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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية والعشرون

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

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

  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

تقرير مرحلي عن تنفيذ الربنامج العاملي للتثقيـف يف جمـال حقـوق                 
  اإلنسان

  تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    

  موجز    
، يلقي هذا التقرير نظرة عامـة علـى         ١٥/١١بقرار جملس حقوق اإلنسان       عمالً  

مبادرات التثقيف الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان يف قطاع التعليم العايل لفائـدة املعلمـني               
احلكومات أفادت به   ا  مل وفقاًواملربني واملوظفني املدنيني وموظفي إنفاذ القانون والعسكريني،        

) ٢٠١٤-٢٠١٠(يف سياق املرحلة الثانية     اً   بلد ٤٥حلقوق اإلنسان من    واملؤسسات الوطنية   
علـى   أيـضاً    ويسلط التقرير الضوء  . من الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان       

األنشطة اليت اضطلعت هبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة األمـم             
. الوطنيـة  ومنظمات حكومية دولية أخرى لدعم اجلهـود      املتحدة للتربية والعلم والثقافة،     

  .وينتهي التقرير بتقدمي توصيات من أجل اختاذ املزيد من اإلجراءات
  

  

 
 A/HRC/21/20  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

26 June 2012 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/21/20 

GE.12-14481 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٥-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ٥٥-٦  .املبادرات الوطنية اليت بلغت عنها احلكومات واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  - ثانياً  

  ٤  ١٤-٨  ..........مراكز التنسيق الوطنية واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  - ألف     
  ٦  ٢٠-١٥  ......................................................التعليم العايل  -  باء     
  ٨  ٢٦-٢١  ..................................................املعلمون واملربون  - جيم     
  ١٠  ٣٤-٢٧  ..................................................املوظفون املدنيون  - دال     
  ١٣  ٤٨-٣٥  ....................................ن بإنفاذ القانونون املكلفواملوظف  -  هاء     
  ١٣  ٥٥-٤٩  ............................................................اجليش  -  واو     

  ١٨  ٦٩-٥٦  .................................................األنشطة على الصعيد الدويل  - ثالثاً  
  ١٨  ٦٥-٥٦  ........................مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  - ألف     
  ٢١  ٦٦  ................)اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة   -  باء     
  ٢١  ٦٩-٦٧  ......................................منظمات حكومية دولية أخرى  - جيم     

  ٢٢  ٧١-٧٠  ...............................................................االستنتاجات  - رابعاً  

  املرفق  
  ٢٤  .......................................................قائمة بأمساء البلدان اليت قدمت ردوداً    



A/HRC/21/20 

3 GE.12-14481 

  مقدمة  -أوالً  
 ألف الربنامج العـاملي للتثقيـف يف جمـال          ٥٩/١١٣أطلقت اجلمعية العامة يف قرارها        -١

تنفيذ برامج التثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان       عاملية للمضي قدماً ل   اإلنسان باعتباره مبادرة     حقوق
) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(وركزت املرحلـة األوىل     . متعاقبةمراحل  يتألف من    يف مجيع القطاعات، وهو   

  .على إدراج التثقيف حبقوق اإلنسان يف النظامني التعليميني االبتدائي والثانوي
) ٢٠١٤-٢٠١٠( على املرحلة الثانيـة      ١٢/٤وركز جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -٢

 املعلمني واملربني واملـوظفني املـدنيني       بشأن التثقيف حبقوق اإلنسان يف التعليم العايل وتدريب       
وأعدت مفوضية األمم   .  حقوق اإلنسان  يف جمال إنفاذ القانون والعسكريني     املكلفني ب  وظفنياملو

يتضمن ) A/HRC/15/28(بواليتها، مشروع خطة عمل       املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، عمالً    
  .لحة على املستوى احمللي املصواجلهات صاحبةتوجيهات عملية كي تنفذها احلكومات 

ـ      ١٥/١١واعتمد جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٣  اً،، خطة العمل املـذكورة آنف
أن تواصـل التثقيـف     اً  وذكّر بأنه ينبغي للدول األعضاء أيض     . وشجع الدول على تنفيذها   

يف املرحلـة األوىل، وطلـب      كما مت الشروع بـذلك      اإلنسان يف نظمها التعليمية،      حبقوق
عن الربنامج العاملي مـن أجـل       اً  مرحلياً  فوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تعد تقرير      امل إىل

  .٢٠١٢تقدميه يف عام 
جملموعة من املبادرات الوطنية املتخـذة      اً  موجزاً  وتقدم املفوضية يف هذا التقرير عرض       -٤

طاعـات   للتثقيف حبقوق اإلنسان يف الق     ٢٠١٢مايو  / إىل أيار  ٢٠١٠يناير  /من كانون الثاين  
.  على النحو الذي بلّغت به احلكومات واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان          اً،املشار إليها آنف  

اليت اضطلعت هبا املفوضية وغريها من املنظمات احلكومية        ذات الصلة   األنشطة  اً  وتعرض أيض 
 وترد املبادرات الدولية املتخـذة قبـل      . ٢٠١٢مايو  / إىل أيار  ٢٠١١يوليه  /الدولية من متوز  

 يف تقرير األمني العام عن متابعة السنة الدولية للتعلم يف جمـال حقـوق               ٢٠١١يوليه  /متوز
  ).A/66/225(اإلنسان 

                ومن التطورات املهمة اليت حدثت السنة املاضـية اعتمـاد اجلمعيـة العامـة، يف                 -٥
 حقوق اإلنـسان،    لتدريب يف جمال  ، إعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف وا      ٦٦/١٣٧قرارها  

  . مرجعية معيارية جديدة للمجتمع الدويليشكل مما

املبادرات الوطنية اليت بلغت عنها احلكومات واملؤسـسات الوطنيـة            -ثانياً  
  حلقوق اإلنسان

 املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مـذكرة شـفوية         عممت،  ٢٠١٢فرباير  /يف شباط   -٦
لتنفيـذ خطـة    الشاملة   االستراتيجيات الوطنية    الدول األعضاء إىل تقدمي معلومات عن     لدعوة  
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املرحلة الثانية من الربنامج العاملي، واملبادرات احملددة املتخـذة بـشأن التعلـيم العـايل                عمل
 ٣١ويف  . إنفاذ القانون والعـسكريني   ب  املكلفني وظفنياملواملربني واملوظفني املدنيني و    واملعلمني

حكومة، منها ردود دول أعضاء علـى رسـالة          ٣٤، وردت معلومات من     ٢٠١٢مايو  /أيار
            /ويف شـباط . ٢٠١١سـبتمرب  /مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف أيلـول        بعثتها
 إىل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن تقدم معلومات عن أنشطتها         فيها  ، طلبت   ٢٠١٢فرباير  

، ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٣١ويف  . ١٥/١١سان  لقرار جملس حقوق اإلن   اً  ، وفق ذات الصلة بذلك  
  .ويرد يف املرفق قائمة أمساء املؤسسات اليت ردت.  مؤسسة معلومات١٤قدمت 

قد نظمت املواد حبسب املوضوع وفقاً       و اً؛ بلد ٤٥ إىل   وترد اإلشارة يف هذا التقرير      -٧
من املراسالت  ة  اتقاملساملعلومات  يف التقرير   ومل تدرج   . لقطاعات املستهدفة يف املرحلة الثانية    ل

 وإذا كان هذا التقرير يتضمن أمثلـة توضـيحية، فإنـه          . ٢٠١٢مايو  / أيار ٣١الواردة بعد   
يف جير التحقيق   أضف إىل ذلك أنه مل      . يعكس مجيع املبادرات املتخذة على الصعيد العاملي       ال

 إليهاشار   امل على تفاصيل املبادرات الوطنية   االطالع  وميكن  .  بشكل مستقل  املعلومات الواردة 
يف الرسائل اليت تلقتها املفوضية واملتاحة على الصفحة املخصصة للربنـامج العـاملي علـى               

لمعلومات الواردة بشأن التثقيف حبقـوق اإلنـسان يف         لملخص  يرد أيضاً   الشابكة، حيث   
  . )١( املرحلة الثانيةتتعدىبتدائي والثانوي وجماالت أخرى النظامني التعليميني اال

   واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنيةةالتنسيق الوطنيكز رام  -ألف  
ُعينت مؤسسات متنوعة لتنسيق مبادرات التثقيف حبقوق اإلنسان علـى املـستوى          -٨

فعلى سبيل املثال، تضطلع اللجنة الرئاسية لتنسيق       . الوطين حسب السياقات املؤسسية الوطنية    
يتوىل  الربنامج العاملي يف غواتيماال، يف حني        السياسة التنفيذية يف جمال حقوق اإلنسان مبتابعة      

 القيام هبذا الدور    العام للتعاون الدويل التابع لوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون       النائب  مكتب  
ويف أستراليا، يتحمل قسم سياسات حقوق اإلنسان التابع للنيابة العامة مسؤولية           . يف إسبانيا 

ويف السويد، تتوىل وكالتان حكوميتان،     .  اإلنسان جمموعة شاملة من أنشطة التثقيف حبقوق     
. التمييز، ومنتدى التاريخ احلي، مهمة زيادة الوعي حبقوق اإلنـسان          بشأنهمها ديوان املظامل    

ا احلكومة دائرة مكافحة العنـصرية،      م تدعمه تني الرئيسيتني اللتني  املؤسسفإن  ويف سويسرا،   
مبادرات التثقيـف  بتنسيق  داخل وزارات التعليم    ُشَعبم ال وتقو. )٢(ومؤسسة التعليم والتنمية  

، ويف جورجيـا    )مكتب الوكيل لشؤون العدل ومعايري التعليم     (حبقوق اإلنسان يف األرجنتني     
لربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقـوق       ارصد  جلنة  (، ويف تايلند    )عليم العام شعبة تطوير الت  (

  ).اإلنسان، ومقره مكتب التعاون الدويل

__________ 

 .www2.ohchr.org/english/issues/education/training/programme/secondphase/nationalinitiatives.htmانظر  )١(
 .www.globaleducation.ch انظر )٢(
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 يف خطة عمل الربنامج العاملي هي استعراض وضع التثقيف          ةوصية األوىل الوارد  والت  -٩
وأعدت اللجنة اآليرلنديـة حلقـوق      . عن طريق دراسة أساسية وطنية      حبقوق اإلنسان، مثالً  

 دراسة شاملة تلقي نظرة عامة على التثقيف حبقوق اإلنسان يف آيرلندا ٢٠٠١اإلنسان يف عام 
ويف سلوفينيا، كُلف   . )٣(مل وطنية عن التثقيف حبقوق اإلنسان     وضع خطة ع  لأساس  إلرساء  

فريق عامل حكومي، يتألف من ممثلي الوزارات املعنية بالتعليم العايل والقطاع العام والشؤون             
اخلارجية، بوضع خطة مفصلة للمبادرات والثغرات القائمة، ورسم خطة تنفيذية تشتمل على            

  .املرحلة الثانيةاليت تركز عليها االت اجملحبقوق اإلنسان يف التدابري املمكنة لتحسني التثقيف 
وقدم املعهد الوطين للدراسة والعمل من أجل تطوير التعليم، التابع لوزارة التعليم يف               -١٠

 بشأن حالة التثقيف حبقوق اإلنـسان يف        ٢٠٠٥عن دراسة أجريت يف عام      اً  السنغال، تقرير 
 لوضع خطـة عمـل      ٢٠٠٨وُبذلت جهود منذ عام     . يالنظاموغري  النظامي  نظامي التعليم   

يف النظـامي وغـري النظـامي        التعليممناهج  دراج التثقيف حبقوق اإلنسان يف      وتوجيهها إل 
إجـراء  السنغال وما يتعلق بذلك من أدوات تعليمية، وتدريب العاملني يف قطاع التعلـيم و             

. إعداد دراسة أساسـية وطنيـة     مبهمة  وُعهد إىل شبكة اجلامعات السويسرية      .  الالزم التقييم
عن التثقيف حبقوق اإلنسان لتوجيه عمليـة         وتشري قريغيزستان إىل دراسة ستعدها مستقبالً     
  .وضع تشريع جديد وما يتعلق هبا من خطوات

الـشاملة  االستراتيجيات أو خطط العمـل     معلومات عن   من الدول   أقل  عدد  قدم  و  -١١
يتم وضعها يف معظم احلاالت بفـضل  اليت و، إلنسانحقوق اوالقائمة حالياً يف جمال   التثقيف  

وزارة التعليم والعلوم يف أرمينيا خطـة العمـل      اجلهود اجلماعية، فعلى سبيل املثال، وضعت       
مبساعدة برنامج األمم املتحـدة     ) ٢٠١٥-٢٠١٢(الوطنية يف جمال التثقيف حبقوق اإلنسان       

. التنفيذ املتصلة باملعلمني واملـتعلمني وتقدم هذه اخلطة معلومات مفصلة عن أنشطة     . اإلمنائي
وبدأ العمل باخلطة الوطنية الكولومبية للتثقيف حبقوق اإلنسان، اليت وضعت بدعم املفوضية            

، وتالها مرسوم يـضفي الـصبغة       ٢٠٠٩نوفمرب  /السامية حلقوق اإلنسان، يف تشرين الثاين     
ؤسـسات احلكوميـة،    املووزعت علـى    املؤسسية على اهلياكل الالزمة لتنفيذها، ونشرت       

مالطـة خطـط    دى  ول. )٤(املوظفني املدنيني، واملؤسسات اجلامعية، ومنظمات اجملمع املدين      و
عمل ملكافحة العنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية األجانب، وما يتـصل بـذلك مـن              

وتشمل خطة اليابان األساسية للتثقيف حبقوق      . تعصب، وخطة عمل تشجع التعليم للجميع     
  .، تدريب املوظفني احلكوميني٢٠١١ والتشجيع عليها، املعدلة يف عام اإلنسان

__________ 

 .www.ihrc.ie/publications/list/human-rights-education-in-ireland-an-overviewانظر  )٣(
: ميكن االطالع على اخلطة بالنقر على الرابط التايل )٤(

www2.ohchr.org/english/issues/education/training/programme/secondphase/nationalinitiatives.ht. 



A/HRC/21/20 

GE.12-14481 6 

إطـار حقـوق    من  الركن األساسي   التثقيف حبقوق اإلنسان    شكل  ويف أستراليا، ي    -١٢
ويهدف إىل بناء ثقافة احترام حقـوق       . )٥(٢٠١٠اإلنسان الذي تنفذه النيابة العامة منذ عام        

ويف السودان، شرع اجمللس االستشاري حلقوق      . يني مسؤولية مجيع األسترال   ااإلنسان بوصفه 
. اإلنسان التابع لوزارة العدل يف رسم استراتيجية وطنية بـشأن التثقيـف حبقـوق اإلنـسان           

. ٢٠١٤-٢٠١١إسبانيا إىل خطتها االستراتيجية للمواطنـة واالنـدماج للفتـرة             وأشارت
 حقوق اإلنسان،   )٦()٢٠١٤-٢٠٠٧(التنمية املستدامة   خطة سويسرا الوطنية للتثقيف ب     وتشمل

  .املعاهد العليا للتربيةلرؤساء وتركز على تدريب املعلمني، وحتظى بدعم املؤمتر السويسري 
لجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف نيجرييا وحدة للتثقيف حبقـوق اإلنـسان            دى ال ول  -١٣

مـع خمتِلـف   ق خطة العمل الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف نيجرييـا            يتنستتوىل  
بأنـشطة لتوعيـة    اً  وتضطلع أيض . الوزارات واإلدارات والوكاالت ومنظمات اجملتمع املدين     

وتدريب الطلبة واملعلمني يف مجيع املستويات، والعسكريني، واملوظفني املدنيني، واملشرعني،          
 والقطاع اخلاص، والصناعات النفطية واالستخراجية، والعاملني يف جمال الرعايـة الـصحية،   

  .والشباب، يف مجلة فئات
وأوصت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا وزارة العدل يف كانون              -١٤
خطـةَ العمـل   يف اقتراحات من خطة عمل الربنامج العـاملي  درج  بأن ت ٢٠١٢يناير  /الثاين

 ).٢٠١٦-٢٠١٢(الوطنية حلقوق اإلنسان اليت هي أساس السياسة الوطنية حلقوق اإلنسان           
، ترسيخ تثقيـف    )٢٠١٤-٢٠١٢(وتعتزم اللجنة، يف خطتها الثالثية لتعزيز حقوق اإلنسان         

 اخلطط الدراسية،   وحيدح املناهج التعليمية، وت   فئات مستهدفة يف جمال حقوق اإلنسان، وتنقي      
  .واالستفادة من وسائل اإلعالم

  التعليم العايل  -باء  
، وسـلوفينيا،   يةتـشيك المهوريـة   اجلبلدان عدة، منها االحتاد الروسي، و     أشارت    -١٥

. مؤسسات التعليم العايل فيها باحلرية    هبا  إىل اجلهة األكادميية اليت تتمتع      وفرنسا، ونيوزيلندا،   
 خطة مفصلة عن وضـع نظـام اجلامعـات    يف إسبانياوتعد وزارة التعليم والثقافة والرياضة      

نـاهج  املإعـداد  يـتم   على أن وتنص التشريعات اإلسبانية. جماالت العمل تحديد  اإلسباين ل 
تشجيع احترام حقوق اإلنسان وتعزيزها     الذي يقضي بضرورة    املبدأ  باتباع  ديدة  الدراسية اجل 

  .يف أي نشاط مهين
هبـا،  ذات صـلة    من مواد أخرى     مادة مستقلة أو جزء   كوتدرَّس حقوق اإلنسان      -١٦

 ، وسويسرا، والسودان،دوفا ومجهورية مول، وآيرلندا،يف بلدان مثل أذربيجان(خاصة القانون 
__________ 

 .www.ag.gov.au/humanrightsframeworkانظر  )٥(
 .www.edk.ch/dyn/12097.phpانظر  )٦(
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يف معاهد الدراسات الـسياسية يف        مثالً(العلوم السياسية   ، و ) واليابان ، وموريشيوس ،وفرنسا
، وكذلك يف   )سويسرا(، والتنمية املستدامة    )أذربيجان وسويسرا (، والعالقات الدولية    )فرنسا

ويف ). رومانيـا  (ةايل التقني ، ويف مؤسسات التعليم الع    )اليابان (الفنون احلرة /العلوم اإلنسانية 
أملانيا، جيرى التثقيف حبقوق اإلنسان يف العلوم االجتماعية، والعلوم اإلنسانية، والفلـسفة،             

مواد تشمل محاية حقوق اإلنـسان      وتدّرس املعاهد اجلورجية    . صحيةوالالهوت، والعلوم ال  
ضرورة احترام  منهم  لطلبة   ا يطلب إىل ويف مؤسسات التعليم العايل الروسية،      . والتربية الوطنية 

مؤسـسات  إىل  وزارة التعليم جبمهورية مولدوفا     طلبت  و. حقوق اإلنسان يف حياهتم املهنية    
 من املناهج الدراسية مادة تتناول      واإلنسانيةأن تدرج يف فرع العلوم االجتماعية       التعليم العايل   

 ةالدراسـي ملنـاهج   اوتنظَّم أنشطة يف ميدان حقوق اإلنسان خـارج         . إطار حقوق اإلنسان  
  .بالتعاون مع اجملتمع املدين

يف هذا اجملال   ب اخلرجيني   يتدرحقوق اإلنسان، و  جيري االضطالع ببحوث يف جمال      و  -١٧
معهد ملبورن امللكي   (يف جامعات أسترالية شىت، منها املركز األسترايل للتثقيف حبقوق اإلنسان           

ومتنح مؤسسات  ). للتكنولوجياة كورتني   جامع(، ومركز التثقيف حبقوق اإلنسان      )للتكنولوجيا
التعليم العايل السويسرية درجة املاجستري أو الدكتوراه يف حقوق اإلنسان، مثل املعهد العـايل              

ركز املللدراسات الدولية والتنمية، وأكادميية جنيف للقانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان، و          
املاجـستري يف   هناك برامج بدرجـة     بانيا،  ويف إس .  يف جامعة زوريخ   قوق اإلنسان املختص حب 

درجة املاجستري يف ثقافة السالم، والرتاعـات، والتربيـة،         (جامعة غرناطة    يف   حقوق اإلنسان 
األقـسام  أمـا   . قوق اإلنسان يف جامعة وهران باجلزائر     حلويوجد كرسي   ). وحقوق اإلنسان 

 اليونسكو للتثقيـف حبقـوق   حقوق اإلنسان فهي كرسيينصب التعليم فيها على اليت األملانية  
غويريكه، مباغدربرغ، أو كرسي حقوق اإلنسان وسياسات        - فون - اإلنسان يف جامعة أوتو   

كثرياً ما   اً،ويف أملانيا أيض  . نورنربغ - ألكسندر، إيرلنغن  - حقوق اإلنسان يف جامعة فريدريك    
التثقيـف حبقـوق    وحقوق اإلنسان،   تعقد حلقات دراسية خارج نطاق التعليم النظامي بشأن         

وتشارك مؤسسات التعليم العايل األملانية يف مسابقات القانون الـدويل،     . نظرياً وعملياً اإلنسان  
يف اً  وكثري من معاهد التعليم العايل األملانية أعـضاء أيـض         . وتسهم يف حبوث حقوق اإلنسان    

  ".االتفاق العاملي"
تعليم العايل الروسية، منـها     قوق اإلنسان يف كثري من مؤسسات ال      أقسام حل وتوجد    -١٨

جامعة العلوم التربوية احلكومية مبوسكو، ومعهد موسكو احلكومي للعالقات الدولية التـابع            
لتـدريب  اوتقدم جامعة برم احلكومية للعلوم التربوية، وأكادميية        . لوزارة الشؤون اخلارجية  

تعلـيم  وأساليب  نظرية  وحلقات دراسية عن    لتعليم العمال دورات تدريبية     والتطوير املستمر   
. يف مناطق أخرى من البالد    قد عقدت   مشاهبة   دوراتبأن  اً  ، علم حقوق اإلنسان يف املدارس   

ـ  ماجستريإنشاء درجة ودعمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   حقـوق  جمـال  يف  ةدولي
مبساعدة مركـز مـوارد   جمموعة من اجلامعات الروسية  جانبمن  ،  ٢٠٠٩اإلنسان يف عام    

  . بني املؤسسات يف جامعة الصداقة بني الشعوب بروسيامشترك
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وإذا كان عدد قليل من البلدان أشار إىل سياسات حمددة للتعليم العـايل يف جمـال                  -١٩
التثقيف حبقوق اإلنسان، فقد أشارت بلدان كثرية إىل أحكام محاية حقـوق اإلنـسان يف               

يكفل ) ٢٠١٠املعتمد يف عام    (اً  ور حالي فقانون التعليم العايل املعمول به يف إكواد      . اجلامعات
ومن تدابري محاية حقوق الطلبة     . احلق يف التعليم العايل ويعزز إمكان التحاق اجلميع دون متييز         

، وقـانون   ٢٠٠٣التعليم العـايل لعـام      دعم  واملوظفني احملليني والدوليني يف أستراليا قانون       
، وقانون  جودة التعليم العايل ومعايريه    نيممعنية بتأ وكالة   الذي مت مبوجبه إنشاء      ٢٠١١ عام

 جبامعـة   األكادمييقواعد السلوك   وحتدد مدونة   . ٢٠٠٠خدمات تعليم الطلبة األجانب لعام      
القانون األساسـي جلمهوريـة أملانيـا       قضي  وي. اجلبل األسود قواعد محاية حقوق اإلنسان     

حبقوق اإلنـسان وضـمان     ة  ملتزممؤسسات التعليم العايل    بأن  االحتادية وغريه من األحكام     
  .املبادئ الدميقراطيةيقوم على أساس حرية التعليم والتعلّم والبحث يف إطار 

يف تعزيز التثقيف حبقوق اإلنسان     اً  وأسهمت املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أيض       -٢٠
ففي جيبويت، ساعدت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان على إنـشاء خليـة            . يف التعليم العايل  

ومحاية حقوق  لتعزيز  وتتعاون اللجنة االستشارية الوطنية     . قوق اإلنسان يف جامعة جيبويت    حل
اإلنسان يف اجلزائر، ومكتب وكيل شؤون حقوق اإلنسان يف غواتيماال، مع اجلامعات على             

ولدى . حقوق اإلنسان تنظيم دورات تدريبية يف جمال      تنظيم املؤمترات وحلقات العمل ودعم      
ونظمت اللجنة املاليزيـة حلقـوق      . تدريب مع جامعة سان كارلوس    للتفاق  ااً  املكتب أيض 

للتوعية حبقوق اإلنسان لفائدة طلبة معاهد الفنون التطبيقيـة ويف اجلامعـات            برامج  اإلنسان  
وأنشأت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان جبمهورية      . احلكومية، مبا فيها جامعة ماليزيا الوطنية     

 من موظفني متخصصني يف اجلامعات يف مجيـع أحنـاء الـبالد؛             كوريا وحدة حملية مكونة   
املناهج الدراسـية   تدرس  و. حقوق اإلنسان جمال  يف  اآلن أقسام حبوث     جامعات   ١٠ لدىو

وأهـل القـانون   املقـبلني  املعلمني يف إطار مزج تثقيف  اخلاصة حبقوق اإلنسان أكثر فأكثر      
هورية كوريا ندوات وحلقات نقـاش      اجلامعات يف مج  واستضافت  . واملرشدين االجتماعيني 

  .وحلقات دراسية أكادميية دولية عن حقوق اإلنسان

  املعلمون واملربون  -جيم  
تنظـيم دورات تدريبيـة    أحكام ولوائح قانونية حمددة حتكم يف بعض البلدان   توجد  -٢١

ـ  ٢٠٠٩ قانون التعليم لعام     ففي السويد، ينص  .  حقوق اإلنسان  للمعلمني يف جمال   ج اه واملن
ويف فرنـسا،   . احترام حقوق اإلنسان  التزام العاملني يف املدارس بتعزيز       على   ة الوطني ةالدراسي

خيضع التدريب األويل للمعلمني ملرسوم يدمج قيم حقوق اإلنسان وحيدد الكفاءات املهنيـة             
 يؤدون مهامهم بشكل أخالقـي ومـسؤول        املعلمني بصفتهم موظفني عموميني   املطلوبة من   

حقـوق  تدريباً يف جمـال     مجيع املعلمني السلوفينيني    لقى  ويت. واة وعدم التمييز  ويعززون املسا 
يلتحق اإلنسان قبل احلصول على رخصتهم، ويتعني على من يريد أن يصبح مدير مدرسة أن               
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جبمهوريـة  والتكنولوجيا  وأدرجت وزارة التعليم والعلم     . حقوق اإلنسان بدورة تدريبية عن    
املنقحة للتدريب التأهيلي الـذي     و املناهج الدراسية املوحدة     كوريا مادة حقوق اإلنسان يف    

اً وتشجع الوزارة أيـض   . لتأهل لوظيفة مدير مدرسة، ونائب مدير مدرسة، ومعلم       اشرط   هو
قوق اإلنسان لفائـدة املعلمـني      خاصة حب مكاتب التعليم البلدية على أن تضع بنفسها برامج         

ان، يقدَّم تدريب متخصص وتقـين يف التثقيـف         ويف الياب . الذين يعملون يف نطاق واليتها    
االجتماعي، ومن ذلك حقوق اإلنسان، للمتخصصني يف التثقيف االجتماعي، مبـن فـيهم             

  .بقانون التثقيف االجتماعي املكتبيون، عمالً
يف فرنـسا   اً   حقوق اإلنسان، طوعي   يف جمال وعادة ما يكون التدريب أثناء العمل،         -٢٢

كو، فيعزز التدريب أثناء العمل أساليب التعليم الـيت تـشجع علـى          أما يف مونا  . وسلوفينيا
ويف إستونيا، تعد املواد املتعلقة حبقوق اإلنسان أولوية يف تدريب املعلمـني            . مشاركة الطلبة 

ويف مجهورية مولدوفا، عمد معهد العلوم التربوية إىل مراجعـة          . املهين والتدريب أثناء العمل   
 كي تتضمن التثقيف حبقوق اإلنسان، مـع        ٢٠١١ العمل يف عام     مجيع برامج التدريب أثناء   

تعليمية الحتياجات  الطفال ذوي ا  األ الذين يتعاملون مع     بتدريسها للموظفني االهتمام خاصة   
 عن املساواة بني اجلنسني، وحقوق      ٢٠١٢ومن املعتزم تقدمي دروس عن بعد يف عام         . اصةاخل

م السودانية املعلمني واملربني على معاجلة قـضايا      وتدرب وزارة التعلي  . الطفل، وقضايا أخرى  
وأصدر وزيـر التعلـيم واجلامعـات       . حقوق اإلنسان، مثل حقوق الطفل والعقوبة البدنية      

والبحوث ووزير تكافؤ الفرص يف إيطاليا وثيقة جلميع املدارس اإليطالية إلذكاء وعي املعلمني        
  .ومديري املدارس بالتنوع اجلنساين

املقررات الدراسية  إدراج حقوق اإلنسان يف     أنه مت   ارة التعليم باألردن إىل     وأشارت وز   -٢٣
وضـع مفهـوم    ل ٢٠١٠عمان يف   يف  اليت نظمت   تدريبية  الدورة  الوظفي قطاع التعليم وإىل     مل

متكـني  يف املدارس، و  وتعزيزه  التثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان واملواطنة يف السياق األردين،          
ـ ٩٩٨ويف أذربيجـان، شـارك   . ملفاهيم يف املناهج الدراسيةاملشاركني من إدراج ا  يف  اً معلم

. ٢٠١٠-٢٠٠٩السنة الدراسية   خالل  التعليم القائم على املهارات احلياتية      عن  دورات تدريبية   
وقد أِعدت وسائل تعليمية وأدوات منهجية متنوعة، منها كتاب مدرسي للمعلمـني ودليـل              

  .للطلبة عن موضوع االجتار بالبشر
. ما ُتَعد أنشطة التدريب ومشاريعه بالتعاون مع اهليئات الوطنية أو الدوليـة           اً  وغالب  -٢٤

فعلى سبيل املثال، تعمل املديرية الوطنية للتنمية املهنية يف اإلكوادور مع املنظمة غري احلكومية              
وتنفذ وزارة التعليم والعلم يف جورجيا مـشاريع  ). Fundación Esquel" (مؤسسة إسكويل"

يف  من الوكاالت حيث مت      لتابعة للواليات املتحدة وغريها   بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية ا     
أربعة كتب مدرسية يف التربية الوطنيـة لفائـدة التالميـذ واملعلمـني؛             إعداد  ذلك السياق   

وعقد مكتـب   . إعداد برنامج لتدريب معلمي التربية الوطنية يف مجيع أحناء جورجيا          وجيري
سود خلدمات التعليم حلقات دراسية لفائدة املدارس االبتدائية والثانوية بشأن إمهال           اجلبل األ 
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 اجلبل - ونفذت وزارة التعليم والرياضة، بالتعاون مع اليونيسيف      . األطفال والشباب وإيذائهم  
  .املرشدينأشكال العنف، ويشمل تدريب من  املدارس خلوعن اً األسود، مشروع

ية عدة معنية حبقـوق اإلنـسان بتقـدمي دورات تدريبيـة          وأفادت مؤسسات وطن    -٢٥
وينظم املعهد اإلستوين حلقـوق اإلنـسان     . املختصةمع الوزارات   اً  للمعلمني، بالتعاون أحيان  

املعهـد الرومـاين حلقـوق      شترك  وي. أنشطة تدريبية أثناء العمل مع وزارة التعليم والبحث       
جمـال  دورات تدريبيـة يف     يف إدارة   ياضة  اإلنسان مع وزارة التعليم والبحث والشباب والر      

وتنظم تلك اجلهات كل سنتني مـسابقة       . املربني والتالميذ /حقوق اإلنسان لكل من املعلمني    
بالتركيز على أمور منها إعداد املزيد مـن        يف أساليب التربية    وطنية عن القدرة على اإلبداع      

 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  وقدمت. للمرحلة الثانوية مواد التدريب بشأن حقوق اإلنسان      
حقـوق  دراسة ملساعدة املعلمني على ) اإلنترنت(جبمهورية كوريا ثالثة برامج على الشابكة       

وأعد مكتب وكيل شؤون حقوق اإلنسان بغواتيماال حلـساب وزارة      .  دراسية ذاتية  اإلنسان
س االبتدائيـة،   التعليم وحدات تعليمية عن منهجية التدريب على حقوق اإلنسان يف املـدار           

تنظـيم  كذلك على   ويشجع املكتب   . دورات تدريبية ُتتوج بشهادات للمعلمني    أيضاً  وأعد  
وأشـارت اللجنـة    . التعليمومنهجيات  حقوق اإلنسان   تتناول  دورات متخصصة للمعلمني    

الوطنية حلقوق اإلنسان جبيبويت إىل شبكة للمربني العاملني يف ميدان حقوق اإلنسان، تسعى             
  . التعليم املناسبةومنهجياترتقاء بكفاءات املعلمني يف جمال حقوق اإلنسان إىل اال
ففي بلغاريا، ُنظمت   . وال يقتصر تثقيف املربني حبقوق اإلنسان على تدريب املعلمني          -٢٦

مادة يف ممارسات التعليم اجليدة يف مرة كل سنتني للمعلمني وطنية  مسابقات ٢٠٠٣منذ عام  
اون املعهد األملاين حلقوق اإلنسان وجامعة برلني احلرة على إضفاء الصبغة ويتع. التربية الوطنية 

املهنية على التثقيف حبقوق اإلنسان لدى التعامل مع األطفال والشباب، والعمل االجتماعي،            
وجتعل اجلامعات األملانية للعلوم التطبيقية، اليت تـدرب        . والتثقيف االجتماعي، وسوى ذلك   

 والشباب أو العاملني يف جمال رعاية األطفال، مـن التعلـيم املتعـدد              املرشدين االجتماعيني 
ويف برلني،  . املناهج الدراسية من  اً  ثابتاً  التمييز، جزء والتثقيف ملناهضة   الثقافات، والتسامح،   

تشترك ثالث جامعات للعلوم التطبيقية يف منح درجة املاجستري يف العمل االجتماعي بوصفه             
  .اإلنسانمهنة يف ميدان حقوق 

  املوظفون املدنيون  -دال  
تدرج بلدان عدة القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف برامج تدريب موظفيها املدنيني،              -٢٧

وُتدرج مادة حقـوق    ). يف مجهورية كوريا والسويد     مثالً(شكل مادة إلزامية    اً  ويتخذ أحيان 
وظفني املدنيني يف سـلوفينيا،     اإلنسان األساسية بانتظام يف برامج التدريب اإللزامي جلميع امل        

أمثلة املؤسسات املتخصصة   ومن  . يف اإلدارة العامة  املديرين  مبجرد توليهم مناصبهم، ولكبار     
املعهد املركـزي لتـدريب املـسؤولني       يف جمال حقوق اإلنسان     موظفي الدولة   يف تدريب   
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 جمال اإلحصاء   ، ومعهد التدريب يف   ضائي الق  يف اجملال  كوميني، ومعهد البحوث والتدريب   احل
وتتوىل جلنة اخلدمة املدنية التابعة لرئيس مجهورية أذربيجان التدريب املهين     ). مجهورية كوريا (

للمسؤولني احلكوميني على املستويني املركزي واحمللي، ويتناول السلوك األخالقي الذي جيب           
و مكتـب   تلقى مسؤول كما  . أن يتحلوا به وحقوقهم وواجباهتم بصفتهم موظفني حكوميني       

  .يف جمال حقوق اإلنساناً إسداء املشورة إىل املواطنني يف موريشيوس تدريب
فقـد أدرجـت وزارة     . وأشارت بعض الدول إىل سياسات متصلة بذات املوضوع         -٢٨

من عناصر التـدريب     عنصرك حقوق اإلنسان     مثالً ااإلدارة العمومية واألمن جبمهورية كوري    
لك عندما وضعت مبادئ توجيهية بشأن تثقيـف املـوظفني          اإللزامي للموظفني املدنيني، وذ   

وأشارت وزارة الشؤون اخلارجية السويدية إىل      . ٢٠١٢-٢٠١٠املدنيني وتدريبهم يف الفترة     
التدابري املتخذة لتوسيع نطاق التدريب على حقوق اإلنسان ليشمل املوظفني العموميني نتيجة            

ويف اليابان، على الوزارات والوكاالت     . نسانخطَتي العمل الوطنيتني السويديتني حلقوق اإل     
قيف حبقـوق   ملا جاء يف اخلطة األساسية للتث     اً  املعنية توفري التدريب للموظفني العموميني وفق     

قيف حبقـوق    بقانون تعزيز التث   ٢٠١١، املعدلة يف عام     ٢٠٠٢ لعام   اإلنسان والتشجيع عليه  
نية مناهج دراسية يف جمال حقوق اإلنسان       وتوفر هيئة املوظفني الوط   . اإلنسان والتشجيع عليه  

كل وزارة ووكالة  صدر تعليمات ل  ، وت املوظفني العامني الوطنيني  يف برامج تدريب شىت لفائدة      
وتعقد وزارة الشؤون اخلارجية حلقات دراسـية       . تحسن تدريبها يف جمال حقوق اإلنسان     ل

 وهذا ما تفعله كلية اإلدارات      وحماضرات يف حقوق اإلنسان لفائدة املوظفني اجلدد واحلاليني،       
  .احمللية املستقلة

ويسمح برنامج تثقيف القطاع العام حبقوق اإلنسان يف أستراليا ملسؤويل القطـاع              -٢٩
العام باستيعاب االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان، وتعزيز قدراهتم على وضع الـسياسات             

توجيه متخذي القرارات اإلدارية يف     والربامج والتشريعات اليت تتوافق مع حقوق اإلنسان، و       
 إدارة  ٣٥ مسؤولني عن القطاع العام من       ٧٠٦وشارك  . قضايا حقوق اإلنسان ذات الصلة    

؛ وقُدم الربنـامج    ٢٠١١يف أستراليا يف برنامج التدريب العام يف جمال حقوق اإلنسان لعام            
يف امللكـي   لوجيـا   التكنوبالشراكة مع املركز األسترايل للتثقيف حبقوق اإلنسان، ومعهـد          

 ٢٠٠ ٠٠٠وسيوزَّع منوذج للتعليم اإللكتروين يف ميدان حقوق اإلنـسان علـى            . ملبورن
قوق اإلنسان لفائدة   حل  وتشمل موارد الربنامج دليالً   . موظف عمومي يف مجيع أحناء أستراليا     

وقـدمت  . )٧(توجيهية يف ميدان حقوق اإلنسان    ملوظفني العموميني األستراليني، وصحائف     ا
على مبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفـرص       اً  لوكالة الوطنية الرومانية للموظفني املدنيني تدريب     ا

 وقدم املعهد الوطين اإلكوادوري للتعليم العـايل، مبعيـة وزارة           .اًمدنياً   موظف ١٢ ٤٩٣ إىل
العدل وحقوق اإلنسان والعبادة، دورة تدريبية أولية يف حقوق اإلنسان لفائـدة املـوظفني              

  .من مؤسسات حكومية عدة، منها القوات املسلحةاً  موظف٣٠يني، بلغ عددهم املدن

__________ 

 .www.ag.gov.au/humanrightseducationانظر  )٧(
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وأدرجت كرواتيا دورات تدريبية يف حقوق اإلنسان يف مناهج دراسـية جامعيـة               -٣٠
ويف سويسرا، تقدم اإلدارة االحتادية للشؤون      . متخصصة لفائدة املوظفني العموميني واملدنيني    

املوظفني واملتـدربني يف     حقوق اإلنسان تدوم يومني لفائدة       اخلارجية دورة تدريبية يف ميدان    
وتقدَّم دورة تدريبية مكثفة تدوم أسبوعني يف جمال حقوق اإلنسان          .  االحتادية جهاز اإلدارية 

يتجزأ من تدريب موظفي اجملموعة السويـسرية خلـرباء           ال قضايا اجلنسانية، وهي جزء   الو
  .يف بعثات السالم الدوليةوفدهم سويسرا تاألنشطة املدنية لبناء السالم، الذين 

ويعرِّف التدريب املهين العام ملوظفي اإلدارات احلكومية والوظيفة العموميـة، الـذي              -٣١
 إدارة املوارد البشرية حبكومة صربيا، املوظفني املدنيني مبفاهيم تكافؤ اجلميع يف         هيئةاً  تربجمه سنوي 

املتعلقة باملوظفني املدنيني وحبظر التمييز، ومبدونة قواعد       الفرص، واملساواة اجلنسانية، وبالقوانني     
وحسنت وزارة الصحة، بدعم من اليونيسيف، تثقيف الطواقم الطبية         . سلوك املوظفني املدنيني  

 وركزت على محاية األطفال من إساءة املعاملة العاملة مع األطفال واألسر يف املؤسسات الصحية
  .لتدريب العاملني الطبيني يف ميدان حقوق املرضىاً شروع م البنك الدويل، ودعمواإلمهال

 بشأن تعزيز املساواة يف اخلدمة املدنية القـيم         ٢٠٠٨ويف فرنسا، يؤكد ميثاق عام        -٣٢
ويف . املساواة، والعلمانية، واحلياد، والرتاهة، وعدم التمييـز      : توجه اخلدمة املدنية، وهي    اليت

وزارات مبوضوع املساواة املهنية بني الرجال والنساء     ميع ال جل نظمت محلة توعية  ،  ٢٠١١عام  
 دور القـيم يف     ٢٠١٢وتشمل موضوعات التدريب أثناء العمـل لعـام         . يف اخلدمة املدنية  

 احليـاد   أيالوظيفة العمومية، وحقوق املوظفني املدنيني وواجباهتم، ومدونات السلوك، ومبد        
اللجنة الوطنيـة   "ني، أفادت فرنسا بتنسيق     وفيما يتعلق مبوظفي احلكومة احمللي    . وعدم التمييز 

وتعقد وزارة . الشبكة الفرنسية للتحالف الدويل للمدن ملناهضة العنصرية   " الفرنسية لليونسكو 
العدل اليابانية دورات تدريبية بشأن القيادة يف جمال حقوق اإلنسان لفائدة املوظفني العاملني             

عـن  يف الـسويد    وصدر كُتيب   . ت والبلديات يف أنشطة التوعية حبقوق اإلنسان يف احملافظا      
ودربت وزارة حقوق اإلنسان وحقوق األقليات واإلدارة . حقوق اإلنسان يف األنشطة البلدية    

العمومية واحلكم الذايت احمللي يف صربيا موظفي احلكومات احمللية على املعايري الدولية حلماية             
  .حقوق األقليات

. ق اإلنسان بأنشطة تدريبية للموظفني املـدنيني      وأفادت مؤسسات وطنية عدة حلقو      -٣٣
 موظف  ٤٠٠وباخلصوص، قدمت اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان دورات تدريبية إىل حنو           

مشروع التثقيف حبقوق اإلنسان والتدريب عليها لفائدة اخلدمة املدنية والوظيفـة           "يف إطار   
دليل مرجعي يف جمـال      نسخة من    ٧ ٠٠٠وأصدرت ووزعت   . ٢٠١٠منذ عام   " العمومية

للتدريب على الـشابكة    اً  حقوق اإلنسان للخدمة املدنية والوظيفة العمومية، وأنشأت موقع       
لتعلّم حقوق اإلنسان على    اً  مرئياً  ، وأنتجت شريط  )٨( عن حقوق اإلنسان    خمتلفة واردمبمزوداً  

__________ 

 .www.ihrc.ie/trainingانظر  )٨(
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دم املعلومـات   وتق. الشابكة لفائدة موظفي اخلدمة املدنية والوظيفة العمومية، ومواد أخرى        
بلغة غري قانونية، وتشمل الدورات التدريبية جمموعات حوار، وأنشطة عن حقوق اإلنسان،            

  .ودراسات حاالت، ومتارين تطبيقية
وينظم املعهد الروماين حلقوق اإلنسان دورات تدريبية يف حقوق اإلنسان وإقامـة              -٣٤

ويقدم مكتب وكيل شؤون حقوق     . ة والداخلية ياإلدارالشؤون  العدل لفائدة موظفي وزارة     
. يف حقوق اإلنسان ومهارات القيادة للموظفني املدنيني      تدريبية  اإلنسان يف غواتيماال دورات     

أطـول  قصرية، ودورات تدريبية دورات تدريبية  ونظم ديوان املظامل يف بنما حلقات عمل، و       
يم الدميقراطية، وآليات محاية حقوق تكلل بشهادة عن مواضيع من قبيل األخالقيات والق     أمداً  

. اإلنسان، واحلق يف الصحة، واستخدام القوة، لفائدة املوظفني املدنيني وموظفي إنفاذ القانون          
وتشارك اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان جبيبويت يف تدريب املوظفني املـدنيني العـاملني يف              

جبمهورية كوريـا سـت دورات      اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان     وأعدت  . وزاراتخمتلف ال 
  .تعليمية على الشابكة لتثقيف املوظفني املدنيني حبقوق اإلنسان

  إنفاذ القانونن بواملكلف نووظفامل  -هاء  
ـ بالسياسات واملبادئ التوجيهية واألطر املتعلقة بتدريب        أفادت بلدان عدة    -٣٥  وظفنيامل

 إىل املسؤوليات املؤسسية املترتبـة      حقوق اإلنسان، وأشارت  يف جمال   إنفاذ القانون   املكلفني ب 
فعلى سبيل املثال، ينص دستور إكوادور على أنه جيب تدريب ضـباط            . على ذلك التدريب  

الشرطة الوطنية على الدميقراطية وحقوق اإلنسان كي يكونوا قادرين علـى أداء مهـامهم؛              
وترد مبادئ . ٢٤   لواملدربون يف جمال حقوق اإلنسان يعملون بنشاط يف مقاطعات إكوادرو ا          

سلوك الشرطة االحتادية األسترالية ويف التدريب املقـدم إىل         قواعد  حقوق اإلنسان يف مدونة     
 ٢٠٠١ويف اجلمهورية التشيكية، يقوم نظام تثقيف الشرطة على استراتيجية عـام            . أفرادها

يف ب  للتثقيف اإللزامي مدى احلياة ألفراد الشرطة وموظفي وزارة الداخلية، وتشمل التـدري           
حقوق اإلنسان، الذي يتواله مركز حقوق اإلنسان وأخالقيات املهنة التـابع لكليـة             جمال  

  .الشرطة، بالتعاون مع الوكاالت احلكومية وغري احلكومية، وأكادميية الشرطة
وآداب املهنة لالنضمام حقوق اإلنسان جمال اجتياز امتحان يف يشترط ويف سويسرا،    -٣٦

للتقدم لالمتحـان املهـين     اً  مرجعي  د معهد الشرطة السويسري دليالً    ويِع. إىل أفراد الشرطة  
االتصال كفاءة  واسُتحدثت وحدة تدريب عن     . هنة امل وآداباالحتادي بشأن حقوق اإلنسان     

ويف فرنسا، يـشمل التـدريب األويل       . على مستوى املقاطعة واملدينة   بني الثقافات وتنوعها    
أما . لسلوك، واحلقوق األساسية، وأساليب التواصلاقواعد للشرطة والدرك وحدة عن مدونة 

 - خاصة إعداد امتحان مهين للحصول على رتبة عريـف شـرطة           - التدريب أثناء العمل  
  .اًفيشمل حقوق اإلنسان أيض
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أثناء العمل حيـث    اً  منتظماً  تدريبيف أملانيا   إنفاذ القانون   املوظفون املكلفون ب  ويتلقى    -٣٧
ـ   مدونة سيما ، الجزءاً ال يتجزأ منه ق اإلنسان   القانون الدويل حلقو  يشكل   سلوك قواعـد ال

وتدرج وزارة العدل يف اليابان محاية حقـوق اإلنـسان          . إنفاذ القانون للموظفني املكلفني ب  
ملـدونات  األساسي  والركن  . وقضايا االجتار بالبشر يف برامج تدريب موظفي مكتب اهلجرة        

 أفـراد وحيضر  .  اليابان هو احترام حقوق اإلنسان     األساسية للشرطة يف  قواعد السلوك املهنية    
  .حماضرات يف هذا الصددحديثو التعيني الشرطة 

يف تدريب مـوظفي   ةأساسيمادة حقوق اإلنسان يشكل موضوع   ويف موريشيوس،     -٣٨
عن احتـرام   اً  ويف موناكو، يشمل تدريب جمندي أكادميية الشرطة برناجم       . السجونوالشرطة  

ويهدف قسم حقوق اإلنسان يف     . ة اإلنسان البدنية يف مجيع الظروف     سالمحقوق اإلنسان و  
قـوى األمـن    من جانب   حقوق اإلنسان   وزارة الداخلية والبلديات يف لبنان إىل منع انتهاك         

الداخلي يف لبنان، والتوعية مبفاهيم حقوق اإلنسان بواسطة التدريب؛ وقد وضع فريق عامل             
سـلوك لفائـدة    قواعد  ، مدونة   لسامية حلقوق اإلنسان  األمم ا مفوضية   بالتشاور مع    اً،مؤخر
  .األمن الداخلي قوى
لتعزيز  ٢٠١١لشرطة الوطنية الشيلية يف عام يف إطار اوأنشئت إدارة حقوق اإلنسان   -٣٩

 واللجنة الدولية للصليب األمحر تدعم      ٢٠١٢ومنذ عام   . الشرطةلصاحل أفراد   املعايري الدولية   
، يـة لتدريبا اخلاصة بعمل الشرطة يف براجمها  الدولية حلقوق اإلنسان  الشرطة يف إدراج املعايري     

حقوق اإلنسان من إدارة الـشرطة      يف جمال   اً   مدرِّب ١٢٦ويقدم  . مبا يف ذلك تدريب املدرِّبني    
التابعة للمديرية الوطنية للتثقيف يف إكوادور برنامج التطوير املهـين          حلقوق اإلنسان   الوطنية  

  .اًأسبوعيفرد  ٦٠٠تدريب ويتم ل الربنامج قوات الشرطة كافة، ويشم. املستمر للشرطة
نـتظم أثنـاء    املتدريب  مناهج ال من  اً   جزء ٢٠٠٣وكانت حقوق اإلنسان منذ عام        -٤٠

ويف األكادميية اإلستونية   . العمل يف وكالة الشرطة الوطنية ووزارة العدل يف مجهورية كوريا         
مادةً من مواد املناهج الدراسـية املخصـصة      موضوع حقوق اإلنسان  يشكل  للعلوم األمنية،   

وتقدم أكادميية الشرطة اجلزائرية التدريب      .اإلصالحيات، وحرس احلدود، والشرطة   ملوظفي  
إنفاذ القانون العاملني يف املديرية العامة لألمـن        للموظفني املكلفني ب  حقوق اإلنسان   يف جمال   

  .الوطين والدرك الوطين
تدريبية منتظمـة بـشأن     برامج  بع لوزارة العدل يف صربيا       مركز للتدريب تا   ويدير  -٤١

حقوق اإلنسان لفائدة موظفي دائرة األمن واحلراس القضائيني، وَتوّسـع نـشاطه ليـشمل              
ونظم مركز التـدريب املتخـصص   . تدريب املدربني ورؤساء املؤسسات واإلدارات اجلنائية  
ويعد .  عن منع املضايقة يف أماكن العملوالتطوير املهين التابع لوزارة الداخلية حلقات دراسية

بشأن تدريبية  برامج  اً   الوزارة أيض  ونفذت .اًتدريب ضباط الشرطة على معاملة القّصر إلزامي      
ويف السودان، تقدم إدارة التدريب التابعة . االجتار بالبشر، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة
دورات تدريبية، يف مجلة أمور أخـرى،       ن  لوزارة العدل واجمللس االستشاري حلقوق اإلنسا     
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الدراسية لكليات الـشرطة  املقررات وتشمل . العدل لفائدة ضباط الشرطة واألمن على إقامة   
  .واألمن قانون حقوق اإلنسان

 عنها واليت يشملها التدريب األويل والتـدريب   اإلبالغتكرراليت ي ومن املوضوعات     -٤٢
 الشرطة، والقانون الدويل واإلقليمي حلقوق اإلنـسان        أعمالأثناء العمل حقوق اإلنسان يف      

ق، واستخدام القوة واألسلحة النارية، وقواعد احتجاز السجناء ومعاملتـهم،          يطبواجب الت ال
ـ اثقاالتصال بني ال   املهنة، وكفاءة    آدابوالتعذيب، وعدم التمييز، واالجتار، و     وتقـدم  . اتف

وتشمل ". سلطات الشرطة وحقوق اإلنسان   "وان  مية بعن اأكادميية الشرطة الكرواتية مادة إلز    
مناهج الدراسة اخلاصة بأكادمييات الشرطة يف أذربيجان وسلوفينيا حقوق اإلنسان باعتبارها           

 الشرطة  عن  تعليمية ةادأففي أذربيجان، أعد الطاقم التربوي بأكادميية الشرطة        . مادة مستقلة 
ويف بلغاريا، تـدرِّس أكادمييـة   . إلنسانوحقوق اإلنسان مبساعدة املفوضية السامية حلقوق ا  

.  التدريب املهين األويل وأثنـاء العمـل    كجزء من وزارة الداخلية حقوق اإلنسان للموظفني      
مـل  حب ميع موظفي الوزارة املرخص هلم رمسياً     يف جمال حقوق اإلنسان إلزامي جل     تدريب  الو

 تقريـب   ُبعـد بـشأن    تلقي تدريب منفصل عن      وميكن ملوظفي الوزارة أيضاً   . سالح ناري 
 .الشرطة من اجملتمع

 نظـام    بـإن   املفتشية الكولومبية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل       وأفادت  -٤٣
ة يهدف إىل بناء ثقافة احترام حقوق اإلنـسان املدرجـة يف بـرامج              لشرطة الوطني ا فيثقت

عن حقوق اإلنسان   ويشمل التعليم اإللكتروين للشرطة دورة تدريبية       . تدريب قوات الشرطة  
ويف أستراليا، يشمل تـدريب     . ودورة يف أساليب تدريس حقوق اإلنسان متنح فيها شهادة        

مجيع أفراد الشرطة قبل ابتعاثهم إىل اخلارج حقوق اإلنسان بوسائل منها وحـدات األمـم               
  .املتحدة للتعليم اإللكتروين

ات تدريبية للموظفني   وتشجع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بنشاط تنظيم دور         -٤٤
فمكتب وكيل شؤون حقوق اإلنـسان يف       . املكلفني بإنفاذ القانون يف جمال حقوق اإلنسان      

غواتيماال، مثالً، يدعم تنظيم دورات تدريبية يف أكادميية الشرطة، ويسري عقد حلقات عمل             
ولـدى  . ةيف مراكز الشرطة، ويدعم تنظيم دورات تدريبية ألفراد الشرطة الساعني إىل الترقي           

اللجنة االستشارية الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف اجلزائر جلنة فرعية دائمة خمصصة             
وقـد  . لتنظيم محالت اإلعالم العام والتدريب مبا يف ذلك للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون           

يهـا  أدرجت جلنة حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا حقوق اإلنسان يف عمليات التقييم الـيت جتر             
، نظمت  ٢٠١١ و ٢٠١٠ويف عامي   . شرطة نيوزيلندا يف جماالت التلقني والتدريب والكفاءة      

. اللجنة املاليزية حلقوق اإلنسان حلقات عمل لتوعية أفراد الشرطة وموظفي السجون واهلجرة 
 شخصاً يف جمال حقوق اإلنسان، منهم       ١٩٣٣، درب ديوان املظامل يف بنما       ٢٠١١ويف عام   

ويف نيجرييـا،   . ن بإنفاذ القانون، وموظفو السجون، واملوظفون املـدنيون       موظفون مكلفو 
نظمت جلنة حقوق اإلنسان حلقات عمل يف جمال حقوق اإلنسان لفائدة الـشرطة وإدارات              
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ومشل . السجون من أجل حتسني مستوى امتثاهلم ملعايري حقوق اإلنسان لدى قيامهم مبهامهم           
 مناهج تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون حيث        عملها أيضاً إدراج حقوق اإلنسان يف     

  .وضعت هلم دليالً للتدريب يتناول حقوق النساء واألطفال
ووضعت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا مواد بـشأن حقـوق               -٤٥

ومنـذ  . اإلنسان، منها أدلة بشأن حقوق اإلنسان لفائدة مـوظفي الـسجون والـشرطة            
 ٨ ٠٠٠  فصالً خاصاً عن حقوق اإلنسان لفائدة أكثر مـن         ٨٩ظمت اللجنة   ، ن ٢٠١١ عام

 درساً خاصاً داخل األكادميية الوطنية لشرطة التحقيـق،         ٢٤فرد من أفراد الشرطة، وقدمت      
ووزعت اللجنة أيضاً كتباً مدرسية     . ومعهد تدريب الشرطة، وكلية الشرطة الوطنية الكورية      

لقانون، وهي تتعلق بالتحقيق وحقـوق اإلنـسان، واألمـن          على املوظفني املكلفني بإنفاذ ا    
ويف جيبويت، أعدت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان دليلني قضائيني عـن           . وحقوق اإلنسان 

  .العنف اجلنساين، ونظمت دورات تدريبية للدرك والشرطة واجليش وموظفي السجون
طاً رمسيـاً ملـوظفي     ويف بعض البلدان يشكل التدريب يف جمال حقوق اإلنسان شر           -٤٦

ففي سويسرا مثالً، يشمل التدريب األساسي ملوظفي السجون الصكوك واملعـايري       . السجون
ويف موناكو، حيدد مشروع املبادئ التوجيهية واجبـات مـوظفي          . الدولية حلقوق اإلنسان  

وجيـّسد  . السجون والتزاماهتم، والتدريب املناسب، مع مراعاة قواعد السجون األوروبيـة         
ريب الذي يقدمه معهد التعليم التابع لدائرة السجون باجلمهورية التشيكية املعايري القانونية    التد

ويف أملانيا، توجه معايري األمم املتحدة وجملس أوروبا املنطبقة برامج التـدريب     . املنطبقة حالياً 
  .لفائدة موظفي السجون وموظفي مؤسسات الطب النفسي

ية بالدورات التدريبية اإللزامية اليت يـتم تنظيمهـا يف          وأفادت دائرة السجون الشيل     -٤٧
ميدان حقوق اإلنسان لفائدة موظفيها القادمني، مبا يف ذلك ما يتعلق بالنظم الدولية حلمايـة               

وتعيد دائرة الـسجون تـصميم بـرامج        . حقوق اإلنسان املنطبقة على العمل يف السجون      
.  بزيادة التشديد على حقوق السجناء     التدريب ملوظفيها يف معهد تدريب موظفي السجون،      

ويف فرنسا، تدرب املدرسة الوطنية إلدارة السجون موظفي السجون تدريباً أولياً على احترام             
وتدير مع جامعيت بو وبوردو درجة ماجستري تعـد يف          . حقوق اإلنسان يف املرافق الفرنسية    

 وتتعاون مع النظراء الدوليني     .سنيتني يف جمال إنفاذ قانون األحكام الصادرة وحقوق اإلنسان        
  .على تدريب موظفي السجون، مبعية الدائرة الوطنية إلدارة السجون

ويشمل نظام تدريب موظفي السجون يف جملس القضاء التابع لألكادميية اإلسـتونية        -٤٨
 للعلوم األمنية التعليم العايل االحترايف، والتعليم املهين، والتدريب أثناء العمل، ملـدة ثـالث             

والتدريب على حقوق اإلنسان قبل االلتحـاق       . سنوات، وكل ذلك يتناول حقوق اإلنسان     
وتقّيم إدارة السجون التابعة لوزارة العدل التدريب على حقوق اإلنسان يف           . باخلدمة إلزامي 

وتشمل مدونة األخالقيات اليت حتكم موظفي الـسجون معـايري          . املؤسسات وتقّدر آثاره  
تنفيذ   "  بزارة العدل ببلغاريا، يتم تدريب موظفي اإلدارة العامة املعنية          ويف و . حقوق اإلنسان 
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وحيضر موظفو السجون يف اليابان     . على أمور منها منع التعذيب، واستعمال القوة      " األحكام
ووضعت وزارة العدل يف اجلزائر، وهي املـسؤولة        . حماضرات عن حقوق السجناء اإلنسانية    

وتضع اللجنة املاليزية حلقوق اإلنـسان،      . اً عن حقوق اإلنسان   عن السجون، برناجماً تدريبي   
  .بالتعاون مع إدارة السجون، منهاجاً عن حقوق اإلنسان لفائدة موظفي السجون

  اجليش  -واو  
أفادت بلدان عدة بأن العسكريني تلقوا التدريب يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان              -٤٩

ات اليت تقدم دورات تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان         ومن املؤسس . والقانون اإلنساين الدويل  
كلية الدفاع الوطين اإلستونية، والكلية احلربية السودانية، وأكادميية الدفاع الـوطين التابعـة             
لوزارة الدفاع اليابانية، وأكادميية قوات الدفاع األسترالية، واألكادميية الوطنيـة للدراسـات        

 واختذ اجليش اللبناين واملديرية العامة لألمن العام إجراءات         .السياسية واالستراتيجية يف شيلي   
  .أيضاً يف هذا الصدد

وتفيد وزارة الدفاع الوطين يف شيلي بأن اجليش والبحرية والقوات اجلوية تـدرب               -٥٠
ويصُدق الشيء نفسه على كولومبيا ومجهوريـة كوريـا،         . أفرادها يف جمال حقوق اإلنسان    

ال حقوق اإلنسان يف القوات املسلحة منذ اللوائح اليت صدرت          حيث َتكثّف التدريب يف جم    
ويعقد جملس التثقيـف حبقـوق      .  بشأن تثقيف اجليش يف جمال حقوق اإلنسان       ٢٠٠٨ عام

اإلنسان يف اجليش مشاورات سنوية بشأن الكتب املدرسية والتدريب لفائدة وزارة الـدفاع             
مواد يف القانون اإلنساين كـل أسـبوع        ويف أذربيجان، تدرَّس    . الوطين يف مجهورية كوريا   

وتنـشر وزارة   . للقوات املسلحة يف وحدات وتشكيالت اجليش، ومؤسسات التعليم اخلاصة        
الدفاع بأرمينيا معلومات عن حقوق اإلنسان بني العسكريني للقضاء على التمييز العنـصري             

  .وكراهية األجانب
 جمال حقوق اإلنسان يف إطـار       وفيما يتعلق بسياسات التدريب، أدرج التدريب يف        -٥١

إعـداد  : مفهوم التثقيف يف القوات املسلحة التـشيكية      "القوات املسلحة التشيكية متشياً مع      
، حيث يورد مبادئ التدريب يف جمال       "٢٠١١-٢٠٠٦التثقيف العسكري وتطويره يف الفترة      

ء يف أمـر    وجـا . حقوق اإلنسان واملعارف واملهارات املطلوبة على مجيع مستويات اخلدمة        
 أنه جيب إدراج التدريب يف جمال حقـوق اإلنـسان يف        ٢٠٠٧أصدره وزير الدفاع يف عام      

مث إن محاية حقوق اإلنسان مدرجـة يف  . مجيع وثائق الربجمة املتعلقة بتدريب القوات املسلحة    
  .يلمواد إلزامية يف كلية الدفاع، مثل القانون، وقانون األمن والدفاع، والقانون اإلنساين الدو

وأفادت وزارة الشؤون اخلارجية بكولومبيا بأن السياسة الشاملة بـشأن حقـوق              -٥٢
اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، اليت وضعتها وزارة الدفاع الوطين، تقضي بأن التدريب يف    

، أنشئت مدرسة حقوق    ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار . جمال حقوق اإلنسان يشكل هدفاً استراتيجياً     
نون اإلنساين الدويل التابعة للجيش الوطين لتدريب أفراد القـوات املـسلحة،            اإلنسان والقا 
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 فرد من أفـراد القـوات       ١٠٠ ٠٠٠وقد ُدرب أكثر من     . وأفراد الشرطة يف بعض احلاالت    
 ٤٦٠ ٠٠٠ ، ُوزعت على حنـو    ٢٠١١ و ٢٠١٠ويف عامي   . املسلحة بفضل هذه الدورات   

 شخص مـن    ٣١٨ ٠٠٠ حني استفاد    مشارك مقررات تدريب يف جمال حقوق اإلنسان، يف       
  .أنشطة تدريبية خارج املنهاج

ودربت وزارة الدفاع الصربية موظفيها والعسكريني على استراتيجييت األمن والدفاع      -٥٣
ونظمت أيضاً دورات تدريبيـة عـن       . الوطنيني، وكلتامها تشدد على التقيد حبقوق اإلنسان      

ر التمييز يف حق الـسحاقيات واللـواطيني        املنظور اجلنساين يف إصالح قطاع األمن، وحظ      
ويف األكادميية العسكرية، يتناول موضوع     . ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية     

وُيطْلَع العسكريون  . جزئياً قضايا حقوق اإلنسان   " احلق يف الدفاع والقانون اإلنساين الدويل     "
را على قضايا حقوق اإلنسان قبل إيفادهم من اجلمهورية التشيكية ورومانيا وسلوفينيا وسويس

وتنسق األمم املتحدة واللجنـة الدوليـة للـصليب األمحـر           . إىل اخلارج يف بعثات السالم    
استراتيجيات وسياسات وزارة الدفاع والقوات املسلحة يف إكـوادور يف ميـدان حقـوق              

  .وجيري إعداد منهاج تدريب يف جمال حقوق اإلنسان. اإلنسان
 حقوق  يف جمال  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان اليت تدرب العسكريني         ومن بني   -٥٤

اإلنسان مكتب وكيل شؤون حقوق اإلنسان يف غواتيماال، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان            
، ٢٠١١الذي أعلنه أمني املظامل بأذربيجان يف عام        " شهر حقوق اإلنسان  "ويف إطار   . جبيبويت

ل الوطنية بشأن محاية حقوق اإلنسان، ُنظمت حلقات دراسية         خطة العم أحكام  واملستند إىل   
 .عن حقوق اإلنسان لفائدة موظفي النيابة العسكرية واحملكمة العسكرية

ومن أدوات التعليم قرص فيديو رقمي تفاعلي سويسري عن حقوق اإلنسان يشتمل              -٥٥
ا، يقّدم تدريب يف ويف أرميني. على دراسات حاالت عملية، يستعمله أفراد اجليش السويسري    

حقوق اإلنسان للجيش على أساس دليل حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، يتضمن           جمال  
 . عن حقوق األقليات اإلثنية واللغوية يف اجليشفصالً

 األنشطة على الصعيد الدويل  -ثالثاً  

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -ألف  

 على الصعيد الدويلتنسيق الربنامج العاملي   -١  

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان خالل الفترة املشمولة بالتقرير           تولت  -٥٦
 اعتماد خطة العمل، عززت املفوضية نشرها بعدو. تنسيق الربنامج العاملي على الصعيد الدويل

 شخص ومنظمة تعمل يف    ١٠ ٠٠٠ بالوصول إىل أكثر من    ٢٠١٠أكتوبر  /يف تشرين األول  
نظام توزيع الربيـد اإللكتـروين      جمال التثقيف حبقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل، بواسطة          
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حقوق للربنامج العاملي للتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان اليت تتعهدها رابطة التثقيف يف جمال          
، بعثت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان         ٢٠١١سبتمرب  /ويف أيلول . اإلنسان
 على تنفيذ الربنامج العاملي علـى       همئل إىل مجيع املمثلني الدائمني للدول األعضاء تشجع       رسا

 .الصعيد الوطين

 األمم  وهيئات، مثل احلكومات    ة فاعل عدة أطراف  ما تفاعلت املفوضية مع      وكثرياً  - ٥٧
ورات  بتوفري املعلومات واملنش   ،املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية ومنظمات اجملتمع املدين      

األحداث األحداث ذات الصلة مثل     واملشورة وغري ذلك من أشكال الدعم، واملشاركة يف         
دورات جملس حقوق اإلنسان     املختلفة اليت أعدت على املستوى الدويل أثناء انعقاد          اجلانبية

واالجتماعات السنوية للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية املعنية بتعزيـز حقـوق            
 .ايتهااإلنسان ومح

 ويلقـي   ، يتضمن خطة العمل للمرحلة الثانيـة      وأعدت املفوضية واليونسكو كتيباً     -٥٨
،  وينشر إلكترونيا٢٠١٢ًوسيصدر يف عام . الضوء يف مقدمته املقتضبة على عناصره األساسية

 .يف مجلة وسائل

 تبادل املعلومات، واألدوات، واملوارد  -٢  

 مبادرات التثقيف حبقـوق اإلنـسان علـى         شجعت املفوضية تبادل املعلومات عن      -٥٩
مستويات متعددة عن طريق أنشطة عدة، منها قسم خمصص من موقـع املفوضـية علـى                

باإلسـبانية  (فقد زادت املفوضية عدد الصفحات الشبكية للربنـامج العـاملي           . )٩(الشابكة
لوطنية املتعلقـة  اليت تقدم، يف مجلة ما تقدم، معلومات عن املبادرات ا      ) والفرنسية واإلنكليزية 

 . اخلطط واالستراتيجيات الوطنيةوص ونص،بالتثقيف حبقوق اإلنسان

ووزعت املفوضية مواد ومنهجيات تدريبية بشأن حقـوق اإلنـسان تـستند إىل               -٦٠
، ومن ذلك الدليل الذي تعاونت املفوضية ومؤسسة إكويتـاس علـى            )١٠(املمارسات اجليدة 

دليل املربني يف جمـال     : تدريب يف جمال حقوق اإلنسان    تقييم أنشطة ال  ": إعداده، وهو بعنوان  
، ودليل تقييم ذايت اشتركت املفوضية واليونسكو يف إعـداده مـن أجـل              "حقوق اإلنسان 

وحتّدث . احلكومات بشأن التثقيف حبقوق اإلنسان يف نظام التعليم، من املقرر أن يصدر قريباً            
، حيث مجعت   "لتثقيف حبقوق اإلنسان  احلق يف ا   "١٩٩٩املفوضية منشورها الصادر يف عام      

أحكاماً عن التثقيف حبقوق اإلنسان اعتمدهتا احلكومات يف سياق آليات حكوميـة دوليـة              
وتقوم املفوضية أيضاً، مبعية منظمتني غري حكوميتني، بإنتاج فـيلم    . عدة، لتكون أداة للدعوة   

ما ُيْحدثه التثقيف حبقـوق      يوثق   "قوة التثقيف حبقوق اإلنسان   : الطريق إىل الكرامة  "بعنوان  
، كان الفـيلم يف مرحلـة       ٢٠١٢مايو  /ويف أيار . اإلنسان من تأثريات إجيابية يف حياة الناس      

  .٢٠١٢سبتمرب /بعد اإلنتاج؛ ومن املتوقع عرضه يف أيلول ما
__________ 

 .www2.ohchr.org/english/issues/education/training/index.htmانظر  )١(
 .www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingEducation.aspx: متاح على الرابط التايل )٢(
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وتدير املفوضية جمموعة موارد متاحة للجمهور عن التثقيف والتـدريب يف جمـال               -٦١
 ٣ ١٠٠ ارة عن قسم من أقسام مكتبة املفوضية يضم أكثـر مـن           حقوق اإلنسان، وهي عب   

وتقدم قاعدة بيانات املفوضية على الشابكة بـشأن التثقيـف          . مرجع من مجيع أحناء العامل    
 برنامج تدريب يف مجيع أحنـاء       ٣٠٠والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان معلومات عن حنو         

وحافظـت  . )١١(تـدريب والتثقيـف    مؤسسة لل  ١ ١٠٠العامل ُيحدَّث بانتظام، وأكثر من      
ولـدى املفوضـية أكثـر    . املفوضية على مكون تثقيفي عن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  

، وصـفحة   )مواد مطبوعة، ومسموعة ومرئية، وتذكارية    ( مادة ترتبط باملوضوع     ٣٥٠ من
  . ترمجة إىل لغات وهلجات وطنية وحملية٣٨٤شبكية تتضمن موارد عدة، منها 

  قدرات الوطنية ومبادرات اجملتمع املديندعم ال  -٣  
يدعم مقر املفوضية واملكاتب امليدانية بانتظام الكفاءات الوطنية لتـوفري التثقيـف              -٦٢

والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان بتقدمي املشورة املنهجية ومشورة اخلرباء، إضافة إىل تنظيم             
ثرية عن حقوق اإلنـسان  دورات تدريبية وحلقات عمل وأنشطة أخرى بشأن موضوعات ك   

وترد تفاصيل عن أنشطة التثقيف اليت تضطلع هبا املفوضية يف تقرير           . لفائدة فئات مهتمة عدة   
  .)١٢(٢٠١١املفوضية لعام 

ومن أمثلة األنشطة الدولية برنامج توجيه الدبلوماسيني يف جمال حقوق اإلنـسان،              -٦٣
البحث، يف جنيف ونيويورك، لالرتقاء   الذي يشارك يف تنفيذه معهد األمم املتحدة للتدريب و        

مبستوى فهم املسؤولني احلكوميني لنظام األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنـسان؛ وحلقـات             
عمل للمربني املنتمني إىل املنظمات احلكومية وغري احلكومية بشأن تقييم التدريب يف جمـال              

 األوروبية إلدارة التعاون    الوكالة"حقوق اإلنسان، بتنظيم مشترك مع إكويتاس؛ والتعاون مع         
على وضع مواد " يف جمال العمليات على احلدود اخلارجية للدول األعضاء يف االحتاد األورويب          

تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان لفائدة حرس حدود الدول األعضاء يف االحتـاد األورويب؛              
فائـدة اجلـيش    وجهود تعزيز القدرات الوطنية لتوفري التدريب يف جمال حقوق اإلنـسان ل           

  .والشرطة وأفراد آخرين موفدين يف بعثات السالم
وترد املفوضية بانتظام على األسئلة املتعلقة بالتثقيف حبقوق اإلنسان الـواردة مـن               -٦٤

احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين، وتسدي املشورة يف جمال املنهجيـة وتقـدم خـدمات       
نُح املفوضية ومنشوراهتا ومشاركة موظفيها    وقد دعمت مِ  . اإلحالة وغري ذلك من التوجيهات    

املتخصصني األنشطةَ الدولية واإلقليمية يف جمال التثقيف حبقوق اإلنسان اليت تنظمها أطراف            
  .أخرى فاعلة
__________ 

 .http://hre.ohchr.org/hret/intro.aspxانظر  )٣(
 : بالنقر على الرابط التايل) بلغته األصلية(ميكن االطالع عليه  )٤(

www2.ohchr.org/english/ohchrreport2011/web_version/ohchr_report2011_web/index.html.  
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، وهو مبادرة مشتركة بني املفوضية "مشروع التآزر ملساعدة اجملتمعات احمللية  "ويقدم    -٦٥
 إىل منظمات اجملتمع املدين     )١٣(١٩٩٨اً صغرية منذ عام     وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، منح    

. الوطنية واحمللية دعماً للمبادرات الشعبية يف جمال التثقيف حبقوق اإلنسان يف بلدان خمتـارة             
 ٢٨، دعمت املنح أنشطة مكافحة التمييز؛ وقـدمت املفوضـية           ٢٠١٢-٢٠١١ويف الفترة   

 ، وأوروغـواي  ،إكـوادور ، إىل كل من،      منحة ٢٠منحة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي      
 ،مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة      ومجهورية ، ومجهورية أفريقيا الوسطى   ، وتوغو ،وأوغندا

 ، وكوسـوفو،   والكـامريون  ،والعـراق ،   والسنغال ، والرأس األخضر  ،ومجهورية مولدوفا 
فوضـية  ، تتوقـع امل   )٢٠١٣-٢٠١٢(ويف إطار املرحلة الثامنة من املـشروع        . وموريتانيا

 ، وتـونس  ،بوركينـا فاسـو   والربنامج تقدمي منح إىل كل من األرض الفلسطينية احملتلة، و         
 ، ومجهوريـة مولـدوفا    ،اليوغوسالفية السابقة   ومجهورية مقدونيا  ،واجلمهورية الدومينيكية 

  . والكامريون، والسودان،والسلفادور

  )كواليونس(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة   -باء  
تقوم اليونسكو، يف إطار واليتها يف ميدان التعليم، بتشجيع ودعم تنفيذ الربنـامج               -٦٦

العاملي من جانب الدول األعضاء فيها، وكذلك باختاذ مبادرات مشتركة مع املفوضية السامية 
ملـساعدة الـدول    فقد وضعت مواد    . حلقوق اإلنسان، كما وردت اإلشارة إىل ذلك أعاله       

ذلك ومن  دماج التثقيف من أجل السالم وحقوق اإلنسان يف النظم املدرسية،            إ علىاألعضاء  
 Contemporary Issues in( "قضايا معاصرة يف التثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان  "نشور م

Human Rights Education) (فيلم قصري ومثال آخر على ذلك إنتاج. )٢٠١١يونيه /حزيران 
 Education for Human" (الـشباب يتحـدثون  : سانالتثقيف من أجل حقوق اإلن"بعنوان 

Rights: Young People Talking(  بالتعاون مع اللجان الوطنية لليونسكو واملنسقني الـوطنيني 
 ، وأوغنـدا ، وإندونيـسيا  ، وألبانيا ،أذربيجان من   لشبكة مشروع املدارس املنتسبة لليونسكو    

ويظهر الفيلم  .  ولبنان ، وكندا ، وفرنسا ،ة واجلمهورية الدومينيكي  ، وبوركينا فاسو  ،والربازيل
هواجس التالميذ الرئيسة من منظور التثقيف حبقوق اإلنسان؛ ويتناول، يف مجلة ما يتنـاول،              

  .القضايا اجلنسانية والعنف والسالم والتنوع

  منظمات حكومية دولية أخرى  -جيم  
ة األمن والتعاون يف    رّوج مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظم         -٦٧

أوروبا التثقيف حبقوق اإلنسان والربنامج العاملي يف املنطقة اليت تتكـون منـها دول هـذه                
وُنظمت أنشطة وطنية وإقليمية يف آسيا الوسطى لعرض هنـوج التثقيـف حبقـوق              . املنظمة

__________ 

 .www2.ohchr.org/english/issues/education/training/act.htmانظر  )٥(
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لدراسية اإلنسان يف النظام التعليمي، وملساعدة الدول على إدراج حقوق اإلنسان يف املناهج ا            
وما انفك املكتب أيضاً يضع مبادئ توجيهية للتثقيف حبقوق اإلنسان يف نظام التعليم          . الرمسية

الثانوي لفائدة املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون واملهنيني العاملني يف قطاع الصحة العامـة،             
  .تشمل توجيهات منهجية لتأمني تثقيف جيد النوعية يف جمال حقوق اإلنسان

يف  و ، التثقيف حبقوق اإلنسان والربنامج العاملي يف أوروبـا        )١٤(يدعم جملس أوروبا  و  -٦٨
ميثاق التثقيـف  ،  CM/Rec(2010)7 مبوجب التوصية    ، دولة عضواً  ٤٧اعتمدت  ،  ٢٠١٠عام  

ومن . ٢٠١٢ عام    هناية باملواطنة الدميقراطية وحبقوق اإلنسان الذي سيعاد النظر يف تنفيذه يف         
 املعروض بلغة يفهمها الشباب، ونسخة منقحة مـن       " ميثاق اجلميع "دة   اجمللس املتعد  مراجع

 Compass: A" (دليل بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان باالشتراك مع الشباب: نطاق"

manual on human rights education with young people .( ومن بني أنشطة التدريب العديدة
 الذي ينّمي كفاءات أخصائيي التربية، والتدريب       )١٥(لوزياليت يضطلع هبا اجمللس برنامج بستا     

يف جمال حقوق اإلنسان لفائدة القضاة، وموظفي السجون، وموظفي املؤسـسات الوطنيـة             
هذا، والتثقيف حبقوق اإلنسان مندرج أيضاً يف       . حلقوق اإلنسان، وفئات أخرى من املهنيني     

  .سياسة اجمللس املتعلقة بالشباب
عين بالتثقيف يف جمايل    املدويل  التصال  االفريق  ادرة جملس أوروبا، أنشئ     وبناء على مب    -٦٩

 قصد توثيق التعاون بني املبادرات اإلقليمية والدولية        ٢٠١١ يف عام    املواطنة وحقوق اإلنسان  
ويضم الفريق املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان، واليونـسكو، ومكتـب           . يف هذا اجملال  

 اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، واملفوضـية          املؤسسات الدميقراطية وحقوق  
األوروبية، ووكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية، واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلم      

وُعقد أول اجتماع له يف ستراسبورغ،      . ، ومنظمة الدول األمريكية، وجملس أوروبا     )ألكسو(
  .٢٠١٢مارس /بفرنسا، يف آذار

  االستنتاجات  -رابعاً  
 املعنية، واملعلومـات الـواردة، أن       ٤٥    التكشف الدراسة اليت تناولت البلدان        -٧٠

جهوداً كبرية تبذل يف مجيع أحناء العامل إلدراج التثقيف حبقوق اإلنسان يف إطار التعلـيم               
لعـاملي  والتدريب يف مجيع القطاعات اليت تركز عليها املرحلة الثانيـة مـن الربنـامج ا              

ويتضمن التقرير أمثلة عدة على مبـادرات التـدريب         . وما بعدها ) ٢٠١٤-٢٠١٠(
احملددة اليت تعزز معايري حقوق اإلنسان، واليت مت وضعها بفضل التعاون واجلهود اإلضافية        
اليت بذلتها احلكومات، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملؤسـسات اجلامعيـة،           

__________ 

)٦( www.coe.int/t/dg4/education/edc/What/ICCCoE_EN.asp. 
 . www.coe.int/pestalozziانظر  )٧(
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وإذا كانت بعض املبادرات الوطنية قد استرشدت فيما يبـدو          . ةواجلهات الفاعلة الدولي  
باإلطار العاملي للربنامج العاملي، فقد انبثقت املمارسات القائمة بشكل مستقل يف حاالت            

وبصرف النظر عن هذا، فهي تظهر تزايد التزام الدول باملضي قدماً بالتثقيف يف             . أخرى
اخلصوص، تتيح مقارنة بدراسة استقصائية عن     وب. جمال حقوق اإلنسان يف مجيع القطاعات     

 ٢٠٠٠ التثقيف حبقوق اإلنسان أعدهتا املفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان يف عـام             
)A/55/360 (             أساساً لتعيني االجتاه املتزايد حنو إضفاء الطابع املؤسـسي علـى التثقيـف

تقـوم علـى    وميثل تطبيق منهجيات تثقيفية سليمة      . والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان    
املمارسات اجليدة وتقيَّم باستمرار، إضافة إىل انتظام التعاون والتشبيك وتبادل املعلومات           

  .بني مجيع اجلهات الفاعلة، استراتيجيات رئيسية تكفل فعالية جهود التثقيف هذه
وبالنظر إىل تعدد القطاعات املستهدفة، واهليئات املختلفة وغريها مـن اجلهـات              -٧١

عنية على الصعيد الوطين، قد ميثل تطبيق التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بشكل             الفاعلة امل 
وإذا أريد أن يكون    . متسق على املستوى الوطين حتدياً بإيالء األولوية للمبادرات املخصصة        

للتثقيف حبقوق اإلنسان أقصى ما ميكن من آثار على املدى الطويل من أجل اإلعمال التام               
 بقوة رسم استراتيجيات تنفيذ وطنية تقوم على تقييم االحتياجات          حلقوق اإلنسان، يشجع  

  .وتشتمل على عملية رصد وتقييم، وفق ما جاء يف خطة عمل الربنامج العاملي
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  املرفق

  قائمة بأمساء البلدان اليت قدمت ردوداً    

  احلكومات  -ألف  
  ياالحتاد الروس

  أذربيجان
  األرجنتني
  األردن
  أرمينيا
  إسبانيا
  لياأسترا

  إستونيا
  ألبانيا
  أملانيا
  إيطاليا
  بلغاريا
  تايلند

  اجلبل األسود
  اجلمهورية التشيكية
  مجهورية مولدوفا

  جورجيا

  رومانيا
  سلوفينيا
  السنغال
  السودان
  السويد
  سويسرا
  شيلي
  صربيا

  غواتيماال
  فرنسا

  قريغيزستان
  كولومبيا

  لبنان
  مالطة

  موريشيوس
  موناكو
  اليابان

  نية حلقوق اإلنساناملؤسسات الوط  -باء  
  إكوادور

  يرلنداآ
  بنما

  اجلزائر
  مجهورية كوريا

  جيبويت
  رومانيا

  غواتيماال
  كرواتيا
  كولومبيا
  اماليزي

  اململكة املتحدة
  نيجرييا
  نيوزيلندا

        


