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 تعزيز وحماية حقوق الطفل والشباب 
بية والتعليم عن طريق ال�ت

دم بها فقط.
ُ
ي ق * يصدر مرفق هذا التقرير من دون تحرير وباللغة ال�ت



موجز
ي جنيف 

 لقرار مجلس حقوق اإلنسان 17/38، ُعقد المحفل االجتماعي �ف
ً
وفقا

ي تعزيز وحماية 
ين األول/أكتوبر 2019. ونظر المشاركون �ف يومي 1 و2 ت�ش

حقوق األطفال والشباب من خالل التعليم. ويتضمن هذا التقرير موجز 
مناقشات المحفل واستنتاجاته وتوصياته.
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المحتويات
مقدمة 14-3أوالً 

افتتاح المحفل االجتماعي  
ً
44-6ثانيا

موجز المداوالت  
ً
75-60ثالثا

قدرة تعليم الشباب عىل إحداث التغي�ي 75-14ألف. 

ي التعليم
الوصول إىل من تخلف عن الركب والدفاع عن الحق �ف 158-22باء. 

اع وحاالت الطوارئ ف ي حاالت ال�ف
التعليم �ف 2311-30جيم. 

ي
تعليم مالئم للمستقبل: افتتاح اليوم الثا�ف 3113-32دال. 

ي مجال حقوق اإلنسان: تجارب من مختلف المناطق 
توىلي الشباب زمام تثقيف الشباب �ف ًهاء. 

ي قدما
وسبيل الم�ف

38-3314

كيف يمكن للتعليم اليوم أن يعزز فرص الغد  3915-46واو. 

ف لألطفال والشباب التعليم باعتباره عامل تمك�ي 4718-56زاي. 
ً
ي قدما

حوار مع نائبة المفوضة السامية لحقوق اإلنسان بشأن سبل الم�ف 5722-60حاء. 

االستنتاجات والتوصيات  
ً
6124-85رابعا

االستنتاجات 6324-71ألف. 

التوصيات 7225-85باء. 

27المرفق
List of participants27

الصفحة البنود
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مقدمة أواًل. 

قــراره  ي 
�ف جديــد،  مــن  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  أكــد   .1

 للتحــاور 
ً
17/38، دور المحفــل االجتمــاعي بوصفــه فضــاًء فريــدا

ف آليــات األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان ومختلــف الجهــات  بــ�ي
والمنظمــات  ي 

المــد�ف المجتمــع  فيهــا  بمــا  المصلحــة،  صاحبــة 
الشــعبية)1(.. 

ي جنيــف يــومي 
وُعقــد المحفــل االجتمــاعي لعــام 2019 �ف  .2

تعزيــز وحمايــة  عــىل  2019. وركــز  يــن األول/أكتوبــر  1 و2 ت�ش
رئيــُس  ف  وعــ�يَّ التعليــم.  خــالل  مــن  والشــباب  األطفــال  حقــوق 
ي لــدى مكتــب األمــم المتحــدة 

المجلــس الممثلــة الدائمــة لجيبــو�ت
ة أحمــد حســن،  ي جنيــف، خــرف

والمنظمــات الدوليــة األخــرى �ف
للمحفــل. مقــررة   - رئيســة 

المقــررة،   - الرئيســة  مــن  بتوجيــه  العمــل  برنامــج  عــد 
ُ
وأ  .3

وكاالت  فيهــا  بمــا  المصلحــة،  صاحبــة  الجهــات  مــن  وبإســهام 
األمــم المتحــدة والــدول األعضــاء والمنظمــات غــ�ي الحكوميــة. 

، انظر:  لالطالع عىل مزيد من التفاصيل عن المحفل االجتماعي  1
www.ohchr.org/EN/issues/poverty/sforum/pages/

sforumindex.aspx
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المحفــل واســتنتاجاته  مــداوالت  التقريــر موجــز  هــذا  ويتضمــن 
. ف بالمشــارك�ي قائمــة  المرفــق  ي 

�ف وتــرد  وتوصياتــه. 

افتتاح المحفل االجتماعي  .
ً
ثانيا

لدى افتتاح دورة عام 2019، شــددت الرئيســة - المقررة   .4
عــىل أن عــدد األطفــال والشــباب الذيــن يحصلــون عــىل التعليــم 
ف منهــم  ، ومــع ذلــك ال يــزال الماليــ�ي بــات أكــ�ب مــن أي وقــت مــ�ف
. وقــد 

ً
 جيــدا

ً
مســتبعدين مــن التعليــم، وال يتلــىت كثــ�ي منهــم تعليمــا

تعزيــز وحمايــة حقــوق  ســبيل  ي 
 �ف

ً
ا  كبــ�ي

ً
تقدمــا ي 

أحــرزت جيبــو�ت
األطفال والشــباب من خالل التعليم، وأعطت األولوية للتعليم 
إعــالن  ي 

�ف األعضــاء،  الــدول  مــت  ف وال�ت الطــوارئ.  حــاالت  ي 
�ف

ي خطــة 
ف و�ف ي اإلقليــ�ي لعــام 2017 بشــأن تعليــم الالجئــ�ي

جيبــو�ت
مــن  وفــرد  ئ وعائــد  بضمــان حصــول كل ال�ب اإلقليميــة،  العمــل 
ــم آمنــة 

ُّ
ي بيئــة تعل

أفــراد المجتمــع المضيــف عــىل تعليــم جيــد �ف
ايــد أعدادهــم  ف الذيــن ت�ت الشــباب  يــة. وينتــ�ي معظــم  ف وغــ�ي تمي�ي
 . ، وال بــد مــن تمكينهــم ليصبحــوا عوامــل تغيــ�ي إىل العالــم النــامي
ف بشــدة عــىل أهميــة  كــ�ي ال�ت وقــد دأب المحفــل االجتمــاعي عــىل 
ف مــن أجــل إعمــال الحقــوق وتحقيــق  التعليــم والشــباب والتمكــ�ي
التنميــة المســتدامة للجميــع. وتعتــ�ب الرئيســة - المقــررة المحفــل 
ي 

ف �ف ف األطفــال والشــباب والعاملــ�ي االجتمــاعي فرصــة للجمــع بــ�ي
مجــاالت التعليــم وحقــوق اإلنســان والتنميــة المســتدامة.

http://www.ohchr.org/EN/issues/poverty/sforum/pages/sforumindex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/issues/poverty/sforum/pages/sforumindex.aspx
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ي 
�ف المتحــدة  األمــم  لمكتــب  العامــة  المديــرة  ووصفــت   .5

 
ً
جنيــف، تاتيانــا فالوفايــا، المحفــل االجتمــاعي باعتبــاره اجتماعــا

ي والفئــات المعنيــة، مثــل 
 يســمح للــدول والمجتمــع المــد�ف

ً
فريــدا

ي  الــىت للتحديــات  مبتكــرة  حلــول  بمناقشــة  والشــباب،  األطفــال 
ض إعمــال حقــوق اإلنســان وتحقيــق التنميــة. وظــل مكتــب  تعــ�ت
 إىل التعليــم بوصفــه أداة 

ً
ي جنيــف ينظــر دائمــا

األمــم المتحــدة �ف
ويعــ�ي  للجميــع.  الشــاملة  والتنميــة  التغيــ�ي  لتحقيــق  أساســية 
األولويــة لتنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030، بوســائل 
المســتدامة.  التنميــة  بأهــداف  الخــاص  ه  مختــ�ب أعمــال  منهــا 
فُ األطفــال والشــباب مــن المطالبــة بحقوقهــم مــن خــالل  وتمكــ�ي
التنميــة  أهــداف  مــن   4 الهــدف  لتحقيــق  أســاسي  أمــر  التعليــم 
الجيديــن  والتعلــم  التعليــم  عــىل  الحصــول  بشــأن  المســتدامة 
ف  ز مشــاركة التالميــذ والطــالب المحليــ�ي ف للجميــع. وُتــ�ب الشــامل�ي
ي جنيــف والــدور الــذي يضطلــع 

أهميــة مكتــب األمــم المتحــدة �ف
أن  ي 

وينبــ�ف المســتقبل،  أمــل  هــم  والشــباب  فاألطفــال  بــه. 
يعمــل الجميــع عــىل كفالــة حقوقهــم حــىت يتمكنــوا مــن تحقيــق 

طموحاتهــم.

ســيك،  اإلنســان، كــوىلي  حقــوق  مجلــس  رئيــس  ورحــب   .6
وقــال   . االجتمــاعي المحفــل  ي 

�ف والشــباب  األطفــال  بمشــاركة 
ي 

 بشــأن الحــق �ف
ً
، منــذ 2008، قــرارا

ً
إن المجلــس يعتمــد ســنويا

اســتغالل  ذلــك  ي 
�ف بمــا  الرئيســية،  المســائل  ويبحــث  التعليــم، 

ي 
 وتنظيــم خصخصــة التعليــم، وإمكانيــة التقــا�ف

ً
التعليــم تجاريــا

بشــأن حقــوق   2019 قــرار  وقــد ركــز  التعليــم.  ي 
الحــق �ف بشــأن 

ف األطفــال ذوي اإلعاقــة، بطــرق منهــا التعليــم  الطفــل عــىل تمكــ�ي
ي مجــال حقــوق 

الجامــع. وشــدد الســيد ســيك عــىل مــا للتثقيــف �ف
وتوطيــد  الفســاد  مكافحــة  ي 

�ف أساســية  أهميــة  مــن  اإلنســان 
الديمقراطيــة وتعزيــز جميــع حقــوق اإلنســان وحمايتهــا وإعمالهــا 
نامج العال�ي  . وسلط الضوء عىل المرحلة الرابعة من ال�ب الفعىلي
الشــباب  عــىل  تركــز  ي  الــىت اإلنســان،  مجــال حقــوق  ي 

�ف للتثقيــف 
وتتمــاسش مــع خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030، ويعززهــا 
ودعــا  الشــباب.  وبرامــج  سياســات  بشــأن  لشــبونة21+  إعــالن 
ف األطفــال والشــباب مــن  ي كيفيــة: تمكــ�ي

ف إىل التفكــ�ي �ف المشــارك�ي
ي جميع 

ي التعليم �ف
ي التعليم؛ وإعمال الحق �ف

المطالبة بحقهم �ف
التحديــات  ومواجهــة  األزمــات؛  أثنــاء  ذلــك  ي 

�ف بمــا  األوقــات، 
احتياجــات  مــع  التعليــم  التعليــم؛ وتكييــف  ي مجــال 

ايــدة �ف ف الم�ت
المســتقبل.

موجز المداوالت  .
ً
ثالثا

قدرة تعليم الشباب عىل إحداث التغي�ي ألف. 

فــوق  التعليــم  ســة مؤسســة  الكلمــة رئيســة ومؤسِّ أخــذت   .7
يــط فيديــو  الجميــع، الشــيخة مــوزا بنــت نــارص، بعــد عــرض �ش
الذيــن  والفقــر،  المســلح  اع  ف الــ�ف مــن  ريــن  المترف األطفــال  عــن 
ي التعليــم وتحقيــق أحالمهــم. 

تدعــم المؤسســة إعمــال حقهــم �ف
اع المســلح الطويــل األمــد يــؤدي إىل تدمــ�ي قطــاع  ف وقالــت إن الــ�ف
المرافــق  عــىل  متعمــدة  هجمــات  شــن  منهــا  بأفعــال  التعليــم، 
ي الســنوات الخمــس الســابقة، ُســجلت 000 14 

التعليميــة. و�ف
الجمهوريــة  منهــا   ،

ً
بلــدا  30 ي 

التعليميــة �ف المرافــق  عــىل  هجمــة 
العربيــة الســورية والعــراق واليمــن. وأصبــح الشــباب المحبطــون 
بســبب االفتقــار إىل التعليــم عرضــة للتجنيــد مــن ِقبــل الجماعــات 
اإلجراميــة. والتعليــم شــاغل اجتمــاعي اقتصــادي ومســألة أمنيــة 
والقطــاع  الحكومــات  مــن  عالميــة  اســتجابة  تتطلــب  عالميــة 
ويشــكل  المحليــة.  والمجتمعــات  ي 

المــد�ف والمجتمــع  الخــاص 
ي ســت 

ف طفــل �ف ي تعليــم 10 ماليــ�ي
إنجــاز المؤسســة المتمثــل �ف

إىل  نــارص  بنــت  مــوزا  الشــيخة  ودعــت  يحتــذى.  مثــااًل  ســنوات 
إبــرام  وإىل  التعليــم،  عــىل  االعتــداء  عــن  ف  المســؤول�ي محاســبة 
حــت إرســاء يــوم  اتفاقــات ملزمــة جديــدة لحمايــة التعليــم. واق�ت
المحــرز  بالتقــدم  اف  االعــ�ت أجــل  مــن  التعليــم،  لحمايــة  ســنوي 
صــدارة  ي 

�ف التعليــم  حمايــة  مســألة  وإبقــاء  الثغــرات  وتحديــد 
. العالــ�ي األعمــال  جــدول 

ورأت مفوضــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان،   .8
ي التعليــم أمــر بالــغ األهميــة 

الســيدة ميشــيل باشــليت، أن الحــق �ف
ي العالــم. فالتعليــم الجيــد 

بالنظــر إىل ســجل الســكان الشــباب �ف
ــن األطفــال والشــباب مــن إعمــال حقوقهــم 

ّ
الجامــع والمتــاح يمك

ي الحصــول عــىل التعليــم 
األخــرى. وتســتند التفاوتــات الشــديدة �ف

نــوع جنــس األطفــال أو أصلهــم  التعليميــة إىل  المســتويات  ي 
و�ف

أو  أو موقعهــم  المــاىلي  أو وضعهــم  إعاقتهــم  أو  دينهــم  أو  ي  اإلثــىف
اع المســلح والعصابــات  ف وضعهــم مــن حيــث الهجــرة. ويــؤدي الــ�ف
ف  ماليــ�ي حرمــان  إىل   ، الجنــ�ي العنــف  ذلــك  ي 

�ف بمــا  والعنــف، 
التعليــم. ويؤثــر عــدم وصــول األطفــال  مــن  األطفــال والشــباب 
ذوي اإلعاقــة إىل المرافــق، واالفتقــار إىل هيــاكل الــرف الصــ�ي 
ي المواظبــة عــىل الدراســة 

أو المــوارد أو األطــر المعياريــة الكافيــة، �ف
ي أن يــزود التعليــم األطفــال والشــباب بالعــدة الالزمــة 

. وينبــ�ف
ً
أيضــا

نهــم مــن أن يصبحــوا عوامــل تغيــ�ي بشــأن مســائل 
ِّ
للعمــل ويمك

ف  مــن قبيــل تغــ�ي المنــاخ وحقــوق المــرأة. ويجــب أن تدعــم القوانــ�ي
ي التعليــم 

اتيجيات الوطنيــة إعمــال الحــق �ف والسياســات واالســ�ت
ورحبــت  المســتدامة.  التنميــة  أهــداف  مــن   4 للهــدف   

ً
وفقــا
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امــات الــدول  ف المفوضــة الســامية بمبــادئ أبيدجــان المتعلقــة بال�ت
ي مجــال حقــوق اإلنســان بتوفــ�ي التعليــم العــام وتنظيــم مشــاركة 

�ف
ف  2019. ودعــت إىل تحســ�ي لعــام  التعليــم  ي 

الخــاص �ف القطــاع 
وأعــداد  احتياجــات  عــن  البيانــات  يشــمل  بمــا  البيانــات،  جمــع 

ف بالمــدارس. األطفــال والشــباب غــ�ي الملتحقــ�ي

منظمــة  ي 
�ف بيــة  لل�ت العامــة  المديــرة  مســاعدة  وحــذرت   .9

بيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، ســتيفانيا  األمــم المتحــدة لل�ت
ي مجال التعليم، بالنظر 

، من ’’حالة طوارئ‘‘ وشيكة �ف ي جيانيىف
ف بالمــدارس، ألســباب شــىت  ف األطفــال غــ�ي الملتحقــ�ي إىل ماليــ�ي
ترســيخ  ي 

�ف ذلــك  ويســهم  الطبيعيــة.  والكــوارث  اع  ف الــ�ف تشــمل 
أوجــه عــدم المســاواة والفقــر داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا. ومــن 
ي التعليــم مــدى الحيــاة لبنــاء مجتمعــات 

وري االســتثمار �ف الــرف
أشــمل وأقــدر عــىل التحمــل وأكــ�ث اســتدامة. ويتيــح دليــل الحــق 
وعان تنفذهما  ي التعليم ومبادرة تعليمها مستقبلنا، وهما م�ش

�ف
القانونيــة  األطــر  ف  تحســ�ي أجــل  مــن  توجيهــات  اليونســكو، 
أن  ويجــب  التعليــم.  ي 

�ف التفــاوت  أوجــه  لمعالجــة  والسياســاتية 
إدمــاج  الصغــر، وال ســيما  منــذ  اإلدمــاج  يعيــة  الت�ش األطــر  تعــزز 
والمحتويــات  ف  المدرســ�ي تشــمل  أن  ي 

وينبــ�ف الفئــات.  أضعــف 
التعليميــة والبيئــات اآلمنــة. وبغيــة تشــجيع المهاجريــن الشــباب 

زامبيــا  ي 
�ف ب  ُيجــرَّ  ، والجامــ�ي الثانــوي  بالتعليــم  االلتحــاق  عــىل 

الضعفــاء.  والمهاجريــن  ف  لالجئــ�ي اليونســكو  مؤهــالت  جــواز 
ي المائة من ناتجها المحىلي 

ي للبلدان أن تستثمر نسبة 4 �ف
وينب�ف

ي مجال التعليم، 
انياتها الوطنية �ف ف ي المائة من م�ي

اإلجماىلي و15 �ف
الرســمية.  اإلنمائيــة  المســاعدة  ي 

�ف األولويــة  توليــه  أن  ي 
وينبــ�ف

بيــة والتعليــم‘‘  وتشــكل مبــادرة اليونســكو بشــأن ’’مســتقبل ال�ت
ية. وتعت�ب  ي الب�ش

 لســبل إســهام المعرفة والتعلم �ف
ً
 جديدا

ً
تصورا

ي التعليــم عــىل رأس أولوياتهــا، 
اليونســكو إعمــال حــق الجميــع �ف

وتدعــو جميــع أصحــاب المصلحــة إىل اعتبــاره كذلــك.

لمفوضيــة  بــارزة  منــارصة  وهي  غــزال،  مايــا  وعرضــت   .10
 ،) ف ف )مفوضيــة شــؤون الالجئــ�ي األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئــ�ي
ي 

�ف  2015 عــام  منــذ  شــابة  ســورية  الجئــة  بوصفهــا  تجربتهــا 
يطانيــا العظــ� وأيرلنــدا الشــمالية. وقالــت  المملكــة المتحــدة ل�ب
ورفضــت  وتعليميــة،  وثقافيــة  لغويــة  تحديــات  واجهــت  إنهــا 
ي كانــت تحملهــا  ثــالُث مــدارس قبولهــا. وأدت صفــة الالجئــة الــىت
قدراتهــا.  ي 

�ف والشــك  النمطيــة  والقوالــب  للوســم  ضهــا  تعرُّ إىل 
يــة وأتمــت تعليمهــا الثانــوي وبــدأت  ف ومــع ذلــك، تعلمــت اإلنكل�ي
زال  مــا  الــدوىلي  المجتمــع  أن  ورأت  ان.  الطــ�ي هندســة  تــدرس 
ف  ف الملتحقــ�ي ، وأن عــدد الالجئــ�ي ف يتخــىل عــن األطفــال الالجئــ�ي
الصعيــد  عــىل  الســكان  ي 

ببــا�ت مقارنــة  بكثــ�ي  أد�ف  بالجامعــات 
ام  ف فــرض احــ�ت . وتــدل قصتهــا عــىل أن بإمــكان الالجئــ�ي العالــ�ي
ي تســتقبلهم،  ي المجتمعــات المحليــة الــىت

كرامتهــم والمســاهمة �ف
يجعــل  العــاىلي  فالتعليــم  التعليميــة.  الفــرص  لهــم  أتيحــت  إذا 
وطاقاتهــم  ف  الالجئــ�ي الشــباب  إبــداع  ويســخر  قــادة،  الطــالب 
ف - وال سيما الفتيات - أمر  وتصوراتهم المثالية. وتعليم الالجئ�ي
ي 

أســاسي لتحقيــق العديــد مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. وينبــ�ف
تبذلــه   

ً
جماعيــا  

ً
جهــدا ف  الالجئــ�ي تعليــم  ي 

�ف االســتثمار  يكــون  أن 
والمنظمــات  التعليميــة  والمؤسســات  كات  والــ�ش الحكومــات 
وتهــدف  الجماعيــة.  المكافــآت  لــه  وتخصــص  الحكوميــة،  غــ�ي 
أفــق  ي 

�ف  ، ف لالجئــ�ي تكفــل  أن  إىل  ف  الالجئــ�ي شــؤون  مفوضيــة 
ي التعليــم 

ف �ف 2030، تكافــؤ الفــرص مــع أقرانهــم مــن غــ�ي الالجئــ�ي
ف  ي والثانــوي، وتعــزز التحــاق الالجئــ�ي

ي واالبتــدا�ئ
مــا قبــل االبتــدا�ئ

. العــاىلي بالتعليــم 

ا رينــا،  وأوضــح رئيــس لجنــة حقــوق الطفــل، لويــس بيدرنــ�ي  .11
مــن  الغــرض  يكــون  أن  عــىل  تنــص  الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة  أن 
التعليم هو نماء األطفال الشامل بأق� ما تسمح به طاقاتهم. 
ي أن يتجــاوز التعليــم االلتحــاق بالمــدارس النظاميــة، ويعــزز 

وينبــ�ف
التمتــع بجميــع حقــوق اإلنســان، ويشــجع  قــدرة األطفــال عــىل  ©
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التعليــم  نطــاق  ي توســيع 
تقــدم �ف ثقافــة حقــوق اإلنســان. وثمــة 

 مــا 
ً
ف غالبــا ي الســنوات األوىل مــن الطفولــة، غــ�ي أن المراهقــ�ي

�ف
امــج  ُيثنــون عــن مواصلــة التعليــم أو ُيطــردون مــن المــدارس. وال�ب
فصــل  مــع   

ً
خطــأ ُتطّبــع  اإلدمــاج  عــىل  تركــز  ال  ي  الــىت التعليميــة 

اعــاُت المســلحة  ف هــم. وتجعــل ال�ف األطفــال ذوي اإلعاقــة عــن غ�ي
مــن  األساســية  الهيــاكل  إىل  واالفتقــاُر  الداخليــة  واالضطرابــاُت 
، وتولــد القلــق والخــوف والكــرب 

ً
 خِطــرا

ً
االلتحــاق بالمــدارس أمــرا

التــاىلي للرضــح. وأدت النظــم التعليميــة القائمــة عــىل المنافســة 
ي تتجاهــل التعليــم القائــم عــىل الحقــوق، إىل ارتفــاع  الشــديدة، الــىت
ي تركــز  ي أن تعــزز المدرســة الــىت

معــدالت انتحــار الطــالب. وينبــ�ف
عــىل حقــوق الطفــل مشــاركة األطفــال. فاألطفــال فئــة يحــق لهــا 
اســُتمع  إذا  التغيــ�ي  إحــداث  عــىل  قــدرة  ولهــا  نفســها،  تمثــل  أن 

ف مــن حركــة ’’جمعــة المســتقبل‘‘. إليهــا، كمــا يتبــ�ي

التعليــم،  ي 
�ف بالحــق  المعنيــة  الخاصــة  المقــررة  ودعــت   .12

اتفاقيــة  عــىل  بعــد  تصــدق  لــم  ي  الــىت الــدول  بــاري،  بــوىلي  كومبــو 
التقــدم  مــن  الرغــم  وعــىل  ذلــك.  تفعــل  أن  إىل  الطفــل  حقــوق 
تفعــل  أن  للــدول  ي 

ينبــ�ف التعليــم،  ي 
�ف الحــق  تفعيــل  ي 

�ف المحــرز 
ي 

المزيــد، بدعــم مــن المنظمــات غــ�ي الحكوميــة والمجتمــع المــد�ف
عــىل وجــه  الخــاص،  القطــاع  ويــؤدي  كات.  والــ�ش والمؤسســات 
، ولكــن يجــب ضبطــه وتنظيمــه مــن أجــل 

ً
 هامــا

ً
التحديــد، دورا

ي مبــادئ 
ي التعليــم، عــىل النحــو المنصــوص عليــه �ف

ام الحــق �ف احــ�ت
أبيدجــان. وشــددت المقــررة الخاصــة عــىل أهميــة تعزيــز التنــوع 
التعليــم.  مــن  أساســية  أجــزاء  بوصفهــا  والتضامــن،  والتســامح 
المبكــرة  الطفولــة  ي مرحلــة 

التعليــم �ف ي 
�ف االســتثمار  إىل  ودعــت 

ي ذلــك التدريــب 
والمراحــل االبتدائيــة والثانويــة والجامعيــة، بمــا �ف

والمجتمــع  األعضــاء  الــدول  بدعــوة  واختتمــت كلمتهــا   . ي المهــىف
ف إىل العمــل وجعــل التعليــم  ف والماليــ�ي كاء التقنيــ�ي ي والــ�ش

المــد�ف
النــاس وللعالــم والمجتمــع.  لجميــع 

ً
 ملموســا

ً
واقعــا

إســهام  ســبل  أطفــال  فيــه  تنــاول  فيديــو  يــط  �ش وُعــرض   .13
ي تمكينهــم. وشــدد األطفــال عــىل قــدرة التعليــم عــىل 

التعليــم �ف
حقوقهــم  إعمــال  عــىل  يســاعدهم  وكيــف   ، التغيــ�ي إحــداث 
تســلط  مثــل  قضايــا  ومعالجــة  اآلخريــن  حقــوق  عــن  والدفــاع 
. ف ف الجنســ�ي ف واالســتغالل والعنــف والتفــاوت بــ�ي األقــران والتميــ�ي

، وبرنامــج  ي وأدىل ببيانــات عامــة كل مــن االتحــاد األورو�ب  .14
المناعــة  نقــص  وس  بفــ�ي ي  المعــىف ك  المشــ�ت المتحــدة  األمــم 
وأنغــوال  للفرنكوفونيــة،  الدوليــة  والمنظمــة  ية/اإليــدز،  الب�ش
الــروسي  االتحــاد  مــن  وكل  األفريقيــة(،  المجموعــة  )باســم 

فاســو  وبوركينــا  وبنغالديــش  وباكســتان  وأوكرانيــا  وأذربيجــان 
وبيــالروس وتونــس والجبــل األســود وجمهوريــة إيــران اإلســالمية 
النــكا  و�ي  أفريقيــا  وجنــوب  البوليفاريــة  ويــال  ف ف�ف وجمهوريــة 
ف وكوبــا ونيبــال والهنــد واليونــان. وأدىل  والعــراق وفرنســا والفلبــ�ي
 مركــز أمبيــدكار للعدالــة والســالم، ورابطــة 

ً
ببيانــات وأســئلة أيضــا

ي إيران، ولجنة العالقات 
ي �ف

حقوق اإلنســان للشــعب األذربيجا�ف
والمنظمــة  توكســون،  مدينــة  ي 

�ف اإلنســان  اإلنســانية/حقوق 
الدوليــة،  مالــوكا  ومؤسســة  األمهــات،  شــأن  لرفعــة  الدوليــة 
وجمعيــة الرؤيــة الوطنيــة. وشــدد المشــاركون عــىل ترابــط الحــق 
نامــج  ال�ب أهميــة  وأبــرزوا  األخــرى  اإلنســان  وحقــوق  التعليــم  ي 

�ف
التنميــة  وخطــة  اإلنســان  حقــوق  مجــال  ي 

�ف للتثقيــف  العالــ�ي 
التحديــات  إىل  المشــاركون  وأشــار   .2030 لعــام  المســتدامة 
بينهــا  مــن  بعينهــا،  ســياقات  ي 

�ف التعليــم  إعمــال  أمــام  الماثلــة 
والبلــدان  الناميــة  ة  الصغــ�ي الجزريــة  والــدول  األفريقيــة  البلــدان 
واالحتــالل  اع  ف الــ�ف مــن  رة  المتــرف والبلــدان  الدخــل  المنخفضــة 
الطبيعيــة  والكــوارث  القــ�ي  يــد  والت�ش واإلرهــاب  ي  األجنــىب
ي هــذا 

والتدابــ�ي الق�يــة االنفراديــة. وتشــمل الفئــات الضعيفــة �ف
وس  ف بف�ي الصدد األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص المصاب�ي
المعديــة  األمــراض  مــن  ه  وغــ�ي ية/اإليــدز  الب�ش المناعــة  نقــص 
والرومــا واألقليــات األخــرى. وتتعلــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان 
المفروضــة  والقيــود  يــة  ف التمي�ي ف  بالقوانــ�ي بالتعليــم  المتصلــة 
عــىل اســتخدام اللغــة األم وخصخصــة التعليــم وزواج األطفــال 
والحمــل والفقــر. وعــرض المشــاركون حلــواًل لهــذه التحديــات، 
ابتــداًء  الجيــد  التعليــم  عــىل   

ً
مجانــا الجميــع  حصــول  بينهــا  مــن 

، واالســتعانة  مــن التعليــم مــا قبــل المــدرسي إىل التعليــم الجامــ�ي
ي تضم أطفااًل ذوي احتياجات  ف مساعدين للفصول الىت بمعلم�ي
ي بنشــاط، ووضــع سياســات 

خاصــة، ومشــاركة المجتمــع المــد�ف
ي األول، وسياســات تدعم الطالب  تدعم األ�ة باعتبارها المر�ب
ذوي االحتياجــات الماليــة. وُشــجعت الــدول عــىل التصديــق عــىل 
، وتبــادل الممارســات  صكــوك حقــوق اإلنســان، والتعــاون الــدوىلي
للنهــوض  الرســمية  اإلنمائيــة  المســاعدة  وتخصيــص  الجيــدة، 
والكفــاءة،  اإلنصــاف  المذكــورة  المبــادئ  وتشــمل  بالتعليــم. 
فيــه وتكييفــه  إليــه والقبــول  الوصــول  التعليــم وإمكانيــة  وتوافــر 
ي أن 

مــع احتياجــات األطفــال. وذكــر المشــاركون أن التعليــم ينبــ�ف
والعدالــة  والتســامح  والتضامــن  ام  واالحــ�ت العــام  الصالــح  يعــزز 
االنتقاليــة والقابليــة للتوظيــف والمهــارات الالزمــة للعمــل الالئــق 
ون عــن  والمواطنــة والتفكــ�ي النقــدي. وســأل المراهقــون الحــارصف
ض الحصــول عــىل التعليــم وســبل  ي تعــ�ت التحديــات الرئيســية الــىت
ي ضــوء 

ي تعزيــز فــرص الحصــول عــىل التعليــم �ف
إســهام الشــباب �ف
المســاواة. عــدم 
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الوصول إىل من تخلف عن الركب والدفاع عن الحق  باء. 
ي التعليم

�ف

حقــوق  لجنــة  ي 
�ف عضــوة  وهي  ســكيلتون،  آن  أعربــت   .15

أفريقيــا،  ي 
�ف التعليــم  لقانــون  اليونســكو  وتشــغل كــرسي  الطفــل 

ف بالمــدارس،  عــن أســفها لوجــود 262 مليــون طفــل غــ�ي ملتحقــ�ي
ريــن مــن الفقــر واألطفــال  وال ســيما الفتيــات واألطفــال المترف
بضاعــة  إىل  التعليــم  تحويــل  أن  عــىل  وشــددت  اإلعاقــة.  ذوي 
ي أن 

. فينبــ�ف ف ف خاصتــ�ي وعــدم فعاليــة التعليــم يطرحــان مشــكلت�ي
تتاح لجميع األطفال إمكانية الوصول إىل نظم التعليم الفعالة، 
ي المــدارس 

 مــن المرحلــة مــا قبــل االبتدائيــة، وأن يظلــوا �ف
ً
اعتبــارا

ي جميــع 
، �ف ام الســياسي ف ة ممكنــة. ويشــكل تعزيــز االلــ�ت ألطــول فــ�ت

الجيــد  التعليــم  عــىل  للحصــول   
ً
أساســيا عامــًا  العالــم،  أنحــاء 

ة اإلجــراءات الالزمــة لتحقيــق  ــع وتــ�ي ـ ـ ـ عــىل قــدم المســاواة ولت�يـ
المســتدامة. التنميــة  أهــداف 

وركــزت المديــرة التنفيذيــة لمنتــدى المربيــات األفريقيــات،   .16
مارثــا موهويــزي، عــىل حصــول النســاء والفتيــات عــىل التعليــم. 
ف  الجنســ�ي ف  بــ�ي المســاواة  تعزيــز  ي 

�ف المنتــدى  مهمــة  وتتمثــل 
ي أفريقيــا بتشــجيع السياســات اإليجابيــة 

ي التعليــم �ف
واإلنصــاف �ف

مواصلــة  مــن  النســاء  أو  الفتيــات  تمنــع  ي  الــىت الحواجــز  وإزالــة 
تعليمهــن أو حياتهــن المهنيــة. ويدعــو المنتــدى إىل تعليــم أفــراد 
اكات والشــبكات  األوســاط المحرومــة بإتاحــة فــرص إقامــة الــ�ش
يتبــع  المســاواة،  عــدم  أوجــه  معالجــة  أجــل  ومــن  االجتماعيــة. 
ويشــجع   ، ي

الجنســا�ف المنظــور  يــراعي   
ً
تربويــا  

ً
نموذجــا المنتــدى 

 دراســية شــاملة للفتيــات 
ً
، ويقــدم منحــا ي ي والمهــىف التعليــم التقــىف

الفتيــات  عــىل  ويركــز  الركــب.  خلــف  ف  لبقــ�ي ذلــك  لــوال  ي 
الــال�ئ

بســبب  الدراســة  عــن  المنقطعــات  مثــل  حالهــن،  الضعيفــة 
ي ســن المراهقــة أو الوصــم المرتبــط 

اع المســلح أو الحمــل �ف ف الــ�ف
بالحيــض. ويدعــم المنتــدى برامــج الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
والتعليــم  العلــوم  دراســة  عــىل  الفتيــات  ويشــجع  المــدارس،  ي 

�ف
 مــع 

ً
 وثيقــا

ً
ي والفــن والتصميــم والرياضيــات. ويتعــاون تعاونــا التقــىف

للمســاواة  اتيجية  اســ�ت عــىل وضــع  ، وال ســيما  ي
األفريــىت االتحــاد 
. ف الجنســ�ي ف  بــ�ي

ي الجمعيــة المعنيــة 
وعرضــت مديــرة الدعــوة والبحــوث �ف  .17

يــت فالمينغــز، تجــارب األطفــال المرتبطــة  ف بأطفــال الشــوارع، ل�ي
إن  وقالــت  التعليــم.  عــىل  الحصــول  ي 

�ف بالشــوارع  أوضاعهــم 
البيانــات الرســمية عــن المواظبــة عــىل الدراســة عــادة مــا ُتجمــع 
األطفــال  تســتبعد  ي  الــىت المعيشــية،  األ�  اســتقصاءات  عــ�ب 
التخطيــَط  ذلــك  ويقــوض  بالشــوارع.  أوضاعهــم  المرتبطــة 
الســتجابات مناســبة، وضمــان التعليــم الجامــع والجيــد. وأدىل 

أطفــال مرتبطــة أوضاعهــم بالشــوارع بشــهادات بالفيديــو تناولــوا 
الحصــول  ي 

ضهــم �ف ي تع�ت الــىت التعليــم والصعوبــات  أهميــة  فيهــا 
عــىل التعليــم والمــواد التعليميــة. وقالــوا إنهــم يتعرضــون للوصــم 
ف واالســتبعاد وعــدم تســجيل الــوالدات. وأشــارت الســيدة  والتميــ�ي
فالمينغــز إىل أن الجمعيــة المعنيــة بأطفــال الشــوارع هي شــبكة 
االحتياجــات  تــراعي  مبتكــرة  تعليميــة  حلــول  إليجــاد  عالميــة 
الفريــدة لألطفــال المرتبطــة أوضاعهــم بالشــوارع وتــراعي واقعهــم 
يســتخدمها  ي  الــىت المتنقلــة  المــدارس  ذلــك  ويشــمل  المعيــش. 
ي 

التعلــم �ف األخصائيــون االجتماعيــون لمســاعدة األطفــال عــىل 
، والمــدارس القريبــة مــن أماكــن  ي بيئــة آمنــة، وبرامــج التوجيــه الفــىف
ي والتلمــذة الصناعيــة لألطفــال  العمــل، وبرامــج التدريــب المهــىف
ي تحقيق التنمية المستدامة للجميع   والشباب. ويعىف

ً
األك�ب سنا

األطفــال  يشــمل  بمــا  التعليــم،  عــىل  الحصــول  فــرص  تعميــم 
حلــول  إىل  بحاجــة  هــم  الذيــن  بالشــوارع  أوضاعهــم  المرتبطــة 
كة  مشــ�ت وإجــراءات  األهــداف  ومحــددة  متخصصــة  تعليميــة 

. ي
المــد�ف المجتمــع  ومنظمــات  الحكومــات  تتخذهــا 

وشــدد ســيلفان أوبــري، ممثــل المبــادرة العالميــة مــن أجــل   .18
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، عــىل أن التعليــم 
التجاريــة  والمــدارس  الجنســيات  المتعــددة  كات  الــ�ش تهــدده 
اف  إطــار إ�ش ي 

�ف  
ً
شــكًا ومضمونــا فيــه  تتحكــم  أن  ُيحتمــل  ي  الــىت

محــدود مــن الدولــة. وقــد أدى ذلــك إىل نظــم تعليميــة منفصــل 
ي 

 وإىل توتــرات اجتماعيــة �ف
ً
ايــدا ف بعضهــا عــن بعــض انفصــااًل م�ت

حقــوق  قانــون  تفــكك  أبيدجــان  مبــادئ  إن  وقــال  بلــدان.  عــدة 
ي التعليــم، وتشــكل أداة مفيــدة 

اإلنســان الســاري بشــأن الحــق �ف
ي التعليم العام 

لتنفيذه الهادف. وتؤكد من جديد حق كل فرد �ف
ي اختيــار مدرســة غــ�ي المدرســة 

الجيــد. وتقــر بحريــة الوالديــن �ف
ي يجــب  امــات الخدمــة العامــة الــىت ف العامــة، وتعــرض تفاصيــل ال�ت
الــدول  الحــاالت. وتطلــب إىل  ي هــذه 

الــدول أن تطبقهــا �ف عــىل 
اف بالــدور  أن تعــ�ي األولويــة لتمويــل التعليــم العــام، مــع االعــ�ت
التكميــىلي الــذي يمكــن أن تؤديــه األطــراف الفاعلــة غــ�ي التجاريــة 
ي تعجــز فيهــا الــدول  ي حــاالت األزمــات الــىت

مــن القطــاع الخــاص �ف
يطــة اســتيفاء متطلبــات موضوعيــة   عــن توفــ�ي التعليــم، �ش

ً
مؤقتــا

اف  باعــ�ت أبيدجــان  مبــادئ  حظيــت  وقــد  وتشــغيلية.  وإجرائيــة 
اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب ومجلــس حقــوق 
ي التعليم والمجتمع 

اإلنسان والمقررة الخاصة المعنية بالحق �ف
. ي

المــد�ف

إلغاثــة  الدوليــة  الحركــة  ممثــل  غانــو،  الحســن  وأبــرز   .19
األطفــال  يواجههــا  ي  الــىت المشــاكل  الرابــع،  العالــم   - الملهــوف 
وتشــمل   - التعليــم  عــىل  الحصــول  ي 

�ف الفقــر  مــن  رون  المتــرف
بالمــدارس  االلتحــاق  رســوم  لدفــع  االســتدانة  إىل  األ�  لجــوء 
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ورة عمــل األطفــال لدعــم أ�هــم،  اء اللــوازم المدرســية، ورصف و�ش
ي توفــر التعليــم باللغــة األم لألطفــال،  واالفتقــار إىل المــدارس الــىت
وتــرك الدراســة بســبب الحمــل المبكــر أو تســلط األقــران. وعــىل 
عــدد  فــإن  بلــده،  حكومــة  أحرزتــه  الــذي  التقــدم  مــن  الرغــم 
ي كثــ�ي مــن األحيــان، وال 

ي �ف
ة ال يكــىف ي المناطــق الفقــ�ي

المــدارس �ف
ب المعلمــون عــىل إيــالء األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة  ُيــدرَّ
ي مكافحــة 

 لذلــك، تســاهم الحركــة �ف
ً
العنايــة الكافيــة. واســتجابة

شــهادات  عــىل  الحصــول  عــىل  وتركــز  التعليــم.  وتعزيــز  الفقــر 
الميالد، والعمل مع المدارس المجتمعية عىل زيادة قبول أفقر 
ي 

األطفــال. وتنظــم مكتبــات ومناقشــات وحلقــات عمــل فنيــة �ف
الشــارع حيــث يمكــن لألطفــال اكتشــاف متعــة التعلــم وتطويــر 
الفجــوة  ســد  ي 

�ف التعــاون  هــذا  ويســاعد  اإلبداعيــة.  قدراتهــم 
االجتماعيــة  والطبقــات  اإلثنيــة  الفئــات  مختلــف  ف  بــ�ي القائمــة 
ي المدارس 

والجنســيات، ويشــجع اآلباء عىل تســجيل أطفالهم �ف
إبقائهــم فيهــا. أو 

األصليــة  الشــعوب  شــباب  شــبكة  ممثلــة  وعرضــت   .20
أمريــكا  مــن  األصليــة  الشــعوب  تنميــة  وصنــدوق  المكســيكية 
ي يواجهها  ، داىلي سيلفيا أنخيل، التحديات الىت ي الالتينية والكاريىب
 لمــا 

ً
ي الحصــول عــىل التعليــم، وفقــا

شــباب الشــعوب األصليــة �ف
ي إطــار عمليــة تشــاورية إقليميــة، ومنهــا الفقــر واإلقصــاء 

بلغهــا �ف
المســتوطنات والمــدارس  ف  بــ�ي المســافة  الفتيــات وُبعــد  وحمــل 
وســوء أحــوال الهيــاكل األساســية بينهمــا. وقالــت إنهــم يوصــون 
بتقديم المنح الدراســية لشــباب الشــعوب األصلية ليتمكنوا من 
ف الثقافــات. ورأت أن التثقيــف  مواصلــة دراســتهم، والحــوار بــ�ي
از  ف ي اع�ت

بشأن هوية الشعوب األصلية وثقافتها وتاريخها يسهم �ف
ف  ويعــ�ت تراثهــم.  وتقديــر  بأنفســهم  األصليــة  الشــعوب  شــباب 
إعــالن األمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب األصليــة بالحــق 
ي الحفاظ عىل فلسفة الشعوب األصلية وهويتها الثقافية من 

�ف
 بحقــوق 

ً
 جوهريــا

ً
خــالل التعليــم. ورأت أن التعليــم يرتبــط ارتباطــا

وحقــوق  والغــذاء،  والســكن  الصحــة  مثــل  األخــرى،  اإلنســان 
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ر ثقافــة الشــعوب األصليــة  ي األرض. وتتــرف
الشــعوب األصليــة �ف

وهويتهــا مــن جــراء هجــرة شــبابها مــن مجتمعاتهــم المحليــة إىل 
المــدن لغــرض التعليــم. عــالوة عــىل ذلــك، فــإن ســنة 2019 هي 
مــن  بــد  ثــم ال  الشــعوب األصليــة، ومــن  للغــات  الدوليــة  الســنة 

تعزيــز تلــك اللغــات وإحيائهــا.

وأخذ الكلمة خالل جلسة التحاور ممثلو االتحاد الروسي   .21
والمنظمــة  والمكســيك،  والمغــرب  وكوبــا  ف  والصــ�ي وأوكرانيــا 
حقــوق  ولجنــة  التعليــم،  وحريــة  التعليــم  ي 

�ف للحــق  الدوليــة 
ومتــدرب  وأوديشــا،  األلفيــة،  جيــل  وطاقــة  التفيــا،  ي 

�ف اإلنســان 
اإلنســان  لحقــوق  الســامية  المتحــدة  األمــم  مفوضيــة  لــدى 
أولويــة  التعليــم  المشــاركون  واعتــ�ب  الســامية(.  )المفوضيــة 
انيــة.  ف ي الم�ي

ــص لهــا اعتمــادات محــددة �ف ي أن ُتخصَّ
وطنيــة ينبــ�ف

بالقــراءة  اإللمــام  بمهــارات  البلــدان عــىل ســبيل األولويــة  وتهتــم 
اإللــزامي  التعليــم  عــىل  الجميــع  وحصــول  والحســاب،  والكتابــة 
المنصــف والجيــد، وعــدم رفــض أي طلــب مــن طلبــات االلتحــاق 
إىل  البعــض  الدراســة. ونظــر  عــىل  المواظبــة  بالجامعــة، وزيــادة 
ي سياق حقوق أخرى، كالصحة والتحرر من الفقر، أو 

التعليم �ف
ة عىل تعليم الفئات  بوصفه دعامة للتنمية. وركزت بيانات كث�ي
الشــعوب  أطفــال  بهويــة  التعليــم  ف  يعــ�ت أن  ي 

وينبــ�ف الضعيفــة. 
إىل  ويســ�  مهــا،  ويح�ت وعاداتهــم  وقيمهــم  وتاريخهــم  األصليــة 
ي الحصــول عــىل التعليــم. 

التغلــب عــىل أوجــه عــدم المســاواة �ف

الشــعوب  مــع احتياجــات  تتكيــف  التعليميــة أن  للنظــم  ي 
وينبــ�ف

مــدارس  توفــ�ي  خــالل  مــن  التقليديــة،  عيشــها  وطــرق  األصليــة 
داخليــة خاصــة أو مــدارس موســمية متنقلــة أو مؤقتــة، أو التعليــم 
باللغــات األم، أو تنظيــم حلقــات عمــل بشــأن الحــرف التقليديــة، 
أو عــن طريــق األلعــاب الرياضيــة القوميــة واإلثنيــة، أو الوصــول 
خاصــة  تدابــ�ي  المشــاركون  ح  واقــ�ت الجامعــات.  إىل  التفضيــىلي 
مناطــق  ي 

�ف واألطفــال  الفتيــات  يشــمل  بمــا  الضعيفــة،  للفئــات 
ديــن واألشــخاص ذوي اإلعاقــات البريــة  اع واألطفــال الم�ش ف الــ�ف
ف إىل أقليــات واألشــخاص الذيــن  والســمعية واألشــخاص المنتمــ�ي
ة أو الريفيــة. وأشــار المشــاركون إىل  ي المناطــق الفقــ�ي

يعيشــون �ف
ي التعليــم. وســئل أعضــاء حلقــة 

ام الهويــة الثقافيــة �ف ورة احــ�ت رصف
التعليــم والتنميــة، وال  ف  بــ�ي العالقــة  النقــاش عــن ســبل تحديــد 

ي البلــدان الناميــة.
ســيما �ف

 عــىل ذلــك، شــددت الســيدة موهويــزي عــىل أهميــة 
ً
وردا  .22

ي جميــع خطــط التنميــة واالســتثمار 
ي �ف

إدمــاج المنظــور الجنســا�ف
والفتيــات.  للفتيــان  المحــددة  التعليميــة  االحتياجــات  لتلبيــة 
ي تنميــة 

ــم المــرء لإلســهام �ف
ُّ
وأكــدت الســيدة فالمينغــز أهميــة تعل

بالشــوارع،  أوضاعهــم  المرتبطــة  باألطفــال  يتعلــق  وفيمــا  بلــده. 
مــن المهــم إبــراز حالتهــم للعيــان مــن خــالل بيانــات تعكــس بدقــة 
الســيد  المواليــد. ووصــف  مثــل تســجيل  الفريــدة،  احتياجاتهــم 
العالــم همــا:  ي 

الالمســاواة �ف ف لالســتجابة ألزمــة  أوبــري طريقتــ�ي
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ف المــدارس، أو  اتبــاع نهــج قائــم عــىل الســوق يعــزز المنافســة بــ�ي
. وقــال إنــه يحبــذ التضامــن، 

ً
بنــاء التضامــن لمواجهــة األزمــة معــا

الســيد  ودعــا  جيــدة.  عامــة  تعليميــة  نظــم  بنــاء  يتطلــب  الــذي 
غانــو جميــع الجهــات صاحبــة المصلحــة إىل التعــاون عــىل إيجــاد 
حلــول تكفــل التعليــم للجميــع. وهنــأت الســيدة أنخيــل الوفــود 
ي 

عــىل التقــدم المحــرز، ودعتهــا إىل مواجهــة التحــدي المتمثــل �ف
، وإجــراء المشــاورات  ي جمــع بيانــات مصنفــة عــن األصــل اإلثــىف
المناســبة مــع الشــعوب األصليــة. وأكــدت الســيدة ســكيلتون مــن 
ف الجهــات الفاعلــة  ف بالفــرق بــ�ي جديــد أن مبــادئ أبيدجــان تعــ�ت
ي التعليــم مــن أجــل تحقيــق 

ي تســتثمر �ف ي القطــاع الخــاص الــىت
�ف

ي ال يهمهــا ســوى تحقيــق  الصالــح العــام، والجهــات األخــرى الــىت
المنافــع التجاريــة. ودعــت جميــع الــدول إىل أن تتقــدم صفــوف 

ي التعليــم.
ف عــن الحــق �ف المدافعــ�ي

اع وحاالت الطوارئ ف ي حاالت ال�ف
التعليم �ف جيم. 

ــج  ــ ـ ويـ رحــب هانــس براتســكار، الســف�ي والممثــل الدائــم لل�ف  .23
ي 

�ف األخــرى  الدوليــة  والمنظمــات  المتحــدة  األمــم  مكتــب  لــدى 
 ، ف الالجئــ�ي بشــأن  العالــ�ي  االتفــاق  ي 

�ف التعليــم  بــإدراج  جنيــف، 
ي نظــم التعليــم الوطنيــة. ورأى أن األزمــات 

ف �ف وبإدمــاج الالجئــ�ي
ئ  ي األطفــال، وال ســيما الفتيــات. وتهــىي

 �ف
ً
اعــات أثــرت ســلبا ف وال�ف

 يتيــح 
ً
 يمكــن أن يتلــىت فيــه األطفــال تعليمــا

ً
 آمنــا

ً
المــدارس مكانــا

التعليــم  اســتمرار  كفالــة  مــن  بــد  وال  للمســتقبل.   
ً
فرصــا لهــم 

ي 
وينبــ�ف الطــوارئ.  حــاالت  ي 

�ف الجيــد  التعليــم  ي 
�ف واالســتثمار 

 مــن الجهــود لحمايــة التعليــم 
ً
للمجتمــع الــدوىلي أن يبــذل مزيــدا

مــن الهجمــات، بوســائل منهــا إعــالن المــدارس اآلمنــة والمبــادئ 
االســتخدام  مــن  والجامعــات  المــدارس  لحمايــة  التوجيهيــة 

المســلح. اع  ف الــ�ف أثنــاء  العســكري 

ي جامعــة بوينــس 
وركــزت مديــرة مركــز الدراســات الدوليــة �ف  .24

وزارة  ي 
�ف ي 

اإلنســا�ف الــدوىلي  للقانــون  الوطنيــة  والمنســقة  آيــرس 
الدفــاع األرجنتينيــة، لوســيانا ميشــا، عــىل التقــدم العالــ�ي المحــرز 
المــدارس  إعــالن  خــالل  مــن  الهجمــات  مــن  التعليــم  ي حمايــة 

�ف
اآلمنــة والمبــادئ التوجيهيــة لحمايــة المــدارس والجامعــات مــن 
اع المســلح. وأشــارت إىل تأييــد  ف االســتخدام العســكري أثنــاء الــ�ف
حــواىلي 100 دولــة إعــالن المــدارس اآلمنــة، وتســجيل انخفــاض 
ي 

ي اســتخدام المدارس والجامعات لألغراض العســكرية �ف
كب�ي �ف

تلــك البلــدان. وهنــاك أمثلــة ملموســة عــىل التنفيــذ عــىل الصعــد 
المتحــدة،  باألمــم  يتعلــق  وفيمــا   . والمحــىلي ي  والوطــىف الــدوىلي 
المــدارس  اســتخدام  تحظــر  الســالم  إدارة عمليــات حفــظ  فــإن 
مبادئهــا  عديــدة  بلــدان  حّدثــت  وقــد  العســكرية،  لألغــراض 
 . التوجيهية وسياســاتها وممارســاتها لحظر هذا االســتخدام أيضاً
ف العســكري والتعليــ�ي وعــىل  عــت البلــدان، عــىل المســتوي�ي و�ش
الممارســات،  أفضــل  تقاســم  ي 

�ف الخارجيــة،  السياســات  صعيــد 
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ســلطت  اآلمنــة،  المــدارس  بشــأن  مؤتمــرات  ثالثــة  وُعقــدت 
والتحديــات  الصــدد  هــذا  ي 

�ف الجيــدة  الممارســات  عــىل  الضــوء 
واألدلــة  المذاهــب  تتضمــن  أن  ويجــب  التنفيــذ.  ض  تعــ�ت ي  الــىت
واألســاليب والعمليــات العســكرية المبــادئ التوجيهيــة لحمايــة 
اع  ف الــ�ف أثنــاء  العســكري  االســتخدام  مــن  والجامعــات  المــدارس 
المســلح. ودعــت الســيدة ميشــا إىل زيــادة الحــوار مــع الجهــات 
ي 

�ف التعليــم  حمايــة  أجــل  مــن  العســكري  الميــدان  ي 
�ف المعنيــة 

اع، وتعزيــز التعــاون مــع األوســاط األكاديميــة واللجــان  ف مناطــق الــ�ف
المبــادئ  تنفيــذ  إقليميــة بشــأن  الوطنيــة، وعقــد حلقــات عمــل 

التوجيهيــة.

مجــال  ي 
�ف ة  مستشــارة كبــ�ي وهي  تيلفــورد،  بيــ�ي  ودعــت   .25

ف  ، إىل ســد الفجــوة بــ�ي ف التعليــم لــدى مفوضيــة شــؤون الالجئــ�ي
. ورأت أن مــن  ف ديــن وأقرانهــم مــن غــ�ي الالجئــ�ي األطفــال الم�ش
ه  يــد القــ�ي وتأثــ�ي ف عــىل طــول أمــد الت�ش كــ�ي األهميــة بمــكان ال�ت
المفوضيــة  اتيجية  اســ�ت وتهــدف   . ف الالجئــ�ي األطفــال  تعليــم  ي 

�ف
ف  ي أفــق 2030 إىل ضمــان المســاواة بــ�ي

ف �ف بشــأن تعليــم الالجئــ�ي
ف  الالجئــ�ي غــ�ي  مــن  وأقرانهــم  ف  الالجئــ�ي مــن  والشــباب  األطفــال 
ف االتفــاق  . ويعــ�ت ي والثانــوي والجامــ�ي

ي المســتويات االبتــدا�ئ
�ف

إدراجهــم  ي 
�ف ف  الالجئــ�ي األطفــال  بحــق  ف  الالجئــ�ي بشــأن  العالــ�ي 

ثلــث  كان  ولمــا  المضيفــة.  البلــدان  ي 
�ف التعليميــة  النظــم  ي 

�ف
ي 

�ف النظــر  المهــم  مــن  فــإن  البلــدان،  أفقــر  ي 
�ف يعيــش  ف  الالجئــ�ي

التعليــم  توفــ�ي  ي 
�ف المضيفــة  الحكومــات  لدعــم  الســبل  أفضــل 

. وهنــاك احتياجــات محــددة تتمحــور حــول  ف لألطفــال الالجئــ�ي
الدعــم اللغــوي وإجــراءات التســجيل، تشــمل إزالــة الحواجــز مثــل 
 
ً
ي المدارس ســابقا

اط شــهادات الميالد أو وثائق التســجيل �ف اشــ�ت
ف بالمــدارس  أو الشــهادات التعليميــة الســابقة. والتحــاق الالجئــ�ي
األطفــال،  جميــع  يفيــد  ف  الالجئــ�ي غــ�ي  مــن  أقرانهــم  جانــب  إىل 
بتعزيــز التســامح واإلدمــاج. ويتيــح االتفــاق العالــ�ي فرصــة لتعليــم 
لتحقيــق  ط  �ش وهــذا   - التعليــم  نظــم  ي 

�ف وإدماجهــم  ف  الالجئــ�ي
المســتدامة. التنميــة  أهــداف  مــن   4 الهــدف 

مجــال  ي 
�ف أخصائيــة  وهي   ، جويــ�ف أليســون  وتحدثــت   .26

ي حــاالت الطــوارئ لــدى فــرع منظمــة الخطــة الدوليــة 
التعليــم �ف

ي حــاالت 
ــج، عــن ضمــان التعليــم للفتيــات والشــابات �ف ـ ـ ـ ويـ ي ال�ف

�ف
للتعليــم:  الدنيــا  ’’المعايــ�ي  إىل   

ً
اســتنادا والطــوارئ،  اع  ف الــ�ف

‘‘ القائمــة عــىل حقــوق اإلنســان،  ي
التأهــب واالســتجابة والتعــا�ف

حــاالت  ي 
�ف التعليــم  لــوكاالت  كة  المشــ�ت الشــبكة  وضعتهــا  ي  الــىت

عامــًا  التعليــم  األزمــات  ســياق  ي 
�ف الفتيــات   ُ وَتعتــ�ب الطــوارئ. 

المطالبــة  مــن  نهــن 
ِّ
يمك إذ  المســتقبل،  ي 

�ف لرفاههــن   
ً
حاســما

أشــد  ويجعلهــن  العمــل،  فــرص  عــىل  والحصــول  بحقوقهــن 
أنشــطة  وتســهم  التكيــف.  عــىل  وأقــدر  أنفســهن  عــىل   

ً
اعتمــادا

ي التقــدم الطويــل 
الدعــوة وبنــاء العالقــات عــىل الصعيــد المحــىلي �ف

األجــل تجــاه تعليــم الفتيــات وتغيــ�ي المواقــف والتصــدي للقواعد 
منظمــة  وتعمــل  الفتيــات.  ضــد  والعنــف  الضــارة  االجتماعيــة 
وزارات  ذلــك  ي 

�ف بمــا  يكــة،  ال�ش الجهــات  مــع  الدوليــة  الخطــة 
وعــدم  للضعــف  الجذريــة  األســباب  معالجــة  عــىل  التعليــم، 
، وتدعــم التخطيــط لقطــاع التعليــم عــىل  ف ف الجنســ�ي المســاواة بــ�ي
ي 

. و�ف ي عــىل المســتوى الحكــومي
يــراعي المنظــور الجنســا�ف نحــو 

د أو الكــوارث ال�يعــة الظهــور، يحتــاج األطفــال  أعقــاب التــ�ش
التعليــم  ي احتياجاتهــم الفوريــة مــن  تلــىب للتعلــم  إىل أماكــن آمنــة 
ي أن تكــون المناهــج 

. وينبــ�ف ي ذلــك الدعــم النفــ�ي
والرفــاه، بمــا �ف

يــة ومراعيــة  ف الدراســية وأســاليب التدريــس ومــواد التعلــم غــ�ي تمي�ي
عــىل  الدراســية  الفصــول  تــدار  أن  ي 

وينبــ�ف  ، ي
الجنســا�ف للمنظــور 

ي دعــم الفتيــات الحوامــل واألمهــات 
نحــو مالئــم لألطفــال. وينبــ�ف

ي التعليــم - بإجــراءات تشــمل التوعيــة الهادفــة 
الشــابات للبقــاء �ف

وتســهم   . ي المهــىف والتدريــب  ي 
جــز�ئ لــدوام  النظــامي  والتعليــم 

ي تحقيق الســالم 
ي التعليم الجيد �ف

مشــاركة الفتيات والشــابات �ف
الطويــل. المــدى  عــىل  واالســتقرار 

 
ً
ي مبادرة ’معا

وتناولت عزيزة نوكوم، وهي ممثلة للشباب �ف  .27
ي 

ي عنان، دور التعليم �ف
ي أطلقتها مؤسســة كو�ف إىل أبعد حد‘ الىت

مكافحــة تجنيــد الشــباب عــىل يــد الجماعــات المتطرفــة العنيفــة. 
ف واليأس، فضًا  ورأت أن هناك دوافع متعددة، من بينها التمي�ي
عن العوامل السياســية والدينية، تجر الشــباب الضعيفة حالهم 
ي 

ي أغلــب األحيــان نحــو التطــرف العنيــف. ويتطلــب االســتثمار �ف
�ف

التعليــم لمنــع التطــرف العنيــف تنظيــم حمــالت محــددة الهــدف 
الشــباب  المؤثريــن  اك  بــإ�ش  ، االجتمــاعي التواصــل  وســائط  ي 

�ف
يشــمل  بمــا   ، ف الدينيــ�ي ف  المربــ�ي مــع  والعمــل  اإلعــالم،  وشــبكات 
ي أن يــ�ي الشــباب 

ي مجــال التعليــم، وفهــم الشــباب. وينبــ�ف
األ� �ف

 ال يتجــزأ مــن التعليــم، وأهميــة 
ً
ي تجعــل الســالم جــزءا األســباب الــىت

القيم الالزمة للحفاظ عىل مجتمعات سلمية. ورأت أن السالم 
الوحــدة  تحقيــق  أجــل  مــن  بهــا  وينهــض  المجتمعــات  يقــوي 
ف  بــ�ي التفاهــم  زيــادة  وتــؤدي  كة.  مشــ�ت أهــداف  نحــو  والســ�ي 
ف فرص معالجة المشــاكل   إىل تحســ�ي

ً
مختلف المجموعات أيضا

العابــر  المنــاخ واإلرهــاب  ي ذلــك الفســاد وتغــ�ي 
العالميــة، بمــا �ف

للحــدود. ويجــب أن يتعلــم الشــباب التفكــ�ي النقــدي والمســتقل 
ي أن 

. وينبــ�ف ف للتصــدي لألخبــار الزائفــة والدعايــة والديماغوجيــ�ي
مــن  المغلوطــة  المعــارف  مــن  تخليــص عقولهــم  ســبل  يتعلمــوا 

ف عاداتهــم ومســالكهم وآرائهــم الحياتيــة. أجــل تحســ�ي
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ي منظمــة إنقــاذ الطفولــة، 
ونظــرت مديــرة التعليــم العالــ�ي �ف  .28

ي تجعــل التعليــم يصــون األطفــال  ي الســبل الــىت
ى ذو الفقــار، �ف بــ�ش

حــاالت  ي 
�ف حياتهــم  بنــاء  إعــادة  ي 

�ف ويســاعدهم  والشــباب 
ي األطفــال 

اع وحــاالت الطــوارئ �ف ف األزمــات. وقالــت إن آثــار الــ�ف
النفــ�ي  يــد واإلجهــاد  والتعليــم متعــددة األوجــه، وتشــمل الت�ش
والتجنيــد  العنــف  وزيــادة  التعلــم  وفقــدان  الشــهادات  وضيــاع 
ي حــاالت الطــوارئ 

ئ حســن التعليــم �ف القــ�ي. ويمكــن أن يهــىي
بيئــة آمنــة ومســتقرة توفــر الحمايــة، فُتســتعاد الكرامــة واألمــل 
عــىل  الحصــول   

َ
إمكانيــة ويتيــح  والســالم.  النفســية  والصحــة 

منــع  مثــل  البقــاء،  تكفــل  ومهــارات  للحيــاة  منقــذة  معلومــات 
ف التغذيــة.  االنتهــاك الجنــ�ي وتحديــد األلغــام األرضيــة وتحســ�ي
ودعــت الســيدة ذو الفقــار إىل وضــع خطــة عمــل عالميــة بشــأن 
ي والتعليــم 

ي التعليــم مــا قبــل االبتــدا�ئ
ضمــان النتائــج التعليميــة �ف

الركــب وألفقــر  عــن   
ً
تخلفــا البلــدان  ، وال ســيما ألشــد  األســاسي

التعليــم،  تمويــل  بزيــادة  وأوصــت   .
ً
تهميشــا هــم  وأك�ث األطفــال 

ينتظــر‘. ويجــب  أن  يمكــن  ’التعليــم ال  منهــا صنــدوق  بوســائل 
ي 

�ف الــواردة  بالتعليــم  المتعلقــة  اماتهــا  ف بال�ت ي 
تــىف أن  الــدول  عــىل 

خطــة  وضــع  تشــمل  بطــرق   ، ف الالجئــ�ي بشــأن  العالــ�ي  االتفــاق 
وتنفيــذ  االحتياجــات،  إىل  تســتند  ف  الالجئــ�ي لتعليــم  عالميــة 
إعــالن المــدارس اآلمنــة والمبــادئ التوجيهيــة لحمايــة المــدارس 
المســلح. اع  ف الــ�ف أثنــاء  العســكري  االســتخدام  مــن  والجامعــات 

وأخــذ الكلمــة أثنــاء جلســة التحــاور ممثلــو أوكرانيــا وفرنســا   .29
 ، ف ولبنــان والمملكــة العربيــة الســعودية، فضــًا عــن دولــة فلســط�ي
أمبيــدكار  ومركــز  اإلنســان،  أجــل  مــن  العمــل  حركــة  وممثلــو 
االجتماعيــة  للمبــادرات  العــام  واالتحــاد  والســالم،  للعدالــة 
ي تحــول  الموثوقــة للمســتقبل. ووصــف المشــاركون العقبــات الــىت
اعــات المســلحة  ف ي ســياق ال�ف

دون الوصــول اآلمــن إىل التعليــم �ف
ديــن  والم�ش ف  الالجئــ�ي لألطفــال  ســيما  وال  االحتــالل،  وتحــت 
طــول  ويطــرح  تذليلهــا.  إىل  تهــدف  ي  الــىت والمبــادرات   ،

ً
داخليــا

العالــم،  أنحــاء  جميــع  ي 
�ف معّينــة  تحديــات  واالحتــالل  األزمــات 

ق األوســط وجنــوب آســيا. وعــرض  قيــة والــ�ش ومنهــا أوروبــا ال�ش
ي تضطلــع بهــا المنظمــات الدوليــة  المشــاركون أعمــال اإلغاثــة الــىت
ف ووكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة  مثــل مفوضيــة شــؤون الالجئــ�ي
)األونــروا(  األد�ف  ق  الــ�ش ي 

�ف ف  الفلســطيني�ي ف  الالجئــ�ي وتشــغيل 
أعضــاء  وفــد  العامــة. وســأل  والمؤسســات  الرســمية  والــوكاالت 
حــاالت  ي 

�ف للتعليــم  ودائمــة  مثــىل  حلــول  عــن  النقــاش  حلقــة 
ي السياقات الطويلة األمد. 

ف �ف الطوارئ، بالنظر إىل سأم المانح�ي
ف االجتمــاعي واالقتصــادي،  ف عــىل التمكــ�ي وشــدد بعــض المشــارك�ي
وال ســيما لمــن تعــرض للتهميــش مــن أ� وأطفــال بســبب األصــل 

االجتماعيــة. الطبقــة  أو  ي  اإلثــىف

 من األطراف 
ً
ا  عىل ذلك، قالت السيدة ميشا إن كث�ي

ً
وردا  .30

الموقعــة عــىل إعــالن المــدارس اآلمنــة ال يطبــق التدابــ�ي المناســبة 
لحمايــة المــدارس وعــدم اســتخدامها ألغــراض عســكرية. وال بــد 
امات سياســية مســتدامة. وأكدت  ف من تأييد اإلعالن واعتماد ال�ت
الســيدة ذو الفقــار أن التعليــم الجيــد المناســب يمكــن أن يســاعد 
ف  وتبــ�ي األمــل.  واســتعادة  الصدمــات  مــن  ي 

التعــا�ف ي 
�ف األطفــال 

األدلــة أن األطفــال الذيــن يشــعرون باألمــان يتعلمــون أحســن مــن 
هــم. وأعربــت الســيدة تيلفــورد عــن أملهــا أن ُينِهــض شــغف  غ�ي
. ويتيــح االتفــاق العالــ�ي  األطفــال بالتعليــم همــة المجتمــع الــدوىلي
ف توجيهــات لدعــم البلــدان والمجتمعــات المحليــة  بشــأن الالجئــ�ي
الحلــول  عــن  المســؤولية  تقاســم  مــن  تتمكــن  كي  المســتقبلة 
ي 

�ف االســتثمار  أهميــة  عــىل  جويــ�ف  الســيدة  وشــددت  الدائمــة. 
ف واالســتماع إليهــم وإىل  ف كي يتمكنــوا مــن دعــم المتعلمــ�ي المعلمــ�ي
صاحبــة  المتعــددة  الجهــات  عمــل  أهميــة  وعــىل  مجتمعاتهــم، 
المصلحــة عــىل تنفيــذ المعايــ�ي الدنيــا للتعليــم. ودعــت الســيدة 
نوكــوم إىل زيــادة الهيــاكل األساســية والمــوارد الخاصــة بالمــدارس، 
للعمــل،  المناســبة  المهــارات  تعلــم  ي  الــىت الدراســية  والمناهــج 
ي أن تتــاح لألطفــال خدمــات 

والتحــىلي بقيمــة التعاطــف. وينبــ�ف
ي أن يكون التعليم أداة 

اع. وينب�ف ف ي حاالت ال�ف
المشورة والعالج �ف

ف عــىل النهــوض بحيــاة اآلخريــن. ف وأن يســاعد المتعلمــ�ي للتمكــ�ي

ي
تعليم مالئم للمستقبل: افتتاح اليوم الثا�ف دال. 

بالشــباب، جاياتمــا  المعنيــة  العــام  ف  األمــ�ي مبعوثــة  قالــت   .31
طبيــ�ي  حــق  التعليــم  إن  بالفيديــو،  رســالة  ي 

�ف  ، فيكرامانايــاكي
لألطفــال  يمكــن  وال   . الــدوىلي القانــون  ي 

�ف عليــه  منصــوص 
فــرص  لهــم  ُتتــح  لــم  إذا  األخــرى  بالحقــوق  التمتــع  والشــباب 
الحصــول عــىل التعليــم الجيــد. ويجــب أن يصبــح تعميــم التعليــم 
ض  تعــ�ت ي  الــىت الحواجــز  إزالــة  تشــمل  بوســائل   ،

ً
ملموســا  

ً
واقعــا

هــا عرضــة لخطــر التخلــف عــن الركــب.  أضعــف الفئــات أو أك�ث
ــن الشــباب مــن العمــل 

ِّ
ي مجــال حقــوق اإلنســان يمك

والتثقيــف �ف
ي العمليــات الديمقراطيــة لصنــع القــرار، ويحميهــم 

والمشــاركة �ف
اتيجية األمم المتحدة  من األيديولوجيات المتطرفة. وُتلزم اســ�ت
ي مجــال 

اماتهــا �ف ف للشــباب منظومــة األمــم المتحــدة بــأن تزيــد ال�ت
إقامــة  إىل  فيكرامانايــاكي  الســيدة  ودعــت  ة.  زيــادة كبــ�ي التعليــم 
ف جهــات متعــددة مــن أصحــاب المصلحــة تركــز عــىل  اكات بــ�ي �ش

الجميــع. ي متنــاول 
التعليــم وجعلــه �ف ي 

ثــورة �ف إحــداث 

للفرقــة  ضيــف  قائــد  وهــو  ميلكونيــان،  فارتــان  وعــرض   .32
الســمفونية الملكيــة وراعي الجمعيــة المعنيــة بأطفــال الشــوارع، 
أوضاعــه  مرتبطــة  طفــًا  كان  عندمــا  بهــا  مــر  ي  الــىت التجــارب 
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ي يواجههــا األطفــال  بالشــوارع. ووصــف التحديــات المتعــددة الــىت
يــد والتنقــل المســتمر  : الت�ش المرتبطــة أوضاعهــم بالشــوارع وهي
والمعانــاة  دائــم  خــوف  ي 

�ف والعيــش  واالســتقرار  األمــن  وانعــدام 
مــن األلــم واالفتقــار إىل الحــب. وقــال إنــه أمــ�ف حياتــه يتمــىف 
أن يلتحــق بالمدرســة لكــن الحــظ لــم يســعفه قــط. وحــث الســيد 
ضمــان  عــىل  المصلحــة  صاحبــة  الجهــات  جميــع  ملكونيــان 
ي 

التعليــم لجميــع األطفــال، وال ســيما أولئــك الذيــن يعيشــون �ف
يــن إىل نبــذ الخالفــات السياســية  الشــوارع. ودعــا جميــع الحارصف
ي األطفــال المرتبطــة أوضاعهــم 

والدينيــة والثقافيــة واالســتثمار �ف
بالشــوارع وتعليمهــم عــىل ســبيل األولويــة، ألن ذلــك أمــر حاســم 

التنميــة. المســتقبل وتحقيــق  ي 
فــرص �ف لخلــق  األهميــة 

ي مجال حقوق 
توىلي الشباب زمام تثقيف الشباب �ف هاء. 

اإلنسان: تجارب من مختلف المناطق وسبيل 
ً
ي قدما

الم�ف

المفوضيــة  ي 
�ف موظفــة  وهي  تانديونــو،  باولينــا  أكــدت   .33

تثقيــف  زمــام  الشــباب  ليتــوىل  حــان  قــد  الوقــت  أن  الســامية، 
ي مجــال حقــوق اإلنســان بالنظــر إىل اعتمــاد مجلــس 

الشــباب �ف
حقــوق اإلنســان منــذ عهــد قريــب خطــة العمــل للمرحلــة الرابعــة 
اإلنســان.  حقــوق  مجــال  ي 

�ف للتثقيــف  العالــ�ي  نامــج  ال�ب مــن 
ي 

وشــددت عــىل أهميــة النهــوض بالممارســات الجيــدة المتبعــة �ف
ف أعضــاء حلقــة النقــاش  ر ســبب تركــ�ي تنفيــذ خطــة العمــل، ممــا يــ�ب

اإلنســان. مجــال حقــوق  ي 
�ف ف  بــ�ي المدرِّ الشــباب  تجــارب  عــىل 

ماريــا  معهــد  ممثــل  يــس،  غوتي�ي مــو  غي�ي ووصــف   .34
مــن  ف  الدوليــ�ي ف  المتطوعــ�ي ومنظمــة  الــدوىلي  ي 

أوســيلياتريت�ش
مجــال  ي 

�ف التثقيــف  ـع  ـ ـ مشــاريـ والتنميــة،  والتعليــم  المــرأة  أجــل 
ـع  ـ ـ المشــاريـ أحــد  بــأن  وأفــاد  أوروغــواي.  ي 

�ف اإلنســان  حقــوق 
ي مجــال حقــوق اإلنســان تســتهدف 

يتضمــن دورات للتثقيــف �ف
 ،

ً
ي الحريــة الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 30 عامــا األشــخاص مســلو�ب

الســجن  ي 
�ف الحقــوق  معرفــة  وعــدم  التعايــش،  مســألة  وتتنــاول 

محــددة  مجموعــات  المشــاركون  ويناقــش  امهــا.  اح�ت وعــدم 
الســابقة  ـهــم  الحقــوق وتجاربـ هــذه  ف  بــ�ي الحقــوق، والصلــة  مــن 
عــدت مشــاريــــع أخــرى بالتعــاون 

ُ
ي الســجن. وأ

وحياتهــم اليوميــة �ف
مــع أفــراد المجتمعــات المحليــة، تســتهدف األطفــال والشــباب 
ة،  ي مــن مشــاكل اجتماعيــة اقتصاديــة كبــ�ي

ي تعــا�ف مــن األحيــاء الــىت
عــن طريــق  التعلــم  قبيــل  مــن  تربويــة  أدوات  مــن خــالل  وذلــك 
ي 

�ف  
ً
أســبوعا الشــباب  المتطوعــون  ي 

ويمــ�ف الخدمــات.  تقديــم 
األحياء، ينظمون حلقات عمل حول مواضيع حقوق اإلنســان، 
ي نهايتها وضع خطة عمل مجتمعية لتعزيز 

يتوىل المشــاركون �ف

ي مجــال حقــوق اإلنســان أن 
حقــوق اإلنســان. ويؤكــد التثقيــف �ف

كل شــخص هــو صاحــب حقــوق، بغــض النظــر عــن حالتــه )مثــل 
(، وأن المــرء يــدرك حقوقــه  ســلب الحريــة أو الضعــف االجتمــاعي

اآلخريــن. عــن حقــوق  بالدفــاع 

ي 
، مديرة مؤسسة طفل أفريىت ي وعرضت فيكتوريا إيبيوو�ي  .35

ي التغلــب عــىل االســتبعاد مــن 
، تجربتهــا �ف واحــد للتعلــم اإلبــداعي

ي مــن عــ� القــراءة، وهي مشــكلة 
التعليــم، ذلــك أنهــا كانــت تعــا�ف

أصبحــت  ولذلــك  يــا.  نيج�ي ي 
�ف التعليــ�ي  النظــام  يســتوعبها  ال 

يــا.  ي نيج�ي
تدافــع عــن الحصــول عــىل التعليــم الجيــد والجامــع �ف

ســالح  أقــوى  هــو  التعليــم  أن  عــىل  ي  إيبيــوو�ي الســيدة  وشــددت 
نوعيــة  ألن  فيــه،  االســتثمار  زيــادة  إىل  ودعــت  العالــم،  لتغيــ�ي 
ي المجتمــع. ويســهم التثقيــف 

التعليــم تحــدد نوعيــة المشــاركة �ف
الجيــد، ويشــجع  التعليــم  ي تعميــم 

ي مجــال حقــوق اإلنســان �ف
�ف

أوســع ومراعــاة حقــوق  اعتمــاد منظــور عالــ�ي  عــىل  ف  المتعلمــ�ي
المجتمعيــة  المــدارس  ي 

�ف ي  إيبيــوو�ي الســيدة  وتعمــل  اآلخريــن. 
اإلنســان  حقــوق  حــول  تتمحــور  مســائل  وتتنــاول  يــا  نيج�ي ي 

�ف
 
ً
والمواطنــة العالميــة. وتتبــع منهجيــة قائمــة عــىل اللعــب ونهجــا

المشــاركة  عــىل  ف  المتعلمــ�ي يحفــز  ممــا  المشــاركة،  عــىل   
ً
قائمــا

والتفكــ�ي والتســاؤل والتوصــل إىل نتائــج، والنظــر إىل المســائل 
. وســلطت الضــوء عــىل  المحيطــة بهــم وفــق نهــج التفكــ�ي النظــ�ي
: مشــاورات  اك الشــباب عــىل نحــو هــادف وهي الركائــز األربــــع إل�ش
كاء، والشــباب  الشــباب، وإســهام الشــباب، والشــباب بصفتهم �ش

قــادة. بصفتهــم 

األلفيــة  منظمــة جيــل  مــن  أنغكــوس،  أونيــل روس  وقــال   .36
ي ألهمتــه  ف هي الــىت ي الفلبــ�ي

ف إن حالــة حقــوق اإلنســان �ف ي الفلبــ�ي
�ف

ي مجال حقوق اإلنسان. ويتطلب 
ي التثقيف �ف

لزيادة انخراطه �ف
 بامتــالك 

ً
ي مجــال حقــوق اإلنســان شــعورا

ي التثقيــف �ف
النجــاح �ف

وُينهــض  بالمســؤولية  الشــعور  إىل   
ً
حتمــا يــؤدي  األمــور،  زمــام 

ف بشــأن  ي الفلبــ�ي
الهمــم. ووصــف توجــه منظمــة جيــل األلفيــة �ف

الشــباب  يســتهدف  الــذي  اإلداريــة،  القيــادات  تنميــة  برنامــج 
عــن حقــوق  ، ويتضمــن حلقــات عمــل  ي الشــعىب المســتوى  عــىل 
عــام  منــذ  نامــج  ال�ب وعمــل  والجامعــات.  المــدارس  ي 

�ف اإلنســان 
الدعــوة.  ي مجــال 

3 شــاب ناشــط �ف  000 أكــ�ث مــن  2017 مــع 
ي حالــة كيــان 

نامــج، عــىل ســبيل المثــال، �ف وقــد لوحــظ تأثــ�ي ال�ب
تــل 

ُ
ق  

ً
عامــا  17 العمــر  مــن  يبلــغ  فــىت  وهــو  ســانتوس،  ديلــوس 

ي ســياق الحــرب عــىل المخــدرات. فقــد أقــام الدعــاة الشــباب 
�ف

ي المطالبــة 
اتصــاالت حثيثــة مــع مجتمعاتهــم المحليــة لدعمهــم �ف

تصاميــم  شــملت  حمــالت  خــالل  مــن  ف  المســؤول�ي بمحاســبة 
الــوعي  إذكاء  إىل  بــدوره  أدى  ممــا   ، ي

وأغــا�ف م�حيــة   
ً
وعروضــا
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ذلــك  وانتــى  القانــون.  نطــاق  خــارج  اإلعــدام  بحــاالت  ي  الوطــىف
ي حــاالت 

ف بإنفــاذ القانــون تورطــوا �ف ف معنيــ�ي إىل محاكمــة موظفــ�ي
إعــدام وإدانتهــم ألول مــرة منــذ بدايــة الحــرب عــىل المخــدرات.

وأخــذ الكلمــة، خــالل جلســة التحــاور، ممثلــو قطــر وكوبــا   .37
ي جنــوب 

الدوليــة �ف العفــو  فــرع منظمــة  مــن  مــر، ومتحدثــون 
مرصــد   - اإلنســان  حقــوق  مجــال  ي 

�ف التثقيــف  ومعهــد  آســيا، 
ي المفوضيــة الســامية. 

الشــعب، وجامعــة وارويــك، ومتــدرب �ف
حقــوق  مجــال  ي 

�ف التثقيــف  عــىل  الضــوء  المشــاركون  وســلط 
ف  ل األطفــال والشــباب إىل مواطنــ�ي اإلنســان باعتبــاره أداة تحــوِّ
تســتهدف  ي  الــىت للهجمــات  التصــدي  مــن  نهــم 

ِّ
وتمك ف  عالميــ�ي

الممارســات  وعرضــوا  قاطبــة.  العالــم  أنحــاء  ي 
�ف ي 

المــد�ف ف  الحــ�ي
ي مجــال حقــوق اإلنســان، 

الوطنيــة الجيــدة المتبعــة للتثقيــف �ف
ي 

 ال يتجــزأ مــن التعليــم األســاسي ومــادة إلزاميــة �ف
ً
مثــل جعلــه جــزءا

ي مجــال الصحــة الجنســية 
، وإدراج التثقيــف �ف التعليــم الجامــ�ي

تدريــب  وبرامــج  الوطنيــة  الدراســية  المناهــج  ي 
�ف واإلنجابيــة 

الجميــع  تثقيــف  لضمــان  تدابــ�ي  ــذ  ُتنفَّ أن  ويجــب   . ف المعلمــ�ي
إقامــة  إىل   

ً
أيضــا المشــاركون  ودعــا  اإلنســان.  حقــوق  مجــال  ي 

�ف
ي تصميــم 

اكات مــع جهــات متعــددة مــن أصحــاب المصلحــة �ف �ش
اك جهات شىت  ي مجال حقوق اإلنسان، بإ�ش

دورات التثقيف �ف
تشــمل المؤسســات الوطنية لحقوق اإلنســان وممثىلي الشــعوب 
وضمــان  الشــباب،  مــع  التعــاون  المهــم  مــن  أن  ورأوا  األصليــة. 
نامــج العالــ�ي  ي تنفيــذ المرحلــة الرابعــة مــن ال�ب

اكهــم الهــادف �ف إ�ش
المشــاركون  ووصــف  اإلنســان.  حقــوق  مجــال  ي 

�ف للتثقيــف 
ي إتاحــة منــ�ب للشــباب للمشــاركة 

الممارســات الجيــدة المتبعــة �ف
الحكوميــة.  المبــادرات  بشــأن  النظــر  وجهــات  وتبــادل  الحــرة 
وحــث المشــاركون الــدول عــىل تقديــم تقاريــر مرحليــة عــن تنفيــذ 

اإلنســان. ي مجــال حقــوق 
للتثقيــف �ف العالــ�ي  نامــج  ال�ب

ي 
التثقيــف �ف إن  يــس  الســيد غوتي�ي قــال  ذلــك،  عــىل   

ً
وردا  .38

ســيما  وال  الشــباب،  لجميــع  هــام  أمــر  اإلنســان  حقــوق  مجــال 
بصفتهــم  بالــذات  الــوعي  مــن  نهــم 

ِّ
يمك ألنــه  الحــال  ضعــاف 

مــن  اســتبعدهم  الــذي  المجتمــع  مــن   
ً
وجــزءا حقــوق  أصحــاب 

ف الشــباب  ي مجــال حقــوق اإلنســان يجمــع بــ�ي
قبــل. والتثقيــف �ف

المتحــدة  األمــم  يــس  الســيد غوتي�ي ـهم. ودعــا  تنــوع مشــاربـ عــىل 
ف  وتمكــ�ي المحــىلي  المســتوى  عــىل  الشــباب  ـع  ـ ـ مشــاريـ دعــم  إىل 
ي إعمال حقوق اإلنسان والسالم للجميع. 

الشباب للمساهمة �ف
ي مجــال حقــوق اإلنســان 

وأضــاف الســيد أنغكــوس أن التثقيــف �ف
 محليــة 

ً
بــد أن يســتخدم مفاهيــم وأشــكااًل خطابيــة وقصصــا ال 

 
ً
يمكــن أن يتمــاه الشــباب معهــا لجعــل حقــوق اإلنســان عنــرا

الشــباب  أن  ي  إيبيــوو�ي الســيدة  وأكــدت  بواقعهــم.  الصلــة  وثيــق 

بحاجــة إىل معرفــة حقوقهــم للمطالبــة بهــا. وهنــاك حاجــة ملحــة 
ي التعليــم الــذي ينــ�ش المعرفــة والقيــم والمواقــف 

إىل االســتثمار �ف
ي النظــر 

وعيــة. وال ينبــ�ف ام ثقافــة حقــوق اإلنســان والم�ش واحــ�ت
ي تمكينهــم 

إىل الشــباب باعتبارهــم مجــرد مســتفيدين، بــل ينبــ�ف
ي 

اك مزيــد مــن الشــباب وتعيينهــم �ف ليكونــوا قــادة. ودعــت إىل إ�ش
ي القــرارات 

المناصــب الرفيعــة المســتوى كي يتســىف لهــم التأثــ�ي �ف
بهــم. المتعلقــة 

كيف يمكن للتعليم اليوم أن يعزز فرص الغد  واو. 

المفوضيــة  ي 
�ف اإلنســان  لحقــوق  كبــ�ي  مستشــار  عــرض   .39

ة  ي قريــة كينيــة صغــ�ي
الســامية، كريــس مبــورو، تجربــة نشــأته �ف

محــدودة.  التعليــم  عــىل  األطفــال  فــرص حصــول  حيــث  ة  فقــ�ي
بفضــل  ــم 

َّ
وتعل  .

ً
إضافيــا  

ً
حاجــزا المدرســية  الرســوم  وشــكلت 

تمويــل مــن امــرأة ســويدية، هي هيلــد بــاك، وأنشــأ مؤسســة تحمــل 
ي الحصــول عــىل التعليــم. ودعــا 

اســمها تعــىف بدعــم األطفــال �ف
ي 

�ف المســاواة  لكفالــة  ي 
المجــا�ف التعليــم  ضمــان  إىل  الحكومــات 

األطفــال. لجميــع  التعليميــة  الفــرص 

ي  وتساءل بارموسيفيا سوبرايان، وهو مستشار إقلي�ي معىف  .40
ي مكتب منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( 

بالتعليم �ف
اإلقليــ�ي ألوروبــا وآســيا الوســ�، عــن نــوع التعليــم الــذي يمكــن 
أن يقودنا إىل المستقبل الذي نصبو إليه للجميع. وانتقد النظم 
 عــىل الرفــاه الفــردي 

ً
 شــديدا

ً
ا ف ي تركــز تركــ�ي التعليميــة المعــارصة الــىت

النظــم  ُوضعــت  وقــد  التهميــش.  إىل  يــؤدي  ممــا  واالســتهالك، 
التعليميــة لصالــح أطفــال مــن خلفيــة اجتماعيــة اقتصاديــة معّينــة 
وبأســلوب تعلــم خــاص وقــدرات معرفيــة محــددة. ومــن ثــم فــإن 
ي تبلــغ المســتويات التعليميــة  نســبة ضئيلــة مــن األطفــال هي الــىت
ف األطفــال  يظــل ماليــ�ي بينمــا  الدراســية،  المناهــج  مــن  المتوخــاة 

دالي سيلفيا أنخيل، ممثلة شبكة شباب الشعوب األصلية 
المكسيكية وصندوق تنمية الشعوب األصلية من أمريكا 

 . ي الالتينية والكاري�ب
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ي أن تركــز الحلــول عــىل األبعــاد االجتماعيــة 
خلــف الركــب. وينبــ�ف

للتنميــة، وتســلط الضــوء عــىل القواعــد االجتماعيــة ورأس المــال 
التعليــم  بويــة إىل  ال�ت الممارســات  ي أن تســتند 

. وينبــ�ف االجتمــاعي
عــام  تصميــم  عــىل  التدريــس  يرتكــز  أن  ي 

وينبــ�ف الجامــع.  الجيــد 
ي  تلــىب متعــددة  اتيجيات  اســ�ت ويعتمــد  المتعلــم  حــول  يتمحــور 
االحتياجات واألســاليب التعلمية المتنوعة. والمســاواة واإلدماج 
يفيــدان التنميــة ويــهيئــان الظــروف الالزمــة للتغلــب عــىل العوامــل 

. ي تــؤدي إىل الشــقاق االجتمــاعي الــىت

منظمــة  ي 
�ف ة  باحثــة كبــ�ي وهي   ، ف مارتينــ�ي ف  إلــ�ي وتحدثــت   .41

للجميــع،  الثانــوي  التعليــم  تعزيــز  عــن  ووتــش،  رايتــس  هيومــن 
عــن  بالفعــل  تخلــف  قــد  الــدوىلي  المجتمــع  أن  عــىل  وشــددت 
اماتــه. وتوفــر معظــم الــدول التعليــم الثانــوي ألعــداد  ف الوفــاء بال�ت
ف عــىل التعليــم الثانــوي النظــامي  كــ�ي ة مــن األطفــال، وزاد ال�ت كبــ�ي
، وال ســيما مــن خــالل خطــة  ي والــدوىلي عــىل الصعيديــن الوطــىف
التنميــة المســتدامة لعــام 2030. غــ�ي أن العديــد مــن األطفــال 
انقطعــوا  الذيــن  اإلعاقــة واألطفــال  األطفــال ذوو  فيهــم  بمــن   -
ي وقــت مبكــر أو الذيــن لــم يحصلــوا عــىل درجــات 

عــن الدراســة �ف
ي واألطفــال الذيــن ال يســتطيعون تحمــل الرســوم 

عاليــة بمــا يكــىف

، ويبــىت  الدراســية - ُيحرمــون فعــًا مــن التعليــم الثانــوي النظــامي
ي  ي والمهــىف الخيــار التعليــ�ي الوحيــد المتــاح لهــم هــو التعليــم التقــىف
ي 

�ف تســهم  أن  يمكــن  رئيســية  ات  تغيــ�ي خمســة  وثمــة  الــرديء. 
ي 

�ف ي 
المجــا�ف الثانــوي  التعليــم   : هي الثانــوي  التعليــم  تعميــم 

ف والسياســات والممارســات؛ وإلغــاء امتحانــات التصفيــة  القوانــ�ي
ي منتصفها؛ والقضاء 

م قبل انتهاء المرحلة الثانوية أو �ف ي تنظَّ الىت
التعلــم؛  وبيئــة  الدراســية  والمناهــج  التعليــم  ي 

�ف ف  التميــ�ي عــىل 
والفتيــات  المراهقــات  واألمهــات  الحوامــل  الفتيــات  ف  وتمكــ�ي
ن عــىل الــزواج مــن مواصلــة تعليمهــن؛ والقضــاء عــىل  جــ�ب

ُ
ي أ

الــال�ت
ف  المعلمــ�ي ِقبــل  مــن  األقــران والعنــف  ف وتســلط  الوصــم والتميــ�ي
المثليــات  فئــات  إىل  ف  المنتمــ�ي الطــالب  وحمايــة  والطــالب، 
ي الميل الجن�ي ومغايري الهوية الجنسانية. ف ومزدو�ب والمثلي�ي

ف  عــ�ي وركــز دومينيــك ويلكوكــس، مؤســس منظمــة المخ�ت  .42
المنظمــة  إن  وقــال  األطفــال.  تعليــم  ي 

�ف اإلبــداع  عــىل  الصغــار، 
تطــرح تحديــات أمــام األطفــال لتســخ�ي خيالهــم مــن أجــل ابتــكار 
الــ�ور  وإدخــال  النــاس  حيــاة  ف  وتحســ�ي المشــاكل  لحــل  أفــكار 
عــىل اآلخريــن. ويخــط األطفــال هــذه األفــكار عــىل الــورق وتتــوىل 
عــىل  النــاس  ذلــك  ويشــجع  وعرضــه.  اع  االخــ�ت بنــاء  المنظمــة 
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للدهشــة.  ة  ومثــ�ي مختلفــة  منظــورات  مــن  العالــم  ي 
�ف التفكــ�ي 

الصغــار  ف  عــ�ي المخ�ت منظمــة  تطرحهــا  ي  الــىت التحديــات  وتشــمل 
الســيد  وشــدد  والبيئــة.  اعــات  ف ال�ف فيهــا  بمــا  عالميــة،  قضايــا 
ي 

�ف ثقتهــم  يزيــد  اإلبــداع  ي 
�ف األطفــال  دعــم  أن  عــىل  ويلكوكــس 

عــىل  ويشــجعهم  األهميــة،  وآراءهــم  أفكارهــم  ويــوىلي  أنفســهم، 
مــا   

ً
ا وكثــ�ي والعالــم.  حياتهــم  ف  تحســ�ي ي 

�ف المبــادرة  بزمــام  األخــذ 
يغفــل التعليــم اإلبــداع، عــىل الرغــم مــن أن التفكــ�ي الخــالق مهــارة 
ي عالــم اليــوم. وقــد يشــعر األطفــال بالعجــز 

حاســمة األهميــة �ف
واالستســالم أمام التحديات، غ�ي أن التعليم اإلبداعي قادر عىل 
ــن الشــباب مــن 

ّ
ي معالجــة هــذه المســألة. فهــو يمك

المســاعدة �ف
التعبــ�ي عمــا يخالجهــم وعــن أفكارهــم ومشــاعرهم، ويجعــل منهــم 
التحمــل  يســتطيعون  المشــاكل  ي حــل 

ف �ف بارعــ�ي مهــرة   
ً
أشــخاصا

اآلخريــن. قلــوب  عــىل  البهجــة  وُيدخلــون 

لــدى  برامــج  ي 
أخصــا�ئ وهــو  ي كاتايامــا، 

وميــ�ش ه�ي وتنــاول   .43
ي اليونسكو، دور 

شعبة الشباب ومحو األمية وتنمية المهارات �ف
ف الحيــاة والعمــل الالئــق. وتحــدد  ي تحســ�ي

التعليــم والتدريــب �ف
ي  التقــىف المجــال  ي 

�ف والتدريــب  للتعليــم  اليونســكو  اتيجية  اســ�ت
الشــباب  عمالــة   : هي أولويــات  ثــالث   2021-2016 ي  والمهــىف
 ، ف الجنســ�ي ف  بــ�ي والمســاواة  واإلنصــاف  للتوظيــف،  والقابليــة 
اء، بطــرق  ي االنتقــال نحــو اقتصــادات خــرف

ومســاعدة الــدول �ف
الوصــول  فــرص  بزيــادة  اليونســكو  وتــو�ي  الرقمنــة.  منهــا 
ف  تحســ�ي أجــل  مــن  واإلدارة  والتمويــل  واإلنصــاف  واإلدمــاج 
ومــع  وزارات  عــدة  مــع  اليونســكو  وتعمــل  والتدريــب.  التعليــم 
المصلحــة  صاحبــة  األخــرى  والجهــات  والعمــال  العمــل  أربــاب 

ي قطاعــات 
العمــل و�ف ي ســوق 

المطلوبــة �ف المهــارات  فهــم  عــىل 
محــددة. ويشــكل االفتقــار إىل نظــام موحــد للتعلــم مــدى الحيــاة 
ي هــذا الصــدد. وتعكــف اليونســكو عــىل تجميــع مختلــف 

 �ف
ً
تحديــا

ي نظم التعليم والعمالة والحماية 
الممارسات الوطنية المتبعة �ف

السياســاتية  اإلجــراءات  فهــم  ف  تحســ�ي أجــل  مــن  االجتماعيــة 
وتعمــل  الحيــاة.  مــدى  للتعلــم  الالزمــة  المؤسســية  تيبــات  وال�ت
أن  يمكــن  ي  الــىت الناشــئة،  التكنولوجيــات  مجــال  ي 

�ف اليونســكو 
ي مجــال 

تقــدم خدمــات تقنيــة لمؤسســات التعليــم والتدريــب، و�ف
، تســاعد اليونســكو 

ً
ا ي مختلــف القطاعــات. وأخــ�ي

التكنولوجيــا �ف
ي المســتقبل، بحســب 

ي التنبــؤ بالمهــارات المطلوبــة �ف
البلــدان �ف

ف  للمعنيــ�ي أوضــح  معلومــات  توفــ�ي  بغيــة  والصناعــة،  المهنــة 
العمــل. عــن  ف  وللباحثــ�ي التعليــم  مجــال  ي 

�ف بالتخطيــط 

ي تمثــل المكتــب التنظيــ�ي  ، الــىت ي
وعرضــت لوســيا كارنيلــو�ت  .44

الشــباب  نظــر  وجهــة  األوروبيــة،  المــدارس  طــالب  التحــادات 
للمســتقبل.  مناســب  تعليــم  لضمــان  الالزمــة  ات  التغيــ�ي بشــأن 
جانــب  إىل  الحيــاة  مهــارات  أهميــة  عــىل  الضــوء  وســلطت 
 : الكفاءات األكاديمية، وشددت عىل أربعة مجاالت للتقدم هي
المناهــج الدراســية والتقييــم والتعلــم مــدى الحيــاة والتكنولوجيــا. 
ويركــز معظــم المناهــج الدراســية عــىل المعرفــة المســتمدة مــن 
ي المجتمــع أو دعــم 

الكتــب المدرســية بــداًل مــن اإلعــداد للحيــاة �ف
ي أن تكــون المناهــج الدراســية 

التفكــ�ي اإلبــداعي والنقــدي. وينبــ�ف
نحــو  وموجهــة  لالختيــار  ومفتوحــة  ومرنــة  للجميــع  شــاملة 
ف التقييــم كيفيــة تعلــم  ي أن يبــ�ي

ي المقــام األول. وينبــ�ف
المتعلــم �ف

الطــالب وَتلقيهــم للمعلومــات، وكيفيــة عمــل النُهــج المختلفــة، 
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وكيفيــة التخطيــط لنظــم تعليميــة فعالــة ومرنــة لتكييــف التعليــم 
لمواجهــة مختلــف التحديــات. ويجــب تزويــد الطــالب بالمهارات 
التكنولوجيــا والنظــر إىل المعلومــات  والكفــاءات الالزمــة لفهــم 
المعــارف  الباطــل ومعالجــة  مــن  الصحيــح  ف  لتميــ�ي النقــد،  ف  بعــ�ي
يبــدي  أن  ي 

وينبــ�ف حياتهــم.  ي 
�ف تطبيقهــا  يمكــن  ي  الــىت المنطقيــة 

 أمــام التعلــم مــدى الحيــاة، وأن يكونــوا عــىل 
ً
المعلمــون انفتاحــا

تقييــم  عــىل  وقادريــن  الجديــدة،  النُهــج  مــع  للتكيــف  اســتعداد 
المســتمر. ف  التحســ�ي ي أن يســعوا إىل 

ممارســتهم، وينبــ�ف

أوكرانيــا  ممثلــو  التحــاور،  جلســة  أثنــاء  الكلمــة،  وأخــذ   .45
وقطــر،  اليون  وســ�ي اإلســالمية  إيــران  وجمهوريــة  تغــال  وال�ب
مــن  العالميــة  والمبــادرة  ســوي�ا،  ي 

�ف ف  فرانكلــ�ي جامعــة  وممثلــو 
ورابطــة  والثقافيــة،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الحقــوق  أجــل 
الرؤيــة  وجمعيــة  جنيــف،   - كردســتان  ي 

�ف اإلنســان  حقــوق 
ي المفوضيــة الســامية. وأشــار المشــاركون 

الوطنيــة، ومتدربــون �ف
ي تبذلهــا البلــدان مــن أجــل تحقيــق خطــة التنميــة  إىل الجهــود الــىت
أهــداف  مــن   4 الهــدف  ســيما  وال   ،2030 لعــام  المســتدامة 
إىل  المصلحــة  أصحــاب  جميــع  ودعــوا  المســتدامة.  التنميــة 
وضــع  خــالل  مــن  الطفــل  حقــوق  باتفاقيــة  امهــم  ف ال�ت تجديــد 
وضمــان  ي  الوطــىف األعمــال  جــدول  صــدارة  ي 

�ف الطفــل  حقــوق 
بعــض  وركــز  التعليــم.  عــىل  الحصــول  ي 

�ف الجميــع  فــرص  تكافــؤ 
ي التعلــم بلغتهــم األم، أو عــىل 

الوفــود عــىل حــق أفــراد األقليــات �ف
د  والتــ�ش األمــد  الطويــل  اع  ف الــ�ف مــن  يعانــون  الذيــن  األشــخاص 
ويســلكون التعليــم ســبيًا إىل ســوق العمــل. وأبلغــت وفــود عــن 
ي السياســات التعليميــة الوطنيــة، مثــل إزالــة 

تطــورات إيجابيــة �ف
ي 

ض التعليــم الجيــد، أو القضــاء عــىل الفســاد �ف ي تعــ�ت الحواجــز الــىت
امــج الوطنيــة لتعميــم االلتحــاق  الدخــول إىل الجامعــات، أو ال�ب
ف الحــق،  بالمــدارس. وتكفــل هــذه السياســات لجميــع المواطنــ�ي
 ، بــرف النظــر عــن أصلهــم أو مــكان إقامتهــم أو وضعهــم المــاىلي
المجتمــع. وركــز  ي 

الجيــد والتقــدم �ف التعليــم  ي الحصــول عــىل 
�ف

ف عــىل تعليــم الشــباب، وأشــاروا إىل إعــالن  العديــد مــن المشــارك�ي
ي أن يتعلم 

لشــبونة21+ بشــأن سياســات وبرامج الشــباب. وينب�ف
الشــباب التفكــ�ي النقــدي ومهــارات حــل المشــاكل واإلبــداع مــن 
ي صنــع 

والمشــاركة �ف واالبتــكار  الشــبكات  وإقامــة  التعــاون  أجــل 
المحتملــون  العمــل  كات وأربــاب  الــ�ش تعــ�ي  أن  ي 

القــرار. وينبــ�ف
قيمــة لقــوة التعليــم العالميــة. وســئل أعضــاء حلقــة النقــاش عــن 
ي تكفــل المشــاَركة، والفــرِص المتاحــة والمســؤوليات  التدابــ�ي الــىت
ي تقــع عــىل عاتــق الشــباب عنــد االنضمــام إىل القــوى  ى الــىت الكــ�ب
العاملــة، وإعــادِة تخصيــص المــوارد بســبب الركــود االقتصــادي، 

الجيــد،  ي 
المجــا�ف العــام  التعليــم  عــىل  الحصــول  فــرص  وزيــادِة 

ائب أو إعادة توزيــــع الموارد الموجودة. بوسائل منها فرض الرف

إعطــاء  عــىل  ســوبرايان  الســيد  شــدد  ذلــك،  عــىل   
ً
وردا  .46

ي متنــاول الجميــع، وبخاصــة 
األولويــة للتعليــم الثانــوي وجعلــه �ف

الدخــل.  والمتوســطة  الدخــل  المنخفضــة  الناميــة  البلــدان  ي 
�ف

باعتبارهــا  العــام  التعليــم  نظــم  عــىل  ف  مارتينــ�ي الســيدة  وركــزت 
امــات  ف االل�ت المســاواة. وتتمثــل  لعــدم  للتصــدي  الوحيــد  الســبيل 
جيــد  عــام  تعليــم  توفــ�ي  ي 

�ف الــدول  عاتــق  عــىل  الواقعــة  الدوليــة 
الصــدد.  هــذا  ي 

�ف والنظــم  والسياســات  ف  القوانــ�ي متانــة  وضمــان 
م بعــض  ف ة التقشــف، الــ�ت وفيمــا يتعلــق بتمويــل التعليــم خــالل فــ�ت
البلــدان الناميــة بإعطــاء التعليــم العــام األولويــة، وَحَشــد المــوارد 
ائب التصاعدية والتصدي للفساد. وأشار السيد  من خالل الرف
ويلكوكــس إىل أن العمــل باســتخدام التكنولوجيــا يحفــز األطفــال 
ي 

عــىل اإلبــداع ويعلمهــم كيفيــة النظــر إىل العالــم عــىل نحــو اســتبا�ت
األداة  تكــون  أن  يمكــن  ال  التكنولوجيــا  أن  غــ�ي  المشــاكل،  لحــل 
ي تســديها  الوحيــدة. وشــدد الســيد كاتايامــا عــىل أن المشــورة الــىت
ي مجــال السياســة العامــة تشــجع عــىل تعبئــة المــوارد 

اليونســكو �ف
الماليــة مــن القطــاع الخــاص، مــع مراعــاة الســياق القطــري. وحــث 
انيــة مــن  ف الســيد مبــورو عــىل إيجــاد تدابــ�ي مبتكــرة فيمــا يتعلــق بالم�ي

ي الجيــد.
أجــل إعطــاء األولويــة للتعليــم العــام المجــا�ف

ف لألطفال والشباب التعليم باعتباره عامل تمك�ي زاي. 

الدائمــة  والممثلــة  ة  الســف�ي  ، ديمبســ�ت جيليــان  دافعــت   .47
الدوليــة  والمنظمــات  المتحــدة  األمــم  مكتــب  لــدى  لنيوزيلنــدا 
ي التعليــم 

ي جنيــف، عــن اتبــاع نهــج قائــم عــىل الحقــوق �ف
األخــرى �ف

 مــع الهــدف 4 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. واســتندت 
ً
تمشــيا

إىل التعليــق العــام رقــم 13 )1999( الصــادر عــن اللجنــة المعنيــة 
ي 

�ف الحــق  بشــأن  والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق 
 يســتطيع مــن 

ً
 تمكينيــا

ً
التعليــم، وركــزت عــىل التعليــم بوصفــه حقــا

 انتشال 
ً
 واجتماعيا

ً
خالله البالغون واألطفال المهمشون اقتصاديا

 أهميــة العقــل المثقــف 
ً
أنفســهم مــن براثــن الفقــر. وأكــدت أيضــا

اآلفــاق  يفتــح  التعليــم  أن  عــىل  وشــددت  والنشــط،  والمســتن�ي 
والتعليــم   . ف والتمكــ�ي التغيــ�ي  إىل  ويــؤدي  للفــرص  العنــان  ويطلــق 
عنــر محــوري لتحقيــق الســالم وحمايــة البيئــة واتخــاذ خيــارات 
ف النــاس مــن الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان.  ة وتمكــ�ي صحيــة مســتن�ي
ويمكن أن يؤدي عدم تكافؤ فرص الحصول عىل التعليم إىل آثار 

تمتــد أجيــااًل متعــددة، بــل لقــد أدى إىل ذلــك بالفعــل.
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األمــم  لصنــدوق  التابــع  جنيــف  مكتــب  مديــرة  وتناولــت   .48
ي 

�ف الجنســية  بيــة  ال�ت أهميــة  و،  فــ�ي مونيــكا  للســكان،  المتحــدة 
ف الشــباب. وقالــت إن  المناهــج المدرســية باعتبارهــا أداة لتمكــ�ي
ة للبــس بشــأن النشــاط الجنــ�ي  المعلومــات الخاطئــة أو المثــ�ي
 عىل الصحة والرفاه والكرامة. 

ً
 جسيما

ً
ونوع الجنس تشكل خطرا

األدلــة  عــىل  القائمــة  المعرفــة  الشــاملة  الجنســية   
ُ
بيــة ال�ت وتعــزز 

الجنــ�ي  بالنشــاط  المتعلقــة  المســائل  بشــأن  للســن  والمالئمــة 
ي إقامة مجتمع يســوده 

والصحة الجنســية واإلنجابية. وتســهم �ف
ف األفــراد والمجتمعــات المحليــة. وتشــجع  العــدل والرأفــة، بتمكــ�ي
 عــىل اكتســاب مهــارات التفكــ�ي النقــدي وحــس المواطنــة 

ً
أيضــا

والتســامح.  ام  واالحــ�ت بالمســؤولية  والشــعور  الشــباب  لــدى 
ف ليســاهموا  اك الوالديــن واأل� والقــادة المجتمعيــ�ي ي إ�ش

وينبــ�ف
بيــة  ال�ت تكميــل  ي 

وينبــ�ف الجنســية.  بيــة  ال�ت ي 
�ف إيجابيــة  مســاهمة 

امــج خــارج المدرســة تســتهدف أضعــف  الجنســية المدرســية ب�ب
المناعــة  نقــص  وس  فــ�ي مــن  الجنســية  بيــة  ال�ت ي 

وتــىت الفئــات. 

ية/اإليــدز وتحــد مــن حمــل المراهقــات، ممــا يتيــح لمزيــد  الب�ش
الجنســية  بيــة  ال�ت إكمــال تعليمهــم. وتــؤدي  الشــباب فرصــة  مــن 
ف  ي تتنــاول القضايــا المرتبطــة بنــوع الجنــس والقــوة إىل تحســ�ي الــىت
امــج المدرســية بخدمــات  ن ال�ب ي أن تقــ�ت

النتائــج الصحيــة. وينبــ�ف
يــة المالئمــة للشــباب،  ف الصحــة الجنســية واإلنجابيــة غــ�ي التمي�ي
ي 

ي ذلــك الحصــول عــىل وســائل منــع الحمــل الحديثــة. وينبــ�ف
بمــا �ف

أن يشــمل التنفيــذ تقاريــر السياســات الوطنيــة والرصــد والتقييــم 
. ف الدعــم للمعلمــ�ي وتقديــم 

وركــزت كريســتينا مونتيــث، وهي قائــدة شــابة لبلــوغ أهــداف   .49
ف الشــباب، بوســائل منهــا التعليــم.  التنميــة المســتدامة، عــىل تمكــ�ي
ف  وتحســ�ي يــة  الب�ش لحمايــة  التعليميــة  النظــم  ــم  ُتصمَّ أن  ويجــب 
ي أن تتاح للشباب فرص 

أوضاعها ببناء الذكاء والشخصية. وينب�ف
ي ذلــك إنشــاء 

للتوصــل إىل وعي عــام بقدرتهــم عــىل التــرف، بمــا �ف
اك  آليــات تعليميــة تهــدف إىل ممارســة المواطنــة. ومــن المهــم إ�ش
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عــادة  وكــون  والم�ت حــااًل  األضعــف  فيهــم  بمــن  األطفــال،  جميــع 
ي أن يتمكــن كل طفــل مــن الحصــول عــىل 

خلــف الركــب. وينبــ�ف
يــ�. ولمــا كانــت جهــات فاعلــة  تعليــم مصمــم لــه ولمســتقبله خصِّ
ي حقــوق اإلنســان والتنميــة المســتدامة، فــإن هنــاك 

تعمــل بمــا ينــا�ف
اكات للتحــاور مــع هــذه الجهــات عــىل نحــو  حاجــة إىل إقامــة �ش
. وتكتــ�ي مهــارات االتصــال و�د القصــص  نهــا مــن التغيــ�ي

ّ
يمك

ي هــذا الصــدد. ويجــب 
اع أهميــة حاســمة �ف ف والتنظيــم وتســوية الــ�ف

أن يتمحــور التعليــم حــول اإلنســان ويســتند إىل البحــوث ويتســم 
العالــم.  أمــام  الماثلــة  التحديــات  لمواجهــة  والشــجاعة  بالمرونــة 
ف  ودعــت الســيدة مونتيــث إىل العمــل الجمــاعي مــن أجــل تمكــ�ي

ي بأكملــه. الشــباب وإعدادهــم للنهــوض برفــاه الجنــس البــ�ش

بيــة  لل�ت الَقطريــة  الوطنيــة  للجنــة  العامــة  األمينــة  وركــزت   .50
 ، والثقافة والعلوم، حمدة حســن عبد الرحمن أبو زين الســلي�ي
ف  المجالــ�ي ي 

�ف الشــباب  ف  والشــباب وتمكــ�ي األطفــال  تعليــم  عــىل 
المشــاركة  يعــزز  التعليــم  أن  ورأت   . ي

والمعــر�ف االقتصــادي 

ئ ثقافــة المواطنــة  ـهــىي االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة، ويـ
اإلخــالص  ويغــرس  الوطنيــة،  بالقضايــا  واالهتمــام  العالميــة 
والشــعور باالنتماء. وأبرزت الســيدة الســلي�ي أهمية بناء قاعدة 
المســتدامة.  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  االطــالع  واســعة  يــة  ب�ش
حيــاة  ي 

�ف تســهم  ي  الــىت المهــارات  ينــ�ي  التعليــم  أن  إىل  وأشــارت 
المراقبــة  خــالل  مــن  ذلــك  ي 

�ف بمــا  والشــباب،  لألطفــال  صحيــة 
الذاتيــة ومهــارات صنــع القــرار والقواعــد األخالقيــة والمشــاركة 
 : ف التمكــ�ي مــن  أنــواع  أربعــة  وهنــاك  واالندمــاج.  المجتمعيــة 
ي واالجتماعي والســياسي واالقتصادي. وشــددت الســيدة 

المعر�ف
ف االقتصــادي، وبخاصــة برنامــج  الســلي�ي عــىل نمــوذج التمكــ�ي
ويتضمــن  األوســط.  ق  الــ�ش نطــاق  عــىل  المطبــق  الفاخــورة 
نامــج خدمــات مــن قبيــل الدعــم النفــ�ي االجتمــاعي والرعايــة  ال�ب
ي المناطــق المهمشــة، وإعــادة بنــاء الهيــاكل األساســية 

الطبيــة �ف
قطــر  تتبعــه  الــذي  ي 

المعــر�ف ف  التمكــ�ي نمــوذج  ويركــز  التعليميــة. 
االبتــكار  عــىل  الشــباب  بتشــجيع  القائــم  االقتصــاد  تطويــر  عــىل 

. الجامــ�ي للتعليــم  وإعدادهــم  العلــ�ي  والبحــث 
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الطفــل،  حقــوق  شــبكة  مديــر   ، ي كونــىت أليكــس  وتنــاول   .51
ف األطفــال وتعزيــز حقــوق اإلنســان.  التعليــم باعتبــاره أداة لتمكــ�ي
ي أن يكــون التعليــم عمليــة ترتكــز عــىل المشــاركة وتســتمر 

وينبــ�ف
مــدى الحيــاة، وأن ينــّ�ي المعــارف والمهــارات والمواقــف للدفــاع 
عــن حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا، وُيعــدَّ األطفــال لحيــاة تستشــعر 
ي مجتمــع حــر. وفيمــا يتعلــق بيــوم المناقشــة العامــة 

المســؤولية �ف
ف عــن حقــوق اإلنســان الــذي  بشــأن األطفــال باعتبارهــم مدافعــ�ي
ي 2018، أجــرت شــبكة حقــوق 

عقدتــه لجنــة حقــوق الطفــل �ف
 2  700 مــع  مشــاورات  بلفاســت  ي 

�ف ف  كويــ�ف وجامعــة  الطفــل 
التعليــم  تعميــم  هــؤالء األطفــال إىل  . ودعــا 

ً
بلــدا  53 مــن  طفــل 

ي المتنــاول وتكييفــه ليالئــم مــن تخلــف 
الجيــد الجامــع وجعلــه �ف

ي يتطلــب 
ف الحقيــىت عــن الركــب. وشــدد األطفــال عــىل أن التمكــ�ي

اكهم وإعدادهم، بلغة مناســبة، وباإلشــارة إىل  العمل معهم وإ�ش
ــم األطفــال كيفيــة تحديــد 

َّ
ي أن ُيعل

ي مــروا بهــا. وينبــ�ف التجــارب الــىت
ي عمليــات 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان ومعالجتهــا، والمشــاركة �ف
صنــع القــرار، وتســوية المنازعــات وحــل مشــكلة تســلط األقــران. 
ف عــن حقــوق اإلنســان يســمح  وتعليــُم األطفــال ليكونــوا مدافعــ�ي
ي 

ف األطفــال اآلخريــن والتعبــ�ي وتشــكيل آرائهــم. وينبــ�ف لهــم بتمكــ�ي
أن يتحول التعليم من نقل المعرفة إىل تطبيقها: تزويد األطفال 
بمــا يلــزم مــن وســائل وثقــة للمطالبــة بحقوقهــم وحقــوق اآلخريــن 
 ،

ً
ي الســياقات األوســع نطاقــا

ي المدرســة و�ف
مــن خــالل المشــاركة �ف

ي ذلــك األمــم المتحــدة.
بمــا �ف

فالنســيا  جامعــة  ي 
�ف أســتاذ  وهــو  ي كاردونــا، 

خــور�ف وأفــاد   .52
الجامــع  التعليــم  بــأن  الطفــل،  حقــوق  لجنــة  ي 

�ف ســابق  وعضــو 
عــن قدراتهــم.  النظــر  بغــض  ف جميــع األطفــال،  لتمكــ�ي وري  رصف
هيــاكل  ي  وتبــىف التنــوع  قيمــة  الديمقراطيــة  المجتمعــات  وتقــدر 

ف الجميــع مــن  اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة وثقافيــة لتمكــ�ي
ي أن تتكيــف النظــم 

ممارســة حقوقهــم عــىل قــدم المســاواة. وينبــ�ف
التعليميــة الجامعــة لتالئــم جميــع األعــراق والثقافــات واألديــان 
ف  وتعــ�ت التنــوع،  ظــل  ي 

�ف العيــش  األطفــال  ــم 
ِّ
وتعل والقــدرات، 

ي تشــجيع 
ي ذلــك العيــش. وال ينبــ�ف

ي الحــق �ف
بالمســاواة بينهــم �ف

بإمكاناتهــم  أنفســهم  مقارنــة  عــىل  بــل  التنافــس،  عــىل  األطفــال 
وإن  الحقــوق  ي 

�ف متســاوون  بأنهــم  ليشــعروا   لخصائصهــم 
ً
وفقــا

الجامــع  التعليــم  اعتمــاد  وتكاليــف  فريــدة.  هويــات  لهــم  كانــت 
ي يتكبدهــا مجتمــع  أقــل بكثــ�ي مــن التكاليــف الطويلــة األجــل الــىت
ال يشــمل الجميــع. وقــد أنشــأت لجنــة حقــوق الطفــل واللجنــة 
 عامــًا لمواءمــة 

ً
المعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فريقــا

ســياق  يشــمل  بمــا  اإلعاقــة،  األطفــال ذوي  لحقــوق  هما  تفســ�ي
التعليــم الجامــع، ولتقريــب توصيــات لجنــة حقــوق الطفــل مــن 
ي التعليق العام رقم 4)2016( بشأن الحق 

التوصيات الواردة �ف
ي التعليــم الشــامل للجميــع الصــادر عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق 

�ف
اإلعاقــة. ذوي  األشــخاص 

، وهي موظفة الشؤون القانونية  ف وركزت سيغال هوروفي�ت  .53
ي بالمخــدرات والجريمــة، عــىل  ي مكتــب األمــم المتحــدة المعــىف

�ف
ــن بهــا التعليــم األطفــال والشــباب مــن مكافحــة 

ِّ
ي يمك الكيفيــة الــىت

يعمــل  العدالــة،  أجــل  مــن  التعليــم  مبــادرة  إطــار  ي 
و�ف الفســاد. 

ف عــىل تعزيــز ســيادة القانــون.  ف واألكاديميــ�ي المكتــب مــع المرّبــ�ي
بالتعليــم  ف  يعــ�ت الــذي  الدوحــة،  إعــالن  المبــادرة  هــذه  وتنفــذ 
 لمنع الفساد والجريمة واإلرهاب. وتعمل 

ً
الجامع عامًا أساسيا

المبــادرة، بوجــه خــاص، عــىل وضــع وتوفــ�ي مــواد تعليميــة مالئمــة 
للســن بشــأن العدالــة الجنائيــة ومنــع الجريمــة وســيادة القانــون، 
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ي المســتويات 
ي المناهــج الدراســية �ف

وتعــزز دمــج هــذه العنــارص �ف
ف الشــباب  . ويحــرم الفســاد ماليــ�ي ي والثانــوي والجامــ�ي

االبتــدا�ئ
ي مســتقبل كريــم. ويرتبــط الفســاد بتغــ�ي 

ي التعلــم و�ف
مــن حقهــم �ف

كفالــة  المهــم  ومــن  المســاواة.  وعــدم  والفقــر  اع  ف والــ�ف المنــاخ 
الحصــول عــىل تعليــم جامــع جيــد وفعــال يشــكل القَيــم وينــّ�ي 
قــادة المســتقبل. وتركــز المبــادرة عــىل األخــالق والقيــم العالميــة 
الصلــة.  ذات  والمهــن  بالمياديــن  ارتباطهــا  وكيفيــة  اهــة  ف وال�ف
. ف ف والمربــ�ي ف المعلمــ�ي ف أهميــة تمكــ�ي وأكــدت الســيدة هوروفيــ�ت

تغال  وأخذ الكلمة أثناء جلسة التحاور ممثلو أوكرانيا وال�ب  .54
المتعــددة  بوليفيــا  ودولــة  اإلســالمية  إيــران  وبلغاريــا وجمهوريــة 
ورابطــة  الســعودية،  العربيــة  والمملكــة  القوميــات وقطــر وكوبــا 
الصليــب  لجمعيــات  الــدوىلي  واالتحــاد  األمريكيــة،  ف  الحقوقيــ�ي
الملهــوف -  الدوليــة إلغاثــة  األحمــر والهــالل األحمــر، والحركــة 
ي تركيــا. 

الرابــع، ومؤسســة حقــوق اإلنســان والمســاواة �ف العالــم 
 للتنميــة ويمكــن أن 

ً
ورأى المشــاركون أن التعليــم يشــكل أساســا

وناقــش  الحيــاة.  مجــرى  ويغــ�ي  ف  التمكــ�ي ويتيــح  األرواح  ينقــذ 
ي تشــجع عــىل تهيئــة  المشــاركون التدابــ�ي القانونيــة واإلداريــة الــىت
ي ذلــك 

ريــن مــن األزمــات اإلنســانية، بمــا �ف مــدارس أشــمل للمترف
ي 

عــىل دور األ� �ف ف  المشــارك�ي بعــض  بعــد. وشــدد  عــن  التعلــم 
بيــة  التعليــم لبنــاء مجتمعــات أفضــل. وقــال أحــد الوفــود إن ال�ت
م المبــادئ الدينيــة والثقافيــة لمختلــف  ي أن تحــ�ت

الجنســية ينبــ�ف
المجتمعــات وســالمة األطفــال النفســية. وأثــىف وفــد آخــر عــىل 
النهــوض  بشــأن  للســكان  المتحــدة  األمــم  صنــدوق  توجيهــات 
المــدارس.  ي 

اإلنســان �ف القائــم عــىل حقــوق  الجنــ�ي  بالتثقيــف 
العنــف  ونبــذ  الســالم  التعليــم  يعــزز  بــأن  المشــاركون  وأو� 
الــرو�ي  والســالم  التحمــل  عــىل  والقــدرة  االســتماع  وحســن 
’’المفهــوم  فريــر  باولــو  يســميه  مــا  يعــزز  وال  النقــدي،  والتفكــ�ي 
ف عــىل أهميــة نشــاط  ي للتعليــم‘‘. وشــدد بعــض المشــارك�ي

المــر�ف
تشــمل  بوســائل  الفســاد،  مكافحــة  ي 

و�ف السياســة  ي 
�ف الشــباب 

ي االحتجاجات 
ي مؤسسات الرقابة وممارسة الحق �ف

المشاركة �ف
ي إدمــاج األطفــال 

العامــة. وأبــرز أحــد الوفــود مســاهمة الرياضــة �ف
التضامــن  وتعزيــز   ، ي

الثقــا�ف التعبــ�ي  أشــكال  وقيمــة  والشــباب، 
الطبيعــة. مــع  واالنســجام 

ي عــىل تكامــل التعليــم   عــىل ذلــك، شــدد الســيد كونــىت
ً
وردا  .55

ي بنــاء القــادة وأصحــاب 
، مــن خــالل تعزيــز المشــاركة �ف ف والتمكــ�ي

أهميــة  مونتيــث  الســيدة  وأكــدت  والمؤثريــن.  النقــدي  الفكــر 
الشــباب،  وقيــادة  ف  والالجئــ�ي اإلعاقــة  ذوي  األطفــال  إدمــاج 
. وأقــرت الســيدة  ودعــت إىل التصــدي للفســاد ولمقاومــة التغيــ�ي

الســبل  أفضــل  هــو  واإلنصــاف  العدالــة  تعزيــز  بــأن  الســلي�ي 
و عــىل أهميــة الحصــول  ف األطفــال. وشــددت الســيدة فــ�ي لتمكــ�ي
عىل معلومات شــاملة ودقيقة قائمة عىل األدلة ومناســبة للســن 
ف الشــباب،  ف لتمكــ�ي ف واإلنجابيتــ�ي عــن الصحــة والحيــاة الجنســيت�ي
وأهميــة االســتثمار الــذي ينقــذ الحيــاة ويغــ�ي قواعــد اللعبــة. وأبــرز 
الســيد كاردونــا أن التعليــم الــذي يدمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
إجــراء  اتخــاذ  عــدم  وأن  بــأ�ه،  المجتمــع  عــىل  بالفائــدة  يعــود 
ي حقــوق اإلنســان لــكل فــرد. وشــدد عــىل مســؤولية 

بشــأنه يؤثــر �ف
ي التعليــم الجامــع. وأشــارت 

ف عــن المســاهمة �ف الزعمــاء الدينيــ�ي
ف  ف ليتســىف لهــم تمكــ�ي ف المرّبــ�ي ف إىل أهميــة تمكــ�ي الســيدة هوروفيــ�ت
لمبــادرة  والمفتــوح  ي 

التعــاو�ف الطابــع  وعرضــت  الغــد.  أجيــال 
ي ينفذهــا مكتــب األمــم المتحــدة  التعليــم مــن أجــل العدالــة الــىت

والجريمــة. بالمخــدرات  ي  المعــىف

مــدى  ي 
�ف األطفــال  آراء  يتضمــن  فيديــو  يــط  �ش وُبــث   .56

ودعــا  للمســتقبل.   
ً
مناســبا ليصبــح  التعليــم  تغيــ�ي  إىل  الحاجــة 

تحقيــق  نحــو   
ً
وموجهــا  

ً
عمليــا التعليــم  يكــون  أن  إىل  األطفــال 

ي التعليــم، وإىل 
ي المســتقبل، وإىل زيــادة االســتثمار �ف

تطلعاتهــم �ف
يكــون  أن  وإىل  التعليــم،  ض  تعــ�ت ي  الــىت الماليــة  الحواجــز  إلغــاء 
 بحــق. وشــددوا عــىل أهميــة تدريــس المواضيــع 

ً
التعليــم جامعــا

العالميــة، مثــل القضايــا البيئيــة والســالم، لــ�ي يتســىف لهــم التأثــ�ي 
المجتمــع. ي 

�ف

حوار مع نائبة المفوضة السامية لحقوق اإلنسان  حاء. 
ً
ي قدما

بشأن سبل الم�ف

ف نائبة المفوضة  ة عبارة عن حوار ب�ي كانت الجلسة األخ�ي  .57
الشــباب،  ي  غيلمــور، وممثلــىت اإلنســان، كيــت  لحقــوق  الســامية 
. وشــددت نائبــة المفوضــة  ي الســيدة مونتيــث والســيدة إيبيــوو�ي
التعليــم،  ي 

�ف االســتثمار  عــىل  االفتتاحيــة  كلمتهــا  ي 
�ف الســامية 

ي مــن التمويــل لضمــان التعليــم الجيــد الشــامل 
وتخصيــص مــا يكــىف

للجميــع. وتســاءلت عــن المنطــق الكامــن وراء اعتبــار الشــاب قــد 
 تؤهلــه ليكــون لديــه أطفــال ويســوق ســيارة، ولكنهــا ال 

ً
بلــغ ســنا

تؤهلــه للحصــول عــىل التثقيــف الجنــ�ي الشــامل أو التصويــت. 
مختلــف  ي 

�ف الشــباب  اك  إ�ش زيــادة  أهميــة  عــىل  وشــددت 
العمليــات. وأكــدت أن المســؤولية ال تقــع عــىل عاتــق األطفــال 
‘‘ لتمهيــد الطريــق  ف ف المتعلمــ�ي والشــباب، بــل عــىل عاتــق ’’البالغــ�ي
 
ً
ف الــالزم لهــم للمشــاركة. وأشــارت أيضــا أمــام الشــباب وإتاحــة الحــ�ي

الشــباب  تســتهدف  ي  الــىت واالنتقــادات  االنتقاميــة  األفعــال  إىل 
ي مجــال الدعــوة.

ف �ف الناشــط�ي
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مونتيــث  الســيدة  مــن  الســامية  المفوضــة  نائبــة  وطلبــت   .58
. ورأت الممثلتان  ي المحفل االجتماعي

ي التفك�ي �ف والسيدة إيبيوو�ي
عــىل  التعليــم  قــدرة  بشــأن  واضحــة  رســالة  هنــاك  أن  الشــابتان 
، وأن المناقشــات كانــت مفيــدة وملهمــة وفســحت  إحــداث التغيــ�ي
المجــال أمــام مختلــف الجهــات صاحبــة المصلحــة لتنــاول إعمــال 
بــأن  وأفادتــا  التعليــم.  خــالل  مــن  والشــباب  األطفــال  حقــوق 
أصــوات الشــباب حاســمة األهميــة وتجاربــهــم ملموســة عــىل أرض 
المناقشــات.  ي 

بمــكان تجســيدها �ف مــن األهميــة  الواقــع، ولذلــك 
ي 

�ف بمــا  ومنظوماتــه،  العالــم  بــأن  ي  إيبيــوو�ي الســيدة  فــت  واع�ت
تقديــر  إىل  ودعــت  الكمــال،  إىل  يفتقــران  المتحــدة،  األمــم  ذلــك 
 . ي المحفــل عنــد العمــل معــاً

ي يبذلهــا كل فــرد �ف قصــارى الجهــود الــىت
وأشــارت الســيدة مونتيث إىل أهمية مناقشــة التطورات اإليجابية 

الســواء. والتحديــات والحواجــز عــىل حــد 

ي التعليــم، شــددت ممثلتــا 
وفيمــا يتعلــق بإعمــال الحــق �ف  .59

األولويــة  وإيالئــه  التعليــم  ي 
�ف االســتثمار  ورة  رصف عــىل  الشــباب 

ي 
�ف الشــباب،  فيهــم  بمــن  المصلحــة،  أصحــاب  جميــع  اك  وإ�ش

ي 
�ف االســتثمار  أهميــة  مونتيــث  الســيدة  وأكــدت  المناقشــات. 

ي إعــداد الشــباب للمســتقبل مــن أجــل تعزيــز 
نوعيــة التعليــم و�ف

ام فيمــا بينهــم وإزاء المجتمــع والكوكــب. ورأت  التفاهــم واالحــ�ت
أن التعليــم يتعلــق بالقــدرة عــىل التحمــل واإلنســانية والتعاطــف، 
 مــا ُتغفــل عنــد مناقشــة نظــم التعليــم. 

ً
غــ�ي أن هــذه العنــارص غالبــا

س التنــوع  يــدرِّ ي تعليــم 
ي باالســتثمار �ف وأوصــت الســيدة إيبيــوو�ي

أن  عــىل  مونتيــث  الســيدة  وشــددت  وعيــة.  والم�ش والتعدديــة 
الشباب مهتمون بمناقشة االستثمار العام وأن هناك حاجة إىل 
قــادة أقويــاء يهتمــون بالتعليــم مــن أجــل تغيــ�ي اإلنفــاق العــام عــىل 

ف عــىل اآلثــار الطويلــة  كــ�ي التعليــم. وأوصــت الســيدة إيبيــوي بال�ت
ي ذلك 

األجل للتعليم وال سيما عىل إلهام الشباب للعمل - بما �ف
الســبل الكفيلــة بــأن يعــزز األفــراد حقــوق اإلنســان. وشــددت عــىل 
لهــا عــدد  يتعــرض  ي  الــىت بأوجــه اإلقصــاء  مســألة عــدم االهتمــام 
دون والشــباب ذوو  مــن األشــخاص، بمــن فيهــم الشــباب المــ�ش
يــة.  وس نقــص المناعــة الب�ش اإلعاقــة والشــباب المصابــون بفــ�ي
ي كيفيــة إنشــاء 

وحثــت الجهــات صاحبــة المصلحــة عــىل النظــر �ف
ي جامــع محــوره حقــوق اإلنســان. ودعــت الســيدة  نظــام إيكولــو�ب

. ي
مونتيــث إىل وضــع نمــوذج يركــز عــىل العامــل اإلنســا�ف

ي 
�ف إحــرازه  ف  يتعــ�ي يــزال  ال  الــذي  بالتقــدم  يتعلــق  وفيمــا   .60

، قالــت ممثلتــا الشــباب إن هنــاك حاجــة إىل بــذل  ف مجــال التمكــ�ي
األهميــة  ومــن  والشــباب.  األطفــال  اك  إل�ش الجهــود  مــن  مزيــد 
بيئــة  تهيئــة  ذلــك  ويشــمل  إليهــم.  واالســتماع  دمجهــم  بمــكان 
ـهــم وأفكارهــم. وأوصــت الســيدة  مواتيــة للشــباب لتقاســم تجاربـ
ي التخطيط لمناسبات مثل المحفل 

اك الشباب �ف ي بإ�ش إيبيوو�ي
 
ً
 للتفك�ي واإلدماج. ودعت أيضا

ً
االجتماعي لتكون فضاًء حقيقيا

إىل بنــاء قــدرات الشــباب فيمــا يتعلــق باألمــم المتحــدة وأســلوب 
ي سياقها. وركزت السيدة مونتيث عىل 

اشتغالها وفرص العمل �ف
ي 

اف بالوقــت والجهــد اللذيــن يقضيهمــا الشــباب �ف ورة االعــ�ت رصف
ي هــذه العمليــات والســ�ي فعــًا إىل مراعــاة أصواتهــم 

المشــاركة �ف
اف باحتياجــات  ووجهــات نظرهــم. وشــددت عــىل أهميــة االعــ�ت
مــن  قدراتهــم  وبنــاء  ضعفهــم،  ومواطــن  الشــباب  ف  الناشــط�ي
أجــل المشــاركة، بوســائل تشــمل المهــارات والمعــارف المتعلقــة 
اك الشــباب عــىل أعــىل  ي إ�ش

بالعمليــات. عــالوة عــىل ذلــك، ينبــ�ف
ي األمــم المتحــدة.

مســتويات صنــع القــرار �ف



تقرير المحفل االجتماعي لعام 2019

2424

االستنتاجات والتوصيات  .
ً
رابعا

الختاميــة،  مالحظاتهــا  ي 
�ف المقــررة،   - الرئيســة  ســلطت   .61

والســالم  اإلنســان  حقــوق  تعزيــز  ي 
�ف التعليــم  دور  عــىل  الضــوء 

ينطــوي  ي  الــىت  - واالجتماعيــة  االقتصاديــة  والتنميــة  والتفاهــم 
جميعهــا عــىل أهميــة محوريــة لمجلــس حقــوق اإلنســان. ودعــت 
جميــع  إىل كفالــة حصــول  المصلحــة  الجهــات صاحبــة  جميــع 
وجامــع.  منصــف  نحــو  عــىل  التعليــم  عــىل  والشــباب  األطفــال 
فاألطفــال والشــباب عوامــل تغيــ�ي يطالبــون بحقوقهــم وبالتنميــة 
إىل  المصلحــة  صاحبــة  الجهــات  جميــع  ودعــت  المســتدامة. 
األطفــال  منــ�ب ألصــوات  وإتاحــة  الحواجــز  بإزالــة  ذلــك  تحقيــق 
والشــباب واالســتماع إليهــم. ومــن العنــارص المحوريــة لبلــوغ هــذا 
ي مجــال 

نامــج العالــ�ي للتثقيــف �ف الهــدف المرحلــة الرابعــة مــن ال�ب
اتيجية األمــم  ي تركــز عــىل الشــباب، واســ�ت الــىت حقــوق اإلنســان، 
ي 2019 

المتحــدة للشــباب، واليــوم العالــ�ي لحقــوق اإلنســان �ف
اإلنســان‘‘. حقــوق  عــن  يدافعــون  ’’الشــباب  وموضوعــه 

وانبثقــت االســتنتاجات والتوصيــات التاليــة مــن المحفــل   .62
:2019 لعــام  االجتمــاعي 

االستنتاجات ألف. 

ــن 
ّ
التعليــم حــق أســاسي مــن حقــوق اإلنســان ووســيلة تمك  .63

األطفــال والشــباب مــن إعمــال حقــوق اإلنســان األخــرى وتحقيــق 
وأداة  التغيــ�ي  عــىل  قــادر  عامــل  والتعليــم  المســتدامة.  التنميــة 
يــزال مئــات  ف األطفــال والشــباب، ومــع ذلــك ال  رئيســية لتمكــ�ي
ال  أو  المدرســة  خــارج  العالــم  أنحــاء  جميــع  ي 

�ف منهــم  ف  الماليــ�ي
. جيــداً  

ً
تعليمــا يتلقــون 

مــن  ســواء  بالــغ،  قلــق  مصــدر  التعليــم  تمويــل  يــزال  وال   .64
يــة الكافيــة أو مــن حيــث  حيــث تخصيــص المــوارد الماليــة والب�ش

التمويــل. توجيــه  حســن 

حواجــز  والجامــع  المنصــف  الجيــد  التعليــم  ض  وتعــ�ت  .65
يــة؛  ف ف والسياســات التمي�ي واســعة النطــاق تشــمل الفقــر؛ والقوانــ�ي
اع وحــاالت الطــوارئ؛ والعنــف؛ وعمــل األطفــال؛ وتكاليــف  ف والــ�ف
؛ وعــدم 

ً
ي اســتغالل التعليــم تجاريــا

التعليــم الماليــة؛ واإلفــراط �ف
ي ذلــك مرافــق الــرف الصــ�ي 

كفايــة المرافــق التعليميــة، بمــا �ف
والنظافة الصحية، وعدم إمكانية وصول األطفال ذوي اإلعاقة 
يــة والتقنيــة والماليــة؛ والتعلــم بلغــة  إليهــا؛ ونقــص المــوارد الب�ش
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وطــرق  الدراســية  المناهــج  محتــوى  وضعــف  مألوفــة؛  غــ�ي 
التدريــس.

التعليــم  ي 
�ف الشــباب  فــرص  زيــادة  إىل  التعليــم  ويــؤدي   .66

ي المســتقبل وتعزيــز قدرتهــم عــىل التحمــل. ويشــمل 
والعمــل �ف

ي جملــة أمــور، اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 
، �ف ي الــدوىلي

اإلطــار القانــو�ف
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدوىلي  والعهــد 
ي مجــال التعليــم، 

ف �ف والثقافيــة، واالتفاقيــة بشــأن مكافحــة التميــ�ي
ي 

واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة. أمــا اإلطــار السياســا�ت
وال   ،2030 لعــام  المســتدامة  التنميــة  خطــة  فيشــمل  الــدوىلي 

المســتدامة. التنميــة  أهــداف  4 مــن  الهــدف  ســيما 

ويتعــرض األطفــال والشــباب المنتمــون إىل فئــات محــددة   .67
رون مــن  ي هــذا الصــدد، ومــن بينهــم المتــرف

لتأثــ�ي غــ�ي متناســب �ف
اع، وأفــراد مجتمعــات الشــعوب  ف الفقــر والكــوارث اإلنســانية والــ�ف
األصلية والمنخفضة الدخل والريفية والمهمشة، والمنحدرون 
ذوو  واألطفــال  المتنقلــون،  واألطفــال  الناميــة،  البلــدان  مــن 
اإلعاقــة، والفتيــات. وتتطلــب هــذه الفئــات سياســات مخصصــة 
ي 

التقــا�ف ذلــك  ي 
�ف بمــا  الركــب،  عــن  تخلفهــا  عــدم  لضمــان  لهــا 

. ي اتي�ب االســ�ت

ي 
�ف  

ً
شــديدا  

ً
ا تأثــ�ي الطــوارئ  وحــاالت  اعــات  ف ال�ف وتؤثــر   .68

والصدمــات  الدراســة  وتوقــف  يــد  الت�ش خــالل  مــن  التعليــم، 
آمنــة  بيئــات  والمــدارس  القــ�ي.  والتجنيــد  العنــف  وزيــادة 
وواقيــة يمكــن أن يتلــىت فيهــا األطفــال الدعــم والحمايــة ويحصلــوا 
ي األهميــة. والتعليــم أداة قويــة لمنــع 

عــىل الخدمــات والتعلــم باِلــ�ف
اعــات، تعــزز الســالم واإلدمــاج ونبــذ العنــف. وقــد أثــر  ف نشــوب ال�ف
أثنــاء  التعليــم  حمايــة  ي 

�ف  
ً
إيجابيــا  

ً
ا تأثــ�ي اآلمنــة  المــدارس  إعــالن 

ف فرصــة رئيســية  الالجئــ�ي بشــأن  العالــ�ي  االتفــاق  اع. ويتيــح  ف الــ�ف
ف عــىل تعليــم منصــف وجيــد. لضمــان حصــول األطفــال الالجئــ�ي

ي إعمــال 
والشــباب أصحــاب حقــوق وفاعلــون رئيســيون �ف  .69

ي مجــال حقــوق اإلنســان 
الشــباب �ف حقــوق اإلنســان. وتثقيــُف 

اإلنســان  بحقــوق  المعرفــة  وتعــزز  الحيــاة  مــدى  تســتمر  عمليــة 
المواقــف  وتطــور   ،

ً
يوميــا الالزمــة إلعمالهــا  المهــارات  وُتكســب 

اإلنســان  حقــوق  عــن  الشــباب  يدافــع  لــ�ي  الســلوك  وأشــكال 
بمــكان  األهميــة  ومــن   . ف نشــط�ي ف  مواطنــ�ي ويصبحــوا  ويعززوهــا 
ي 

�ف ف  رئيســي�ي كاء  و�ش مســتفيدين  باعتبارهــم  الشــباب  اك  إ�ش
ي مجــال حقــوق اإلنســان: التخطيــط 

جميــع مراحــل التثقيــف �ف
والمتابعــة. والتنفيــذ  والتصميــم 

 إىل جنب مع المجتمع وأن 
ً
ي أن يتطور التعليم جنبا

وينب�ف  .70
اماتهــا بضمــان  ف ي بال�ت

يعكــس تنوعــه. ويجــب عــىل الــدول أن تــىف
أن  ي 

وينبــ�ف للجميــع.  الحيــاة  مــدى  والتعليــم  الثانــوي  التعليــم 
تكــون المناهــج الدراســية جامعــة ومرنــة وموجهــة نحــو المتعلــم، 
ف األطفــال والشــباب  وأن تعــزز التفكــ�ي النقــدي واإلبــداعي لتمكــ�ي
ومقارعــة  المســتقل  التفكــ�ي  وتعلــم  أنفســهم  عــن  التعبــ�ي  مــن 

بالحجــة. الحجــة 

يــؤدي  . وال يمكــن أن  واألطفــال والشــباب عوامــل تغيــ�ي  .71
فيــه  كــوا  َ ُي�ش لــم  مــا  التغيــ�ي  إحــداث  ي 

�ف المتمثــل  دوره  التعليــم 
األوىل  الخطــوة  هــو  والشــباب  األطفــال  ف  وتمكــ�ي بنشــاط. 
ي جميــع مراحــل العمليــات 

اكهــم �ف ي إ�ش إلعمــال حقوقهــم، ويعــىف
ذات الصلــة. وال بــد أن تكــون لهــم معرفــة بالمواضيــع العالميــة 
الفســاد،  ومكافحــة  واإلدمــاج  والســالم  اإلنســانية  والقضايــا 
والمهــارات واألدوات الالزمــة الســتخدام هــذه المعرفــة للدعــوة 
تكــون  أن  ويجــب  المســتدامة.  والتنميــة  اإلنســان  حقــوق  إىل 
المــواد التعليميــة مالئمــة ألعمارهــم وبلغــة مناســبة لهــم ووثيقــة 

ـهــم. بتجاربـ الصلــة 

التوصيات باء. 

ي ووكاالت األمــم المتحــدة 
ي للــدول والمجتمــع المــد�ف

ينبــ�ف  .72
حقــوق  جميــع  ام  احــ�ت المصلحــة  صاحبــة  األخــرى  والجهــات 
ســيما  وال  وإعمالهــا،  وحمايتهــا  والشــباب  لألطفــال  اإلنســان 
وخطــة  اإلنســان  لحقــوق  الــدوىلي  القانــون  مــع   

ً
تمشــيا التعليــم، 

ي 
�ف الحــق  تكريــس  ويجــب   .2030 لعــام  المســتدامة  التنميــة 

الوطنيــة،  اتيجيات  واالســ�ت والسياســات  ف  القوانــ�ي ي 
�ف التعليــم 

. ومحليــاً  
ً
وطنيــا ملمــوس  نحــو  عــىل  وتنفيــذه 

الجيــد  الجامــع  التعليــم  ي 
�ف تســتثمر  أن  للــدول  ي 

ينبــ�ف  .73
، وال سيما  ي والثانوي والجام�ي

ي المستويات االبتدا�ئ
والشامل �ف

الطــوارئ، بإجــراءات تشــمل حســن  اع وحــاالت  ف الــ�ف ي حــاالت 
�ف

ي أن ُتتــاح المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية 
توجيــه االســتثمار. وينبــ�ف

ي االســتثمار مــن أجــل تحقيــق 
للبلــدان الناميــة لســد الثغــرات �ف

للجميــع. الجيــد  التعليــم 

ي للــدول أن تتخــذ تدابــ�ي للوصــول إىل مــن هــم أشــد 
ينبــ�ف  .74

ومواطــن  احتياجاتهــم  تقييــم  بينهــا  مــن  الركــب،  عــن   
ً
تخلفــا

ي للــدول أن تكفــل 
ضعفهــم الخاصــة وإعطاؤهــا األولويــة. وينبــ�ف

التعليميــة. المرافــق  إىل  الوصــول  إمكانيــة 
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ة  ي للــدول أن تزيــل جميــع الحواجــز الماليــة المبــا�ش
ينبــ�ف  .75

الرســوم  ذلــك  ي 
�ف بمــا  التعليــم،  ض  تعــ�ت ي  الــىت ة  المبــا�ش وغــ�ي 

الدراســية والتكاليــف اإلضافيــة، وأن تضــع برامــج لدعــم األ� 
المــدارس. ي 

�ف يظلــوا  لــ�ي  أطفالهــا،  يعمــل  ي  الــىت

ودقيقــة  شــفافة  بيانــات  وتقــدم  تجمــع  أن  للــدول  ي 
ينبــ�ف  .76

ف بالمدارس،  بشــأن احتياجات األطفال والشــباب غ�ي الملتحق�ي
ي والديــن واإلعاقــة  مصنفــة حســب نــوع الجنــس واألصــل اإلثــىف
التخطيــط  توجيــه  أجــل  مــن  الصلــة،  ذات  األخــرى  والفئــات 

. التعليــ�ي

اع  ف الــ�ف حــاالت  ي 
�ف التعليــم  دعــم  تكفــل  أن  للــدول  ي 

ينبــ�ف  .77
للحصــول  والشــباب  لألطفــال  آمنــة  أماكــن  وتوفــ�ي  والطــوارئ، 
ي ذلــك الدعــم النفــ�ي 

عــىل الخدمــات الحيويــة والتعلــم، بمــا �ف
اآلمنــة،  المــدارس  إعــالن  تؤيــد  أن  للــدول  ي 

وينبــ�ف  . االجتمــاعي
التوجيهيــة لحمايــة   هــذا اإلعــالن والمبــادئ 

ً
تامــا  

ً
تنفيــذا وتنفــذ 

اع  ف الــ�ف أثنــاء  العســكري  االســتخدام  مــن  والجامعــات  المــدارس 
المســلح.

ي للــدول ووكاالت األمــم المتحــدة والجهــات األخــرى 
ينبــ�ف  .78

ف  صاحبــة المصلحــة أن تكفــل حصــول جميــع األطفــال الالجئــ�ي
ي 

�ف الطــالب  مــع  المســاواة  قــدم  عــىل  جامــع  جيــد  تعليــم  عــىل 
التعليميــة  امــات  ف االل�ت تنفيــذ  تشــمل  بطــرق  المضيفــة،  البلــدان 

. ف الالجئــ�ي بشــأن  العالــ�ي  االتفــاق  ي 
�ف الــواردة 

التدريــس  وأســاليب  الدراســية  المناهــج  تكــون  أن  ي 
ينبــ�ف  .79

تتمحــور  يــة  ف تمي�ي وغــ�ي  وفعالــة  جامعــة  التعليميــة  والنتائــج 
أن  ي 

وينبــ�ف الجنســانية.  االعتبــارات  وتــراعي  المتعلــم  حــول 
لمــكان  الشــباب  ُتعــدَّ  وأن  للســياق،  مناســبة  منهجيــات  تتبــع 
العمــل ولمواجهــة التحديــات العالميــة، وأن تعكــس التطــورات 
ي أن تشــجع التفكــ�ي 

التكنولوجيــة والسياســية والعلميــة. وينبــ�ف
ي احتياجــات الطــالب وقدراتهــم 

اإلبــداعي والنقــدي وأن تنظــر �ف
الصحــة  ي مجــال 

الشــامل �ف التثقيــف  ذلــك  المختلفــة. ويشــمل 
والمهــارات  والمعــارف  للســن،  المناســب  واإلنجابيــة  الجنســية 

اإلنســان. وحقــوق  المســتدامة  التنميــة  لتعزيــز  الالزمــة 

ي للدول أن تعتمد سياسات لضمان حصول الفتيات 
ينب�ف  .80

الحوامــل واألمهــات الشــابات عــىل التعليــم، بطــرق منهــا توفــ�ي 
. ي ي أو المهــىف ي والتدريــب التقــىف

الفصــول الدراســية بــدوام جــز�ئ

ف  التميــ�ي مــن  التعلــم  بيئــات  خلــو  تكفــل  أن  للــدول  ي 
ينبــ�ف  .81

، بالقضــاء عــىل السياســات  والعنــف، بمــا فيــه العنــف الجنــ�ي
ومســاءلة  ة  المبــا�ش وغــ�ي  ة  المبــا�ش يــة  ف التمي�ي الســلوك  وأشــكال 

الجنــاة.

نامــج  ال�ب مــن  الرابعــة  للمرحلــة  العمــل  خطــة  مــع   
ً
تمشــيا  .82

ي للــدول أن 
ي مجــال حقــوق اإلنســان، ينبــ�ف

العالــ�ي للتثقيــف �ف
ذات  الحكوميــة  الكيانــات  تضــم  وطنيــة  تنســيق  هيئــة  ئ  تنــ�ش
، بما يشــمل ممثىلي الشــباب، وأن تضع  ي

الصلة والمجتمع المد�ف
حقــوق  مجــال  ي 

�ف الشــباب  تثقيــف  لتعزيــز  وطنيــة  اتيجية  اســ�ت
اإلنســان.

بالتعــاون  يعــات،  وت�ش سياســات  تضــع  أن  للــدول  ي 
ينبــ�ف  .83

ي مجــال حقــوق اإلنســان 
مــع الشــباب، لضمــان إدراج التثقيــف �ف

ي تثقيــف 
ي �ف

ي التعليــم النظــامي وتيســ�ي إســهام المجتمــع المــد�ف
�ف

ي 
النظاميــة. وينبــ�ف ي األوســاط غــ�ي 

الشــباب بحقــوق اإلنســان �ف
ي مجــال حقــوق 

للــدول أن تشــجع عــىل تنظيــم أنشــطة التثقيــف �ف
اإلنســان وعــىل المشــاركة فيهــا وتكفــل عــدم التعــرض لألفعــال 

االنتقاميــة.

ي 
ي للــدول ووكاالت األمــم المتحــدة والمجتمــع المــد�ف

ينبــ�ف  .84
وتضطلــع  تتعــاون  أن  المصلحــة  صاحبــة  األخــرى  والجهــات 
بأنشــطة الدعــوة المحليــة وتقيــم عالقــات عــىل الصعيــد المحــىلي 

بالتعليــم. المتعلقــة  المجتمعيــة  القواعــد  لتغيــ�ي 

تعــزز  أن  المصلحــة  صاحبــة  الجهــات  لجميــع  ي 
ينبــ�ف  .85

فرصــة  بإعطائهــم  عملياتهــا  ي 
�ف والشــباب  األطفــال  مشــاركة 

ي للــدول ووكاالت األمــم 
التعبــ�ي عــن آرائهــم والعمــل معهــم. وينبــ�ف

ف بنــاء قــدرات الشــباب لكفالــة  ي تمتــ�ي
المتحــدة والمجتمــع المــد�ف

ي العمليــات ذات الصلــة 
فهمهــم إمكانيــات وقنــوات المشــاركة �ف

. ي والوطــىف واإلقليــ�ي  الــدوىلي  الصعــد  عــىل 
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المرفق
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