
(A)   GE.13-15177    260713    260713 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة والعشرون

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

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

  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

آراء الدول واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها من اجلهـات              
املعنية بشأن القطاعات املستهدفة أو جماالت التركيز أو قضايا حقـوق         

ن املواضيعية اليت ستشملها املرحلة الثالثة من الربنامج العـاملي          اإلنسا
  للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

  تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    

  موجز    
، ٢١/١٤ من قرار جملس حقوق اإلنسان ٦مبنطوق الفقرة  يقدم هذا التقرير عمالً   
  ".  يف جمال حقوق اإلنسانالربنامج العاملي للتثقيف"املعنون 

ويوجز مسامهات وآراء الدول واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها مـن             
اجلهات املعنية بشأن القطاعات املستهدفة أو جماالت التركيز أو قضايا حقـوق اإلنـسان    

حقوق املواضيعية اليت ميكن أن تشملها املرحلة الثالثة من الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال              
 يف سـياق مـشاورة   ٢٠١٣مـايو  / أيار ٣واستمر ورود هذه املسامهات حىت      . اإلنسان

  . مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان٢٠١٣فرباير / شباط١أطلقتها يف 
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يف النهج واألولويات بني اجمليـبني، وهـي        اً  وقد أظهرت التعليقات الواردة تنوع      
 واإلقليمية؛ وُتقدَّم بعض األمناط الشاملة واالستنتاجات       ما تعكس السياقات الوطنية   اً  كثري

  . العامة يف هناية التقرير
وأكدت أغلبية اجمليبني على احلاجة إىل مواصلة إعطاء األولوية للتثقيف يف جمـال               

يف املراحل السابقة، أي نظـام التعلـيم        اً  حقوق اإلنسان يف القطاعات اليت حددت سلف      
 وكذا تدريب املوظفني املدنيني واملوظفني املكلفني       - ثانوي والعايل  االبتدائي وال  - الرمسي

وأشار هؤالء اجمليبون إىل ثغرات يف وضع استراتيجيات تنفيذ         . بإنفاذ القانون والعسكريني  
يف ضـوء   اً  وخطط عمل شاملة ومستدامة ليس فقط يف سياق الربنامج العاملي، وإمنا أيض           

لتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان يف كـانون         إعالن األمم املتحدة بشأن ا    إصدار  
بالتنفيـذ يف   اً  وسلط اجمليبون الضوء على احلاجة إىل الدفع قـدم        . ٢٠١١ديسمرب  /األول

اجملاالت اليت مل تتخذ فيها إجراءات ذات بال وتثبيت العمل املنجز، وإجراء البحوث ذات              
بادهلا، وصقل منـهجيات وهنـج      الصلة وحتديد املمارسات اجليدة والدروس املستفادة وت      

التعليم والتدريب بناء على املمارسات اجليدة اليت أثبتت جدواها، وتعزيز احلـوار بـني              
ويف هذا السياق، كانت مثة فئة مستهدفة ظهر بشكل         . املكلفني باملسؤولية واجملتمع املدين   

مبن املدرسني واملربني، أال وهي فئة املركز، بارز يف الردود أهنا حتتاج إىل مزيد من االهتمام 
  . املهنيون العاملون يف نظام التعليم الرمسي ومن ينشطون يف بيئات غري رمسيةفيهم 

وسلط اجمليبون الضوء على فئات مستهدفة جديدة وهي اإلعالميون ومنظمـات             
اجملتمع املدين والشباب، مبا يشمل حركات ومنظمات الشباب، وكذا فئات معينـة مـن              

 األشخاص ذوو اإلعاقة، واألقليات والـشعوب األصـلية،         سيما الوأصحاب احلقوق،   
اً يتعلق باجملاالت املواضيعية، مشلت املواضيع األكثر تكـرار        فيماو. والنساء ضحايا العنف  

عدم التمييز واملساواة، مع إشارة خاصة إىل التمييز والعنف ضـد النـساء والفتيـات؛               
شاركة الفاعلتني من أجل تعزيز الدميقراطية واحلكم       والتثقيف الرامي إىل تعزيز املواطنة وامل     

  .الرشيد واملواطنة العاملية
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 
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  ٩  ٤٣-٢٧  .......................الردود الواردة من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  - ثالثاً  
  ١٤  ٤٩-٤٤  ......................ردود الواردة من املنظمات احلكومية الدولية اإلقليميةال  - رابعاً  
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  ١٦  ٦٢-٥٠  ..................الردود الواردة من فرادى املنظمات غري احلكومية  -ألف     
  ١٨  ٦٤-٦٣  ..................................الردود الواردة من مصادر أخرى  -  باء     
توزيع الربيد اإللكتروين للربنامج العـاملي      تقرير عن مشاورة نظام       -جيم     
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  ١٩  ٧٨-٦٩  ..............................................................االستنتاجات  - سادساً  
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  مقدمة  -أوالً  
، إىل مفوضية األمم املتحدة السامية      ٢١/١٤طلب جملس حقوق اإلنسان، يف القرار         -١

قوق اإلنسان وغريهـا مـن      حلقوق اإلنسان أن تلتمس آراء الدول واملؤسسات الوطنية حل        
اجلهات املعنية بشأن القطاعات املستهدفة أو جماالت التركيز أو قـضايا حقـوق اإلنـسان               
املواضيعية اليت ستشملها املرحلة الثالثة من الربنامج العاملي، وأن تقدم إىل اجمللس يف دورتـه               

  .ذلكلاً وهذا التقرير مقدم وفق. الرابعة والعشرين تقريراً يف هذا الشأن
إىل الـدول األعـضاء     اً  ، أرسلت املفوضية السامية طلب    ٢٠١٣فرباير  / شباط ١ويف    -٢

. ا ومـسامهاهت  ااجلهات املعنية تلتمس آراءه   واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها من       
 / شـباط ٨ويف . موقع املفوضية السامية على شبكة اإلنترنـت  على  علن عن املشاورة    كما أُ 
ذات صـبغة   قت رابطة تعليم حقوق اإلنسان، وهي منظمة غري حكومية          ، أطل ٢٠١٣ فرباير

دولية، باإلضافة إىل الفريق العامل املعين بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وتعلمها التابع ملؤمتر 
املنظمات غري احلكومية ذات العالقة االستشارية مع األمم املتحدة، مشاورة علـى شـبكة              

 التابع لربنامج   LISTSERVطريق نظام توزيع الربيد اإللكتروين      اإلنترنت بشأن املوضوع عن     
مـن   فرد ومنظمـة     ١٠ ٠٠٠تضم أكثر من    التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وهو شبكة        

  .هتمني بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسانامل
علـى طلـب املفوضـية      اً   رد ٥٤، كـان قـد ورد       ٢٠١٣مايو  / أيار ٣وحبلول    -٣

 مـن   ٦ من مؤسسات وطنية حلقوق اإلنـسان، و       ١٧ومات، و  منها من حك   ١٧ السامية،
 من منظمات غري حكومية، وواحد      ١٣وإقليمية، و ذات صبغة دولية    منظمات حكومية دولية    

وإضافة إىل ذلك، أرسلت رابطة تعليم حقوق اإلنسان والفريق العامل          . من مؤسسة أكادميية  
 كما رد   .اً بلد ١٩مسامهة واردة من     ٤١للمشاورة اإللكترونية يلخص    اً  املذكور أعاله تقرير  

  .مخسة أفراد
ويلخص هذا التقرير مجيع املعلومات الواردة، ويقدم بعض املالحظات اخلتامية بناء              -٤

على طلب حمدد من جملس حقوق اإلنسان بشأن        املوجزات  وتركز  . على االقتراحات املقدمة  
ل حقوق اإلنـسان الـيت قـدم      قدم معلومات مفصلة عن برامج ومسائ     تاملرحلة الثالثة، وال    

   .اجمليبون تقارير مسهبة عنها يف بعض األحيان
أذربيجـان، واألرجنـتني،    : حكومات الدول األعضاء التاليـة    ووردت ردود من      -٥

وأرمينيا، وإستونيا، وأوروغواي، وإيطاليا، والبحرين، والربتغـال، والبوسـنة واهلرسـك،           
نيا، والسودان، وصربيا، وغواتيماال، وكوستاريكا،     ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وروما    

  .وليتوانيا، وناميبيا
اللجنـة األسـترالية    : حلقوق اإلنسان التالية  من املؤسسات الوطنية    ووردت ردود     -٦

حلقوق اإلنسان؛ واللجنة الترتانية حلقوق اإلنسان واحلكم الرشيد؛ واللجنة الوطنية حلقـوق            
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وق األساسية يف هنغاريا؛ واملعهـد الـدامنركي حلقـوق          اإلنسان يف رواندا؛ ومفوض احلق    
اإلنسان؛ وديوان املظامل يف كولومبيا؛ وديوان املظامل يف بنما؛ واملعهد األملاين حلقوق اإلنسان؛ 
ومفوض حقوق اإلنسان يف مجهورية أذربيجان؛ واملعهد الوطين حلقوق اإلنسان يف شـيلي؛             

لجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف منغوليـا؛ واللجنـة         واللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان؛ وال    
قوق اإلنسان يف قطر؛ واللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان؛ وأمني مظامل الربتغال؛           الوطنية حل 

  . يف جنوب أفريقياحقوق اإلنسانوجلنة وحمامي الشعب يف مجهورية ألبانيا؛ 
وكالـة االحتـاد األورويب     : ليةكما ردت املنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية التا        -٧

للحقوق األساسية؛ ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا؛ ومنظمة الدول األمريكية؛ ومنظمـة            
؛ ووكالة األمم املتحدة إلغاثـة وتـشغيل        )اليونسكو(األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      

  .ملية لألرصاد اجلوية؛ واملنظمة العا)ونروااأل(الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 
وكالة نشر القانون   : يتعلق باجملتمع املدين، ردت املنظمات غري احلكومية التالية        فيماو  -٨

اإلنساين الدويل يف أفريقيا الوسطى؛ وفرع النمسا ملنظمة العفو الدولية؛ ومجعيـة القلـوب              
سان؛ ومنظمة التثقيف الرحيمة؛ ومركز تعليم املواطنة، سلوفينيا؛ واملركز القربصي حلقوق اإلن   

بالدميقراطية وحقوق اإلنسان يف أوروبا؛ ورابطة تعليم حقوق اإلنسان؛ ومنظمة التثقيف يف            
جمال حقوق اإلنسان يف الواليات املتحدة األمريكية؛ ومعهد حقوق اإلنسان التابع لألكادميية            

 اإلنسان؛ واحلركـة  ي للتثقيف يف جمال حقوق يف أذربيجان؛ والربنامج اهلولند الوطنية للعلوم 
. اإلنسانية اجلديدة؛ ومنظمة سوكا غاكاي الدولية؛ وصندوق الواليات املتحدة لليونيـسيف          

  .عن مخسة أشخاص ، فضالً)الصني(كما ردت كلية احلقوق جبامعة ووهان 
ثقيف لربنامج العاملي للت  من ا ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(وجتدر اإلشارة إىل أن املرحلة األوىل         -٩

 يف جمال حقـوق     خصصت إلدماج التثقيف  ) حىت اآلن  - ٢٠٠٥(نسان  يف جمال حقوق اإل   
) ٢٠١٤-٢٠١٠(، بينما تركز املرحلة الثانيـة  االبتدائي والثانوية التعليم اإلنسان يف منظوم  

على التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم العايل والتدريب يف جمال حقوق اإلنـسان               
 املدنيني واملوظفني املكلفني بإنفـاذ القـوانني واألفـراد          لفائدة املدرسني واملربني واملوظفني   

هم فئة ميكن، حبسب القوانني الوطنية واهلياكل احلكومية،        "واملوظفون املدنيون،   . العسكريني
أن تتضمن املسؤولني وواضعي السياسات من وزارات احلكومة وإداراهتـا والدبلوماسـيني            

عن الوكاالت املالية واالقتصادية واملدرسـني         فضالً واملوظفني يف احلكومة احمللية والبلديات    
  .)١("والعاملني يف مهن الصحة العامة ويف احلقل االجتماعي

__________ 

الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان،         انظر مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،         )١(
 .٣٧، الفقرة ٢٠١٢، نيويورك وجنيف، املرحلة الثانية، خطة العمل
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  الردود الواردة من احلكومات  -ثانياً  
بني خمتلف الفـاعلني   فيماأعد جبهد تعاوين  اً  مستفيضاً   رد األرجنتنيقدمت حكومة     -١٠

ت مستهدفة للمرحلة الثالثة، أشار إىل املوظفني       وكقطاعا. احلكوميني وغريهم من املؤسسات   
املكلفني بإنفاذ القوانني وقوات األمن واجليش، واملوظفني املدنيني وكذا موظفي البلـديات،            

. واحلكومة احمللية وعامة اجلمهور، وذلك من أجل الوصول إىل مستوى القواعـد الـشعبية             
ضرورة التفكري يف انتـهاكات حقـوق       يتعلق باجملاالت املواضيعية، سلط الضوء على        فيماو

 من أجل متكـني الطـالب       سيما الالديكتاتورية العسكرية السابقة، و   حقبة  اإلنسان خالل   
والشباب لكي يصبحوا فاعلني سياسيني؛ وتنقيح الكتب املدرسية ملكافحة القوالب النمطيـة            

 سيما الجتماعي، و املتعلقة بالفئات املستضعفة؛ ومنع العنف املؤسسي والتعذيب والعنف اال        
كما قدم الرد معلومات عـن      . يف األلعاب الرياضية، والعنف القائم على أساس نوع اجلنس        

   .مبادرات التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان اليت قام هبا خمتلف الفاعلني الوطنيني
للمرحلتني األوىل والثانية من الربنامج       أن قطاعات التركيز   أرمينياوذكرت حكومة     -١١
باملرحلتني األوىل يف املرحلة الثالثة، مبا أن العمل املتصل    اً  أيضتكون مستهدفة   ملي ينبغي أن    العا

حقوق : وأشارت أرمينيا إىل اجملاالت املواضيعية التالية للمرحلة الثالثة       . مل يكتمل بعد  والثانية  
التثقيـف  اإلنسان وآليات احلماية على الصعيدين الوطين والدويل؛ واحلقوق واملسؤوليات؛ و         

التربية اجلنسانية؛  قوق اإلنسان؛ والتثقيف البيئي؛ و    بشأن اإلبادة اجلماعية؛ والقانون الدويل حل     
أعضاء اجملتمعات احملليـة    أشارت إىل   يتعلق بالقطاعات املستهدفة،     فيماو. والقانون االنتخايب 

؛ وعمال القطـاع  العمومينيالريفية؛ وهيئات احلكم الذايت احمللي؛ وموظفي الدولة واملوظفني    
اخلاص؛ واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني؛ واجملتمعات احمللية واملنظمات غـري احلكوميـة؛            
واملدارس الثانوية ومؤسسات التعليم ما قبـل املدرسـي؛ ومؤسـسات التعلـيم العـايل؛               

 القـرار؛   و ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة؛ وصـانع      والصحافيني؛ والفئات املستضعفة، مبا يف    
وتتضمن االستراتيجيات املقترحة للمرحلة الثالثة تدريب املدرسني       . اع األعمال التجارية  وقط

بتعاون مع جامعات علوم التربية؛ وإنشاء مراكز املوارد واملواد اإلعالمية؛ والدعم احلكـومي       
ملشاريع املنظمات غري احلكومية؛ وتطوير منهجيات جديدة مبا يف ذلك للتعلم عـن بعـد؛               

بني البلدان؛ وإنشاء نظم الرصد والتقييم؛ وإدراج التزامات التثقيف          فيماألقران  واستعراض ا 
أن تستمر املرحلة الثالثـة عـشر       ومن املفروض   . يف جمال حقوق اإلنسان يف القانون احمللي      

  .٢٠٢٤ إىل ٢٠١٥سنوات، من 
 مقترحات مفوض حقوق اإلنسان يف مجهورية أذربيجان   أذربيجانوأحالت حكومة     -١٢
إىل مقترحات  وسيشار  . عهد حقوق اإلنسان التابع لألكادميية الوطنية للعلوم يف أذربيجان        وم

الردود الواردة من املؤسسات الوطنيـة حلقـوق   يف إطار  يف الفروع الواردة أدناه     كل منهما   
  .اجملتمع املدينمن اإلنسان و
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قوق اإلنسان   الضوء على أمهية اعتبار التثقيف يف جمال ح        البحرينوسلطت حكومة     -١٣
عملية تعلم تيسر املشاركة الفاعلة الرامية إىل حل املشاكل املتصلة حبياة الطـالب وحتديـد               

ومن قـضايا   . الشواغل واألولويات املتعلقة حبقوق اإلنسان بالنسبة للمجتمع احمللي واجملتمع        
عـن    فضالًالضوء للمرحلة الثالثة التعايش السلمي وتقدير التنوع،عليها  التركيز اليت سلطت    

ومن االستراتيجيات املقترحة إدماج القيم     . الدميقراطية وما يتصل هبا من أساليب صنع القرار       
؛ وتدريب املـدربني؛ وتنميـة      املدرسيةواملفاهيم واملهارات ذات الصلة يف املناهج والكتب        

واحملامني؛ املوارد البشرية، مبا يف ذلك تدريب املدرسني واملديرين واألولياء ووسائط اإلعالم            
   .من بينها تصميم املواقع الشبكية واستحداث مواد،

 إىل قطاعي التعليم واخلدمة املدنية كقطاعـات        البوسنة واهلرسك وأشارت حكومة     -١٤
يتعلق  فيما سيما  ال واقترحت يف اجملاالت املواضيعية حظر التمييز،     . مستهدفة للمرحلة الثالثة  

يب املدرسني العاملني مع األطفال املنتمني إىل األقليـات         باحلق يف التعليم، والتركيز على تدر     
  . واألسر املهاجرة واألطفال ذوي اإلعاقة

 القـضاة   سـيما  ال بالتركيز على موظفي العـدل، و      كوستاريكاوأوصت حكومة     -١٥
يتعلق مبواضيع حمددة، اقترحت كوستاريكا مبدأ       فيماو. وأعضاء النيابة العامة وقضاة الصلح    

  .بفئات حمددةيتصل  فيمادم التمييز املساواة وع
 على أن هناك حاجة مستمرة إىل تثقيف الفئات اليت سبق           إستونياوشددت حكومة     -١٦

ومـديري  ، أي املدرسني وسائر العاملني يف جمال التعلـيم          املرحلتني السابقتني استهدافها يف   
ستهدفة األخرى قادة   وميكن أن تشمل اجملموعات امل    . املدارس والعاملني يف احلقل االجتماعي    

واقترحت إستونيا إعطـاء أولويـة      . املنظمات الشبابية والصحافيني وغريهم من اإلعالميني     
  . مواضيعية لتحديد انتهاكات حقوق اإلنسان يف احلياة اليومية واستراتيجيات التدخل املمكنة

سـياق  بشأن مبادرات التثقيف املضطلع هبـا يف        اً   تقرير غواتيماالوقدمت حكومة     -١٧
الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اعتماد خطة العمـل الوطنيـة                

واقترحت غواتيماال أن تركز املرحلة     .  وتنفيذها ٢٠٠٧للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان عام       
الثالثة على ثقافة السالم من أجل تعزيز التسامح والتـضامن واحتـرام احلقـوق الفرديـة                

ة؛ وحل الرتاعات وحتويلها، لتوعية السلطات احمللية على وجه اخلـصوص؛ وبنـاء             واجلماعي
وميكـن  . القدرات املؤسسية لكفالة امتثال الدول اللتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان          

وقـادة اجملتمعـات احملليـة وعامـة     العموميني لفئات التركيز املستهدفة أن تشمل املوظفني     
  .اجلمهور

 الضوء على أمهية أصحاب املصلحة من مثل املنظمات غري          إيطالياحكومة  وسلطت    -١٨
احلكومية من شىت القطاعات واألوساط األكادميية ووسائط اإلعالم اجلماهريي، مبا يف ذلك            

واعتربت إيطاليا مسألة حرية الـدين أو املعتقـد         . اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي   
ن األولويات الرئيسية من أجل تعزيز التفـاهم والتعـايش          واحلوار بني األديان والثقافات م    
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 سـيما  الكما أعربت عن التزامها بالتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، و          . السلمي
  . باإلشارة إىل األعمال ذات الصلة يف إطار جملس حقوق اإلنسان

 املرأة مـن     التركيز على متكني   مجهورية الو الدميقراطية الشعبية   واقترحت حكومة     -١٩
  .  املراكز القيادية العليا والتدريب التقين واملهينؤتبّو
 ضمن ما ميكن التركيز عليه يف املرحلة الثالثة بالتركيز على           ليتوانياوأوصت حكومة     -٢٠

ويف هذا الـصدد،    .  العنف املرتيل  سيما الالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات ومنعه، و       
مثل الشرطة والقـضاة واحملققـني      (ستهدفة احملددة هي املهنيون     ميكن أن تكون القطاعات امل    

الذين يتعاملون مع قضايا العنف أو يقدمون املساعدة والدعم         ) والعاملني يف احلقل االجتماعي   
  . للضحايا

 أن يكون القطاع املستهدف، يف ضـوء العقـد الـدويل           ناميبياواقترحت حكومة     -٢١
السكان املنحدرين مـن أصـل أفريقـي،        قطاع  هو  للسكان املنحدرين من أصل أفريقي،      

  .  حقهم يف التنمية وحقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافيةسيما الو
 أن تركز املرحلة الثالثـة علـى احلقـوق االقتـصادية            الربتغالواقترحت حكومة     -٢٢

د الـوطين،   يف املعرفة هبذا اجملال علـى الـصعي       اً  واالجتماعية والثقافية، مبا أهنا وجدت نقص     
 واقترحـت الربتغـال،     .اًعلى الصعيد الـدويل أيـض     اً  عاماً  واعتربت أن ذلك يشكل اجتاه    

كقطاعات مستهدفة حمددة، املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وممثلي النيابة العامة والقضاة           
 لدورهم يف تعزيز فهم أفضل هلذه احلقوق      اً  واحملامني وأعضاء املنظمات غري احلكومية، اعتبار     

، وذلك  العموميني  املوظفنياً  ذكرت كجمهور مستهدف أيض   كما  . بشأهناالتقاضي  وإمكانية  
وأضـافت  . من أجل ضمان اشتمال السياسات العامة ملزيد من التركيز على حقوق اإلنسان           

الربتغال ضرورة استمرار اجلهود السابقة املتعلقة بالنظم املدرسية وتوسيع نطاقهـا لتـشمل             
ملدرسي، وإدماج احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف املنـاهج           التعليم ما قبل ا   

 مكافحة الفقر واإلدماج االجتماعي؛ وميكن للتركيز أن ينـصب علـى            سيما الالدراسية، و 
علـى أمهيـة    اً  وسلطت الضوء أيض  . تدريب املدرسني واملدربني وغريهم من مهنيي التربية      

عالميني واملنظمات غري احلكوميـة ومؤسـسات       تدريب صناع السياسات واملشرعني واإل    
وأوجه التفاوت  وميكن أن تشمل اجملاالت املواضيعية احملددة مكافحة التمييز         . اجملتمعات احمللية 

  .االجتماعية؛ وتعزيز بيئات آمنة للتعلم؛ واملسؤولية االجتماعية لوسائط اإلعالم
دارس االبتدائية والثانويـة،     استهداف تالميذ ومدرسي امل    رومانياواقترحت حكومة     -٢٣

مع تركيز مواضيعي على حقوق اإلنسان وحقوق الطفل من خالل التعلـيم غـري الرمسـي                
عن الفاعلني النافذين القادرين علـى تعزيـز وعـي            واألنشطة اخلارجة عن املناهج، فضالً    

  . اجلمهور باملواطنة الدميقراطية وحبقوق اإلنسان
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 ضرورة تركيز املرحلة الثالثة على تدريب السلطة        امجهورية صربي واقترحت حكومة     -٢٤
 دولية حلقوق اإلنسانالمعاهدات لل التطبيق احمللي سيما الالقضائية يف جمال حقوق اإلنسان، و

  . املصادق عليها
 ضمن اجملموعات املستهدفة وسائط اإلعالم واملدافعني       السودانواقترحت حكومة     -٢٥

 وميكن للمجاالت املواضيعية أن تشمل حريـة الـرأي       .عن حقوق اإلنسان وضحايا االجتار    
والتعبري، واحلقوق والقيود؛ ودور وسائط اإلعالم يف تعزيز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها؛              

  . واحلقوق االقتصادية واالجتماعية؛ واالجتار باألشخاص
القطاعات املستهدفة األشـخاص حمـدودي      ضمن   أوروغوايواقترحت حكومة     -٢٦

 الفقراء وكـذلك املراهقـون والـشباب        سيما الحلصول على حقوقهم، و   اإلمكانيات يف ا  
والبالغون املنخرطون يف التعليم غري الرمسي والرمسي، واملدافعون عن حقوق اإلنـسان، مبـن        

أما املواضيع اليت ميكن تناوهلا فهي عاملية حقوق اإلنسان كشرط للتأكيد على            . فيهم املربون 
ع؛ وإمكانية احلصول على تعليم عام جيد لألطفال والـشباب          اهلويات اخلاصة واحترام التنو   

املنحدرين من الطبقات االجتماعية املهمشة، لتيسري اندماجهم االجتماعي؛ وحتديد انتهاكات          
حقوق اإلنسان يف املمارسات املؤسسية للمؤسسات الدميقراطية، وهي ظاهرة تعتـرب أقـل             

   .اًلكنها أكثر تكرراً ظهور

   الواردة من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانالردود  -ثالثاً  
 على ضرورة مواصلة تنفيذ التثقيـف يف        اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان   أكدت    -٢٧

ن األوىل والثانية من    ااملرحلت عليها الضوء    تجمال حقوق اإلنسان داخل القطاعات اليت سلط      
 الصعيد الوطين؛ ويف هذا الـصدد،       تزال قائمة على    ال للتحديات اليت اً  الربنامج العاملي، نظر  

عـن اخليـارات    إضافة إىل ذلك،    ودافعت  . قدمت اللجنة منظوراهتا بشأن السياق األسترايل     
حقوق اإلنسان واإلنترنت؛ وقطاع األعمـال      : التالية بوصفها جماالت تركيز للمرحلة الثالثة     

لبو اللجـوء؛   التجارية وحقوق اإلنسان؛ وحقوق الشعوب األصلية؛ وحقوق اإلنسان وطـا         
  . يتصل بتأثري تغري املناخ فيما سيما الوحقوق اإلنسان والبيئة، و

 أن تتناول املرحلة الثالثة     اللجنة الترتانية حلقوق اإلنسان واحلكم الرشيد     واقترحت    -٢٨
املهنيني العاملني يف املؤسسات احلكومية وغري احلكومية مـن قبيـل الربملـانيني، وصـناع               

، والصحافيني، وأعضاء املنظمات غري احلكومية، والعاملني يف احلقـل          السياسات والقرارات 
وشددت اللجنة علـى أمهيـة أن       . االجتماعي، واألطباء واملمرضني، وقادة اجملتمعات احمللية     

 ومن يتعاملون مباشرة مع ، صناع القرارسيما اليكون للبلدان األفريقية مهنيون ذوو معرفة، و
قادرون على وضـع  الالشعبية مثل العاملني يف القطاع الطيب، والسكان على مستوى القاعدة    

وعالوة على ذلك، اقترحت اللجنة     . سياسات وممارسات تتماشى مع مبادئ حقوق اإلنسان      
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التركيز على التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان لفائدة األطفال والشباب خارج النظام املدرسي      
ال العاملون واألطفال واليافعون املشردون ألهنم      أطفال الشوارع واألطف    الرمسي، ومنهم مثالً  

وألن أعدادهم آخذة يف التزايد باستمرار يف مجيـع         اً  األكثر عرضة لإلمهال واألكثر استضعاف    
  .  يف أفريقياسيما الأحناء العامل، و

املسجلة علـى    إىل التطورات    اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف رواندا     وأشارت    -٢٩
يتعلق بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف سياق املرحلتني األوىل والثانية            يمافالصعيد الوطين   

يتعلق باملرحلة الثالثة، اقترحت اللجنة التركيز علـى املـشرعني           فيماو. من الربنامج العاملي  
وأعوان وصناع القرارات واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وأعضاء النيابة العامة واإلعالميني           

ويف نظم التعليم الرمسي، أبرزت اللجنة ضرورة التركيز علـى تالميـذ املـدارس              . نالسجو
االبتدائية، وكذا مديري املدارس االبتدائية والثانوية وواضعي املناهج الدراسـية، وتوسـيع            

. التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم العايل ليشمل كليات غـري كليـات احلقـوق               
أسبوع حلقوق اإلنسان من أجـل تعزيـز        وتنظيم  عامة اجلمهور،   استهداف  اً  واقترحت أيض 

وخبصوص اجملاالت املواضيعية، اقترحـت اللجنـة       . التسامح والسالم وثقافة حقوق اإلنسان    
التركيز على مناهضة التعذيب والعنف املرتيل؛ واحلق يف التنمية واحلقوق البيئية؛ والدميقراطية            

ا يف ذلك احلق يف العدل؛ وحقوق اإلنسان ووسـائط          واحلريات املدنية وحقوق اإلنسان، مب    
   . واحلكم الرشيد وحقوق اإلنسان؛ والتجارة الدولية وحقوق اإلنسان؛اإلعالم
لتعزيز اً   بالربنامج العاملي بوصفه إطار    مفوض احلقوق األساسية يف هنغاريا    ورحب    -٣٠

لوية لدى أمني املظـامل      باألو ىظحيحقوق الطفل، وهو أمر     اً  الوعي حبقوق اإلنسان، وحتديد   
 ٢٠١١إىل جتربته الوطنية ودراستني استقصائيني أجرامها عـامي         اً  واستناد. ٢٠٠٨منذ عام   

، أوصى املفوض أن تركز املرحلة الثالثة على عدم التمييز وحقوق الطفل، بالنـسبة              ٢٠١٢و
ـ             ام القـضائي   للعاملني يف جمال الرعاية الصحية، ومهنيي الرعاية البديلة والفـاعلني يف النظ

، مع إيـالء  )القضاة واحملامون وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة واألخصائيون النفسيون   (
  .اهتمام خاص للمسائل املتعلقة باألطفال الذين ينتمون إىل أقليات أو فئات مستضعفة أخرى

ـ       املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان     وأبلغ    -٣١ ى عن حمدودية أثر املرحلتني األولـيني عل
كي، وذلك بسبب عدم حتديد احلكومة وغريها من أصحاب املصلحة          نظام التعليمي الدامنر  ال

وبناء على ذلك، اقترح املعهد التركيز على تأمني قيمة ونوعية املراحـل            . الرمسيني لألولويات 
اجلسور بني قطاعات التعليم الرمسي     مّد  ويف هذا السياق، سلط الضوء على ضرورة        . السابقة
رمسي وغري النظامي، واستكشاف الكيفية اليت ميكن أن تتكامل وتتداعم هبا، وحتديـد          وغري ال 

وإضافة إىل ذلك، أوصى املعهـد أن تركـز         . أفضل املمارسات والدروس املستفادة وتبادهلا    
املرحلة الثالثة على تعزيز تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق              

 على املستوى احلكومي، وذلك هبدف حتويل اإلعالن إىل صـك ملـزم             يماس الاإلنسان، و 
  . خالل املرحلة الثالثةاً قانون
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 الضوء على دور التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان         ديوان املظامل يف كولومبيا   وسلط    -٣٢
العمل؛ تتعلق بيف التصدي للتحديات العاملية، ومنها البطالة وعدم وجود ضمانات وتشريعات 

تأثري االجتماعي للتكنولوجيات اجلديدة والتنمية غري املستدامة؛ ووفيات املواليد والوفيات          وال
النفاسية واألمراض املتوطنة بسبب حمدودية توافر الضمان االجتماعي واملـساعدة الـصحية            

 يف حاالت الرتاع، والعنف املـرتيل؛ وتفـاقم         سيما الالعامة؛ والتمييز والعنف ضد املرأة، و     
وبناء . التفاوت االجتماعي واالقتصادي؛ والتمييز العنصري وغريه من أشكال التمييز        مظاهر  

على ذلك، ميكن للمرحلة الثالثة أن تستهدف املسؤولني احلكوميني على وجه اخلـصوص،             
وكذا من هم متورطون يف الرتاعات املسلحة، مبن فيهم الضحايا واجملتمعات احمللية واألفـراد              

اجملاالت املواضيعية، اقترح ديوان املظامل التركيـز علـى التثقيـف           وخبصوص  . العسكريون
املناهض للتمييز والداعم للتعايش السلمي؛ والتثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان واملواطنـة              
واملشاركة والدميقراطية؛ والضحايا وحقهم يف معرفة احلقيقة والعدالة واجلرب؛ ومتكني املـرأة            

  . ك الشعوب األصليةوالفئات املستضعفة، مبا يف ذل
 إىل ضرورة استمرار التـدريب يف قطاعـات         ديوان املظامل يف مجهورية بنما    وأشار    -٣٣

واقترح ديوان املظامل أن تـستهدف يف    . تركيز املراحل السابقة وإضفاء الطابع املؤسسي عليه      
ـ   ومسؤويل) شرطة وحرس احلدود  مثل ال (من الوطين   األاملرحلة الثالثة عناصر     ع  السجون، م

التركيز على حقوق اإلنسان والدميقراطية، واألمن القومي واحلرمان من احلرية، وكذا الشباب 
  . بشكل عام

 باملرحلة الثالثة من الربنامج العاملي وذكر أنه        املعهد األملاين حلقوق اإلنسان   ورحب    -٣٤
لألنـشطة  وينبغـي   . من األساسي توطيد العمل املضطلع به خالل املرحلتني األوىل والثانية         

تعـرف    ال اجلارية أن تستمر على هذا النحو، مع متكني الفئات املستضعفة ووضع بـرامج            
  . احلواجز وشاملة للجميع وكذا استراتيجيات شاملة

 أن تروج املرحلة الثالثة لثقافة      مفوض حقوق اإلنسان يف مجهورية أذربيجان     واقترح    -٣٥
شكل عـام؛ وتعلـيم املـسنني والالجـئني         السالم، واحلقوق الثقافية، واحلقوق اجلماعية ب     

واألشخاص ذوي اإلعاقة؛ والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املـدارس           اً  واملشردين داخلي 
حلقوق إنسان بعينها يف إطار املؤسـسات الوطنيـة         معينة  الثانوية؛ وإنشاء مراكز وشبكات     

لصلة بفريوس نقص املناعة وتعزيز املوارد املتاحة؛ والتدريب على قضايا حقوق اإلنسان ذات ا      
اإليدز؛ والتربية اجلنسانية؛ وتدريب املـسؤولني احلكـوميني ووسـائط اإلعـالم            /البشرية

إىل أفـضل   اً  واملنظمات غري احلكومية؛ ودعم وضع منهجيات تعليميـة جديـدة اسـتناد           
  .املمارسات، ونشر املواد القانونية ومواد التدريب

إىل اً   باملرحلة الثالثة الوشيكة، مشري    سان يف شيلي  املعهد الوطين حلقوق اإلن   ورحب    -٣٦
 مع حمدودية اإلجراءات احلكوميـة يف       اً،أن املرحلتني السابقتني مل حتققا أغراضهما إال جزئي       

سياق وطين يتسم بعدم ثقة املواطنني يف املمارسة السياسية واملؤسـسات العامـة وتـدين               
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جة لذلك، اعترب املعهد أنه مـن الـضروري         ونتي. مستويات املشاركة االجتماعية والسياسية   
 تدريب املدرسـني    سيما التعزيز األهداف واألولويات املتصلة باملرحلتني األوىل والثانية، و       

واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني والعسكريني، وكـذا غريهـم مـن           العموميني  واملوظفني  
اً ل حقوق اإلنسان بوصفها منهاجاملهنيني؛ وأكد أمهية وضع خطة عمل وطنية للتثقيف يف جما

واقترح املعهد فترة لتقييم املرحلتني األوليني قبل بدء        . للفاعلني يف احلكومة والتعليم   اً  مشترك
، مـن   ) سنة ٣٠ إىل   ١٨من  (أن تستهدف املرحلة الثالثة الشباب      كما اقترح   املرحلة الثالثة؛   

. اسات ووسائط اإلعالم اجلماهريي   أجل تعزيز املواطنة الفاعلة، وكذا املشرعني وصناع السي       
وينبغي للمرحلة الثالثة أن تركز على تعزيز الدميقراطية من خالل تعلـيم املواطنـة الفاعلـة                

  . واستخدام اآلليات الدميقراطية لتعزيز حقوق اإلنسان
 على احلاجـة إىل االسـتمرارية بـني         اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان   وشددت    -٣٧

 والثالثة، بالنظر إىل حجم القطاعات املستهدفة للمرحلـة الثانيـة وتنـوع             املرحلتني الثانية 
احتياجات التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وعدم وجود خطط وطنية للتثقيـف يف جمـال               

 إلضفاء الطابع حقوق اإلنسان يف العديد من البلدان، وعدم كفاية مخس سنوات كإطار زمين      
وبناء على ذلـك،    . املؤسسي على التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بصورة ممنهجة ومعقولة         

اقترحت اللجنة أن تركز املرحلة الثالثة على القطاعات املستهدفة للمرحلة الثانية، مع إضـافة      
ل وضع  وينبغي أن يطلب إىل الدو    . اجلهاز القضائي والتركيز على السلطات الصحية واحمللية      

خطط عمل وطنية مستدامة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك تـوفري املـوارد      
توصيات اللجنـة   وقد تبع   . وينبغي للمفوضية السامية تقييم التقدم احملرز حىت اآلن       . الكافية

يف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف آيرلندا، علـى النحـو            اً  سرد للجهود املبذولة مؤخر   
 - التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف آيرلنـدا       ‘ املعنون   ٢٠١١يف تقرير اللجنة لعام     املفصل  

  . ‘عرض عام
عما اضطلعت بـه مـن   اً  تقريراللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف منغوليا     وقدمت    -٣٨

أنشطة تثقيف يف جمال حقوق اإلنسان واقترحت أن تركز املرحلة الثالثة من الربنامج العاملي              
ريب املتعلق حبقوق العمل وكذا األعمال التجارية وحقوق اإلنـسان يف القطـاع             على التد 

كما . اخلاص، وذلك يف ضوء ما يوجد من انتهاكات حقوق اإلنسان على يد أرباب العمل             
اقترحت التركيز على إدماج حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية لكليات أخرى غري كليات             

لسياسية واالجتماعية وعلوم التربية، من أجل تعزيز معرفة        الطب والعلوم ا  قبيل  احلقوق، من   
  . املوارد البشرية املستقبلية للقطاع العاملدى حقوق اإلنسان واملهارات املتعلقة هبا 

عن التقدم احملرز يف التثقيف     اً   تقرير قوق اإلنسان يف قطر   الوطنية حل اللجنة  وقدمت    -٣٩
 اخلطوات اليت اختذها سيما ال، و٢٠٠٦ منذ عام يف جمال حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين

 سيما الالفاعلون الوطنيون من أجل وضع خطة عمل ترمي إىل تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان، و
  . من خالل نظام التعليم الرمسي
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 /أيـار ( إىل تقريرهـا الـسابق       اللجنة النيوزيلندية حلقـوق اإلنـسان     وأشارت    -٤٠
نامج العاملي، وسلطت الضوء على االفتقار إىل اسـتراتيجية         املتعلق بتنفيذ الرب  ) ٢٠١٢ مايو

ويف هذا الصدد، أشارت اللجنة إىل ضرورة       . وطنية منتظمة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      
دد من فرص حوار بني اجملتمع املدين واملكلفني باملسؤولية يف          حتأن يستمر يف املرحلة الثالثة ما       

يتعلق  فيماو.  ترسيخ وتوسيع نطاق التقدم احملرز حىت اآلن       املرحلتني السابقتني، وذلك بغرض   
احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،       جماالت  مبجاالت التركيز، اقترحت اللجنة     

 احلق يف الصحة والتعليم، وذلك من أجل توسيع نطاق فهم املكلفني باملـسؤولية              سيما الو
ديل لذلك، اقترحت اللجنة التركيز على املعايري     وكب. ملسؤولية اإلعمال التدرجيي هلذه احلقوق    

املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، والشعوب األصلية،      كتلك  الدولية الناشئة حلقوق اإلنسان     
يتعلق بالنظم الدراسية، ميكن للمرحلة الثالثة أن تعاجل         فيماوامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية؛ و    

 وتسلط األقران من خالل هنج قائم علـى حقـوق           كيفية التعامل مع العنف وسوء املعاملة     
 سلطت اللجنة الضوء على أمهية تطوير واستخدام منهجيات فعالة للتثقيف           اً،وأخري. اإلنسان

   .يف جمال حقوق اإلنسان، بوصفها جمال تركيز مستمر للربنامج العاملي
لعدم اً   نظر  حقوق اإلنسان للمسنني كقضية ذات أولوية،      أمني مظامل الربتغال  وقدم    -٤١

وال ميكن للفئات   . تزايد أمهية هذه املسألة يف اجملتمع     لوجود صكوك دولية خاصة ذات صلة و      
الكيانـات العامـة    اً  تشمل أيض بل جيب أن    املستهدفة املعنية أن تنحصر يف عامة اجلمهور،        

واخلاصة اليت تعمل بصورة مباشرة مع املسنني، مثـل اخلـدمات االجتماعيـة والـشرطة               
  . ات احمللية ودور املسننيوالسلط
 أن جمال التركيز ذا األولوية للمرحلة الثالثة        حمامي الشعب يف مجهورية ألبانيا    واعترب    -٤٢

عنـف،  الفئات املستضعفة من مثل األقليات، والنساء ضحايا ال       متكني  ميكن أن يكون محاية     
ثليـات واملثلـيني     االحتياجات اخلاصة، والفقراء، وفئـة امل      يوضحايا االجتار بالبشر، وذو   

ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، والروما، واجملتمعات املتضررة من عمليات           
التعليميـة ذات   وحسب التجربة األلبانية، ميكن للجماهري املستهدفة بالربامج        ". األخذ بالثأر "

 والطوائـف الدينيـة     تشمل املؤسسات املركزية واحمللية واجملتمع املدين      فيماالصلة أن تشمل    
  . ووسائط اإلعالم، وكذا األفراد املنتمني إىل تلك اجملموعات

تعزيز حقوق النساء والفتيات يف      يف جنوب أفريقيا  جلنة حقوق اإلنسان    واقترحت    -٤٣
وذكرت اللجنة أن هـذه    . أوساط عامة اجلمهور، مع التركيز على العنف اجلنساين واجلنسي        

أي (بة للمنطقة اليت تعرف أعلى نسب العنف ضد النساء والفتيـات   املسألة متثل أولوية بالنس   
، إضافة إىل ارتفاع معـدل انتـشار        )االغتصاب، والزواج القسري، والعنف املرتيل والقتل     

  . فريوس نقص املناعة البشرية
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  الردود الواردة من املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية  -رابعاً  
 نتائج املشاورة األوروبية الـيت      رويب للحقوق األساسية  وكالة االحتاد األو  عرضت    -٤٤

 لتحديد الوضع وتقييم االحتياجات املؤسسية يف ميدان التثقيف يف جمال           ٢٠٠٩أجريت سنة   
االفتقـار إىل الـدعم التـدرييب       : فجوات رئيسية وجود  املشاورة  وأبرزت  . حقوق اإلنسان 

لتدريب يف جمال حقـوق اإلنـسان   للمدافعني عن حقوق اإلنسان وفئات األقليات؛ وكون ا   
بذاته يبقى عند مستوى التدريب األساسي، مع حمدودية دجمـه          اً  قائماً  املقدم للشرطة عنصر  

بصورة حامسة يف اإلطار األوسع لتدريب الشرطة والتطوير املهين املستمر؛ وتدين مـستوى             
وية من أجل حتسني الوعي حبقوق اإلنسان يف نظام الرعاية الصحية؛ واحلاجة إىل تدخالت ترب          

ـ           اً  النظم القانونية املوجهة أساس    اً إىل العاملني يف املهن القانونية، لكي يـصبحوا أكثـر وعي
باحلواجز اخلاصة اليت تعترض خمتلف فئات اجملتمع وما هلا من قضايا واحتياجـات خاصـة               

  .واالستجابة هلا
نظمة األمن والتعاون   ملواقترح مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع          -٤٥

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،     ،أوالً:  أن تركز املرحلة الثالثة على ثالثة جماالت       يف أوروبا 
اً حبيث تستهدفهم مبادرات التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان لكن على أن تـستهدف أيـض             

تعليمية مؤسسات الدولة املسؤولة عن إعمال هذه احلقوق، مثل السلطات احمللية والسلطات ال           
 حقوق املرأة والعنف ضـد      اً،على مجيع املستويات واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني؛ وثاني       

املرأة، وهو ميثل مشكلة ملحة يف مجيع أحناء منطقة املنظمة وله انعكاسات بعيدة األثر علـى                
 السلطات  حقوق املهاجرين، حبيث تستهدف هذه الفئة، وكذا       اً،إدماج املرأة يف اجملتمع؛ وثالث    

  .الوطنية للهجرة
 أن املرحلة الثالثة ميكن أن تركـز، إضـافة إىل           منظمة الدول األمريكية  واعتربت    -٤٦

قطاعات تركيز املرحلتني السابقتني، على قادة وأعضاء منظمات اجملتمع املدين املنخرطني يف            
أو بنـاء   /اب و التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، والتعليم من أجل مواطنة دميقراطية، والشب          

ثقافة السالم؛ ومهنيي وشركات قطاع األعمال التجاريـة العـاملني يف جمـال املـسؤولية               
االجتماعية للشركات؛ ووسائط اإلعالم اجلماهريية، وذلك ليس فقط من أجل املـسامهة يف             

، لعملها التربوي؛ واملاحنني املشاركني يف التعاون الـدويل اً  حتسني نوعية املعلومات، وإمنا أيض    
 سـيما  اليتعلق باجملاالت املواضيعية، و    فيماو. من أجل تعزيز كفاءة استثمار املوارد املتاحة      

يتعلق باألطفال والشباب، أشارت منظمة الدول األمريكية إىل التعـايش يف املـدارس،              فيما
وذلك هبدف منع العنف يف املدارس؛ والشفافية والرتاهة، مـن أجـل مكافحـة الفـساد؛                

فنون ووسائط اإلعالم كأدوات أساسية من أجل تشجيع اإلبـداع، واحتـرام            واستخدام ال 
الذات، واالندماج والتماسك االجتماعي؛ واملسائل االقتصادية واملاليـة املتـصلة مبمارسـة      

  . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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وء علـى   الـض ) اليونسكو (منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     وسلطت    -٤٧
. احلاجة إىل إبقاء التركيز، يف املرحلة الثالثة، على املدرسني واملربني يف التعليم غري الرمسـي               

كما سلطت الضوء على ضرورة التصدي للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم اجملتمعي             
 األطفال  للكبار من أجل الوصول إىل األولياء وأفراد أسرهم، مبا أن البحوث تبني أن جتارب             

قبل بدء املرحلة االبتدائية تشكل مواقفهم وقيمهم وسلوكياهتم وعاداهتم ومهاراهتم وهويتهم           
كما أشارت اليونسكو، ضمن الفئات املستهدفة املمكنة، إىل الشباب         . يف مجيع مراحل احلياة   

ـ  فيماو. النساء واألشخاص ذوو اإلعاقة واملهاجرون    يف ذلك   والفئات املستضعفة مبن     ق يتعل
باجملاالت املواضيعية، اقترحت اليونسكو تطوير الكفاءات يف جمال قـيم ومبـادئ حقـوق              

ن حيث اإلنسان، مشرية إىل التركيز على التربية؛ واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية م       
؛ واإلدماج االجتماعي، مع التأكيد على مسألة املالءمة الثقافية         ٢٠١٥صلتها بربنامج ما بعد     

 املوجهة للشباب؛ وحقوق    سيما المون التعليم وأساليبه؛ واملشاركة املدنية والسياسية، و      ملض
يتجزأ   ال يف مرحلة الطفولة املبكرة؛ واحلق يف اإلملام بالقراءة والكتابة كجزءسيما الالطفل، و

إىل وإضافة إىل ذلك، اقترحت اليونسكو ضرورة أن تستند املرحلة الثالثة           . من احلق يف التعليم   
االستعراض الشامل لإلجراءات املتخذة حىت     وأن تعزز   املرحلتني السابقتني من الربنامج العاملي      

 اآلن، بغرض تسليط الضوء على الفرص والتقدم احملرز، وكذا الثغرات والتحـديات الـيت             
وعالوة على ذلك، ميكن ربط الربنامج العاملي مبختلف املبـادرات الدوليـة            . تزال قائمة  ال

ادته منها، من مثل فرقة العمل املعنية بقياسات التعليم، واليت تسعى إىل حتديد نتـائج               واستف
التعلم لربامج التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، واحلوار املتواصل بشأن برنامج التعلـيم ملـا               

  .٢٠١٥ بعد
غاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الـشرق       إلوكالة األمم املتحدة    وأشارت    -٤٨
إىل أعماهلا خالل املرحلتني األوىل والثانية من الربنامج العاملي والتحـديات           ) ونروااأل (ألدىنا

يتعلق باملرحلة الثالثة، اقترحـت األونـروا        فيماو. اليت استخلصتها اليت واجهتها والدروس    
التركيز على التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بصورة مفصلة على الطفلة وتتناول على وجه              

حديد التمييز بني اجلنسني؛ وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ والتواصل مع الـشباب، يف             الت
  . البيئات الرمسية وغري الرمسية على السواء

 أن تتناول املرحلة الثالثة اجملتمع املدين عامة  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية   واقترحت    -٤٩
ثل احلصول على الغذاء واملاء والطاقـة،       يتصل بالقضايا املواضيعية حلقوق اإلنسان من م       فيما

واحلماية من األخطار الطبيعية يف ظل مناخ متغري، وذلك بالنظر إىل احلاجة امللحة إىل زيـادة    
- اجملتمعات وقدرهتا على التكيف مع تغريات املناخ، وهو ما يهدد النظم االجتماعية           طاقات  

  .االقتصادية
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  دينالردود الواردة من اجملتمع امل  -خامساً  

  الردود الواردة من فرادى املنظمات غري احلكومية   -ألف  
، بـشكل   التركيز وكالة نشر القانون اإلنساين الدويل يف أفريقيا الوسطى       اقترحت    -٥٠

مـع   من يتعاملون منـهم      سيما اليراعي البلدان األفريقية مراعاة خاصة، على املدرسني، و       
ن ون واحملـام وإنفاذ القوانني واألفراد العـسكري ن بون املكلفو، وكذلك املوظفالتثقيف املدين 

وخبـصوص اجملـاالت    . وعامة اجلمهور، من خالل محالت التوعية واحلمالت اإلعالميـة        
النتهاكها املتكرر يف   اً  املواضيعية، ينبغي أن تتركز اجلهود على احلقوق املدنية والسياسية، نظر         

  . الجتماعيةالسياق األفريقي، ودون إغفال احلقوق االقتصادية وا
 بالتركيز على مواصلة مأسسة واستدامة      فرع النمسا ملنظمة العفو الدولية    وأوصى    -٥١

التعليم ما قبـل    باً  مجيع مستويات التعليم الرمسي، بدء    على  التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      
. ني مؤسسات تدريب املدرسسيما الالتعليم الرمسي إىل التعليم العايل، وووصوالً إىل املدرسي 

ضرورة تعزيز التثقيف غري الرمسي يف جمال حقوق اإلنسان، وذلك باسـتهداف            اً  وتناول أيض 
حركات الشباب والعاملني يف قطاع الشباب والعاملني يف احلقـل االجتمـاعي ومنظمـي              

ومثة حاجة شاملة يف هذا اجملال هي تطوير املنـهجيات الـسليمة       . وغريهماجملتمعية  األنشطة  
  . حقوق اإلنسانللتثقيف يف جمال

العـاملني يف    أن املرحلة الثالثة ينبغي أن تستهدف        مجعية القلوب الرحيمة  واعتربت    -٥٢
لتأثريهم يف تشكيل ثقافة اجملتمـع وعقـول        اً  وسائط اإلعالم اجلماهريي والصحافيني، نظر    

  .الناس
رمسـي   التركيز على تعليم الكبار غـري ال       مركز تعليم املواطنة يف سلوفينيا    واقترح    -٥٣

ـ      ( الفئات املستضعفة من املواطنني      سيما الوالرمسي، و  اً مثل املـسنني واملهمـشني اجتماعي
التركيز على تنمية قـدرات مواطنـة فاعلـة،         اً  واقترحت أيض ). واألشخاص ذوي اإلعاقة  

  . وكذلك الكفاءات واالستراتيجيات الرئيسية الرامية إىل التعامل مع البيئات العدائية
 الضوء على القيود املوجودة يف قربص على        ز القربصي حلقوق اإلنسان   املركوسلط    -٥٤

  . التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
املنظمـات   مع  منظمة التثقيف بالدميقراطية وحقوق اإلنسان يف أوروبا      وتشاورت    -٥٥

وأوصت بأن تعاجل املرحلة الثالثـة املـتعلمني         منظمة،   ٥٣وعددها  يف أوروبا   األعضاء فيها   
ني ومعلمي الكبار، وكذا منظمات الشباب واملنظمات غري احلكومية بصفتها جهـات            البالغ

. مقدمة للتعليم غري الرمسي، وذلك هبدف متكني األفراد واجلماعات من املطالبـة حبقـوقهم             
 ضمن اجملاالت املواضيعية، قضايا مكافحة التمييز واهلجرة واللجوء، وكـذا           اً،واقترحت أيض 

  .ة والكفاءات األساسيةمهارات املواطنتطوير 
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 مبواصلة تعزيز تركيز املرحلة الثانيـة بغيـة         رابطة تعليم حقوق اإلنسان   وأوصت    -٥٦
التمكني من إضفاء الطابع املؤسسي على التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بالنسبة للقطاعات             

راتيجيات وينبغي للعمل خالل املرحلة الثالثة أن ينـهض باسـت         . املستهدفة من املرحلة الثانية   
  . مستدامة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وكذا تدريب املدربني يف خمتلف القطاعات

، منظمة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف الواليات املتحدة األمريكية         واقترحت    -٥٧
يف الواليات املتحدة األمريكية،    اً  وهي شبكة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان تشكلت حديث        

فئة املستهدفة الرئيسية للمرحلة الثالثة هي عامة اجلمهور، مبا يف ذلـك قطاعـا              أن تكون ال  
وأوصـت  . ، مع التركيز على املدرسني والتعليم اجملتمعي      كالمهاالتعليم الرمسي وغري الرمسي     

فئات الشباب ومن على شاكلتهم من البـالغني؛        : بااللتفات إىل الفئات التالية   اً  املنظمة أيض 
 والشعوب األصلية؛ والعمال املهاجرون؛ واملهاجرون والالجئون؛ والعمـال         وفئات املسنني؛ 

. بشكل عام؛ واجلماعات الدينية؛ وجمموعات مستخدمي شبكات التواصـل االجتمـاعي          
من األولويات احلق يف األمن والسالمة      أولوية  املنظمة  اعُتربت  وخبصوص اجملاالت املواضيعية،    

من املسائل ذات الصلة، منها احلق يف السالمة        اً   عدد الشخصيني، واحلق يف الصحة؛ وذكرت    
املدرسية ويف بيئة تعلم آمنة؛ واحلقوق البيئية؛ والعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املـرتيل؛                

  .وحقوق ومسؤوليات امتالك األسلحة؛ وحقوق العمل
 التركيز انمعهد حقوق اإلنسان التابع لألكادميية الوطنية للعلوم يف أذربيجواقترح   -٥٨

كما قدم املعهد مقترحات بشأن دور التثقيف يف جمـال حقـوق اإلنـسان              . على الشباب 
  . ومكانته يف أذربيجان

 أنه من الصعب املسامهة     ي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان     الربنامج اهلولند واعترب    -٥٩
فتقار إىل عمل شامل من إىل االاً يف املرحلة الثالثة من الربنامج العاملي من منظور هولندا، مشري  

  . جانب السلطات الوطنية خالل املرحلتني األوليني
، ضمن اجملاالت املواضيعية، مسألة التضامن، مع احلركة اإلنسانية اجلديدةواقترحت   -٦٠

باعتبارها مسؤوليات شخـصية ومجاعيـة إزاء       " الواجبات اإلنسانية "  إيالء اهتمام خاص ل   
يف جمال حقوق اإلنسان يف حاالت الطوارئ، مع إيالء اهتمام حقوق اإلنسان، وكذا التثقيف 

خاص للفئات املستضعفة ذات الصلة من مثل الالجـئني واملـشردين والنـساء واألطفـال      
   .واألشخاص ذوي اإلعاقة

 التركيز على التثقيف يف جمـال حقـوق         منظمة سوكا غاكاي الدولية   واقترحت    -٦١
لشباب، ومها من مقدمي خدمات التثقيف يف جمـال         اإلنسان يف أوساط حركات اليافعني وا     

وإضافة إىل ذلك، أكدت أنه ينبغي أن تشمل        . حقوق اإلنسان واملستفيدين منها يف آن واحد      
. الروابط مع املرحلتني السابقتني، مع ضرورة اسـتمرار العمـل ذي الـصلة            ملرحلة الثالثة   ا
 جمال حقوق اإلنسان من أجـل منـع         يتعلق باجملاالت املواضيعية، اقترحت التثقيف يف      فيماو

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب والقـضاء عليهـا؛      وكره  العنصرية والتمييز العنصري    
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سنويتني مها الذكرى الـسنوية اخلمـسون العتمـاد         مبناسبتني  وسيأيت الزخم من االحتفال     
 الـسنوية    والذكرى ٢٠١٥االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري عام          

اخلامسة عشرة للمؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا            
   .٢٠١٦يتصل بذلك من تعصب عام 

 أن تركز املرحلة الثالثة على األطفال       صندوق الواليات املتحدة لليونيسيف   واقترح    -٦٢
ات واألقليـات وأطفـال الـشعوب        الفتي سيما ال و اً،وهتميشاً  واجملتمعات احمللية األشد فقر   

وينبغي أن تشمل املسائل املواضيعية صحة األمهات       . األصلية، وكذا األشخاص ذوو اإلعاقة    
واملواليد؛ واحلصول على التعليم اجليد؛ واملساواة بني اجلنسني؛ وفـريوس نقـص املناعـة              

ـ     وستشمل الفئات املستهدفة املدرسني     . اإليدز/البشرية ، ومنظمـي   ييف التعليم غـري الرمس
  . األنشطة اجملتمعية، والعاملني يف اجملال الديين، ومقدمي الرعاية الصحية، ووسائط اإلعالم

  الردود الواردة من مصادر أخرى  -باء  
 لكلية احلقوق جبامعـة ووهـان     اقترح معهد املصلحة العامة وقانون التنمية التابع          -٦٣

ف العاملني يف اجملال القانوين يف املستويات       التركيز على التمكني القانوين، واستهدا    ) الصني(
وميكن يف هذا الـسياق أن تـشمل        . الشعبية، ومنظمات اجملتمع املدين، وأفراد اجملتمع احمللي      

جماالت التركيز املواضيعية حقوق اإلنسان بصفة عامة واآلليات الدولية حلقـوق اإلنـسان،             
  . املتصلة حبماية البيئيةوحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وحقوق العمل، واحلقوق 

من أستاذ جبامعة كولومبيا يؤيـد التركيـز علـى    اً وارداً ومشلت الردود الفردية رد    -٦٤
ف، من خالل تدريب مالئم قبل اخلدمة       ملا هلم من دور مضاع    اً  انوية، نظر مدرسي املدارس الث  

ـ            ز علـى   وأثناءها، وكذا الدعم املستمر؛ وسلط أربعة أشخاص الضوء على ضرورة التركي
يتعلـق باملهـاجرين،     فيما سيما ال، و الرمسيمسائل اللغات يف سياقات التعليم الرمسي وغري        

والالجئني، ومجاعات الشعوب األصلية واألقليات، وكذا التثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان            
  .يف التعليم ما قبل املدرسي واملدرسي

لربنامج العاملي للتثقيـف يف     تقرير عن مشاورة نظام توزيع الربيد اإللكتروين ل         -جيم  
  جمال حقوق اإلنسان 

قدمت رابطة تعليم حقوق اإلنسان والفريق العامل املعين بالتثقيف يف جمال حقـوق               -٦٥
اإلنسان وتعلمها التابع ملؤمتر املنظمات غري احلكومية ذات العالقة االستشارية مـع األمـم              

عن مشاورة أجريت علـى شـبكة        اً بلد ١٩ مسامهة واردة من     ٤١يلخص  اً  املتحدة تقرير 
 باستخدام نظام توزيـع     ٢٠١٣مارس  / آذار ٢١فرباير إىل   / شباط ٢١اإلنترنت يف الفترة من     



A/HRC/24/24 

19 GE.13-15177 

 فرد ومنظمة مهتمني بالتثقيف     ١٠ ٠٠٠الربيد اإللكتروين للربنامج، وهو شبكة ملا يزيد على         
  . يف جمال حقوق اإلنسان

دماج املنهجي للتثقيف يف جمال حقـوق       ويسلط التقرير الضوء على االفتقار إىل اإل        -٦٦
اإلنسان يف نظم التعليم الرمسي يف بلدان شىت، وكذا على الفرصة اليت يتيحها الربنامج العاملي               

 بالنسبة لبعض املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق         سيما الللتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، و     
ال حقوق اإلنسان علـى     اإلنسان، لتخصيص املوارد وتعزيز البحث يف مسائل التثقيف يف جم         

رحلة الثالثة  املبأن يستمر خالل    الذين تقدموا مبسامهات    وأوصى العديد من    . الصعيد الوطين 
استهداف اجملاالت اليت مشلتها املرحلتان األوىل والثانية مع جتديد اجلهود يف قطـاع التعلـيم               

درسني يف جمـال    قاطبة، حيث ينبغي أن يصبح التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وتدريب امل           
. رعني واملـسؤولني احلكـوميني     وكذا يف حالة صناع القرار واملش      اً،حقوق اإلنسان إلزامي  

  . بزيادة استخدام األدوات غري النظامية من مثل شبكات التواصل االجتماعيالبعض  ىوأوص
 بشأن احلاجـة إىل املتقدمني مبسامهات بني  فيماكما يشدد التقرير على توافق اآلراء      -٦٧

بني منهجيات   فيماتعاون وثيق بني الفاعلني احلكوميني وغري احلكوميني، وإىل اإلثراء املتبادل           
 وتشمل جهود منظمات اجملتمع املدين يف التثقيف غـري          .وهنج التعليمني الرمسي وغري الرمسي    

الرمسي يف جمال حقوق اإلنسان ما تبذله من جهود موجهة إىل منظمات اخلدمات اجملتمعية؛              
جلماعات الدينية؛ والشعوب األصلية؛ واملهاجرين والالجئني؛ وعامـة العمـال؛ وفئـات            وا

وميكن للسلطات الوطنيـة أن     . الشباب ونوادي ما بعد اليوم الدراسي؛ واملنظمات الرياضية       
تزيد من دعم تلك اجلهود، مبا يف ذلك من خالل كفالة بيئة آمنة ومواتية للتثقيف يف جمـال                  

  .حقوق اإلنسان
وسلط املسامهون يف املشاورة الضوء على جمموعة متنوعة من املواضيع ذات األولوية              -٦٨

للمرحلة الثالثة، ومنها املساواة وعدم التمييز؛ واملشاركة؛ وتـسوية الرتاعـات؛ والفئـات             
املستضعفة؛ واحلق يف األمن والسالمة الشخصيني؛ واحلق يف الصحة؛ والتثقيـف يف جمـال              

افة؛ والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والتكنولوجيا؛ وحقوق اإلنسان         حقوق اإلنسان والثق  
واألعمال التجارية؛ والقضايا اجلنسانية؛ والتثقيف بشأن اإلبـادة؛ وحقـوق اإلنـسان يف             

  .االنتخابات

  االستنتاجات   -سادساً  
أظهرت التعليقات الواردة من الدول واملؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان              -٦٩

يتعلق بالقطاعات املـستهدفة أو      فيماجلهات املعنية تنوع النهج واألولويات      وغريها من ا  
ما اً  جماالت التركيز أو املسائل املواضيعية للمرحلة الثالثة من الربنامج العاملي، وهي كثري           
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وحتـدد الفقـرات التاليـة األمنـاط الـشاملة          . تعكس السياقات الوطنية واإلقليميـة    
  . كن استخالصها من الردود الواردةواالستنتاجات العامة اليت مي

 مؤسـسة وطنيـة     ١٢ حكومة وطنيـة و    ١١ وتشمل   - ركزت أغلبية اجمليبني    -٧٠
 وكذا املشاورة   - اجملتمع املدين منظمات   منظمات من    ٦، و  دوليتني ني حكوميت نيومنظمت

يف اً  العاملية، على ضرورة مواصلة العمل مع القطاعات املستهدفة اليت مت حتديـدها سـلف             
 مبا فيه االبتدائي والثانوي والعايل وبوجه       - ، أي نظام التعليم الرمسي    املرحلتني السابقتني 

ـ  ١٩) (مدرسني وأساتذة وسائر العاملني يف جمال التعليم      من  (خاص تدريب املربني     اً  جميب
 واملـوظفني املكلفـني     )اً جميب ١٤(العموميني   وكذا تدريب املوظفني     - )واملشاورة العاملية 

  ).  جميبني٧(واجليش )  جميبني٧( القوانني بإنفاذ
وسلط هؤالء اجمليبون الضوء على الثغرات وعلى االفتقار بشكل عام إىل حتديـد      -٧١

يتعلق بوضع   فيما سيما الاألولويات واختاذ اإلجراءات من جانب السلطات املختصة، و       
 يلزم مـن    السياسات وكذا وضع استراتيجيات تنفيذ وخطط عمل شاملة ومستدامة مبا         

موارد خمصصة، يف سياق الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وكـذلك يف              
ضوء إذاعة إعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف جمال حقـوق اإلنـسان يف               

اً وبالتايل، سلط اجمليبون الضوء على ضرورة الدفع قـدم        . ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 
العمل املنجز، وإجـراء  وترسيخ ت اليت مل تتخذ فيها إجراءات ذات بال بالتنفيذ يف اجملاال 

البحوث ذات الصلة وحتديد املمارسات اجليدة والدروس املستفادة وتبادهلـا، وصـقل            
 بنـاء علـى     -  مبا يف ذلك نظم الرصد والتقيـيم       - منهجيات وهنج التعليم والتدريب   

وار بني املكلفني باملـسؤولية واجملتمـع       املمارسات اجليدة اليت أثبتت جدواها، وتعزيز احل      
  .املدين
ويف هذا السياق، برز بشكل ملفت يف الردود أن فئة مستهدفة حتتاج إىل اهتمام                -٧٢

 ١٩(إضايف ومركز وهي فئة املربني، سواء كانوا من مهنيي التربية يف نظام التعليم الرمسي           
بتدائي والثـانوي، مـع التركيـز علـى        يف التعليم اال  اً   أساس - )واملشاورة العاملية اً  جميب

ـ  ١١( أو كانوا عاملني يف سـياقات غـري رمسيـة            - مؤسسات تدريب املدرسني   اً  جميب
رب تدريب املدرسـني    واعُت.  العاملون مع األطفال والشباب    سيما ال، و )واملشاورة العاملية 

م التواصـلية   قـدرهت نظـراً ل  يف جمال حقوق اإلنسان أولوية رئيسية         فعاالًاً  واملربني تدريب 
  . ودورهم يف اجملتمع

وحاجج اجمليبون الذين أشاروا إىل فئات مهنية أخرى مشمولة باملرحلة الثانية من              -٧٣
مبن فـيهم   (العموميون،  ن  و أي املوظف  - الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      

حلقل االجتمـاعي،  السياسات يف القطاع العام، والسلطات احمللية، والعاملون يف ا واضعو  
مبا يف ذلـك أجهـزة      (ن بإنفاذ القوانني    ون املكلف و، واملوظف )والعاملون يف اجملال الصحي   

 حاججوا بأن احلكومات    - نووالعسكري) سجون، وكذا قوات األمن   الشرطة وإدارات ال  
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مـع  اً  القرارات متشي وصنع  حتتاج إىل مهنيني ذوي معرفة قادرين على وضع السياسات          
  . اإلنسان، وكذا تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان نيابة عن الدولةمبادئ حقوق 

ـ  ١٦ومثة فئة مستهدفة جديدة تكـررت اإلشـارة إليهـا يف ردود               -٧٤  ٦(اً   جميب
ويف )  ممثلني عن اجملتمـع املـدين      ٣، و    مؤسسات وطنية، ومنظمة دولية    ٦، و حكومات

 شـبكات التواصـل     املشاورة العاملية، أال وهي اإلعالميون والصحافيون ومـستخدمو       
لنفوذهم وأثرهم احملتمل على عامة اجلمهور، وذلك بغيـة تـشجيع           اً  االجتماعي، اعتبار 

.  إىل جانب مزيد الوعي مبسؤوليتهم االجتماعية      فيالصحالعمل  مستوى أعلى من جودة     
اجمليبني كأهداف ذات أولوية يف     من  ومن الفئات النافذة األخرى اليت أشار إليها عدد أقل          

  . الربملانيون واملشرعون والسلطة القضائية بل هناكاملستق
ذا أولوية، مع اإلشـارة     اً   مستهدف اًمنظمات اجملتمع املدين قطاع   اً   جميب ١٢واعترب    -٧٥

بصفة خاصة إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان واملنظمات غـري احلكوميـة، واملنظمـات        
. تقوم به علـى املـستوى الـشعيب       للدور اهلام الذي    اً  الدينية، واملنظمات اجملتمعية نظر   

 جميبني واملشاورة العاملية إىل الشباب، وكذا احلركات واملنظمات الـشبابية،           ١٠ وأشار
كجمهور مستهدف ذي أولوية؛ وأعرب عدة جميبني عن احلاجة إىل دعم جهود التعلـيم              

  . غري الرمسي يف التواصل مع األطفال والشباب خارج نظام التعليم الرمسي
ترب عدد من اجمليبني، أي أربع حكومات ومؤسستان وطنيتان وثالث منظمات           واع  -٧٦

من اجملتمع املدين، أنه ينبغي تكريس املرحلة الثالثة لزيادة الـوعي حبقـوق اإلنـسان يف                
 وجه ثالثـة    اً،وأخري. صفوف عامة اجلمهور، ومتكني الناس من الوقوف ومحاية حقوقهم        

الطفولة املبكرة، ألن البحوث تبني أن جتـارب        م مبرحلة   االهتماجميبني االنتباه إىل ضرورة     
   .األطفال يف سنواهتم األوىل تشكل هويتهم ومواقفهم يف مجيع مراحل العمر

فئـات   ضمن اجلماهري املستهدفة ذات األولوية يف املستقبل إىل       اً   جميب ١٥وأشار    -٧٧
؛ واألقليات  )٨(عاقة   اإل واألشخاص ذو وهي، بالترتيب التنازيل    حمددة من ذوي احلقوق،     

ن والعمـال   و؛ واملهـاجر  )٤(لنـساء ضـحايا العنـف       ؛ وا )٥( والشعوب األصـلية  
 سـيما  الالوصـول إىل حقـوقهم، و     على  ؛ واألشخاص حمدودو القدرة     )٣( املهاجرون

؛ واملثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو )٢(؛ واملسنون   )٣(السكان الفقراء   
؛ والفئات املستضعفة يف حـاالت      )١(؛ والالجئون وطالبو اللجوء     )٢(اهلوية اجلنسانية   

  ).١(؛ وضحايا الرتاعات املسلحة )١(؛ وضحايا االجتار بالبشر )١(الطوارئ 
جاءت الردود متباينة جـداً لـتعكس       يتعلق باجملاالت املواضيعية املمكنة،      فيماو  -٧٨

دم التمييـز واملـساواة، لتيـسري    ومن املواضيع املتكررة ع . السياق واألولويات الوطنية  
، وكذا ضرورة التركيز على )واملشاورة العامليةاً  جميب١٢(االندماج والتماسك االجتماعي 

ـ  ١٢(تطوير املعارف واملهارات من أجل النهوض مبواطنـة ومـشاركة فـاعلتني              اً  جميب
. ملواطنة العاملية ، وذلك مسامهةً يف تعزيز الدميقراطية واحلكم الرشيد وا        )واملشاورة العاملية 
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وسلط سبعة جميبني الضوء على التركيز على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات؛ وأشار 
واقترح مخسة جميبني احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة         . ستة جميبني إىل حقوق الطفل    

وأشارت بعض البلدان املتضررة من الرتاعـات      .والثقافية، ومخسة آخرون احلقوق البيئية    
إىل التركيز على منع نشوب الرتاعات وحلها، بغية بنـاء    ) بعة جميبني واملشاورة العاملية   أر(

وكان من بني اجملاالت املواضيعية األخرى اليت اقترحها أكثر مـن جميـب             . ثقافة السالم 
تعزيز بيئة تعلم آمنة ملكافحة العنف وتسلط األقران والتحرش؛ وحقوق العمل؛ وحقوق            

 .ة؛ وحقوق اإلنسان واألعمال التجاريةاألشخاص ذوي اإلعاق

        


