
 . من الديباجة٤، الفقرة )٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ (٢٠٠٤/٧١قرار جلنة حقوق اإلنسان  )١(
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لتسامح واملساواة بني اجلنسني والصداقة بني مجيع األمم        تشجيع التفاهم وا    )ج(  
  والشعوب األصلية واألقليات؛

متكني مجيع الناس من املشاركة بفعالية يف إقامة جمتمع حـر ودميقراطـي               )د(  
  يسوده القانون؛

   دعائم السالم وحفظه؛إرساء  )ه(  
  .تشجيع تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية حمورمها اإلنسان  )و(  

  :ويشمل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ما يلي  -٤
، فـضالً عـن   اآلياهتوقوق اإلنسان ما يتعلق حب تعلُّم   -املعارف واملهارات     )أ(  

  اكتساب املهارات لتطبيقها بصورة عملية يف احلياة اليومية؛
يات  تنمية القيم وتعزيـز املواقـف والـسلوك        -القيم واملواقف والسلوك      )ب(  
  اإلنسان؛قوق حل الداعمة

  . اختاذ اإلجراءات الالزمة للدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها-اإلجراءات   )ج(  
وبغية تشجيع مبادرات التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، اعتمدت الدول األعـضاء          -٥

 -١٩٨٨(حقوق اإلنسان   بشأن   العاملية   يةملة اإلعالم احلأُطر عمل دولية خاصة متنوعة، مثل       
اليت تركِّز على إعداد مواد إعالمية عن حقوق اإلنسان ونـشرها، وعقـد             ،  )ال تزال جارية  

وبرنامج عمله الذي حث    ) ٢٠٠٤-١٩٩٥(األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان        
على إعداد استراتيجيات شاملة وفعالة ومستدامة بشأن التثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان              

ويل لثقافة السالم والالعنف من أجل أطفال العامل        وتنفيذها على الصعيد الوطين، والعقد الد     
، والسنة الدولية   )٢٠١٤-٢٠٠٥(، وعقد األمم املتحدة للتنمية املستدامة       )٢٠١٠-٢٠٠١(

  .)٢()٢٠١٠(، والسنة الدولية للتقارب بني الثقافات )٢٠٠٩-٢٠٠٨(لتعلُّم حقوق اإلنسان 
ن، وهو جتمع غري رمسي بـني       ويقوم حمفل التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسا         -٦

دول من مناطق إقليمية خمتلفة يف إطار جملس حقوق اإلنسان هدفه دعم األنشطة الدوليـة يف      
هذا امليدان، بتشجيع صياغة إعالن لألمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف جمال حقـوق              

ـ  أعدته مشروع أويل    ٢٠١٠مارس  /وقُدِّم إىل اجمللس يف آذار    . اإلنسان ة االستـشارية    اللجن
، ٢٠١٠مارس / آذار٢٥ املؤرخ ١٣/١٥وقرر اجمللس، مبوجب قراره . جمللس حقوق اإلنسان

تشكيل فريق عامل حكومي دويل مفتوح العضوية ُيعهد إليه بوالية التفاوض بشأن مشروع             
  .٢٠١١مارس /اإلعالن واستكماله وتقدميه إىل اجمللس حبلول آذار

نسان واجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي، أعلنـت        وعمالً بتوصية جلنة حقوق اإل      -٧
 عن الربنامج العاملي للتثقيف يف جمـال        ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠اجلمعية العامة يف    

__________ 
 .٦٢/٩٠قرار اجلمعية العامة  )٢(
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، من أجل املُضي قُدماً يف تنفيذ ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين  ١ أن يبدأ يف     املقررحقوق اإلنسان   
وينقسم الربنامج العـاملي إىل     . )٣(قطاعاتبرامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف مجيع ال        

مراحل متعاقبة هدفها زيادة تركيز اجلهود الوطنيـة يف جمـال حقـوق اإلنـسان علـى                 
  .قضايا معينة/قطاعات

  أهداف الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  -باء   
  : يليتتمثل أهداف الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف ما  -٨

  تعزيز تنمية ثقافة حقوق اإلنسان؛  )أ(  
العمل على تكوين فهم مشترك للمبادئ األساسية واملنـهجيات اخلاصـة             )ب(  

  بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، اعتماداً على الصكوك الدولية؛
ضمان التركيز على التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان على الصعيد الـوطين              )ج(  

  واإلقليمي والدويل؛
  توفري إطار عمل مجاعي مشترك لكل اجلهات الفاِعلة املعنية؛  )د(  
  تعزيز الشراكة والتعاون على مجيع املستويات؛  )ه(  
من أجل استعراض الربامج القائمة يف جمال حقوق اإلنسان وتقييمها ودعمها،           )و(  

 .امج أخرىأو توسيعها وبلورة بر/مواصلتها وعلى إبراز املمارسات املوفقة، وتوفري حافز 

  أنشطة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسانب  خاّصةمبادئ  -جيم   
  : تتوخى األنشطة التثقيفية يف إطار الربنامج العاملي ما يلي  -٩

 مبا فيها احلقوق املدنية والسياسية واالقتـصادية        ،قوق اإلنسان حب النهوض  )أ(  
مترابطة ومتشابكة وعامليـة وغـري       باعتبارها حقوقاً    ،واالجتماعية والثقافية واحلق يف التنمية    

  للتجزئة؛ قابلة
 احترام االختالفات وتقديرها، ومناهضة التمييز على أساس العـرق          تعزيز  )ب(  

واجلنس واللغة والدين والرأي السياسي أو غريه واألصل الوطين أو اإلثـين أو االجتمـاعي               
  واحلالة البدنية والعقلية وامليول اجلنسية وأسس أخرى؛

مبا فيها  (يع حتليل املشاكل املزمنة واملستجدة يف جمال حقوق اإلنسان          تشج  )ج(  
، وذلك يف ضوء التطورات السريعة على الصعيد السياسي         )الفقر والصراعات الدامية والتمييز   

واالجتماعي واالقتصادي والتكنولوجي والبيئي، حبيث يتسىن التوصـل إىل ردود وحلـول            
  تتماشى ومعايري حقوق اإلنسان؛

__________ 
 . ألف٥٩/١١٣قرار اجلمعية العامة  )٣(
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متكني اجملتمعات احمللية واألفراد من حتديد احتياجـاهتم يف جمـال حقـوق        )د(  
  اإلنسان واملطالبة هبا على حنو فعال؛

واجـب  ، الذين عليهم )ال سيما املوظفون احلكوميون (تنمية قدرة املسؤولني      )ه(  
  جب؛الوا احترام ومحاية وإعمال حقوق اإلنسان لألشخاص اخلاضعني لواليتهم، على أداء هذا

إثراء مبادئ حقوق اإلنسان الراسخة اجلذور يف خمتلف السياقات الثقافية،            )و(  
  ومراعاة التطورات التارخيية واالجتماعية يف كل بلد؛

صكوك حقوق اإلنسان وآليات محايتها على املستوى احمللي        بعرفة  املتدعيم    )ز(  
  والوطين واإلقليمي والدويل ونقل مهارات استخدامها؛

خدام نظم تربوية قائمة على املشاركة تشمل املعرفة والتحليل النقـدي           است  )ح(  
  ومهارات العمل من أجل تعزيز حقوق اإلنسان؛

 احلاجة واخلـوف    يـأمن فيها اإلنسان  تشجيع إرساء بيئات تعليم وتعلم        )ط(  
  .وتشجع املشاركة والتمتع حبقوق اإلنسان وتنمية شخصية الفرد تنمية كاملة

ات جدوى يف احلياة اليومية للمتعلمني، حبيث جيري إشـراكهم     أن تكون ذ    )ي(  
يف حوار بشأن الوسائل والسبل الكفيلة بتحويل حقوق اإلنسان من التعبري عن معايري جمردة              

  . إىل واقع ظروفهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية

 للتثقيف يف جمال    من الربنامج العاملي  ) ٢٠١٤-٢٠١٠(املرحلة الثانية     -ثانياً   
خطة عمل للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم         : حقوق اإلنسان 

العايل وتدريب املوظفني املدنيني واملوظفني املكلفني بإنفـاذ القـانون          
  والعسكريني يف جمال حقوق اإلنسان

  النطاق  -ألف   
قيـف يف   من الربنامج العاملي لدمج التث    ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(خصصت املرحلة األوىل      -١٠

واعتمدت اجلمعية العامـة يف     . جمال حقوق اإلنسان يف منظوميت املدارس االبتدائية والثانوية       
  .)٤( خطة عمل يف هذا الصدد٢٠٠٥يوليه /متوز

__________ 
ـ         A/59/525/Rev.1وثيقة اجلمعية العامة     )٤( امج العـاملي   ، املشروع املنقح خلطة عمل املرحلة األوىل من الربن

 :للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وهي متاحة على العنوان التايل
http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/planaction.htm. 
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، ستركز املرحلة الثانية من برنامج العمل       ١٢/٤ووفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان        -١١
ن يف التعليم العايل، وعلـى بـرامج     التثقيف يف جمال حقوق اإلنسا    "على  ) ٢٠١٤-٢٠١٠(

تدريب املدرسني واملعلمني واملوظفني املدنيني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون والعسكريني          
على الدول األعضاء أن تواصل تنفيذ التثقيف يف جمـال حقـوق            "و". على كل املستويات  

  ".اإلنسان يف مرحليت املدارس االبتدائية والثانوية
طة العمل على التثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان يف قطـاعني حمـددين              وتركز خ   -١٢

واسعاً، ومها التعليم العايل وتدريب املوظفني املدنيني واملـوظفني املكلفـني بإنفـاذ              حتديداً
  .والعسكريني القانون
، تتضمن خطة عمل املرحلة األوىل مـن الربنـامج          )٥(وخبصوص تدريب املدرسني    -١٣

ويتناول الفـرع   . اتيجيات التعامل مع مدرسي التعليم االبتدائي والثانوي      العاملي بالفعل استر  
، الذين ُيعّرفـون يف     )٦(املخصص للتعليم العايل يف خطة العمل هذه حالة أساتذة التعليم العايل          

  . بعض األحيان أيضاً بأهنم مدرسون
 وتقيـيم   مفهوم واسع يقصد به من يقومون بتصميم وبلورة وتنفيذ        " مرّبني"وكلمة    -١٤

 النظـامي  وغـري    النظاميأنشطة وبرامج التعليم يف جمال حقوق اإلنسان يف سياقات التعليم           
ومبا أن خطة العمل ال تتضمن فرعاً خمصصاً لتدريب تلك الطائفة الواسعة مـن              . والالنظامي

ساتذة املعلمني يف جمال حقوق اإلنسان، ُتطّبق بالقياس أيضاً املبادئ واالستراتيجيات املتصلة بأ       
  . العايل التعليم

  األهداف احملددة   -باء   
بالنظر إىل األهداف العامة اليت يرمي إليها الربنـامج العـاملي للتثقيـف يف جمـال                  -١٥

، تتوخى خطة العمل هذه بلـوغ األهـداف        ) باء أعاله  -انظر الفرع أوالً    (اإلنسان   حقوق
  :احملددة التالية

 اإلنسان يف التعليم العايل ويف بـرامج        تشجيع دمج التعليم يف جمال حقوق       )أ(  
  تدريب املوظفني املدنيني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون والعسكريني؛

  دعم صياغة واعتماد وتنفيذ استراتيجيات وطنية مستدامة يف هذا الصدد؛  )ب(  

__________ 
، توصـية اليونـسكو   "يع األشخاص املسؤولني يف املدارس عن تعليم التالميذ     مج" املدرسني"يقصد بكلمة   " )٥(

 ).أ(١، املادة األوىل، التعاريف، الفقرة )١٩٦٦(بشأن أوضاع املدرسني 
مجيع األشخاص املستخدمني يف مؤسسات وبرامج التعلـيم  " هيئات التدريس يف التعليم العايل "تعين عبارة   " )٦(

أو تقـدمي   /أو لالضـطالع ببحـوث و     / لالضطالع بأنشطة التعمق العلمي و     أو/العايل للقيام بالتدريس و   
توصية اليونسكو بـشأن أوضـاع هيئـات        ". خدمات تعليمية للطالب أو للمجتمع احمللي بصورة عامة       

 ).و(١، املادة األوىل، التعاريف، الفقرة ١٩٩٧التدريس يف التعليم العايل، 
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توفري مبادئ توجيهية بشأن العناصر األساسية للتثقيف يف جمـال حقـوق              )ج(  
التعليم العايل ويف برامج تدريب املوظفني املدنيني واملـوظفني املكلفـني بإنفـاذ         اإلنسان يف   

  القانون والعسكريني؛
تيسري الدعم املقدم من املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنيـة واحملليـة إىل            )د(  

  مؤسسات التعليم العايل والدول األعضاء؛
سسات واملنظمـات احملليـة     دعم إقامة الشبكات وأواصر التعاون بني املؤ        )ه(  

  .والوطنية واإلقليمية والدولية احلكومية منها وغري احلكومية

  إجراءات تشجيع التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم العايل  -جيم   
 أو التـدريب علـى   التدريبكافة أنواع الدراسات أو   "بأنه  " التعليم العايل "ُيعّرف    -١٦

بعد الثانوي جامعات أو مؤسسات تعليميـة أخـرى         ما  ى  البحوث اليت تقدمها على مستو    
وميكـن أن يتـضمن    . )٧("تعترف السلطات املختصة يف الدولة بأهنا مؤسسات للتعليم العايل        

قطاع التعليم العايل مؤسسات تدريب املدرسني واعتمادهم على مجيع املستويات، والعاملني           
  . نيةيف احلقل االجتماعي، وأصحاب املهن الطبية والقانو

ويستند الفرع جيم بقدر كبري إىل خطة عمل املرحلة األوىل من برنامج العمل، مبـا                 -١٧
أن لدمج التعليم يف جمال حقوق اإلنسان يف نظام التعليم الرمسـي مبـادئ واسـتراتيجيات                
مشتركة سواًء أتعلق األمر بالتعليم االبتدائي أم الثانوي أم العايل، وأن مجيع هذه القطاعـات               

  . يف نطاق احلق يف التعليمتدخل

  معلومات أساسية  -١  
تستند خطة العمل هذه، فيما يتصل بالتعليم العايل، إىل املبادئ واألطر احملـددة يف                -١٨

عدد من صكوك ووثائق حقوق اإلنسان والتعليم، مبا يف ذلك اإلعـالن العـاملي حلقـوق                
يهية معتمدة من جلنة حقـوق      اإلنسان؛ واتفاقية حقوق الطفل وما يتصل هبا من مبادئ توج         

؛ والعهد الدويل اخلاص    )املتعلق بأهداف التعليم  ) ٢٠٠١(١ال سيما التعليق العام رقم      (الطفل  
 اللجنـة  اعتمدهتاباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وما يتصل به من مبادئ توجيهية        

) ١٩٩٩(١٣ لتعليق العام رقـم   ال سيما ا  (املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
؛ وإعالن وبرنامج عمل فيينا؛ وتوصية اليونسكو بشأن التربية مـن           )املتعلق باحلق يف التعليم   

أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدويل والتربية يف جمال حقوق اإلنسان وحرياته             
إلنسان والدميقراطيـة؛   األساسية؛ وإعالن اليونسكو بشأن التربية من أجل السالم وحقوق ا         

واتفاقية اليونسكو ملناهضة التمييز يف التعليم؛ وتوصية اليونسكو بشأن االعتراف بدراسـات            
__________ 

 ). أ(١ ، املادة األوىل، الفقرة)١٩٩٣(تعليم العايل ومؤهالته توصية اليونسكو بشأن االعتراف بدراسات ال )٧(
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التعليم العايل ومؤهالته وما يتصل هبا من اتفاقيات إقليمية؛ وتوصية اليونسكو بشأن أوضاع             
ليم العايل للقرن احلادي    هيئات التدريس يف التعليم العايل؛ وإعالن اليونسكو العاملي بشأن التع         

تصورات وتدابري؛ والوثيقة اخلتامية ملؤمتر اليونسكو العاملي للتعليم العايل املعقـود           : والعشرين
الديناميات اجلديدة يف التعليم العايل والبحث مـن أجـل التغـيري            " بعنوان   ٢٠٠٩عام   يف

  ". والتنمية اجملتمعي
الوفـاء بتعهـداتنا    : توفري التعليم للجميع  ومن جديد أكد إطار عمل داكار املتعلق ب         -١٩

، وهو أهم منـهاج  )٨(٢٠٠٠اجلماعية، الذي اعُتمد يف املنتدى العاملي للتعليم املعقود يف عام    
دويل وتعهد مجاعي لبلوغ أهداف وغايات مبادرة التعليم للجميع، رؤية للتعلـيم يـدعمها              

ويعترب التعليم يف إطار عمل داكار      . ياًاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغايتها تعلم العيش سو       
، وذلك من خالل تعزيـز      )٦الفقرة  " (لتحقيق التنمية املستدامة والسلم واالستقرار    "ضرورياً  

ويتمثـل  .  يف التحـول االجتمـاعي     الفعالةاللُحمة االجتماعية ومتكني الناس من املشاركة       
يع جوانبها، وضمان امتيازهـا   من إطار عمل داكار يف حتسني نوعية التعليم من مج        ٦ اهلدف

 حمو األميـة  حبيث حيقق اجلميع نتائج التعليم املتفق عليها واملمكن قياسها، ال سيما يف ميدان              
وميثل هذا اهلدف األساس لبناء مفهوم      . )٩(واحلساب واكتساب املهارات األساسية يف احلياة     

 املواطنة الدميقراطية واملواقف    للتعليم اجليد يتجاوز القراءة والكتابة واحلساب ليشمل مؤهالت       
  . التضامنية باعتبارها نتائج مهمة

، ُيعترب التعلـيم    )١٠(ويف خطة التنفيذ املنبثقة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة           -٢٠
عملية تزوِّد املتعلمني باملعارف واملهارات واملواقف اليت متكنهم من التصدي لقضايا مهمة من             

لريفية والرعاية الصحية وإشراك اجملتمـع احمللـي وفـريوس نقـص املناعـة              قَبيل التنمية ا  
وجاء فيها أيضاً . اإليدز والبيئة واملعارف التقليدية واألصلية فضالً عن حقوق اإلنسان/البشرية

       التزامنا بـدعم قـيم أخـرى      "أن جناح التنمية املستدامة يقتضي اتباع هنج إزاء التعليم ُيعّزز           
وبناء . )١١(" ووعينا بأننا نتقاسم مع اآلخرين مصرياً مشتركاً       -العدالة واإلنصاف   سيما   ال -

على ذلك، يوجِد الربنامج العاملي أوجه تآزر مع عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنميـة                

__________ 
 .http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf: متاح على العنوان )٨(
الذي اعتمدته جلنة حقوق الطفل بشأن أهـداف  ) ٢٠٠١(١تشمل مهارات احلياة، وفقاً للتعليق العام رقم        )٩(

رات متوازنة وتسوية الرتاعات بطريقة غري عنيفة وبناء أسلوب حياة صـحي            القدرة على اختاذ قرا   "التعليم  
وعالقات اجتماعية جيدة واملسؤولية والتفكري الناقد واملواهب اإلبداعية وغري ذلك من القدرات اليت تزود              

 ).٩الفقرة " (الطفل باألدوات الالزمة لتحقيق ما خيتاره يف احلياة
 .(A/CONF.199/20)نمية املستدامة تقرير مؤمتر القمة العاملي للت )١٠(
)١١( UNESCO, “Education for Sustainability. From Rio to Johannesburg: Lessons learned from           

a decade of commitment” (2002). 
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للقـضايا ذات   ، مما ُيضاِعف اجلهـود الراميـة إىل التـصدي           )٢٠١٤-٢٠٠٥(املستدامة  
  .)١٢(املشترك االهتمام

  االستراتيجيات  -٢  
يف حني يقتضي التمتع باحلرية األكادميية استقالل مؤسسات التعليم العـايل، فـإن               -٢١

وحيظى بـدعمها    التعليم العايل باعتباره سلعة عامة جيب أن يكون مسؤولية مجيع احلكومات          
البحث والتـدريس  ( األساسية  افمؤسسات التعليم العايل، من خالل وظائفه     . )١٣(االقتصادي

، ال تتحمَّل فقط املسؤولية االجتماعية عن تنشئة مـواطنني صـاحلني            )وخدمة اجملتمع احمللي  
ملتزمني ببناء السلم والدفاع عن حقوق اإلنسان والقيم الدميقراطية، بل تولِّد أيضاً معـارف              
عامة يف سبيل التصدي للتحديات القائمة يف جمال حقوق اإلنسان، مثل استئـصال الفقـر               

  .)١٤(الثقافات وإعادة البناء بعد انتهاء الرتاع، والتنمية املستدامة، والتفاهم متعددوالتمييز، 
ومبا أن  . لذلك يؤدي التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم العايل دوراً أساسياً             -٢٢

العمليات التعليمية والطرق   بكذلك  ُيعىن  ضمون املناهج الدراسية فقط بل      مب "يتعلقالتعليم ال   
فإن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التعلـيم          )١٥(" التعليم يف ظلها بوية والبيئة اليت يتم     التر

  :العايل ينبغي أن ُيفَهم على أنه عملية تتضمن ما يلي
 مقومـات أي ضمان أن تؤدي مجيع      : "حقوق اإلنسان من خالل التعليم    "  )أ(  

  ب والتدريب إىل تعلُّم حقوق اإلنسان؛وعمليات التعلُّم، مبا يف ذلك املقررات واملواد واألسالي
أي ضمان احترام حقوق اإلنـسان جلميـع        ": حقوق اإلنسان يف التعليم   "  )ب(  

  .اجلهات الفاِعلة، وممارسة احلقوق داخل نظام التعليم العايل
ورغم أن عوامل كثرية ميكن أن تساهم يف ذلك، فإن دمج هذا النـهج يف التعلـيم             -٢٣

  .إجراءات يف امليادين اخلمسة التالية على األقلالعايل سيستدعي اختاذ 

__________ 

 اليونسكو للنصف الثاين من عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة             استراتيجية )١٢(
)2010/ED/UNP/DESD/PI/1 ٩، الصفحة.( 

، ٤٠ ، الفقـرة ١٩٩٩ (١٣انظر اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم   )١٣(
 :وهو متاح على العنوان

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm .        وانظر أيضاً الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر
الديناميات اجلديدة يف التعليم العايل والبحث مـن         "٢٠٠٩اليونسكو العاملي للتعليم العايل املعقود يف عام        

ـ : "٢، الصفحة "أجل التغيري اجملتمعي والتنمية   راف التعليم العايل باعتباره سلعة عامة هو مسؤولية مجيع األط
 ".املعنية وخباصة احلكومات

 .٤-٢ الوثيقة اخلتامية ملؤمتر اليونسكو العاملي للتعليم العايل، الديباجة والفقرات انظر )١٤(
 .٨بشأن أهداف التعليم، الفقرة ) ٢٠٠١(١ حقوق الطفل، التعليق العام رقم جلنة )١٥(
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  )١٦(السياسات وتدابري التنفيذ املتصلة هبا  )أ(  
ال بد أن يكون وضع واعتماد وتنفيذ سياسات التثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان،                -٢٤

وكذلك دمج حقوق اإلنسان يف السياسات التعليمية، متسقاً مع االستقالل املؤسسي واحلرية            
  .ة وتقاسم احلقوق واملسؤوليات وفقاً للنظام التعليمي يف كل دولةاألكادميي

وينبغي أن تكون عملية وضع السياسات قائمة على املشاركة، وأن تنـضم إليهـا                -٢٥
  . األخرىنيةاملعرابطات هيئات التدريس واجلهات 

وميكن أن تشمل اخلصائص الرئيسية لوضع سياسات التثقيـف يف جمـال حقـوق                -٢٦
  :يف نظام التعليم العايل ما يلياإلنسان 
صياغة سياسات وتشريعات لضمان دمج حقوق اإلنسان، وخاصة التثقيف           )أ(  

  :يف جمال حقوق اإلنسان، يف نظام التعليم العايل
دمج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف قوانني التعلـيم أو اعتمـاد              '١'

  تشريعات حمدَّدة بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛
ان توافق مجيع التشريعات مع مبادئ التثقيف يف جمـال حقـوق            ضم '٢'

  اإلنسان ورصد أوجه التضارب يف التشريعات؛
 التثقيـف يف جمـال      بشأنضمان استناد السياسات إىل حبوث عديدة        '٣'

  اإلنسان؛ حقوق
 حوكمة اجلامعات وإدارهتا، مبا يف      فيما خيص صياغة سياسات ولوائح     '٤'

 الثقافة اجلامعية وحياة الطالب، على      ذلك مجيع العناصر اليت تؤثر على     
  أن تكون تلك السياسات واللوائح متسقة ومبادئ حقوق اإلنسان؛

إقرار سياسات وممارسات لتعيني وتقييم وتعويض وتأديـب وترقيـة           '٥'
هيئات التدريس فيما يتصل مببادئ حقوق اإلنسان املتمثلة يف املساواة          

  والشفافية؛وعدم التمييز واالحترام والكرامة واإلنصاف 
اعتماد سياسات حتظر التحرش اجلنسي والتمييز على أساس اجلنس مبا           '٦'

واستعراض سياسات التعيني   .  احلمل أو األمومة   بسببيف ذلك التمييز    
  واالستخدام والتدريب والترقية هبدف إزالة التحيز اجلنساين؛

إىل التعليم العايل علـى     بسهولة   وصول اجلميع    تضمنوضع سياسات    '٧'
، مبا يكفـل وصـول الفئـات        )١٧(ساواة وعلى أساس الكفاءة   قدم امل 

__________ 
 السياسات على مـستويات     وجيري إعداد .  السياسات بأهنا إعالنات التزام واضحة ومتناسقة      تعريفميكن   )١٦(

 وتوفر مرجعـاً    اًخمتلفة من احلكم، بالتعاون مع مجيع األطراف املعنية، وهي تشمل مبادئ وتعاريف وأهداف            
 .معيارياً لنظام التعليم العايل وجلميع اجلهات الفاِعلة
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، ومبـا حيـول     )١٨(الضعيفة مبا فيها املعوقـون إىل التعلـيم العـايل         
  ؛)١٩(التمييز دون

جعل التدريب يف جمال حقوق اإلنسان شرطاً من شروط الترخيص أو            '٨'
  .االعتماد احلكوميني بالنسبة إىل املهن املعنية

  : السياسات ذات الصلةبينها وبنيوأوجه التآزر ضمان التناسق واالرتباط   )ب(  
دمج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف اخلطط القطاعيـة الوطنيـة             '١'

للتعليم العايل، ويف اخلطط الوطنيـة للتعلـيم للجميـع، ويف اُألطـر             
السياساتية الوطنية يف سياق عقد التعليم من أجل التنميـة املـستدامة            

  ؛الشاملة يةتعليمسياسات الال، ويف )٢٠١٤-٢٠٠٥(
دمج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف اخلطـط الوطنيـة حلقـوق              '٢'

اإلنسان، ويف خطط العمل الوطنية ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري         
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب، ويف االسـتراتيجيات           

  .الوطنية للحد من الفقر؛ ويف اُألطر اإلمنائية األخرى
  :سياسة شاملة لتدريب هيئات التدريس يف جمال حقوق اإلنساناعتماد   )ج(  

  ها؛ هيئات التدريس قبل اخلدمة وأثناءتدريب املدربني وتدريب '١'
توفري معلومات عن حقوق الطالب وهيئات التدريس ومـسؤولياهتم          '٢'

ومشاركتهم يف مجيع سياسات وبـرامج تـدريب املدرسـني قبـل            
  ها؛ءوأثنا اخلدمة

ري احلكومية وقطاعات اجملتمع املدين األخـرى       االعتراف باملنظمات غ   '٣'
اليت ُتنفذ أنشطة تدريبية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان واعتمادهـا           

  وتوفري الدعم هلا؛
ل موظفي   التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان شرطاً من شروط تأهُّ         اعتبار '٤'

 املهين واعتماد أنشطة التـدريب  م وتطورههيئات التدريس واعتمادهم 
  لع هبا املنظمات غري احلكومية؛اليت تضط

__________ 

 مـن اتفاقيـة     ٢٨ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واملـادة            ١٣املادة   )١٧(
 .الطفل حقوق

 .  من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة٩املادة  )١٨(
مثل تطبيق معايري معاملة خمتلفة على غري املواطنني على أساس العرق واللون واحملتـد واألصـل الـوطين                   )١٩(

د غري  بشأن التمييز ض  ) ٢٠٠٤(٣٠ انظر جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم           - اإلثين أو
 .٣١املواطنني، الفقرة 
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لتقييم برامج التدريب يف جمال حقوق اإلنـسان        ومقاييس  وضع معايري    '٥'
  .الربامج وتنفيذ تلك

  :الوفاء بااللتزامات الدولية املتعلقة بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  )د(  
تشجيع التصديق على الصكوك الدولية املتعلقـة بـاحلق يف التعلـيم             '١'

  ال حقوق اإلنسان؛والتثقيف يف جم
دمج معلومات عن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التقارير الوطنية            '٢'

املقدَّمة إىل آليات الرصد الدولية املعنية، مبا يف ذلك هيئات معاهـدات            
ال سيما جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنيـة بـاحلقوق          (األمم املتحدة   

ت اخلاصة لألمم املتحدة    ، واإلجراءا )االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
، وآليـة االسـتعراض     )ال سيما املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم       (

  الدوري الشامل؛
التعاون مع املنظمات غري احلكومية وقطاعات أخرى من اجملتمع املدين           '٣'

وأخصائيي التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان من أجل إعداد التقـارير           
  الوطنية املذكورة آنفاً؛

 وتنفيـذ   لتوصيات املقدمة مـن آليـات الرصـد الدوليـة         ل ةالدعاي '٤'
  ؛التوصيات هذه

وال يقتصر وضع   . صلة لتنفيذ السياسات  التدابري ذات   البلورة واعتماد    '٥'
 على البيانات السياسية الصرحية     الفّعالالسياسات التعليمية وإصالحها    

 التحديـد   بل يستدعي أيضاً توافر استراتيجية تنفيذ متـسقة تـشمل         
وميكـن أن تـضمن     . وارداملسؤوليات و املليات و اآلدابري و للت حالواض

تشارك فيها مجيع األطراف املعنية تناسـق        استراتيجية التنفيذ هذه اليت   
  .للمساءلة السياسات ورصدها وخضوعها

  عمليات وأدوات التدريس والتعلُّم  )ب(  
عليم العايل اعتماد يقتضي دمج أو حتسني التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف نظام الت      -٢٧

هنج مشويل إزاء التدريس والتعلُّم، عن طريق إضفاء التكامل على أهداف الربامج وحمتواهـا              
 قاعة الدرس   والنظر إىل ما هو أبعد من     ومواردها ومنهجياهتا وتقييمها وقياس مدى جناحها؛       

 عـضاء أ إىل اجملتمع ككل؛ وإقامة شراكات بـني خمتلـف           صوالًومؤسسة التعليم العايل و   
  .األكادميي اجملتمع
وهي . واجلوانب التالية ضرورية لتحقيق اجلودة يف تدريس حقوق اإلنسان وتعلمها           -٢٨

موجَّهة إىل ُصنَّاع السياسات على املستوى الوطين وعلى مستوى مؤسسات التعليم العـايل،             
  :ويف بعض احلاالت، إىل هيئات التدريس
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  :والتعلُّمفيما يتعلق بربامج ومواد التدريس   )أ(  
وضع استراتيجيات لدمج حقوق اإلنسان باعتبارها مـسألة متعـددة           '١'

 ال يف احلقـوق أو      -الصالت يف مجيع ختصـصات التعلـيم العـايل          
تخصـصات  الالتاريخ فحسب بل أيـضاً يف    الدراسات االجتماعية أو  

مثل اهلندسة املعمارية واهلندسة الرتباطهما بالتنميـة       (التقنية والعلمية   
 والسكن؛ والطب الرتباطه برعاية األطفال والـصحة العامـة          والبيئة

اإليدز واإلعاقة؛  /واحلقوق اإلجنابية للنساء وفريوس نقص املناعة البشرية      
وتكنولوجيا األحياء واهلندسة املعمارية الرتباطهما بالغذاء والـسكن        

  ؛.)والبيئة، إخل
إىل طالب   متهيدية بشأن حقوق اإلنسان      دورات دراسية النظر يف تقدمي     '٢'

  مجيع التخصصات؛
 متقدمة ُتعاِلج قضايا حقـوق اإلنـسان     دورات دراسية النظر يف إقرار     '٣'

  املتصلة حتديداً بكل مادة؛
وضع برامج ماجستري ودكتوراه متخصصة يف حقـوق اإلنـسان يف            '٤'

  حقول ختصُّص وتعلُّم متنوعة؛ 
وضع برامج أكادميية متعددة التخصصات ومشتركة بني التخصصات         '٥'

  .)٢٠(تعلق حبقوق اإلنسانفيما ي
  :فيما يتعلق مبواد التدريس والتعلُّم  )ب(  

مراجعة وتنقيح الكُتب املدرسية والكراسات حبيث تتوافق مع مبـادئ           '١'
اإلنسان وتدَعم استحداث مواد تثقيـف وتـدريب يف جمـال      حقوق

حقوق اإلنسان تتسم بالتوازن واجلدوى وتشجع املشاركة النشطة يف         
  لتعلُّم؛عمليات التدريس وا

التأكد من أن مواد التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان تستند إىل مبادئ             '٢'
اإلنسان النابعة من السياقات الثقافية املناسبة ومن التطـورات          حقوق
  واالجتماعية؛ التارخيية

__________ 
تتضمن الربامج املتعددة التخصصات دراسة حقوق اإلنسان والبحث فيها وااللتزام هبا من زوايا ختصـصية                )٢٠(

وتقوم الربامج املشتركة   . خمتلفة مثل الفلسفة وِعلم االجتماع واللغات والقانون الدويل واحمللي وما إىل ذلك           
اصلة بني التخصصات وجتميع ُنُهج ومنهجيات دراسـة حقـوق          بني التخصصات على جتاوز احلدود الف     

 .اإلنسان والبحث فيها وااللتزام هبا يف إطار رؤية متكاملة جديدة
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تشجيع مجع وتقاُسم وترمجة وتكييـف مـواد التثقيـف يف جمـال              '٣'
  اإلنسان؛ حقوق

قيف يف جمـال حقـوق اإلنـسان        التث/استخدام مواد حقوق اإلنسان    '٤'
الصادرة عن كيانات األمم املتحدة يف البلد أو املنطقة باعتبارها مـواد            

  .حبثية تدريس وتعلُّم ووثائق
  :فيما يتعلق مبمارسات ومنهجيات التدريس والتعلُّم  )ج(  

اعتماد أسلوب تدريس يتماشى وحقوق اإلنسان، أي أسلوب حيتـرم           '١'
كفَل كرامته واعتزازه بذاتـه، ويراعـي       اإلنسان لكل متعلِّم وي    حقوق

  أيضاً االعتبارات الثقافية؛
اعتماد أساليب وُنُهج حمورها املتعلّم ُتنمي قدرات الطالب وتـشجع           '٢'

مشاركتهم النشطة، إىل جانب أنـشطة تـشجع الـتفكري النقـدي            
  واستكشاف رؤى بديلة؛

حقـوق  تطبيق منهجيات تعلُّم جتريبية متكِّن املتعلمني من فهم نظريات           '٣'
أو /اإلنسان وتطبيقها يف حياهتم وجتارهبم، مبا يف ذلـك البحـوث و           

  اخلدمات اجملتمعية؛
تدريس حقوق اإلنسان، بتحديـد مهـارات       لتخطيط  الالقيام، لدى    '٤'

 اكتساهبا وإعطاء أمهيـة مـساوية       املفروضحقوق اإلنسان    وكفاءات
لعاطفيـة  ا/واالجتماعيـة ) املعارف واملهارات (لنواتج التعلُّم اإلدراكية    

  ؛)والسلوك القيم واملواقف(
إقرار نظام لضمان نوعية التعليم العايل يكون متـسقاً مـع مبـادئ              '٥'

اإلنسان واستحداث آليات خاصة لضمان نوعية التثقيـف يف          حقوق
  .جمال حقوق اإلنسان

  :فيما يتعلق بدعم وموارد التدريس والتعلُّم  )د(  
نسان وتطـوير تلـك     إقامة مراكز موارد وتدريب يف جمال حقوق اإل        '١'

املراكز داخل مؤسسات التعليم العايل من أجل تشجيع إقرار أو تعزيز           
برامج ودورات التدريب املستدامة يف جمال حقوق اإلنسان وضـمان          
نوعيتها، فضالً عن توفري مرافـق للدراسـات والبحـوث املتعلقـة            

  اإلنسان؛ حبقوق
راض النقـاش   تيسري الوصول إىل مستجدات تكنولوجيا املعلومات ألغ       '٢'

وإقامة الشبكات وتبادل معلومات حقوق اإلنسان، واستحداث موارد        
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يف مواقع اإلنترنت وإقرار وتيسري التعلُّم اإللكتروين وبرامج التعلُّم على          
اإلنترنت واملنتديات اإللكترونية وعقد املؤمترات الشبكية وإعداد برامج        

  التعلُّم من ُبعد؛
رها وسائل لتشجيع التثقيف والتدريب يف      تشجيع اِملنح الدراسية باعتبا    '٣'

  .اإلنسان جمال حقوق

  البحوث  )ج(  
يؤدي التعليم العايل دوراً أساسياً يف بلورة معـارف جديـدة وتـشجيع الـتفكري           -٢٩

هـو   البحوث،   من خالل  التعليم العايل،    يكونوينبغي أن   . يف جمال حقوق اإلنسان    النقدي
 جمال حقوق اإلنـسان، وذلـك بطـرق منـها           سياسات وممارسات التثقيف يف   النرباس ل 

  :االستراتيجيات التالية
تشجيع البحوث املساِهمة يف استحداث منهجيات وأدوات مبتكرة وفعالة           )أ(  

للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان باالعتماد أيضاً على حتليل وتقيـيم املمارسـات القائمـة               
ك البحوث ونـشر نتائجهـا علـى        واستخالص الِعَبر وعمليات التقييم، واالستثمار يف تل      

  واسع؛ نطاق
تشجيع البحوث املتعلقة بُسبل جتسيد مبادئ حقوق اإلنسان والـصكوك            )ب(  

مثل السياسات والربامج احلكومية واملمارسات     (اخلاصة حبقوق اإلنسان يف أشكال ملموسة       
 تلـك البحـوث     واالستثمار يف ) التجارية واملبادرات اجملتمعية والقواعد االجتماعية الثقافية     

  باعتبار ذلك برناجماً حبثياً عاماً؛
تقييم ومجع ونشر أمثلة على املمارسات احلسنة يف التثقيف يف جمال حقوق              )ج(  

  اإلنسان يف التعليم العايل وعلى مستويات أخرى؛
إقامة ِصالت وشراكات وشبكات لتيسري التعاون وتبادل املعلومات بـني            )د(  

 التعليم العايل واملنظمات غري احلكومية وغريها من منظمـات          الباحثني من خمتلف مؤسسات   
اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات الدولية، والتعاون على وضـع            

  مشاريع حبثية بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛
ـ            )ه(   ؤدي إقامة وتطوير مراكز املوارد واملكتبات اخلاصة حبقوق اإلنسان اليت ت

دوراً يف بناء القدرات وتوفر مرافق لدراسات وحبوث حقوق اإلنسان، والتأكد من كيفيـة              
  دعم تلك املرافق بصورة أفضل؛

تشجيع اِملَنح الدراسية وِمَنح الزمالة باعتبارها وسيلة لتـشجيع البحـوث             )و(  
  املتصلة حبقوق اإلنسان؛

  .ملقارنة الدوليةاملشاركة يف الدراسات االستقصائية والدراسات ا  )ز(  
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  بيئة التعلُّم  )د(  
، يتمّتع أعضاء اجملتمع األكـادميي    من املهم يف سياق التعليم العايل التشديد على أن            -٣٠

بصفتهم الفردية أو اجلماعية، باحلرية يف تكوين املعارف واألفكار وتطويرها ونقلها من خالل   
.  أو اإلنتاج أو اإلبـداع أو الكتابـة        البحوث أو التدريس أو الدراسة أو املناقشة أو التوثيق        

وتتضمن احلرية األكادميية حرية األفراد يف التعبري بال قيود عن آرائهم يف املؤسسات أو النظم               
اليت َيعملون فيها، ويف أداء وظائفهم دون متييز أو خوف من قمع الدولة أو أي جهة فاِعلـة                  

 التمثيلية، والتمتع جبميع حقوق اإلنـسان       أخرى، واملشاركة يف اهليئات األكادميية املهنية أو      
  .)٢١(املعترف هبا دولياً مما ينطبق على غريهم من األفراد يف النظام القانوين ذاته

 أن  يعين ضـمناً  ودمج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف مؤسسات التعليم العايل             -٣١
. ن وميارسـوهنا  فراد حقوق اإلنـسا    تكون أماكن يعيش فيها األ     ألنتسعى تلك املؤسسات    

 ال بد من ضمان اتساق األهداف التعليمية ملؤسسات التعلـيم العـايل             ،وحتقيقاً هلذه الغاية  
  :وممارساهتا وتنظيمها مع مبادئ حقوق اإلنسان بوسائل منها االستراتيجيات التالية

بلورة إعالنات سياساتية صرحية ومشتركة، مثل مواثيق حقوق ومسؤوليات    )أ(  
 التدريس؛ ومدونات قواعد السلوك من أجل مؤسسات تعليم عالٍ خالية من الطالب وهيئات

العنف واالعتداء اجلنسي والتحرش اجلنسي والعقاب البدين، على أن تتضمن تلك املـدونات      
تمييز فيما يتصل بـالقبول     الإجراءات لتسوية املنازعات والتعامل مع العنف؛ وسياسات عدم         

  قية والربامج اخلاصة واألهلية والفرص؛واملنح الدراسية والتقدم والتر
ضمان أال ُتكلَّف هيئات التدريس بوالية صرحية من القيـادة خبـصوص              )ب(  

التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان فحسب، بل أن تتاح هلا أيضاً فرص بلورة وتنفيذ ممارسات               
  حسنة مبتكرة يف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛

ترم حقوق اإلنسان جلميع مـن يدرسـون يف         اعتماد سياسات حتمي وحت     )ج(  
مثـل العـاملني يف املكتبـات       (مؤسسات التعليم العايل وملوظفي الدعم يف تلك املؤسسات         

  ؛)واإلدارينيواحملفوظات ومساعدي البحث 
ضمان متتع الطالب حبرية التعبري واملشاركة يف صنع القرار وتنظيم أنشطتهم             )د(  

   فيها والدفاع عنها؛اخلاصة وتنفيذ مصاحلهم والتوسط
تعزيز الدور األعم الذي تؤديه مؤسسات التعليم العايل يف توعيـة النـاس               )ه(  

 خاصـة، مثـل املهرجانـات واملـؤمترات         أنشطةحبقوق اإلنسان، وذلك من خالل تنظيم       
  واملعارض، بالتعاون مع جمموعات الشباب واجملتمع املدين واحلكومات احمللية وما إىل ذلك؛

__________ 
 .٣٩، الفقرة )١٩٩٩(١٣اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٢١(
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 تنفيذ املشاريع الطالبية غري املقررة واخلدمات اجملتمعية املتعلقة بقضايا          تيسري  )و(  
حقوق اإلنسان، مثل إقامة مكاتب للمشورة القانونية اجملانية أو التمرن لدى املنظمات غـري              

  . من اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املديناهاحلكومية املعنية حبقوق اإلنسان أو غري

   املهين هليئات التدريس يف التعليم العايلوالتطويرتعليم ال  ) ه(  
تتحمل هيئات التدريس مسؤولية رئيسية عن نقل قيم حقوق اإلنـسان ومهاراهتـا               -٣٢

. ومواقفها وروحها وممارساهتا، سواًء يف أداء مسؤولياهتا املهنية أو يف دورها كمثال حيتـذى             
 التدريب املناسب هلا يف جمـال   لذلك فإن االعتراف مبركزها املهين واحترامه إىل جانب توفري        

  .حقوق اإلنسان أمور ال غىن عنها
وتتضمن استراتيجيات التصدي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف سياق تعلـيم               -٣٣

  :هيئات التدريس يف التعليم العايل وتطويرها املهين ما يلي
ق وضع مقررات للتدريب قبل اخلدمة وأثناءها على التثقيف يف جمال حقو            )أ(  

  :اإلنسان تتضمن العناصر التالية
معرفة حقوق اإلنسان وفهمها مبا يف ذلك طابعها العـاملي وترابطهـا             '١'

 وعدم قابليتها للتجزئة وآليات محايتها؛

نظريــات حقــوق اإلنــسان متعــددة التخصــصات واملــشتركة  '٢'
 التخصصات؛  بني

، النظريات التعليمية اليت يقوم عليها التثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان           '٣'
 النظـامي  والتعلـيم غـري      النظـامي يف ذلك الروابط بني التعليم       مبا

 ؛الالنظامي والتعليم

منهجيات التدريس والتعلم اخلاصة بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان           '٤'
 التدريس؛ ودور هيئات

حتلي هيئات التدريس مبهارات اجتماعيـة وأسـاليب قيـادة تتـسم            '٥'
 نسان؛بالدميقراطية واالتساق مع مبادئ حقوق اإل

حقوق هيئات التدريس والطالب ومسؤولياهتم يف ميادين منها التصدي       '٦'
 لقضايا حقوق اإلنسان يف املؤسسة؛

توفري معلومات عن املواد التعليمية املتوافرة للتثقيف يف جمال حقـوق            '٧'
اإلنسان، وبناء قدرة هيئات التدريس يف التعليم العايل على مراجعـة           

  .ستحداث مواد جديدةتلك املواد واالختيار منها وا
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  :وضع منهجيات التدريب املناسبة واستخدامها  )ب(  
الـيت  نهج  الاعتماد أساليب تدريب مناسبة للمتعلمني الكبار، ال سيما          '١'

حمورها املتعلم، واالهتمام بشحذ العزائم واالعتزاز بـالنفس والنمـو          
 العاطفي مبا يؤدي إىل التوعية بالقيم والسلوك؛

ة للتدريب على التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،        تطبيق أساليب مناسب   '٢'
مثل األساليب القائمة على املشاركة واحملاورة والتعـاون والتجربـة          
واملمارسة، مع مراعاة االعتبارات الثقافية؛ وربط النظريـة باملمارسـة        

 يف ظـروف العمـل وخباصـة يف         املكتسبةالعملية؛ واختبار التقنيات    
  . الدراسة قاعة

  :ارد ومواد التدريب املناسبة ونشرهاوضع مو  )ج(  
مجع ونشر وتبادل املمارسات احلسنة يف التدريب على التثقيف يف جمال            '١'

 اإلنسان؛ حقوق

 املنظمات غري احلكوميـة     اليت تضعها  ونشر منهجيات التدريب     تقييد '٢'
 وسائر قطاعات اجملتمع املدين؛

 استحداث مواد تدريب يف إطار أنشطة التدريب أثناء اخلدمة؛ '٣'

  .استحداث مواد وموارد إلكترونية '٤'
  إقامة الشبكات والتعاون بني خمتلف القائمني بالتعليم والتدريب؛  )د(  
  الترويج ألنشطة التثقيف والتدريب وعمليات التبادل الدولية واملشاركة فيها؛  )ه(  
تقييم أنشطة التدريب مبا يف ذلك التقييم الذايت وآراء املتـدربني يف مـدى      )و(  
  .وتأثريها األنشطة التدريبية وفائدهتامالءمة 

  اجلهات الفاعلة  -٣  
تقع املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ هذا اجلزء من برنامج العمل على عـاتق وزارات                -٣٤

مثل وزارات  (التعليم أو التعليم العايل، وهي تعمل بالتعاون مع إدارات حكومية معنية أخرى             
وتتباين مستويات مسؤولية كل    . د التدريب املختصة  ومؤسسات التعليم العايل ومعاه   ) املالية

  . منها حبسب درجة االستقالل املؤسسي
وسيتعني على اجلهات الفاعلة املذكورة العمل عن كثب مع مؤسسات ومنظمـات              -٣٥

  :وطنية عديدة منها
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  نقابات هيئات التدريس يف التعليم العايل؛  )أ(  
  احتادات ورابطات الطالب؛  )ب(  
ت التشريعية، مبا يف ذلك اللجان الربملانية واألفرقة االستشارية املعنيـة           اهليئا  )ج(  

  التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛/بالتعليم والتنمية وحقوق اإلنسان
املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان مثـل أمانـات املظـامل وجلـان                )د(  
  اإلنسان؛ حقوق

شبكات توأمـة اجلامعـات     مؤسسات التعليم العايل املعنية اليت تشارك يف          )ه(  
  ؛)٢٢(وبرنامج الكراسي اجلامعية لليونسكو

  شبكات الكليات واجلامعات الوطنية؛  )و(  
  اللجان الوطنية لليونسكو؛  )ز(  
  معاهد البحوث التربوية؛  )ح(  
مراكز أو معاهد املوارد والتدريب الوطنية واحمللية املعنية حبقوق اإلنسان، مبا             )ط(  

  سسات التعليم العايل؛فيها تلك التابعة ملؤ
كليات تدريب هيئات التدريس يف التعلـيم العـايل، حيثمـا وجـدت               )ي(  

  الكليات؛ تلك
  .املنظمات غري احلكومية  )ك(  

  :وتشمل اجلهات املعنية األخرى الواجب إشراكها يف هذا الصدد ما يلي  -٣٦
  وسائط اإلعالم؛  )أ(  
  املؤسسات الدينية؛  )ب(  
  لي ومؤسسات اجملتمع احمللي؛قادة اجملتمع احمل  )ج(  
  الشعوب األصلية واألقليات؛  )د(  
  .قطاع الشركات  )ه(  

__________ 
ونسكو بأنشطة التدريب والبحث وتغطي مجيع احلقـول  الكراسي اجلامعية للي /هتتم مشاريع توأمة اجلامعات    )٢٢(

إىل  املعرفية الرئيسية املشمولة باختصاص اليونسكو مثل التعليم وحقوق اإلنسان والتنمية الثقافية والبيئة وما            
واجلهات املستفيدة الرئيسية من هذا الربنامج هي مؤسسات التعليم العايل يف البلدان النامية والبلدان              . ذلك
 .ة مبرحلة انتقاليةاملار
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 القـانون   واملوظفني املكلفني بإنفاذ  إجراءات تشجيع تدريب املوظفني املدنيني        -دال   
  والعسكريني يف جمال حقوق اإلنسان

 التدريب يف جمال حقوق اإلنـسان   توفري يركز الفرع دال من خطة العمل هذه على         -٣٧
 الفاعلة احلكوميـة،    اجلهاتطائفة واسعة من املهنيني البالغني الذين يضطلعون، بصفتهم من          ل

ومن . واليتهمب املشمولنيمبسؤولية حمددة عن احترام ومحاية وإعمال حقوق اإلنسان لألفراد          
  :بني هؤالء الفئات التالية

ئة ميكن، حبسب القوانني الوطنية واهلياكـل       ، وهم ف  )٢٣(املوظفون املدنيون   )أ(  
ـ سؤولني وواضعي   املاحلكومية، أن تتضمن     سياسات مـن وزارات احلكومـة وإداراهتـا        ال

وظفني يف احلكومة احمللية والبلديات فضالً عن الوكاالت املالية واالقتصادية          املوالدبلوماسيني و 
   ؛جتماعيواملدرسني والعاملني يف مهن الصحة العامة ويف احلقل اال

أي الشرطة وموظفو السجون ودوريات      ،)٢٤(املسؤولون عن إنفاذ القانون     )ب(  
  ؛احلدود فضالً عن قوات األمن واجليش عندما يعهد إليها بسلطات الشرطة

  .العسكريون  )ج(  
وتضطلع الفئات املهنية املذكورة آنفاً بأدوار ومسؤوليات خمتلفة كثرياً، كما تتبـاين        -٣٨

. ؤسسية والتنظيمية وتطبَّق عليها معايري دولية حمددة يف جمـال حقـوق اإلنـسان             ثقافاهتا امل 
وسيقتصر هذا الفرع، نظراً إىل سعة نطاقه، على تقدمي بعض االستراتيجيات العامة املتعلقـة              

  . بأمثلة حمددةمن حني إىل آخر هبذه املهن مشفوعة 

__________ 
 article “Civil Serviceانظر مقال البنك الدويل (خدمة مدنية "ال يوجد تعريف متفق عليه دولياً ملا يشكِّل  )٢٣(

Law & Employment Regimes”, 26 April 2001املتاح على املوقع ،: 
(http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/civilservicelaw.htm .خيتلف مفهوم وتعريف   و

اختالفـاً واسـعاً مـن بلـد إىل آخـر وفقـاً للقـوانني الوطنيـة                 " املوظف املدين "و" اخلدمة املدنية "
املتاح على املوقـع    ( ٢٠٠٨انظر مثالً موسوعة منظمة العمل الدولية، الطبعة السادسة،          .احلكومية واهلياكل

http://www.ilo.org/public/libdoc/ILO-Thesaurus/english/index.htm(: .    اخلدمـة  "يقصد مبـصطلح
الفروع املهنية الدائمة لإلدارة احلكومية، باستثناء الفرعني العـسكري والقـضائي والـسياسيني             " "املدنية

وعادة ما يستخدم هذا املصطلح لإلشارة      ". يف اإلدارة العامة  موظف  " "املوظف املدين "ومبصطلح  " املنتخبني
انظر البنـك الـدويل، املرجـع       (إىل املوظفني يف احلكومة املركزية املدنية أو احلكومة املدنية دون الوطنية            

وتبيِّن البحوث أن هذه الفئة ميكن أن تتضمن موظفني من وزارات احلكومة وإداراهتا ومن              ). املذكور أعاله 
االت التنفيذية واحلقل الدبلوماسي واحلكومة احمللية وجمالس املدن أو البلـديات والوكـاالت املاليـة               الوك

واالقتصادية والضريبية، ويف بعض احلاالت، ميكن أن تتضمن أيضاً املدرسني العاملني يف نظام التعليم العـام          
 ).قائمة غري مستوفاة(وموظفي املستشفيات العمومية 

 Code of Conduct for Lawمن) ب(و) أ(١يف للمسؤولني عن إنفاذ القانون انظر املادة لالطالع على تعر )٢٤(

Enforcement Officialsوهذه املدونة متاحة على املوقع : 
http://www2.ohchr.org/english/law/codeofconduct.htm. 
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  معلومات أساسية  -١  
تصل باملوظفني املدنيني واملوظفني املكلفني بإنفـاذ       تستند خطة العمل، يف جانبها امل       -٣٩

القانون والعسكريني، إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإىل املعاهدات الدولية الرئيـسية            
حلقوق اإلنسان مبا فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهـد الـدويل              

 والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع         اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية   
أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة             
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية              

اية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم،       حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلم    
  .واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وعالوة على ذلك، وضعت األمم املتحدة سلسلة من الصكوك الدولية األخرى، مثل   -٤٠
التوصيات واملبادئ األساسية ومدونات قواعد السلوك وما إىل ذلك، وهي صـكوك تقـدِّم       

صلة إىل بعض الفئات املهنية إلرشادها يف أداء مهامها وفقاً ملعـايري            املزيد من التوجيهات املف   
  . حقوق اإلنسان

وعلى سبيل املثال، تتضمن تلك الصكوك يف حالة املسؤولني عن إنفـاذ القـانون                -٤١
  :يلي ما

 مدونة قواعد سلوك موظفي إنفاذ القانون •

 مـن قبـل املـوظفني       املبادئ األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية       •
 املكلفني بإنفاذ القانون

إعالن مبادئ العـدل األساسـية املتعلقـة بـضحايا اإلجـرام والتعـسف يف                •
 السلطة استعمال

 إعالن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري •

املبادئ املتعلقة باملنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطـاق القـانون             •
 إلعدام بإجراءات موجزةواإلعدام التعسفي وا

املبادئ املتعلقة بالتحقيق والتوثيق الفعالني فيما يتصل حباالت التعذيب واملعاملة أو            •
 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 )قواعد طوكيو(قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري السجنية  •

القواعد الدنيا النموذجيـة ملعاملـة      (جناء  الصكوك املتعلقة مبعاملة احملتجزين والس     •
السجناء، واملبادئ األساسية ملعاملة السجناء، وجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع          

 )األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن
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مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنـع جنـاح        (الصكوك املتعلقة بقضاء األحداث      •
، وقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون        )مبادئ الرياض  (األحداث

، وقواعد األمم املتحدة بشأن محايـة األحـداث         )قواعد بيجينغ (قضاء األحداث   
اجملردين من حريتهم، واملبادئ التوجيهية املتعلقة باإلجراءات اخلاصة باألطفـال يف           

  ).نظام العدالة اجلنائية
  .ق معايري دولية حمددة حلقوق اإلنسان على اخلدمة املدنية أو اجليشوباملثل، تطبَّ  -٤٢

  االستراتيجيات  -٢  

  سياسات التدريب وغريها من السياسات ذات الصلة  )أ(  
جيب أن يكون التدريب مدعوماً ومرتبطاً بوضوح بالسياسات والقواعد ذات الصلة             -٤٣

نطاق  املنشود على    األثركي حيقق التدريب    يف املنظمة أو املؤسسة اليت ينتمي إليها املتدربون         
وخبصوص املوظفني املدنيني واملسؤولني عن إنفاذ القانون والعسكريني        . األداء املهين والسلوك  

  :ميكن اعتماد االستراتيجيات التالية
إعادة النظر يف سياسات التدريب قبل اخلدمة وأثناءها للتأكد مـن أهنـا               )أ(  

، وجعل دورات التدريب املخصصة يف جمـال        )٢٥(ق اإلنسان تتضمن التدريب يف جمال حقو    
  حقوق اإلنسان إجبارية يف مرحلة التدريب قبل اخلدمة؛

تشجيع اعتماد سياسة شاملة للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان فيما يتصل             )ب(  
بالتدريب قبل اخلدمة وأثناءها، على أن يكون ذلك التـدريب شـرطاً إلزاميـاً للتأهيـل                

  ؛عنّينيامل والترقية
مـوظفني يتحلـون    وخاّصـة تـدريب     اعتماد سياسات ترمي إىل تعيني        )ج(  

بالكفاءات املناسبة للتعامل مع الفئات الضعيفة اليت قد ُتعىن هبا تلك املهن، مثـل األطفـال                
   قني والشعوب األصلية وما إىل ذلك؛والنساء واألقليات واألشخاص املعو

  :على التدريب يف جمال حقوق اإلنسانفيما يتعلق بإضفاء طابع مؤسسي   )د(  
 االلتزام بتدريب املوظفني املدنيني واملوظفني املكلفـني        ترمجةينبغي  ال   '١'

 جمـرد دورات    إىلبإنفاذ القانون والعسكريني يف جمال حقوق اإلنسان        
 تـشجيع تدريبية وحيدة ال ثاين هلا لفائدة موظفني خمتارين بل ينبغـي       

ارك فيه القطـاع املعـين وكـذا        إرساء هيكل تدريب وطين عتيد يش     
  خيدمها؛  قطاعات اجملتمع اليت يفترض أن

__________ 
بشأن تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف       ) ١٩٩٣(١٣ من التوصية العامة رقم      ٣ر مثالً الفقرة    انظ )٢٥(

 . جلنة القضاء على التمييز العنصريحقوق اإلنسان والصادرة عنجمال محاية 
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لتدريب قبل اخلدمة وأثناءهـا     واإعادة النظر يف مجيع املقررات القائمة        '٢'
هبدف إدراج مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان صراحة يف مجيـع املـواد    

ات تدريبية خاصة يف جمال حقـوق       ذات الصلة، فضالً عن بلورة دورَ     
  مناسب؛ هو  حسب مااإلنسان

تشجيع إنشاء مركز حلقوق اإلنسان يكون كامل االندماج يف كليات           '٣'
تدريب املوظفني املدنيني ومدارس احلكومة وكليات تدريب الـشرطة         

  اجليش؛ وأفراد
إعطاء األولوية عند اإلمكان لتدريب املدربني، أي األفـراد املكلفـني            '٤'

اد أو نشر املعارف بعد     بالتدريب يف جمال حقوق اإلنسان وبإعداد املو      
وعلى هذا النحـو    . العودة إىل مؤسساهتم أو منظماهتم أو مقار عملهم       

ويف حالة تدريب املدربني، ينبغـي أن       .  برنامج التدريب  أثريتضاعف  
انظـر  (أيضاً دورات بشأن منهجية التدريب       تتضمن برامج التدريب  

  ؛)الدروس واملواد(وتصميمه ) أعاله
 خاصة ملختلف الفئات املهنية لتشجيع مشاركتها       النظر يف توفري حوافز    '٥'

  يف برامج التدريب يف جمال حقوق اإلنسان؛
 فيما يتصل بالتدريب املؤسسي يف جمال       األثرإنشاء آلية للتقييم وقياس      '٦'

  .حقوق اإلنسان وفقاً لنظام كل دولة
يجية  يكون جهداً معزوالً وإمنا جزءاً من استرات       أنينبغي  ال  مبا أن التدريب      ) ه(  

بناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان، من املهم أن تكون السياسات واللوائح اخلاصة باملهنة              
حمل استعراض أيضاً للتأكد من عدم تضارهبا مع معايري حقوق اإلنسان ومن أهنـا تـشجع                

وميكن أن تتضمن تلك السياسات نظـام       . بالتحديد مسامهة املهنة يف إعمال حقوق اإلنسان      
ستبعد من اخلدمة املدنية وإنفاذ القانون واجليش املرشحون الذين ال يلتزمـون         كي يُ  حتّر دقيق 

مببادئ حقوق اإلنسان، وسياسات لتعيني وتقييم وتعويض وتأديـب املـوظفني املـدنيني              
واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون واجليش على أن تكون تلك السياسات متمشية مع مبادئ             

يف املساواة وعدم التمييز واالحترام والكرامة واإلنصاف والـشفافية،         حقوق اإلنسان املتمثلة    
وسياسات حتظر التمييز والتحرش اجلنسيني، ولوائح بشأن مهام مهنية حمددة ميكن أن تـؤثر              

كما يف حالة املسؤولني عن إنفاذ القانون، إذ خيـضعون          (على حقوق اإلنسان تأثرياً خاصاً      
عمال القوة واألسلحة النارية أو االستجابة السريعة والفعالة        ألوامر دائمة ميكن أن تشمل است     

  ).االت العنف ضد املرأةحل
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  عمليات التدريب وأدواته  )ب(  
ضمان فعالية التدريب املقدم يف جمـال حقـوق         الرامية إىل   ستراتيجيات  التشمل ا   -٤٤

إنفـاذ القـانون    اإلنسان إىل مجاهري البالغني مثل املوظفني املدنيني واملـوظفني املكلفـني ب           
  :والعسكريني ما يلي

ينبغي، فيما يتصل مبنهجية التدريب وممارساته، وضع تـدريب يف جمـال              )أ(  
على حنو ما تبينـه الدراسـات        ،)٢٦(حقوق اإلنسان يكون قائماً على مبادئ منهجية معينة       

  :ويشمل ذلك ما يلي. والتجارب املتعلقة بتعلم الكبار
  جبمهور حمددتعلقهخصوصية  '١'

 أن يكون التدريب مصوباً بصفة مباشرة وموجهاً بالطريقة املناسبة حنـو            جيب
اجلمهور املقصود سواًء أتعلق األمر بالشرطة أم بالعاملني يف الرعاية الصحية أو            
بالدبلوماسيني أو بأفراد اجليش أو باملهنيني العاملني يف حقل التنمية أو فئـات             

تشارك فيه املؤسـسة أو الفئـة       ويستدعي التدريب التشاوري تقييماً     . أخرى
وينبغي تنظيمه هبدف إجراء حتليل للواجبات والتجـارب        . املقصودة بالتدريب 

والتطلعات املهنية واخللفيات والطموحات الشخصية للمشاركني فيه، فضالً عن         
مستوى معارفهم ومهاراهتم يف جمال حقوق اإلنسان؛ ووضع أهداف تعلم حمددة 

التدريب يف معارف املشاركني ومواقفهم وسـلوكهم       التحوالت املنشودة بعد    (
قياس مدى بلـوغ     ؛ وتصميم استراتيجية تقييم وخباصة حتديد كيفية      )ومهاراهتم

  أهداف التعلم؛ وتقييم األنشطة األخرى اليت ينبغي تنفيذها؛
 حمتوى مفيد وعملي '٢'

 حمتوى التدريب على معايري حقـوق اإلنـسان   تركيزيترتب على املبدأ السابق     
وال حتتـاج الفئـات     . ممارساهتا املرتبطة ارتباطاً مباشراً حبياة املتدربني اليومية      و

املهنية إىل معرفة ماهية حقوق اإلنسان فحسب بل أيضاً إىل فهم كيفية تطبيقها             
لذلك ينبغي أن يكون حمتوى التدريب مصمماً وفقاً لوظائف         . يف الواقع العملي  

ق حقوق اإلنسان يف أداء تلك الوظـائف، وأن         الفئة املهنية املعنية ولكيفية تطبي    
  ؛)٢٧(يركز أيضاً على قضايا حقوق اإلنسان اليت ُيرجح أن تواجهها تلك الفئة

__________ 
  "– Human Rights Trainingانظر منشور مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان املعنـون     )٢٦(

A Manual on Human Rights Training Methodology" (United Nations Publications, no Sales No.). 
على سبيل املثال، ُتَشجَّع الدول على وضع وتنفيذ برامج تدريبية للمـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـانون        )٢٧(

هاف وعيهم بالعنـصرية    واملوظفني املعنيني باهلجرة واحلدود واملدعني العامني ومقدمي اخلدمات، هبدف إر         
انظر الوثيقة اخلتامية ملؤمتر اسـتعراض      (والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب          

وسيحتاج املوظفون املعنيون مبسائل اهلجرة أو الذين هم على اتصال بالعمـال            ). ٧٥نتائج ديربان، الفقرة    
تفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين         املهاجرين وأفراد أسرهم إىل التعود على حمتوى اال       

 . وأفراد أسرهم
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  على املشاركة والتوعيةالقائمتدريب التقنيات  '٣'

ينبغي أن تستند برامج التدريب إىل جمموعة متنوعة من تقنيات تدريب الكبـار             
.  لضمان اخنراط املتعلمني فيها اخنراطاً نـشطاً       اإلبداعية والقائمة على املشاركة   

وتشمل تلك التقنية استثارة األفكار واحملاكاة والعمل يف جمموعات ودراسـات           
احلاالت وحلقات النقاش والرحالت امليدانية مع إمكانية اسـتخدام الوسـائل           

وميكن أن تؤدي التمارين املصممة تصميماً حسناً إىل توعيـة         . السمعية البصرية 
مثـل إذكـاء   (ملتدربني بإمكانات مسامهتهم يف سلوك ينتهك حقوق اإلنسان       ا

وكـذا  )  أو العرقي يف مواقفه أو سـلوكه       )٢٨(وعي املتدرب بالتحيز اجلنساين   
  قيامهم بتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها؛

 التعلم بني النظراء '٤'

ذي جيري يف   ميكن حتقيق إجنازات أكرب بكثري من خالل هنج التعلم بني النظراء ال           
إطاره مثالً تدريب الشرطة وأفراد اجليش من قبل نظرائهم خبالف منوذج التعلم            

ويكفل هذا النهج اضطالع املتدربني على الثقافة . املقتصر على األستاذ والطالب
ويف اآلن ذاته ينبغي أن حيظـى املهنيـون         . املهنية اخلاصة بكل فئة من اجلمهور     

 خرباء يف حقوق اإلنسان، مبا يكفل بيان معـايري          املدربون بالتوجيه والدعم من   
كذلك ميكن . حقوق اإلنسان بصورة كاملة ومتسقة على امتداد عملية التدريب

ترويج أنشطة التدريب وعمليات تبادله الدولية يف صفوف األفراد املنـتمني إىل            
  الفئة املهنية ذاهتا؛

 دور االعتزاز بالنفس '٥'

لتدريب خرباهتم املهنية وجتارهبم العملية اليت ينبغي       يقدم املتدربون البالغون إىل ا    
لذلك ينبغي أن حيرص املتـدربون      . االعتراف هبا واالستفادة منها يف التدريب     

على إضفاء جو يسهل فيه تبادل اخلربات والتجارب وُيعترف فيـه مبعـارف             
  .اناملتدربني املهنية وُيشجع االعتزاز باملهنة على حنو يعكس مبادئ حقوق اإلنس

ينبغي فيما يتصل مبحتوى التدريب وضع حمتوى خاص باملوظفني املـدنيني             )ب(  
وآخر باملكلفني بإنفاذ القانون وآخر بالعسكريني، على حنو يعكـس اخـتالف أدوارهـم              

  :التنظيمية، وذلك على النحو التايل/ومسؤولياهتم وثقافاهتم املؤسسية

__________ 
من توصيتها العامة   ) ب(٢٤من املهم اإلشارة إىل أن جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة أفادت، يف الفقرة                )٢٨(

بشأن العنف ضد املرأة، بأن تدريب املكلفني بإنفاذ القانون وغريهـم مـن املـوظفني               ) ١٩٩٢(١٩رقم  
ميني على اإلحساس بتمايز اجلنسني أمر أساسي لفعالية تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز               احلكو

 .ضد املرأة
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لفاً إىل حد كبري يف     يكون حمتوى التدريب يف جمال حقوق اإلنسان خمت        '١'
حالة املوظفني املدنيني، وهم فئة ميكن أن تشمل طائفة متنوعـة مـن             

فعلى سبيل املثال، يوجَّه تـدريب      ). أعاله) أ(٣٧الفقرة   انظر(املهنيني  
 يف جمال حقوق اإلنسان حنو محايـة        )٢٩(العاملني يف احلقل االجتماعي   

ملعـوقني والـسجناء    الفئات الضعيفة مثل األطفال والنساء واملسنني وا      
والالجئني واملهاجرين، إذ يتعني على العاملني يف احلقـل االجتمـاعي           
ضمان احلماية عندما هتدد أفعال الدولة الراميةُ إىل حتقيق املصلحة العامة    

وميكن أن يركز . حقوق اإلنسان اخلاصة بأولئك األفراد أو تلك الفئات
يف جمال حقوق اإلنسان على التدريب املقدم إىل موظفي احلكومة احمللية 

، أي ممارسـة    )٣٠(معايري حقوق اإلنسان يف سياق احلوكمة الرشـيدة       
السلطة بواسطة عمليات سياسية ومؤسسية تتسم بالشفافية وختـضع         

وميكـن أن يركـز تـدريب    . للمساءلة وتشجع املـشاركة العامـة    
الدبلوماسيني يف جمال حقوق اإلنسان على أمور منها صكوك حقـوق          

ن وآلياهتا الدولية، إذ ميكن أن ُيعَهد إليهم بضمان مسامهة بلداهنم  اإلنسا
 يف اآللية الدولية حلقوق اإلنسان؛

 يف جمال حقوق اإلنسان معـايري حقـوق         )٣١(يشمل تدريب الشرطة   '٢'
اإلنسان ذات الصلة بوظائف متنوعة تقوم هبا الشرطة، مثل أسـاليب           

 رهـن احملاكمـة،     التحقيق، والتفتيش واحلجز، والتوقيف واالحتجاز    
واستعمال القوة واألسلحة النارية، والتدخل يف حاالت االضـطراب         
املدين والطوارئ والرتاعات الداخليـة، والتـدابري القانونيـة لتفقـد           

كما يركز هذا التدريب أيضاً على الفئات احملتاجة إىل         .التجمعات، إخل 
. عـوقني محاية خاصة مثل األحداث والنساء واملهاجرين والالجئني وامل       

اجلمهور املستهدف، ميكن أن يتضمن التدريب دمـج زاويـة          ب ورهناً
حقوق اإلنسان يف شؤون قيادة الشرطة وإدارهتا ومراقبتها، مبا يف ذلك           

__________ 
)٢٩( See OHCHR, Human Rights and Social Work: a Manual for Schools of Social Work and the 

Social Work Profession (United Nations publication, Sales No. E.94.XIV.4). 
)٣٠( See OHCHR, Good Governance Practices for the Protection of Human Rights (United Nations 

publication, Sales No. E.07.XIV.10.( 
انظر اجملموعة اليت وضعتها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، لتدريب أفراد إنفاذ القانون يف جمال حقـوق                 )٣١(

دليل الشرطة للتـدريب علـى      : حقوق اإلنسان وإنفاذ القانون   : العناصر التالية اإلنسان، واليت تتألف من     
  Human Rights and lawو؛ E.96.XIV.5) رقـم املبيـع   منشورات األمـم املتحـدة،  (حقوق اإلنسان 

Enforcement: a Trainer’s Guide on Human Rights for the Police (United Nations Publication, 

(Sales No. E.03.XIV.1 دليـل  :ومعايري وممارسات حقوق اإلنسان املوضوعة لكي تستشهد هبا الشرطة؛
 ).E.03.XIV.7 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (جيب موسع للشرطة عن معايري حقوق اإلنسان
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إصدار األوامر الدائمة وصياغة مدونات قواعد الـسلوك والتـدريب          
األويل وأثناء اخلدمة وعمليات التعيني املنصفة واخلالية مـن التمييـز           

املوظفني اجلدد واستراتيجيات التنظيم اجملتمعي     املتعلقة ب فرز  المليات  وع
وإنشاء آليات التظلم وااللتزام بفتح حتقيقات سريعة وحمايدة يف حاالت          

 انتهاك حقوق اإلنسان؛

يعّود التدريب يف جمال حقوق اإلنـسان املتـدربني مـن مـوظفي              '٣'
 يف تـشغيل    توخاة امل  على املعايري الدولية حلقوق اإلنسان     )٣٢(السجون

السجون، ويسّهل فحص التقنيات اإلنسانية والفعالة الضطالع موظفي        
السجون مبهامهم القانونية والقضائية يف جمتمـع دميقراطـي، ويعـّد           

وميكن أن يتـضمن    . املتدربني لدمج هذه املعلومات يف عملهم اليومي      
حة معايري حقوق اإلنسان فيما يتصل مبرافق السجناء واحملتجزين، وص        

السجناء البدنية والعقليـة مبـا يف ذلـك فـريوس نقـص املناعـة               
اإليدز، ومعاملة فئات خاصة من السجناء واحملتجزين مبن فيها         /البشرية

األحداث والنساء واملعوقون واحملتجـزون يف احلـبس االحتيـاطي،          
وسجالت السجون، وإدارات السجون وإجراءات التأديب والـتظلم،        

ءات العقاب والطعن، واإلجـراءات الـسليمة       واستعمال القوة، وإجرا  
والشكاوى، واالتصال بالعامل اخلارجي، مبا يف ذلك األسر واحملـامني          

، )مثل شـروط العمـل واألجـر      (واهليئات الطبية، وعمل السجناء     
 ؛والترفيه والتعليم

حيتاج أفراد اجليش إىل تدريب على القواعد واملعايري الدولية حلقـوق            '٤'
ط مبهامهم املتصلة بالرتاعات، وكذلك مبهام اجلنـدي       اإلنسان اليت ترتب  

وباتت هذه املهام تشمل على     . املهين احلديث اليت تتجاوز شن احلرب     
يف ظـلّ   حنو مطرد مهام التنظيم املدين وحفظ النظام والسالمة العامة          

ويقتـضي  .  الدولية التكليف بعمليات حفظ السالم   حاالت الطوارئ و  
الة ومهنية وإنسانية معرفة معـايري حقـوق        أداء هذه املهام بصورة فع    

. اإلنسان والتوعية هبا فضالً عن مهارات تطبيقها يف حياة اجليش اليومية
__________ 

، وارد تدريب موظفي الـسجون    مباملفوضية السامية حلقوق اإلنسان ذات الصلة       اجملموعة اليت وضعتها    انظر   )٣٢(
دليل تدريب موظفي الـسجون علـى حقـوق         : حقوق اإلنسان والسجون    : وتتألف من العناصر التالية   

جمموعة صكوك  : وحقوق اإلنسان والسجون  ؛  )E.04.XIV.1 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع     (اإلنسان
وحقـوق  ؛  )E.04.XIV.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع       (دولية حلقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل      

منشورات األمم املتحدة، رقم     (دليل مدريب موظفي السجون يف جمال حقوق اإلنسان       : اإلنسان والسجون 
 كتيب عن املعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان ألجـل           -وحقوق اإلنسان والسجون    ؛  )E.04.XIV.6املبيع  

 ).E.04.XIV.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (مسؤويل السجون
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غري أن التدريب العسكري التقليدي مل يتضمن يف حاالت كثرية سوى           
، مبا  )أو القانون اإلنساين  (إشارة إىل القانون الدويل للرتاعات املسلحة       

لكـن  .  وبروتوكوالهتا اإلضافية  ١٩٤٩ لعاميف ذلك اتفاقيات جنيف     
 .غياباً ملحوظاًبالذات ظلّ غائباً التدريب يف جمال حقوق اإلنسان 

 تعكـس املنهجيـة     يةينبغي إعداد مواد تدريب    ،فيما خيّص أدوات التدريب     )ج(  
 واألدلة املوجـودة وتنقيحهـا لـضمان         الدراسية وينبغي استعراض الكتب  . املعروضة أعاله 

 .املستهدف اجلمهور خصوصيةمع مبادئ حقوق اإلنسان ومراعاهتا توافقها 

  بيئة التعلُّم والعمل  )ج(  
ال ميكن أن جيري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان إال يف بيئة ُتماَرس فيها حقـوق             -٤٥

  :وهلذا الغرض ميكن تنفيذ االستراتيجيات التالية. اإلنسان
ة ومشتركة مثل مدونات قواعـد      صياغة واعتماد بيانات سياساتية واضح      )أ(  

السلوك واألخالقيات املهنية للموظفني واملسؤولني، ومدونات ممارسات املوظفني اليت ُتدِمج          
  معايري حقوق اإلنسان صراحةً يف مجيع ميادين العمل، ومواثيق حقوق املوظفني ومسؤولياهتم؛

وق اإلنسان،  تشجيع االعتراف واالحتفاء مبا حتقق من إجنازات يف جمال حق           )ب(  
وذلك بواسطة األحداث واملباريات واجلـوائز واِملـنح الدراسـية واملكافـآت اخلاصـة              

  اإلنسان؛ حبقوق
تشجيع التفاعل بني املوظفني املكلفني بإنفاذ القـانون واحلكومـة احملليـة              )ج(  

مثل خطط العمل   (واجليش واجملتمع بصفة أعم، مبا يف ذلك اعتماد خطط عمل بصفة رمسية             
  ).مية إىل مناهضة العنصرية والتمييز والعنف اجلنساين وما إىل ذلكالرا

  اجلهات الفاِعلة  -٣  
تقع املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ هذا الفرع من خطة العمل على عاتق الـوزارات                -٤٦

ميكن أن يتعلق األمـر     (املسؤولة عن اخلدمة املدنية واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون واجليش          
حسب الترتيبات املعتمدة يف كل بلد، بوزارة اإلدارة العامة أو وزارة الداخلية أو وزارة              مثالً،  

إدارات حكومية معنية أخـرى      وتعمل تلك الوزارات بالتعاون مع    ). العدل أو وزارة الدفاع   
  . إىل جانب احلكومة احمللية) مثل وزارات املالية(

ل عن كثب مع مؤسسات ومنظمـات       وستحتاج اجلهات الفاِعلة املذكورة إىل العم       -٤٧
  :وطنية عديدة منها ما يلي

كليات تدريب املوظفني املدنيني ومدارس اإلدارة احلكومية ومعاهد تدريب           )أ(  
  الشرطة واجليش حيثما وجَِدت؛
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  نقابات املوظفني املدنيني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون؛  )ب(  
ا مـثالً اللجـان الربملانيـة واألفرقـة         اهليئات التشريعية املختصة، مبا فيه      )ج(  

  االستشارية املعنية بالشؤون الداخلية والدفاع وحقوق اإلنسان؛
البلديات، ال سيما تلك املنتميـة إىل الـشبكات واجلمعيـات الوطنيـة               )د(  

  ؛ التابع لليونسكوتحالف الدويل للمدن املناِهضة للعنصرية والتمييزالواإلقليمية، مثل 
  الوطنية حلقوق اإلنسان، مثل أمانة املظامل وجلان حقوق اإلنسان؛املؤسسات   )ه(  
املراكز الوطنية واحمللية ملـوارد حقـوق اإلنـسان والتـدريب يف جمـال              )و(  
  اإلنسان؛ حقوق

  .املنظمات غري احلكومية  )ز(  
  :ومن بني اجلهات املعنية األخرى الواجب إشراكها ما يلي  -٤٨

  وسائط اإلعالم؛  )أ(  
  سسات الدينية؛املؤ  )ب(  
  القادة اجملتمعيون ومؤسسات اجملتمع احمللي؛  )ج(  
  الشعوب األصلية واألقليات؛  )د(  
  .قطاع الشركات  )ه(  

  عملية التنفيذ الوطين  -هاء   

  خطوات التنفيذ  -١  
ينبغي للدول األعضاء، لدى تنفيذ خطة العمل هذه، أن تضع أهدافاً واقعية ووسائل               -٤٩

  .لبلد وأولوياته وقدراته وتقوم على اجلهود الوطنية السابقةعمل تتوافق مع سياق ا
وُتعرض أدناه أربع خطوات لتيسري عملية التخطيط والتنفيذ والتقييم الوطنية للتثقيف             -٥٠

يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم العايل وتدريب املوظفني املدنيني واملوظفني املكلفني بإنفاذ             
 مجيـع وينبغي تنفيذ تلك العمليات مبشاركة      .  حقوق اإلنسان  القانون والعسكريني يف جمال   
  ). أعاله٣- ودال٣-انظر الفرعني جيم(إن أمكن اجلهات الفاِعلة الوطنية املعنية 

 حتليل احلالة الراهنة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم العايل ولتـدريب              :١اخلطوة  
  .اذ القانون واجليش يف جمال حقوق اإلنساناملوظفني املدنيني واملوظفني املكلفني بإنف
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  اإلجراءات    
  : يف االعتبار االستراتيجيات املذكورة يف الفرعني جيم ودال أعالهأخذاً

ُتجمع معلومات عن األمور التالية وختضع تلك األمور للتحليل هبدف إعداد دراسة             •
املوظفـون  التعلـيم العـايل؛ و  (خط أساس وطنية خاصة بكل من اجملاالت املعنية      

  :)٣٣()املدنيون حبسب الفئة إن أمكَن؛ واملكلَفون بإنفاذ القانون والعسكريون
احلالة الراهنة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم العـايل ولتـدريب              •

املوظفني املدنيني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون والعـسكريني يف جمـال           
 املتخذة بالفعل ومـواِطن قـصورها       حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادرات     

 .والعقبات اليت تعوق تنفيذها

 .السياسات والتشريعات القائمة •

املمارسات احلَسنة واملـوارد واألدوات املوجـودة علـى الـصعد احمللـي              •
 .واإلقليمي والوطين

السياق التارخيي والثقايف الذي ميكن أن يؤثر على التثقيف والتدريب يف جمال             •
 . تلك امليادينحقوق اإلنسان يف

املؤسسات احلكومية واملؤسسات الوطنيـة     (اجلهات الفاِعلة املشارِكة حالياً      •
حلقوق اإلنسان ومعاهد البحث واملنظمات غري احلكومية واجلهات الفاِعلـة          

 ).األخرى يف اجملتمع املدين

مثل الربامج اجلامعية املتصلة بـالتثقيف يف جمـال الـسلم           (اجلهود التكميلية    •
م العاملي والتعليم متعدد الثقافات والتعليم من أجل التفـاهم الـدويل            والتعلي

 ).واملواطَنة الدميقراطية وتعليم القيم، وبرامج أخالقيات املهن، وغريها

القائمة بالفعل وُتبيَّن املمارسـات  التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    ُتحدَّد مبادرات    •
 . والربامج الفعالة

 الرئيسية من خالل حتليل وبيان املزايا والعيوب والفـرص           وامليادين السماتُتحدَّد   •
 .والقيود يف امليادين املذكورة

 . استنتاجات على مستوى التنفيذاخللوص إىل •

__________ 
راً إىل عدد امليادين املستهَدفة واىل تنوع اِجلهات املعنية املشارِكة يف كل منها، ميكن أن ُيعهد بدراسـة                  نظ )٣٣(

خط األساس لإلدارة القائمة بالتنسيق على الصعيد احلكومي أو أن ُتجري اجلهات الفاِعلة املعنية أكثر مـن         
 .غريها بدراسات منفصلة يف كل من امليادين املستهَدفة
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ُينظَر يف كيفية االستفادة من املزايا والِعَبر املستخلصة وكيفية انتهاز الفرص، كمـا      •
  .ُينظر يف التدابري الالزمة للتعامل مع العيوب والقيود

  النواتج    
إعداد دراسات خط أساس وطنية ونشر نتائجها على نطاق وطين واسع بغية تيسري            •

   استراتيجية تنفيذ وطنية وضعالعمل على
 حتديد األولويات ووضع خطة تنفيذ وطنية، وحتديـد األهـداف واألولويـات             :٢اخلطوة  

  ).٢٠١٤-٢٠١٠على األقل للفترة (تنفيذ الواقتراح أنشطة 

  اإلجراءات    
 .حتديد األهداف األساسية للتنفيذ يف كل من امليادين املستهَدفة •

 .حتديد أهداف باستخدام خطة العمل هذه كمرجع •

حتديد األولويات على أساس نتائج دراسات خط األساس الوطنية، مـع مراعـاة              •
 .أو الفرص املتاحة/االحتياجات األكثر إحلاحاً و

ولوية للتدابري اليت ستكفَل حدوث تغيري      التركيز على التدخالت الفعالة، وإعطاء األ      •
 .مستدام خبالف األنشطة املخصصة

 .تشجيع بناء التحالفات وأوجه التآزر بني خمتلف اجلهات الفاِعلة •

 :حتديد ما يلي •

 ).اآلجالالبشرية واملالية و( ختصيص املوارد املتاحة -املُدخالت  •

 ).املهام واملسؤوليات واإلطار الزمين واملعامل(األنشطة  •

 .آليات تنسيق استراتيجية التنفيذ الوطنية •

 املنتجات امللموسة مثل التشريعات ومدونات قواعد السلوك واملواد         -النواتج   •
وبرامج التدريب وسياسات عدم التمييز     ) األدلة اجلديدة أو املنقحة   (التعليمية  

 .وما إىل ذلك

  . النتائج الواجب حتقيقها-النتائج  •

  النواتج    
  .نفيذ وطنيةاستراتيجية ت •

   التنفيذ والرصد:٣اخلطوة 
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  اإلجراءات    
نشر استراتيجية التنفيذ الوطنية بني املصاحل واجلهات املعنيـة وتنفيـذ األنـشطة              •

 .املخططة بالتعاون معها

 .رصد التنفيذ بالنظر يف ضوء املعامل املُحدَّدة •

 النواتج    

  .طنيةتقارير مرحلية بشأن استراتيجية التنفيذ الو/تقرير مرحلي •
  التقييم: ٤اخلطوة 

  اإلجراءات    
اعتماد طرائق تقييم ذايت وتقييم مستقل الستعراض التنفيـذ باعتبارهـا وسـائل              •

 .لتحسني األنشطة وتدعيمها

 .اإلحاطة علماً هبا بالنتاج احملققة ونشرها والتنويه •

  النواتج    
 .تقارير وطنية عن نتائج استراتيجية التنفيذ الوطنية/تقرير وطين •

  .يات بشأن اإلجراءات املقبلة باالستناد إىل الِعَبر املستخلَصةتوص •

  التنسيق  -٢  
تقع املسؤولية الرئيسية عن التنفيذ على عاتق احلكومة، اليت ينبغي أن ُتحـدِّد إدارة                -٥١

صياغة اسـتراتيجية التنفيـذ الوطنيـة       عملية  معنية لتكون جهة اتصال مسؤولة عن تنسيق        
 إدارة التنسيق مع الوحدات والوزارات املختصة وغريهـا مـن           وتعمل. وتنفيذها ورصدها 

وتتعاون هذه اإلدارة أيضاً مع الوكاالت الوطنية املسؤولة عن         . اجلهات الفاِعلة الوطنية املعنية   
هيئـات  (إعداد التقارير القطرية املقدمة إىل آليات حقوق اإلنـسان يف األمـم املتحـدة                

، لـضمان تـضمني     )آلية االستعراض الدوري الشامل   واملقررين اخلاصني و  ،  )٣٤(املعاهدات
ثقيف والتـدريب يف جمـال      تالتقارير التقدم احملرز يف ظل خطة العمل هذه يف ميدان ال           تلك

  .اإلنسان حقوق

__________ 
مبادئ توجيهية منسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مبادئ              "انظر   )٣٤(

، ٤٣، الفقرة   HRI/GEN/2/Rev.6)" (توجيهية لتقدمي وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها        
 :على العنوان التايل

http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/9th/HRI-GE-2-Rev6.doc.  
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قوق اإلنسان من خـالل تقاسـم       السامية حل فوضية  املوتتواَصل إدارة التنسيق مع       -٥٢
التقييم الوطين النهائي للحكومة وتقدميـه يف       معلومات عن التقدم احملرز وضمان إعداد تقرير        

  .هناية املرحلة الثانية

  التعاون والدعم الدوليان  -واو   
جيب توجيه التعاون واملساعدة الدوليني حنو تعزيز القدرات الوطنية على التثقيـف              -٥٣

 هذا  وميكن أن تقدم  .  الوطنية يةالستراتيجية التنفيذ لوالتدريب يف جمال حقوق اإلنسان دعماً       
  :التعاون وهذه املساعدة اجلهات التالية

مبا فيهـا الوكـاالت املتخصـصة وجامعـة          ،)٣٥(منظومة األمم املتحدة    )أ(  
  املتحدة؛ األمم

مؤسسات التدريب املهين املنتسبة إىل األمم املتحدة، مثل تلك املعنية بالرفاه             )ب(  
، والالجئني واهلجـرة     هبا اراالجتماعي، واخلدمات الطبية والصحية، ومنع املخدرات واالجت      

  وأمن احلدود، واإلجراءات اجلنائية؛
  جامعة السلم التابعة لألمم املتحدة؛  )ج(  
  منظمات حكومية دولية أخرى؛  )د(  
  منظمات حكومية دولية إقليمية؛  )ه(  
  الشبكات املهنية الدولية واإلقليمية املختصة؛  )و(  
  لتعليم العايل؛الشبكات الدولية واإلقليمية ملؤسسات ا  )ز(  
  املنظمات الدولية واإلقليمية غري احلكومية؛  )ح(  
  املراكز الدولية واإلقليمية ملوارد ووثائق حقوق اإلنسان؛  )ط(  

__________ 
من املهم أن يوضع يف االعتبار أن آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ُتثري بانتظـام مـع الـدول                     )٣٥(

وعلى سبيل املثال، ميكن أن تـشدِّد هيئـات      . األعضاء مسائل التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان       
تزام تلك الدول بتنفيذ برامج التثقيف والتدريب يف        املعاهدات، لدى فحص تقارير الدول األطراف، على ال       

جمال حقوق اإلنسان، وميكن أن تورد هذا التشديد يف مالحظاهتا اخلتامية؛ أما اآلليات املواضيعية والقطرية               
فيمكن أن ُتضمِّن تقاريرها التقدم احملرز      ) مبا فيها اإلجراءات اخلاصة واألفرقة العاملة     (جمللس حقوق اإلنسان    

لتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان؛ وُتثار مسألة التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنـسان               يف ا 
وعالوة على ذلك، ُتعىن آلية خاصة تابعة لليونـسكو برصـد   . أيضاً يف سياق االستعراض الدوري الشامل  

على الصعيد الـدويل     بشأن التربية من أجل التفاهم والتعاون والسالم         ١٩٧٤تنفيذ توصية اليونسكو لعام     
 .والتربية يف جمال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية
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البنك الـدويل ومـصارف التنميـة       (املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية       )ي(  
  وكذلك وكاالت التمويل الثنائي؛) اإلقليمية وغريها

  .إلمنائية الثنائية ومتعددة األطرافالوكاالت ا  )ك(  
وال بد أن تتعاون هذه اجلهات الفاِعلة تعاوناً وثيقاً من أجل زيادة املوارد إىل أقصى                 -٥٤

  . وضمان التناسق يف تنفيذ خطة العمل هذهاالزدواجّيةحد وتفادي 
  :وميكن للمنظمات واملؤسسات املذكورة آنفاً القيام مبا يلي  -٥٥

   وتنفيذها ورصدها؛ةات يف صياغة استرايتجية التنفيذ الوطنيدعم احلكوم  )أ(  
تقدمي الدعم إىل اجلهات الفاِعلة الوطنية األخرى املـشارِكة يف العمليـة،              )ب(  

سيما املنظمات الوطنية واحمللية غري احلكومية والرابطات املهنية ومؤسسات التعليم العـايل             ال
   من منظمات اجملتمع املدين؛واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها

تيسري تقاسم املعلومات على مجيع املستويات من خالل حتديد املعلومـات             )ج(  
املتعلقة باملمارسات احلسنة ومجعها ونشرها، وذلك مثالً عن طريق إسناد جـوائز، وكـذا              

  املعلومات املتعلقة باملوارد املتاحة واملؤسسات والربامج القائمة؛
 القائمة بني اجلهات الفاِعلة يف التثقيف والتدريب يف جمـال           دعم الشبكات   )د(  

  .حقوق اإلنسان وتعزيز إقامة شبكات جديدة على مجيع املستويات

  التنسيق والتقييم  -زاي   
قوق اإلنسان التنسيق الدويل للمرحلة الثانية من الربنامج        السامية حل فوضية  املستكفَل    -٥٦

ت املختصة من منظومة األمم املتحدة، ال سيما اليونـسكو          العاملي وذلك بالتعاون مع الكيانا    
 أيضاً مبادرات إذكـاء الـوعي      وستشجع. فيما يتصل بالتعليم العايل، وجهات فاِعلة أخرى      

  .ذات الصلة
، تقييماً لإلجراءات   ٢٠١٥ويف ختام املرحلة الثانية، سُيجري كل بلد، يف مطلع عام             -٥٧

لك يف ضوء الفروع جيم ودال وهـاء علـى وجـه            املنفذة يف إطار خطة العمل هذه، وذ      
فوضـية  املوسُتدعى الدول األعضاء إىل تقدمي تقريرها التقييمي الوطين النهائي إىل           . التحديد

 باالستناد إىل تلك التقارير التقييميـة       وسُتعد املفوضية تقريراً عاماً   . قوق اإلنسان السامية حل 
  .٢٠١٥عام الوطنية وستقدمه إىل جملس حقوق اإلنسان يف 

        


