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خطة العمل لفترة 2010-2014 باختصار
الثانية  للمرحلة  العمل  خطة  القسم  هذا  يلخص 
)2010-2014( من الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق 
اإلنسان)1(. ويسلط الضوء على األعمال األساسية اليت ينبغي 
القيام هبا إلدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بصورة فعالة يف 
نظام التعليم العايل ويف تدريب املوظفني املدنيني واملسؤولني عن 
إنفاذ القوانني والعسكريني. واعتمد جملس حقوق اإلنسان التابع 
.)2(2010 أيلول/سبتمرب   30 يف  العمل  خطة  املتحدة  لألمم 

.A/HRC/15/28 )1(
قرار جملس حقوق اإلنسان 11/15. )2(
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الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  أواًل-
)2005 - مستمر(

ما هو التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؟
ميكن تعريف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بأنه عملية التعليم والتدريب واإلعالم 
الرامية إىل إرساء ثقافة عاملية يف جمال حقوق اإلنسان. فالتعليم اجليد يف جمال حقوق اإلنسان 
ال يزود باملعارف املتعلقة حبقوق اإلنسان وبآليات محايتها فحسب، بل ُينمي أيضًا املهارات 
الضرورية لتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها وتطبيقها يف احلياة اليومية. ويعزز التثقيف يف 
جمال حقوق اإلنسان املواقف وأوجه السلوك الالزمة لضمان متتع مجيع أفراد املجتمع حبقوق 

اإلنسان.

حلقوق  األساسية  القيم  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  التثقيف  أنشطة  تشيع  أن  وينبغي 
اإلنسان، كاملساواة وعدم التمييز، إىل جانب تأكيد ترابط هذه املبادئ وعدم قابليتها للتجزئة 
وعامليتها. وينبغي أن تكون األنشطة عملية يف الوقت ذاته، أي أن تربط حقوق اإلنسان باخلربة 
املستمدة من حياة الدارسني احلقيقية فتمكنهم من االستناد إىل مبادئ حقوق اإلنسان املوجودة 
يف بيئتهم الثقافية. ويتمكن الدارسون، بواسطة هذه األنشطة، من حتديد ومعاجلة احتياجاهتم يف 
جمال حقوق اإلنسان والبحث عن حلول تتماشى مع معايري حقوق اإلنسان. كما أن التثقيف 
احترام حقوق اآلخرين ومحايتها  املضطلعني مبسؤولية  ينّمي قدرات  اإلنسان  يف جمال حقوق 
وضمان التمتع هبا. وينبغي أن تتبلور مبادئ حقوق اإلنسان يف مضمون التعّلم ويف طريقة تعّلم 
هذا املضمون، وأن جيري فيهما تشجيع املشاركة وهتيئة بيئة تعّلم ال يكتنفها اإلحباط واخلوف.

ما الذي يربر تنفيذ برنامج عاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؟
أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 10 كانون األول/ديسمرب 2004 الربنامج 
العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان )2005 - مستمر( من أجل املضي قدمًا يف تنفيذ 

برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف مجيع القطاعات)3(.

قرار اجلمعية العامة 113/59 ألف. )3(
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وإن الربنامج العاملي الذي اسُتكمل جبهد تقنيين حمدد جديد، أال وهو إعداد إعالن 
األمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، يستند إىل األسس اليت أرسيت 
خالل عقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان )1995-2004(، وهو يعرب بذلك 
عن اعتراف املجتمع الدويل املتزايد بأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان قد يفضي إىل نتائج 
بعيدة األمد. ويساهم التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف درء اإلساءات والزناعات العنيفة على 
األمد الطويل من خالل تعزيز احترام الكرامة اإلنسانية واملساواة ومن خالل املشاركة يف اختاذ 

القرارات بصورة دميقراطية.

األساسية  واملنهجيات  للمبادئ  املشترك  الفهم  تعزيز  إىل  العاملي  الربنامج  ويسعى 
اإلنسان إىل واقع يف مجيع  املساعدة يف حتويل حقوق  بغية  اإلنسان  للتثقيف يف جمال حقوق 
املجتمعات، وتوفري إطار عمل ملموس، وتوطيد الشراكات والتعاون انطالقًا من الصعيد الدويل 

ونزواًل إىل القاعدة الشعبية.

من  جمموعة  لينّفذ يف  ُنظم  وقد  مسمى،  غري  أجل  إىل  العاملي  الربنامج  عمل  وميتد 
املراحل مشلت املرحلة األوىل منها فترة 2005-2009 وركزت على نظامي التعليم االبتدائي 
والثانوي)4(، على خالف أنشطة عقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان اليت ُنّفذت 
يف إطار زمين حمدود )1995-2004(. وعلى الرغم من أن اجلمهور املستهدف قد تغّير منذ 
عام 2010، فإن جملس حقوق اإلنسان شجع الدول على املضي قدمًا يف تنفيذ التثقيف يف جمال 

حقوق اإلنسان على مستوى نظامي التعليم االبتدائي والثانوي)5(.

www.ohchr.org :التاليني املوقعني  املرحلة األوىل على  ميكن االطالع على خطة عمل  )4(
.www.unesco.orgو

الفقرة 3 من القرار 4/12 وديباجة القرار 11/15 الصادرين عن جملس حقوق اإلنسان. )5(
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العايل  التعليم  اإلنسان يف  للتثقيف يف جمال حقوق  خطة عمل  ثانيًا-
القوانني  إنفاذ  عن  واملسؤولني  املدنيني  املوظفني  وتزويد 

والعسكريني بتدريب يف جمال حقوق اإلنسان

تقترح خطة عمل املرحلة الثانية )2010-2014( للربنامج العاملي، اليت استفادت 
من إسهام واستعراض خرباء وممارسني حكوميني وغري حكوميني، وضع استراتيجية ملموسة 
وأفكار عملية بغية تنفيذ برنامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املجاالت الوارد ذكرها 

أعاله على املستوى الوطين. وُتبيَّن أدناه العناصر األساسية هلذه االستراتيجية.

التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم العايل

أو  اجلامعات  يف  الثانوي  املستوى  تلي  اليت  التعليم  مراحل  كل  العايل  التعليم  ميثل 
املؤسسات التعليمية األخرى اليت حتظى مبوافقة السلطات املختصة يف الدولة، وتشمل مؤسسات 
الطيب  املجالني  يف  واملوظفني  االجتماعيني  والعاملني  كاملدرسني  واعتمادهم  املهنيني  تدريب 

والقانوين.

ويف هذا الصدد، يروج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان هنجًا تعليميًا شاماًل وقائمًا 
على احلقوق، يضم من ناحية »حقوق اإلنسان من خالل التعليم« اليت تكفل أن ُتفضي مجيع 
تعُلم  التعليم وعملياته، مبا حتويه من مقررات ومواد دراسية وطرائق وتدريب، إىل  مكونات 
اليت تضمن احترام حقوق  التعليم«  ناحية أخرى »حقوق اإلنسان يف  حقوق اإلنسان، ومن 

اإلنسان جلميع أعضاء جمتمع التعليم.

ويقتضي إدراج هذا النهج على حنو فعال يف التعليم العايل اختاذ تدابري على األقل يف 
املجاالت اخلمسة التالية:

السياسات وإجراءات التنفيذ املتصلة هبا. ينبغي للسياسات اخلاصة بالتعليم العايل،  -1
مبا فيها سياسات التشريع وخطط العمل واملقررات الدراسية والتدريب وغريها، أن تعزز على 
حنو صريح التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وأن تعمم حقوق اإلنسان حبيث تشمل نظام التعليم 
مجيع  مع  بالتعاون  املشاركة  على  تقوم  بطريقة  السياسات  توضع  أن  وينبغي  بأكمله.  العايل 
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اجلهات املعنية وأن تفي بالتزامات البلد الدولية القاضية بتوفري احلق يف التعليم اجليد وتعزيزه. 
املوارد  متسقة تشمل ختصيص  تنفيذ  باستراتيجية  أن حتظى  ناجعة، جيب  السياسات  ولتكون 

الالزمة وإنشاء آليات تنسيق بغية ضمان االتساق والرصد واملساءلة.

عمليات التعليم والتعّلم وأدواهتما. يقتضي إدماج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  -2
فيه  وتعمم  اإلنسان،  حقوق  قيم  فيه  تتجلى  والتعّلم  التعليم  يف  شامل  هنج  اتباع  حتسينه  أو 
حقوق اإلنسان، بوصفها مسألة مستعرضة، يف مجيع االختصاصات، كما تدرج فيه الدروس 
والربامج اخلاصة حبقوق اإلنسان، ال سيما برامج حقوق اإلنسان املتعددة التخصصات واجلامعة 
للتخصصات. أما املمارسات واملناهج فيجب أن تتسم بالدميقراطية وأن تقوم على املشاركة. 
دعم  من  يلزم  ما  ُيوفَّر  وأن  اإلنسان،  حقوق  قيم  الدراسية  والكتب  املواد  تروج  أن  وينبغي 

وموارد.

التفكري  وتطور  جديدة  معارف  العايل  التعليم  مؤسسات  تنتج  أن  ينبغي  البحوث.  -3
النقدي يف جمال حقوق اإلنسان، وهذا ما يتيح توجيه السياسات واملمارسات يف جمال حقوق 
اإلنسان والتثقيف بشأنه. وبفضل تقييم التجارب القائمة والدراسات املقارنة، ميكن للبحوث 
أن تيسر حتديد املمارسات اجليدة وتعميمها، فضاًل عن استحداث منهجيات وأدوات مبتكرة 
الدروس  استخالص  عمليات  ُتوجه  أن  البحوث  بإمكان  كما  املمارسات،  تلك  إىل  تستند 

والتقييم. ولعل املبادالت واملنح الدراسية ومنح الزمالة تتيح تقدم البحوث.

بيئة التعّلم. ينبغي أن ُتغذي احلرية األكادميية بيئَة مؤسسات التعليم العايل حيث ُيعزز  -4
التفاهم  تدعيم  اإلنسان من خالل  اليومية حلقوق  املمارسة  اإلنسان  التثقيف يف جمال حقوق 
واالحترام واملسؤولية. أما بيانات السياسات الواضحة واملعممة فينبغي أن حتمي حقوق اإلنسان 
اليت تتمتع هبا مجيع اجلهات الفاعلة. وعلى املدرسني االضطالع مبهمة مواصلة التثقيف يف جمال 
التعبري عن آرائهم حبرية، واملشاركة يف احلياة  يتاح للطالب  ينبغي أن  حقوق اإلنسان، كما 

األكادميية، واالنتفاع بفرص عديدة للتفاعل مع املجتمع بنطاقه الواسع.

مجيع  بوسع  يكون  أن  ينبغي  مهنيًا.  وتنميتهم  العايل  التعليم  يف  املدرسني  إعداد  -5
التعليم  مؤسسات  تصبح  حبيث  وهتيئتها  اإلنسان  حقوق  قيم  نقل  املوظفني  وسائر  املدرسني 
العايل منوذجًا ُيقتدى به يف تعُلم حقوق اإلنسان وممارستها. وجيب أن يعزز اإلعداد والتنمية 
يتعني  ذلك،  على  وعالوة  هلا.  والتحمس  هبا  وااللتزام  اإلنسان  حبقوق  املرّبيني  معرفة  املهنية 
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على املدرسني، بوصفهم أصحاب حقوق هم أيضًا، أن يعملوا ويتعلموا يف بيئة تضمن احترام 
كرامتهم وحقوقهم.

تزويد املوظفني املدنيني واملسؤولني عن إنفاذ القوانني والعسكريني 
بتدريب يف جمال حقوق اإلنسان

املدنيني  املوظفني  واجبات  أداء  بشأن  مفصاًل  توجيهًا  املتحدة  األمم  تقدم صكوك 
واملسؤولني عن إنفاذ القوانني والعسكريني، الذين يضطلعون، بوصفهم أطرافًا فاعلة حكومية، 
احلقوق  تلك  لسلطتهم ومحاية  اإلنسان ملن خيضعون  باحترام حقوق  تقضي  مبسؤولية خاصة 
وضمان االنتفاع هبا. أما عملية وضع استراتيجيات عامة ترمي إىل تعزيز تدريب هذه املجموعات 
املهنية يف جمال حقوق اإلنسان تدريبًا فعااًل، فتقتضي اختاذ تدابري على األقل يف املجاالت التالية:

سياسات  تنص  أن  جيب  هبا.  املتصلة  األخرى  والسياسات  التدريب  سياسات  -1
التدريب على أن التدريب يف جمال حقوق اإلنسان إلزامي للتأهيل والترقية املهنيني، كما جيب 
أن يتلقى املسؤولون الذين يتعاملون مع الفئات الشديدة الضعف تدريبًا متخصصًا. وينبغي أن 
يدَرج التدريب يف جمال حقوق اإلنسان يف مقررات التدريب قبل اخلدمة وأثناءها، وأن يضطلع 
بتقدميه موظفون متخصصون، كما يتعني إنشاء آلية للتقييم وقياس األثر. ومبا أن التدريب ال ُيعد 
مسعى منعزاًل بل جزءًا من استراتيجية شاملة لبناء القدرات، فينبغي استعراض كل السياسات 
واللوائح اخلاصة باملهنة للتأكد من أهنا ال تتعارض مع معايري حقوق اإلنسان بل تعزز إسهام 

املهنة يف النهوض حبقوق اإلنسان.

وأن  اجلمهور  مع  التدريب  مضمون  يتواءم  أن  ينبغي  وأدواته.  التدريب  عمليات  -2
ُيرِبز دوَر هذا اجلمهور ومسؤولياته وأن تتجلى فيه الثقافة املؤسسية والتنظيمية واملعايري الواجبة 
التطبيق. وينبغي أن تكون منهجيات التدريب وممارساته عملية وأن يتم العمل بالتقنيات القائمة 
على املشاركة والتوعية وأن يقوم التدريب على التعّلم مع األقران وعلى تقدير الذات مهنيًا. 

وينبغي أن تروِّج املواد والكتب اخلاصة بالتدريب قيم حقوق اإلنسان.

السلوك  العامة، مثل مدونات  السياسة  بيانات  تعزز  ينبغي أن  التعّلم والعمل.  بيئة  -3
واألخالقيات املهنية، إسهام املهنة يف جمال حقوق اإلنسان وأن ُتدمج حقوق اإلنسان يف مجيع 
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جماالت هذا العمل. وينبغي تعميم املمارسات اجليدة واالعتراف هبا ومكافأهتا، إىل جانب تعزيز 
التفاعل مع املجتمع بنطاقه الواسع والتعاون معه.

وضع استراتيجية ملموسة لألنشطة الوطنية
يقتضي إدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم العايل وإدراج التدريب يف 
جمال حقوق اإلنسان يف برامج تدريب املهنيني، وضع استراتيجية شاملة ترتكز على السياق 
الوطين وعلى األولويات والقدرات الوطنية. وتقترح خطة العمل هذه اتباع أربع خطوات يف 
عملية ختطيط التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم العايل وتنفيذه وتقييمه على الصعيد 

الوطين ويف تدريب املوظفني املدنيني واملسؤولني عن إنفاذ القوانني والعسكريني. وهي:

حتليل الوضع احلايل للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املجاالت اآلنفة  اخلطوة األوىل:
الذكر.

تدعو اخلطوة األوىل إىل إجراء دراسة وطنية بشأن الوضع احلايل، تشمل السياسات 
واملمارسات القائمة واملوارد واألدوات املتاحة والسياقني التارخيي والثقايف إىل جانب اجلهات 
الفاعلة املعنية. وقد تصبح هذه الوثيقة أساسًا لوضع استراتيجية تنفيذ وطنية يف اخلطوة الثانية 

إذا مت تعميمها ومناقشتها على نطاق واسع.
اخلطوة الثانية: حتديد األولويات ووضع استراتيجية تنفيذ وطنية)6(

تتناول االستراتيجية مجيع املجاالت الواردة يف خطة العمل واخلاصة بالفئات املستهدفة 
يف كل منها )مثل السياسات وعملييت التعليم والتعّلم وأدواهتما وبيئة التعلم( وتركز على التدابري 
اليت ميكن أن تكون ذات أثر مستدام. وحتدد أهدافًا وأولويات واقعية، كما ختطط للبدء بالتنفيذ 

على األقل خالل فترة 2014-2010.

لوضع  توجيهية  »مبادئ  املعنونة  )A/52/469/Add.1 and Corr.1( الوثيقة  تقدم  )6(
خطط  بوضع  اخلاص  والدليل  اإلنسان«  حقوق  جمال  يف  للتثقيف  وطنية  عمل  خطط 
 ،)2002(10 رقم  املهين  التدريب  سلسلة  اإلنسان،  حقوق  جمال  يف  وطنية  عمل 
www. موقع على  متاحان  ومها  وطنية.  استراتيجيات  إلعداد  التوجيه  من  املزيد 
موقع على  القائمة  العمل  خطط  من  مناذج  على  االطالع  وميكن   .ohchr.org
http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/national-actions-plans.htm

)مت االطالع على هذا املوقع بتاريخ 21 تشرين الثاين/نوفمرب 2011(.
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اخلطوة الثالثة: التنفيذ والرصد.
بعد وضع استراتيجية التنفيذ الوطنية، ينبغي تعميمها وتطبيقها على نطاق واسع، كما 

ينبغي رصد تقدمها بالرجوع إىل مراحل ثابتة.

اخلطوة الرابعة: التقييم.
ُيتيح التقييم الذايت واملستقل الستراتيجية التنفيذ الوطنية استخالص الدروس للمستقبل. 
وينبغي أن تسجل نتائج التقييم يف تقرير تِرد فيه توصيات بشأن تنظيم األعمال املقبلة استنادًا إىل 

الدروس املستخلصة.

من ينبغي له املشاركة؟
تقع مسؤولية التنفيذ األساسية، فيما خيص التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم 
العايل، على عاتق وزارات التربية أو التعليم العايل )أو املؤسسات املعادلة( اليت تعمل بالتعاون 
مع جهات حكومية أخرى، فضاًل عن مؤسسات التعليم العايل ومعاهد التدريب املعنية. وتتمثل 
ومؤسسات  الطالبية  واجلمعيات  والنقابات  املدرسني  يف  األخرى  األساسية  الفاعلة  اجلهات 
املعنية  الربملانية  املوارد واللجان  التثقيف وحقوق اإلنسان ومراكز  البحث والتدريب يف جمال 

واملؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية وغريها.

والعسكريني  القوانني  إنفاذ  عن  واملسؤولني  املدنيني  املوظفني  تزويد  فيما خيص  أما 
بتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، فإن مسؤولية التنفيذ األساسية تقع على عاتق الوزارات )أو 
املؤسسات املعادلة( املعنية باملهام اليت تضطلع هبا هذه الفئات املهنية، فيمكن أن تكون على سبيل 
املثال، حسب البلد املعين، وزارة اإلدارة العامة أو الداخلية أو العدل أو الدفاع، اليت تعمل بالتعاون 
مع جهات حكومية أخرى، إىل جانب السلطات املحلية. ومثة جهات فاعلة أساسية أخرى 
تشمل معاهد التدريب املهين ونقابات املوظفني املدنيني واملسؤولني عن إنفاذ القوانني واجلمعيات 
التدريب يف جمال حقوق اإلنسان  اخلاصة هبم واللجان الربملانية املعنية والبلديات ومؤسسات 
ومراكز املوارد واملؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية وغريها.

ما هي اآلليات التنسيقية؟
ينبغي للدول أن حتدد على املستوى الوطين إدارة تضطلع بدور جهة اتصال مسؤولة 
ويتعني  وتقييمها.  ورصدها  وتطبيقها  الوطنية  التنفيذ  استراتيجية  إعداد  عمليات  تنسيق  عن 
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على هذه اإلدارة التشارك يف العمل مع الوحدات املعنية، والوزارات واجلهات الفاعلة الوطنية 
األخرى. وينبغي هلا أيضًا أن تتعاون مع الوكاالت الوطنية املسؤولة عن إعداد التقارير القطرية 
املقدمة إىل آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة )هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة 
وآلية االستعراض الدوري الشامل( لضمان تضمني هذه التقارير التقدم املحرز يف إطار خطة 
العمل املتعلقة بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان. وأخريًا، ستجري اإلدارة املذكورة ما يلزم من 
اتصاالت مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان )OHCHR( اليت ُتنسق املرحلة الثانية من 
الربنامج العاملي بالتعاون مع الكيانات املعنية يف منظومة األمم املتحدة )وال سيما منظمة األمم 
املعلومات عن  وتبادل  العايل(  بالتعليم  يتعلق  فيما  )اليونسكو(  والثقافة  والعلم  للتربية  املتحدة 

التقدم املحرز على الصعيد الوطين.

ويف ختام املرحلة الثانية، أي يف مطلع عام 2015، سُيقّيم كل بلد أنشطته وسيقدم 
هذه  إىل  واستنادًا  اإلنسان.  حلقوق  املتحدة  األمم  مفوضية  إىل  ختاميًا  وطنيًا  تقييميًا  تقريرًا 

التقارير، ستعد املفوضية تقريرًا ختاميًا وتقدمه إىل جملس حقوق اإلنسان يف عام 2015.

ما هي طبيعة الدعم املتاح للتنفيذ الوطين؟
ميكن أن حتظى جهود الدول األعضاء الرامية إىل وضع استراتيجية تنفيذ وطنية وإىل 
تنفيذ ما يرتبط هبا من أنشطة بدعم يف إطار تعاون دويل تقدمه منظومة األمم املتحدة واملنظمات 
والرابطات  والشبكات  اإلقليمي،  أو  الدويل  الصعيد  على  العاملة  األخرى  احلكومية  الدولية 
غري  واملنظمات  والتوثيق،  التدريب  ومراكز  اإلنسان،  حبقوق  اخلاصة  املوارد  ومراكز  املهنية، 
احلكومية، واملؤسسات املالية. فال غىن عن تعاون هذه اجلهات الفاعلة تعاونًا وثيقًا سعيًا إىل 

زيادة املوارد إىل أقصى حد وتفادي االزدواجية وضمان التناسق.

وقد تساعد هذه الكيانات بطرق شىت، منها على سبيل املثال ما يلي:

دعم الدول يف وضع استراتيجية التنفيذ الوطنية واألنشطة املرتبطة هبا وتنفيذها ورصدها؛	 
تسهيل تبادل املعلومات على املستويات كافة، بوسائل منها حتديد ومجع ونشر املمارسات 	 

اجليدة واملعلومات املتعلقة باملواد واملؤسسات والربامج املتاحة؛
تشجيع استحداث شبكات التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛	 
دعم التدريب والبحوث.	 





املرحلة الثانية )2014-2010( 
من الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال 
حقوق اإلنسان: خطة عمل للتثقيف 

يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم 
العايل وتدريب املوظفني املدنيني 

واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون 
والعسكريني يف جمال حقوق اإلنسان
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مقدمة  أواًل-
سياق التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وتعريفه ألف-

التثقيف يف  مسامهة  بشأن  اآلراء  توافق  عن  متزايدة  بصورة  الدويل  املجتمع  أعرب  -1
جمال حقوق اإلنسان مسامهة أساسية يف إعمال تلك احلقوق. ويهدف التثقيف يف جمال حقوق 
اإلنسان إىل تنمية وعينا مبسؤوليتنا املشتركة عن جعل حقوق اإلنسان واقعًا معيشيًا يف كل 
انتهاك حقوق اإلنسان  جمتمع حملي ويف املجتمع بصفة عامة. وهو يساهم هبذا املعىن يف منع 
ونشوب الصراعات الدامية يف املدى الطويل، ويف تشجيع املساواة والتنمية املستدامة، وتعزيز 

مشاركة الشعب يف عمليات صنع القرار يف ظل نظام دميقراطي)7(.

ووثائق  صكوك  ضمن  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  بالتثقيف  تتعلق  أحكام  وُأدرجت  -2
الدولية  واالتفاقية  26(؛  )املادة   1948 اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن  منها  كثرية  دولية 
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، 1965 )املادة 7(؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق 
التعذيب وغريه من  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 1966 )املادة 13(؛ واتفاقية مناهضة 
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 1984 )املادة 10(؛ واتفاقية القضاء 
الطفل، 1989 واتفاقية حقوق  )املادة 10(؛  املرأة، 1979  التمييز ضد  أشكال  على مجيع 

)املادة 29(؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، 1990 
وإعالن  و8(؛   4 )املادتان   2006 اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  واتفاقية  33(؛  )املادة 
78-82(؛  الفقرات  الثاين،  واجلزء  و34،   33 الفقرتان  األول،  )اجلزء  فيينا  عمل  وبرنامج 
وإعالن وبرنامج املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل 
بذلك من تعصب، 2001 )اإلعالن، الفقرات 95-97 وبرنامج العمل، الفقرات 129-139(؛ 
والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان، 2009 )الفقرتان 22 و107(؛ والوثيقة اخلتامية 

ملؤمتر القمة العاملي لعام 2005 )الفقرة 131(.

ووفقًا هلذه الصكوك، اليت توّفر عناصر تساعد على تعريف التثقيف يف جمال حقوق  -3
اإلنسان باملعىن الذي اتفق عليه املجتمع الدويل، ميكن تعريف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان 
بأنه أي جهد للتعلم والتعليم والتدريب واإلعالم يرمي إىل إرساء ثقافة عاملية يف جمال حقوق 

اإلنسان، مبا يف ذلك:

تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ )أ(

قرار جلنة حقوق اإلنسان 71/2004 )21 نيسان/أبريل 2004(، الفقرة 4 من الديباجة. )1(
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تنمية شخصية اإلنسان وإحساسه بكرامته تنمية كاملة؛ )ب(
تشجيع التفاهم والتسامح واملساواة بني اجلنسني والصداقة بني مجيع األمم  )ج(

والشعوب األصلية واألقليات؛
ودميقراطي  حر  جمتمع  إقامة  يف  بفعالية  املشاركة  من  الناس  مجيع  متكني  )د(

يسوده القانون؛
إرساء دعائم السالم وحفظه؛ )ه(

تشجيع تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية حمورمها اإلنسان. )و(
ويشمل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ما يلي: -4

وآلياهتا، فضاًل عن  اإلنسان  يتعلق حبقوق  ما  تعلُّم  واملهارات -  املعارف  )أ(
اكتساب املهارات لتطبيقها بصورة عملية يف احلياة اليومية؛

والسلوكيات  املواقف  وتعزيز  القيم  تنمية   - والسلوك  واملواقف  القيم  )ب(
الداعمة حلقوق اإلنسان؛

اإلجراءات - اختاذ اإلجراءات الالزمة للدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها. )ج(
وبغية تشجيع مبادرات التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، اعتمدت الدول األعضاء  -5
ُأطر عمل دولية خاصة متنوعة، مثل احلملة اإلعالمية العاملية بشأن حقوق اإلنسان )1988 
ز على إعداد مواد إعالمية عن حقوق اإلنسان ونشرها، وعقد  - ال تزال جارية(، اليت تركِّ
األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان )1995-2004( وبرنامج عمله الذي حث 
اإلنسان  حقوق  جمال  يف  التثقيف  بشأن  ومستدامة  وفعالة  شاملة  استراتيجيات  إعداد  على 
وتنفيذها على الصعيد الوطين، والعقد الدويل لثقافة السالم والالعنف من أجل أطفال العامل 
)2001-2010(، وعقد األمم املتحدة للتنمية املستدامة )2005-2014(، والسنة الدولية 

لتعلُّم حقوق اإلنسان )2008-2009(، والسنة الدولية للتقارب بني الثقافات )2010()8(.

ويقوم حمفل التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، وهو جتمع غري رمسي بني  -6
دول من مناطق إقليمية خمتلفة يف إطار جملس حقوق اإلنسان هدفه دعم األنشطة الدولية يف هذا 
امليدان، بتشجيع صياغة إعالن لألمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان. 
م إىل املجلس يف آذار/مارس 2010 مشروع أويل أعدته اللجنة االستشارية ملجلس حقوق  وُقدِّ

قرار اجلمعية العامة 90/62. )2(
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تشكيل   ،2010 آذار/مارس   25 املؤرخ   15/13 قراره  مبوجب  املجلس،  وقرر  اإلنسان. 
فريق عامل حكومي دويل مفتوح العضوية ُيعهد إليه بوالية التفاوض بشأن مشروع اإلعالن 

واستكماله وتقدميه إىل املجلس حبلول آذار/مارس 2011.

أعلنت  واالجتماعي،  االقتصادي  واملجلس  اإلنسان  حقوق  جلنة  بتوصية  وعماًل  -7
اجلمعية العامة يف 10 كانون األول/ديسمرب 2004 عن الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق 
اإلنسان املقرر أن يبدأ يف 1 كانون الثاين/يناير 2005، من أجل امُلضي ُقدمًا يف تنفيذ برامج 
العاملي إىل مراحل  الربنامج  )3(. وينقسم 

القطاعات)9( التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف مجيع 
متعاقبة هدفها زيادة تركيز اجلهود الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان على قطاعات/قضايا معينة.

أهداف الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان باء-
تتمثل أهداف الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف ما يلي: -8

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

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

واإلقليمي والدويل؛
توفري إطار عمل مجاعي مشترك لكل اجلهات الفاِعلة املعنية؛ )د(

تعزيز الشراكة والتعاون على مجيع املستويات؛ )ه(
استعراض الربامج القائمة يف جمال حقوق اإلنسان وتقييمها ودعمها، من  )و(
أجل إبراز املمارسات املوفقة، وتوفري حافز على مواصلتها و/أو توسيعها وبلورة برامج أخرى.

مبادئ خاّصة بأنشطة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان جيم-
تتوخى األنشطة التثقيفية يف إطار الربنامج العاملي ما يلي:  -9

واالقتصادية  والسياسية  املدنية  احلقوق  فيها  مبا  اإلنسان،  النهوض حبقوق  )أ(
واالجتماعية والثقافية واحلق يف التنمية، باعتبارها حقوقًا مترابطة ومتشابكة وعاملية وغري قابلة للتجزئة؛

قرار اجلمعية العامة 113/59 ألف. )3(
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العرق  التمييز على أساس  تعزيز احترام االختالفات وتقديرها، ومناهضة  )ب(
واجلنس واللغة والدين والرأي السياسي أو غريه واألصل الوطين أو اإلثين أو االجتماعي واحلالة 

البدنية والعقلية وامليول اجلنسية وأسس أخرى؛

تشجيع حتليل املشاكل املزمنة واملستجدة يف جمال حقوق اإلنسان )مبا فيها  )ج(
الفقر والصراعات الدامية والتمييز(، وذلك يف ضوء التطورات السريعة على الصعيد السياسي 
واالجتماعي واالقتصادي والتكنولوجي والبيئي، حبيث يتسىن التوصل إىل ردود وحلول تتماشى 

ومعايري حقوق اإلنسان؛

احتياجاهتم يف جمال حقوق  واألفراد من حتديد  املحلية  املجتمعات  متكني  )د(
اإلنسان واملطالبة هبا على حنو فعال؛

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

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

تدعيم املعرفة بصكوك حقوق اإلنسان وآليات محايتها على املستوى املحلي  )ز(
والوطين واإلقليمي والدويل ونقل مهارات استخدامها؛

استخدام نظم تربوية قائمة على املشاركة تشمل املعرفة والتحليل النقدي  )ح(
ومهارات العمل من أجل تعزيز حقوق اإلنسان؛

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

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

واقع ظروفهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية. 
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املرحلة الثانية )2010-2014( من الربنامج العاملي للتثقيف  ثانيًا-
للتثقيف يف جمال حقوق  اإلنسان: خطة عمل  يف جمال حقوق 
واملوظفني  املدنيني  املوظفني  وتدريب  العايل  التعليم  اإلنسان يف 
اإلنسان حقوق  جمال  يف  والعسكريني  القانون  بإنفاذ  املكلفني 

النطاق ألف-
التثقيف يف  لدمج  العاملي  الربنامج  من  األوىل )2009-2005(  املرحلة  خصصت  -10
جمال حقوق اإلنسان يف منظوميت املدارس االبتدائية والثانوية. واعتمدت اجلمعية العامة يف متوز/

.)4(
يوليه 2005 خطة عمل يف هذا الصدد)10(

ووفقًا لقرار جملس حقوق اإلنسان 4/12، ستركز املرحلة الثانية من برنامج العمل  -11
برامج  وعلى  العايل،  التعليم  يف  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  »التثقيف  على   )2014-2010(
القانون والعسكريني  تدريب املدرسني واملعلمني واملوظفني املدنيني واملوظفني املكلفني بإنفاذ 
على كل املستويات«. و»على الدول األعضاء أن تواصل تنفيذ التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان 

يف مرحليت املدارس االبتدائية والثانوية«.

حمددين  قطاعني  يف  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  التثقيف  على  العمل  خطة  وتركز  -12
حتديدًا واسعًا، ومها التعليم العايل وتدريب املوظفني املدنيني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون 

والعسكريني.

)5(، تتضمن خطة عمل املرحلة األوىل من الربنامج العاملي 
وخبصوص تدريب املدرسني)11( -13

بالفعل استراتيجيات التعامل مع مدرسي التعليم االبتدائي والثانوي. ويتناول الفرع املخصص 

من  األوىل  املرحلة  عمل  خلطة  املنقح  املشروع   ،A/59/525/Rev.1 العامة اجلمعية  وثيقة  )4(
الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وهي متاحة على العنوان التايل:

http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/planaction.htm.

»يقصد بكلمة »املدرسني« مجيع األشخاص املسؤولني يف املدارس عن تعليم التالميذ«،  )5(
توصية اليونسكو بشأن أوضاع املدرسني )1966(، املادة األوىل، التعاريف، الفقرة 1)أ(.
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)6(، الذين ُيعّرفون يف بعض األحيان 
للتعليم العايل يف خطة العمل هذه حالة أساتذة التعليم العايل)12(

أيضًا بأهنم مدرسون. 

وكلمة »مرّبني« مفهوم واسع يقصد به من يقومون بتصميم وبلورة وتنفيذ وتقييم  -14
النظامي  وغري  النظامي  التعليم  سياقات  يف  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  التعليم  وبرامج  أنشطة 
والالنظامي. ومبا أن خطة العمل ال تتضمن فرعًا خمصصًا لتدريب تلك الطائفة الواسعة من 
املعلمني يف جمال حقوق اإلنسان، ُتطّبق بالقياس أيضًا املبادئ واالستراتيجيات املتصلة بأساتذة 

التعليم العايل. 

األهداف املحددة باء-
بالنظر إىل األهداف العامة اليت يرمي إليها الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق  -15
اإلنسان )انظر الفرع أواًل - باء أعاله(، تتوخى خطة العمل هذه بلوغ األهداف املحددة التالية:

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

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

توفري مبادئ توجيهية بشأن العناصر األساسية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  )ج(
يف التعليم العايل ويف برامج تدريب املوظفني املدنيني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون والعسكريني؛

تيسري الدعم املقدم من املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية واملحلية إىل  )د(
مؤسسات التعليم العايل والدول األعضاء؛

املحلية  واملنظمات  املؤسسات  بني  التعاون  وأواصر  الشبكات  إقامة  دعم  )ه(
والوطنية واإلقليمية والدولية احلكومية منها وغري احلكومية.

يف  املستخدمني  األشخاص  مجيع  العايل«  التعليم  يف  التدريس  »هيئات  عبارة  »تعين  )6(
مؤسسات وبرامج التعليم العايل للقيام بالتدريس و/أو لالضطالع بأنشطة التعمق العلمي 
و/أو لالضطالع ببحوث و/أو تقدمي خدمات تعليمية للطالب أو للمجتمع املحلي بصورة 
عامة«. توصية اليونسكو بشأن أوضاع هيئات التدريس يف التعليم العايل، 1997، املادة 

األوىل، التعاريف، الفقرة 1)و(.
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إجراءات تشجيع التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم العايل جيم-
التدريب على  التدريب أو  ُيعّرف »التعليم العايل« بأنه »كافة أنواع الدراسات أو  -16
أخرى  تعليمية  مؤسسات  أو  جامعات  الثانوي  بعد  ما  مستوى  على  تقدمها  اليت  البحوث 
)7(. وميكن أن يتضمن قطاع 

تعترف السلطات املختصة يف الدولة بأهنا مؤسسات للتعليم العايل«)13(
التعليم العايل مؤسسات تدريب املدرسني واعتمادهم على مجيع املستويات، والعاملني يف احلقل 

االجتماعي، وأصحاب املهن الطبية والقانونية. 

ويستند الفرع جيم بقدر كبري إىل خطة عمل املرحلة األوىل من برنامج العمل، مبا  -17
أن لدمج التعليم يف جمال حقوق اإلنسان يف نظام التعليم الرمسي مبادئ واستراتيجيات مشتركة 
سواًء أتعلق األمر بالتعليم االبتدائي أم الثانوي أم العايل، وأن مجيع هذه القطاعات تدخل يف 

نطاق احلق يف التعليم.

معلومات أساسية -1
تستند خطة العمل هذه، فيما يتصل بالتعليم العايل، إىل املبادئ واألطر املحددة يف  -18
عدد من صكوك ووثائق حقوق اإلنسان والتعليم، مبا يف ذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ 
الطفل  حقوق  جلنة  من  معتمدة  توجيهية  مبادئ  من  هبا  يتصل  وما  الطفل  حقوق  واتفاقية 
)ال سيما التعليق العام رقم 1)2001( املتعلق بأهداف التعليم(؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق 
املعنية  اللجنة  اعتمدهتا  توجيهية  مبادئ  من  به  يتصل  وما  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
املتعلق   )1999(13 رقم  العام  التعليق  سيما  )ال  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق 
باحلق يف التعليم(؛ وإعالن وبرنامج عمل فيينا؛ وتوصية اليونسكو بشأن التربية من أجل التفاهم 
األساسية؛  وحرياته  اإلنسان  جمال حقوق  والتربية يف  الدويل  الصعيد  على  والسالم  والتعاون 
واتفاقية  والدميقراطية؛  اإلنسان  وحقوق  السالم  أجل  من  التربية  بشأن  اليونسكو  وإعالن 
اليونسكو ملناهضة التمييز يف التعليم؛ وتوصية اليونسكو بشأن االعتراف بدراسات التعليم العايل 
ومؤهالته وما يتصل هبا من اتفاقيات إقليمية؛ وتوصية اليونسكو بشأن أوضاع هيئات التدريس 
والعشرين:  احلادي  للقرن  العايل  التعليم  بشأن  العاملي  اليونسكو  وإعالن  العايل؛  التعليم  يف 
تصورات وتدابري؛ والوثيقة اخلتامية ملؤمتر اليونسكو العاملي للتعليم العايل املعقود يف عام 2009 
والتنمية«.  املجتمعي  التغيري  أجل  من  والبحث  العايل  التعليم  اجلديدة يف  »الديناميات  بعنوان 

املادة   ،)1993( ومؤهالته  العايل  التعليم  بدراسات  االعتراف  بشأن  اليونسكو  توصية  )7(
األوىل، الفقرة 1)أ(. 
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بتعهداتنا  الوفاء  للجميع:  التعليم  بتوفري  املتعلق  داكار  عمل  إطار  أكد  جديد  ومن  -19
اجلماعية، الذي اعُتمد يف املنتدى العاملي للتعليم املعقود يف عام )14(2000)8(، وهو أهم منهاج دويل 
يدعمها اإلعالن  للتعليم  للجميع، رؤية  التعليم  مبادرة  أهداف وغايات  لبلوغ  وتعهد مجاعي 
العاملي حلقوق اإلنسان وغايتها تعلم العيش سويًا. ويعترب التعليم يف إطار عمل داكار ضروريًا 
الُلحمة  تعزيز  )الفقرة 6(، وذلك من خالل  املستدامة والسلم واالستقرار«  التنمية  »لتحقيق 
االجتماعية ومتكني الناس من املشاركة الفعالة يف التحول االجتماعي. ويتمثل اهلدف 6 من 
إطار عمل داكار يف حتسني نوعية التعليم من مجيع جوانبها، وضمان امتيازها حبيث حيقق اجلميع 
نتائج التعليم املتفق عليها واملمكن قياسها، ال سيما يف ميدان حمو األمية واحلساب واكتساب 
للتعليم اجليد يتجاوز  لبناء مفهوم  )9(. وميثل هذا اهلدف األساس 

املهارات األساسية يف احلياة)15(
التضامنية باعتبارها  الدميقراطية واملواقف  القراءة والكتابة واحلساب ليشمل مؤهالت املواطنة 

نتائج مهمة. 

التعليم  ُيعترب   ،)10(
املستدامة)16( للتنمية  العاملي  القمة  املنبثقة عن مؤمتر  التنفيذ  ويف خطة  -20

عملية تزوِّد املتعلمني باملعارف واملهارات واملواقف اليت متكنهم من التصدي لقضايا مهمة من 
الريفية والرعاية الصحية وإشراك املجتمع املحلي وفريوس نقص املناعة البشري/ التنمية  َقبيل 

اإليدز والبيئة واملعارف التقليدية واألصلية فضاًل عن حقوق اإلنسان. وجاء فيها أيضًا أن جناح 
التنمية املستدامة يقتضي اتباع هنج إزاء التعليم ُيعّزز »التزامنا بدعم قيم أخرى - ال سيما العدالة 
)11(. وبناًء على ذلك، يوِجد 

واإلنصاف - ووعينا بأننا نتقاسم مع اآلخرين مصريًا مشتركًا«)17(

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.:متاح على العنوان )8(
.pdf

حقوق  جلنة  اعتمدته  الذي   )2001(1 رقم  العام  للتعليق  وفقًا  احلياة،  مهارات  تشمل  )9(
الطفل بشأن أهداف التعليم »القدرة على اختاذ قرارات متوازنة وتسوية الزناعات بطريقة 
غري عنيفة وبناء أسلوب حياة صحي وعالقات اجتماعية جيدة واملسؤولية والتفكري الناقد 
واملواهب اإلبداعية وغري ذلك من القدرات اليت تزود الطفل باألدوات الالزمة لتحقيق ما 

خيتاره يف احلياة« )الفقرة 9(.
.)A/CONF.199/20( تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة )10(

UNESCO, “Education for Sustainability. From Rio to Johannesburg: Les- )11(
sons learned from a decade of commitment” )2002(2



20

الربنامج العاملي أوجه تآزر مع عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة )2005-
.)12(

2014(، مما ُيضاِعف اجلهود الرامية إىل التصدي للقضايا ذات االهتمام املشترك)18(

االستراتيجيات -2
فإن  العايل،  التعليم  مؤسسات  استقالل  األكادميية  باحلرية  التمتع  يقتضي  حني  يف  -21
باعتباره سلعة عامة جيب أن يكون مسؤولية مجيع احلكومات وحيظى بدعمها  العايل  التعليم 
والتدريس  )البحث  األساسية  وظائفها  من خالل  العايل،  التعليم  فمؤسسات   .)13(

االقتصادي)19(
مواطنني صاحلني  تنشئة  االجتماعية عن  املسؤولية  فقط  تتحمَّل  املحلي(، ال  املجتمع  وخدمة 
ملتزمني ببناء السلم والدفاع عن حقوق اإلنسان والقيم الدميقراطية، بل تولِّد أيضًا معارف عامة 
يف سبيل التصدي للتحديات القائمة يف جمال حقوق اإلنسان، مثل استئصال الفقر والتمييز، 

.)14(
وإعادة البناء بعد انتهاء الزناع، والتنمية املستدامة، والتفاهم متعدد الثقافات)20(

لذلك يؤدي التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم العايل دورًا أساسيًا. ومبا أن  -22
التعليم ال يتعلق »مبضمون املناهج الدراسية فقط بل ُيعىن كذلك بالعمليات التعليمية والطرق 
)15( فإن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم العايل 

التربوية والبيئة اليت يتم يف ظلها التعليم«)21(
ينبغي أن ُيفَهم على أنه عملية تتضمن ما يلي:

»حقوق اإلنسان من خالل التعليم«: أي ضمان أن تؤدي مجيع مقومات  )أ(
وعمليات التعلُّم، مبا يف ذلك املقررات واملواد واألساليب والتدريب إىل تعلُّم حقوق اإلنسان؛

املستدامة التنمية  أجل  من  للتعليم  املتحدة  األمم  عقد  من  الثاين  للنصف  اليونسكو  استراتيجية  )12(
     .)2010/ED/UNP/DESD/1, P.9(

رقم  العام  التعليق  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  املعنية  اللجنة  انظر  )13(
13)1999(، الفقرة 40، وهو متاح على العنوان: 

أيضًا  وانظر  http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر اليونسكو العاملي للتعليم العايل املعقود يف عام 2009 »الديناميات 
اجلديدة يف التعليم العايل والبحث من أجل التغيري املجتمعي والتنمية«، الصفحة 2: »التعليم 

العايل باعتباره سلعة عامة هو مسؤولية مجيع األطراف املعنية وخباصة احلكومات«.
الديباجة  العايل،  للتعليم  العاملي  اليونسكو  ملؤمتر  اخلتامية  الوثيقة  انظر  )14(

.4-2 والفقرات 
جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 1)2001( بشأن أهداف التعليم، الفقرة 8. )15(



21

اإلنسان جلميع  احترام حقوق  التعليم«: أي ضمان  اإلنسان يف  »حقوق  )ب(
اجلهات الفاِعلة، وممارسة احلقوق داخل نظام التعليم العايل.

ورغم أن عوامل كثرية ميكن أن تساهم يف ذلك، فإن دمج هذا النهج يف التعليم العايل  -23
سيستدعي اختاذ إجراءات يف امليادين اخلمسة التالية على األقل.

)16(
السياسات وتدابري التنفيذ املتصلة هبا)22( )أ(

التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،  ال بد أن يكون وضع واعتماد وتنفيذ سياسات  -24
وكذلك دمج حقوق اإلنسان يف السياسات التعليمية، متسقًا مع االستقالل املؤسسي واحلرية 

األكادميية وتقاسم احلقوق واملسؤوليات وفقًا للنظام التعليمي يف كل دولة.

إليها  تنضم  وأن  املشاركة،  على  قائمة  السياسات  وضع  عملية  تكون  أن  وينبغي  -25
رابطات هيئات التدريس واجلهات املعنية األخرى.

وميكن أن تشمل اخلصائص الرئيسية لوضع سياسات التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  -26
يف نظام التعليم العايل ما يلي:

صياغة سياسات وتشريعات لضمان دمج حقوق اإلنسان، وخاصة التثقيف  )أ(
يف جمال حقوق اإلنسان، يف نظام التعليم العايل:

دمج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف قوانني التعليم أو اعتماد تشريعات  ’1’
دة بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛  حمدَّ

ضمان توافق مجيع التشريعات مع مبادئ التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  ’2’
ورصد أوجه التضارب يف التشريعات؛ 

ضمان استناد السياسات إىل حبوث عديدة بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛  ’3’

صياغة سياسات ولوائح فيما خيص حوكمة اجلامعات وإدارهتا، مبا يف ذلك  ’4’
مجيع العناصر اليت تؤثر على الثقافة اجلامعية وحياة الطالب، على أن تكون 

تلك السياسات واللوائح متسقة ومبادئ حقوق اإلنسان؛ 

ميكن تعريف السياسات بأهنا إعالنات التزام واضحة ومتناسقة. وجيري إعداد السياسات  )16(
على مستويات خمتلفة من احلكم، بالتعاون مع مجيع األطراف املعنية، وهي تشمل مبادئ 

وتعاريف وأهدافًا وتوفر مرجعًا معياريًا لنظام التعليم العايل وجلميع اجلهات الفاِعلة.
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هيئات  وترقية  وتأديب  وتعويض  وتقييم  لتعيني  وممارسات  إقرار سياسات  ’5’
التدريس فيما يتصل مببادئ حقوق اإلنسان املتمثلة يف املساواة وعدم التمييز 

واالحترام والكرامة واإلنصاف والشفافية؛ 

اجلنس  أساس  على  والتمييز  اجلنسي  التحرش  حتظر  سياسات  اعتماد  ’6’
مبا يف ذلك التمييز بسبب احلمل أو األمومة. واستعراض سياسات التعيني 

واالستخدام والتدريب والترقية هبدف إزالة التحيز اجلنساين؛ 

التعليم العايل على قدم  وضع سياسات تضمن وصول اجلميع بسهولة إىل  ’7’
)17(، مبا يكفل وصول الفئات الضعيفة مبا فيها 

املساواة وعلى أساس الكفاءة)23(
)19(؛

)18(، ومبا حيول دون التمييز)25(
املعوقون إىل التعليم العايل)24(

جعل التدريب يف جمال حقوق اإلنسان شرطًا من شروط الترخيص  ’8’
أو االعتماد احلكوميني بالنسبة إىل املهن املعنية. 

ضمان التناسق واالرتباط وأوجه التآزر بينها وبني السياسات ذات الصلة: )ب(

للتعليم  القطاعية الوطنية  التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف اخلطط  دمج  ’1’
الوطنية  السياساتية  للتعليم للجميع، ويف اأُلطر  الوطنية  العايل، ويف اخلطط 
املستدامة )2005-2014(، ويف  التنمية  أجل  من  التعليم  عقد  سياق  يف 

السياسات التعليمية الشاملة؛ 

دمج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف اخلطط الوطنية حلقوق اإلنسان، ويف  ’2’
العنصري وكره األجانب  العنصرية والتمييز  الوطنية ملناهضة  العمل  خطط 
وما يتصل بذلك من تعصب، ويف االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر؛ 

ويف اأُلطر اإلمنائية األخرى.

املادة 13 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واملادة 28  )17(
من اتفاقية حقوق الطفل.

املادة 9 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  )18(
واملحتد  واللون  العرق  أساس  على  املواطنني  غري  على  خمتلفة  معاملة  معايري  تطبيق  مثل  )19(
العامة  التوصية  العنصري،  التمييز  على  القضاء  جلنة  انظر   - اإلثين  أو  الوطين  واألصل 

رقم 30)2004( بشأن التمييز ضد غري املواطنني، الفقرة 31.
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اعتماد سياسة شاملة لتدريب هيئات التدريس يف جمال حقوق اإلنسان: )ج(

تدريب املدربني وتدريب هيئات التدريس قبل اخلدمة وأثناءها؛  ’1’

ومسؤولياهتم  التدريس  وهيئات  الطالب  حقوق  عن  معلومات  توفري  ’2’
ومشاركتهم يف مجيع سياسات وبرامج تدريب املدرسني قبل اخلدمة وأثناءها؛ 

االعتراف باملنظمات غري احلكومية وقطاعات املجتمع املدين األخرى اليت  ’3’
وتوفري  واعتمادها  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  للتثقيف  تدريبية  أنشطة  ُتنفذ 

الدعم هلا؛ 

موظفي  تأهُّل  شروط  من  شرطًا  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  التثقيف  اعتبار  ’4’
هيئات التدريس واعتمادهم وتطورهم املهين واعتماد أنشطة التدريب اليت 

تضطلع هبا املنظمات غري احلكومية؛ 

وضع معايري ومقاييس لتقييم برامج التدريب يف جمال حقوق اإلنسان وتنفيذ  ’5’
تلك الربامج.

الوفاء بااللتزامات الدولية املتعلقة بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان: )د(

تشجيع التصديق على الصكوك الدولية املتعلقة باحلق يف التعليم والتثقيف يف  ’1’
جمال حقوق اإلنسان؛ 

الوطنية  التقارير  يف  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  التثقيف  عن  معلومات  دمج  ’2’
مة إىل آليات الرصد الدولية املعنية، مبا يف ذلك هيئات معاهدات األمم  املقدَّ
االقتصادية  باحلقوق  املعنية  واللجنة  الطفل  حقوق  جلنة  سيما  )ال  املتحدة 
واالجتماعية والثقافية(، واإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة )ال سيما املقرر 

اخلاص املعين باحلق يف التعليم(، وآلية االستعراض الدوري الشامل؛ 

املدين  املجتمع  من  أخرى  وقطاعات  احلكومية  غري  املنظمات  مع  التعاون  ’3’
وأخصائيي التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان من أجل إعداد التقارير الوطنية 

املذكورة آنفًا؛ 

الدعاية للتوصيات املقدمة من آليات الرصد الدولية وتنفيذ هذه التوصيات؛  ’4’
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وضع  يقتصر  وال  السياسات.  لتنفيذ  الصلة  ذات  التدابري  واعتماد  بلورة  ’5’
الصرحية  السياسية  البيانات  على  الفّعال  وإصالحها  التعليمية  السياسات 
الواضح  التحديد  متسقة تشمل  تنفيذ  استراتيجية  توافر  أيضًا  يستدعي  بل 
للتدابري واآلليات واملسؤوليات واملوارد. وميكن أن تضمن استراتيجية التنفيذ 
ورصدها  السياسات  تناسق  املعنية  األطراف  مجيع  فيها  تشارك  اليت  هذه 

وخضوعها للمساءلة.

عمليات وأدوات التدريس والتعلُّم )ب(
يقتضي دمج أو حتسني التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف نظام التعليم العايل اعتماد  -27
هنج مشويل إزاء التدريس والتعلُّم، عن طريق إضفاء التكامل على أهداف الربامج وحمتواها ومواردها 
ومنهجياهتا وتقييمها وقياس مدى جناحها؛ والنظر إىل ما هو أبعد من قاعة الدرس ومؤسسة التعليم 

العايل وصواًل إىل املجتمع ككل؛ وإقامة شراكات بني خمتلف أعضاء املجتمع األكادميي.

واجلوانب التالية ضرورية لتحقيق اجلودة يف تدريس حقوق اإلنسان وتعلمها. وهي  -28
هة إىل ُصنَّاع السياسات على املستوى الوطين وعلى مستوى مؤسسات التعليم العايل، ويف  موجَّ

بعض احلاالت، إىل هيئات التدريس:

فيما يتعلق بربامج ومواد التدريس والتعلُّم: )أ(

وضع استراتيجيات لدمج حقوق اإلنسان باعتبارها مسألة متعددة الصالت  ’1’
يف مجيع ختصصات التعليم العايل - ال يف احلقوق أو الدراسات االجتماعية 
أو التاريخ فحسب بل أيضًا يف التخصصات التقنية والعلمية )مثل اهلندسة 
الرتباطه  والطب  والسكن؛  والبيئة  بالتنمية  الرتباطهما  واهلندسة  املعمارية 
نقص  وفريوس  للنساء  اإلجنابية  واحلقوق  العامة  والصحة  األطفال  برعاية 
املعمارية  واهلندسة  األحياء  وتكنولوجيا  واإلعاقة؛  البشري/اإليدز  املناعة 

الرتباطهما بالغذاء والسكن والبيئة، إخل.(؛ 

النظر يف تقدمي دورات دراسية متهيدية بشأن حقوق اإلنسان إىل طالب مجيع التخصصات؛  ’2’

النظر يف إقرار دورات دراسية متقدمة ُتعاِلج قضايا حقوق اإلنسان املتصلة  ’3’
حتديدًا بكل مادة؛ 

اإلنسان يف حقول  متخصصة يف حقوق  ماجستري ودكتوراه  برامج  وضع  ’4’
ص وتعلُّم متنوعة؛   ختصُّ
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وضع برامج أكادميية متعددة التخصصات ومشتركة بني التخصصات فيما  ’5’
.)20(

يتعلق حبقوق اإلنسان)26(

فيما يتعلق مبواد التدريس والتعلُّم: )ب(

مراجعة وتنقيح الُكتب املدرسية والكراسات حبيث تتوافق مع مبادئ حقوق  ’1’
اإلنسان وتدَعم استحداث مواد تثقيف وتدريب يف جمال حقوق اإلنسان تتسم 

بالتوازن واجلدوى وتشجع املشاركة النشطة يف عمليات التدريس والتعلُّم؛ 

مبادئ  إىل  تستند  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  التثقيف  مواد  أن  من  التأكد  ’2’
التطورات  ومن  املناسبة  الثقافية  السياقات  من  النابعة  اإلنسان  حقوق 

واالجتماعية؛  التارخيية 

تشجيع مجع وتقاُسم وترمجة وتكييف مواد التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛  ’3’

الصادرة  اإلنسان  اإلنسان/التثقيف يف جمال حقوق  مواد حقوق  استخدام  ’4’
عن كيانات األمم املتحدة يف البلد أو املنطقة باعتبارها مواد تدريس وتعلُّم 

ووثائق حبثية.

فيما يتعلق مبمارسات ومنهجيات التدريس والتعلم: )ج(

حيترم  أسلوب  أي  اإلنسان،  وحقوق  يتماشى  تدريس  أسلوب  اعتماد  ’1’
حقوق اإلنسان لكل متعلِّم ويكَفل كرامته واعتزازه بذاته، ويراعي أيضًا 

الثقافية؛  االعتبارات 

وتشجع  الطالب  قدرات  ُتنمي  املتعّلم  حمورها  وُنُهج  أساليب  اعتماد  ’2’
مشاركتهم النشطة، إىل جانب أنشطة تشجع التفكري النقدي واستكشاف 

رؤى بديلة؛ 

هبا  وااللتزام  فيها  والبحث  اإلنسان  دراسة حقوق  التخصصات  املتعددة  الربامج  تتضمن  )20(
من زوايا ختصصية خمتلفة مثل الفلسفة وِعلم االجتماع واللغات والقانون الدويل واملحلي 
وما إىل ذلك. وتقوم الربامج املشتركة بني التخصصات على جتاوز احلدود الفاصلة بني 
التخصصات وجتميع ُنُهج ومنهجيات دراسة حقوق اإلنسان والبحث فيها وااللتزام هبا يف 

إطار رؤية متكاملة جديدة.
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ن املتعلمني من فهم نظريات حقوق اإلنسان  تطبيق منهجيات تعلُّم جتريبية متكِّ ’3’
وتطبيقها يف حياهتم وجتارهبم، مبا يف ذلك البحوث و/أو اخلدمات املجتمعية؛ 

القيام، لدى التخطيط لتدريس حقوق اإلنسان، بتحديد مهارات وكفاءات  ’4’
حقوق اإلنسان املفروض اكتساهبا وإعطاء أمهية مساوية لنواتج التعلُّم اإلدراكية 

)املعارف واملهارات( واالجتماعية/العاطفية )القيم واملواقف والسلوك(؛ 

إقرار نظام لضمان نوعية التعليم العايل يكون متسقًا مع مبادئ حقوق اإلنسان  ’5’
واستحداث آليات خاصة لضمان نوعية التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان.

فيما يتعلق بدعم وموارد التدريس والتعلُّم: )د(

إقامة مراكز موارد وتدريب يف جمال حقوق اإلنسان وتطوير تلك املراكز  ’1’
برامج  تعزيز  أو  إقرار  تشجيع  أجل  من  العايل  التعليم  مؤسسات  داخل 
ودورات التدريب املستدامة يف جمال حقوق اإلنسان وضمان نوعيتها، فضاًل

عن توفري مرافق للدراسات والبحوث املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ 

تيسري الوصول إىل مستجدات تكنولوجيا املعلومات ألغراض النقاش وإقامة  ’2’
مواقع  موارد يف  اإلنسان، واستحداث  معلومات حقوق  وتبادل  الشبكات 
اإلنترنت  على  التعلُّم  وبرامج  اإللكتروين  التعلُّم  وتيسري  وإقرار  اإلنترنت 
واملنتديات اإللكترونية وعقد املؤمترات الشبكية وإعداد برامج التعلُّم من ُبعد؛ 

تشجيع املِنح الدراسية باعتبارها وسائل لتشجيع التثقيف والتدريب يف جمال  ’3’
حقوق اإلنسان.

البحوث )ج(
التفكري  وتشجيع  جديدة  معارف  بلورة  يف  أساسيًا  دورًا  العايل  التعليم  يؤدي  -29
البحوث،  خالل  من  العايل،  التعليم  يكون  أن  وينبغي  اإلنسان.  حقوق  جمال  يف  النقدي 
منها  بطرق  وذلك  اإلنسان،  حقوق  جمال  يف  التثقيف  وممارسات  لسياسات  النرباس  هو 

التالية: االستراتيجيات 

مبتكرة  وأدوات  منهجيات  استحداث  يف  املساِهمة  البحوث  تشجيع  )أ(
املمارسات  وتقييم  حتليل  على  أيضًا  باالعتماد  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  للتثقيف  وفعالة 
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نتائجها  ونشر  البحوث  تلك  يف  واالستثمار  التقييم،  وعمليات  الِعَبر  واستخالص  القائمة 
على نطاق واسع؛

اإلنسان والصكوك  مبادئ حقوق  بُسبل جتسيد  املتعلقة  البحوث  تشجيع  )ب(
السياسات والربامج احلكومية واملمارسات  اخلاصة حبقوق اإلنسان يف أشكال ملموسة )مثل 
التجارية واملبادرات املجتمعية والقواعد االجتماعية الثقافية( واالستثمار يف تلك البحوث باعتبار 

ذلك برناجمًا حبثيًا عامًا؛

تقييم ومجع ونشر أمثلة على املمارسات احلسنة يف التثقيف يف جمال حقوق  )ج(
اإلنسان يف التعليم العايل وعلى مستويات أخرى؛

املعلومات بني  التعاون وتبادل  لتيسري  إقامة ِصالت وشراكات وشبكات  )د(
منظمات  من  احلكومية وغريها  واملنظمات غري  العايل  التعليم  مؤسسات  من خمتلف  الباحثني 
الدولية، والتعاون على وضع  الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات  املدين واملؤسسات  املجتمع 

مشاريع حبثية بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛

إقامة وتطوير مراكز املوارد واملكتبات اخلاصة حبقوق اإلنسان اليت تؤدي  )ه(
دورًا يف بناء القدرات وتوفر مرافق لدراسات وحبوث حقوق اإلنسان، والتأكد من كيفية دعم 

تلك املرافق بصورة أفضل؛

البحوث  لتشجيع  وسيلة  باعتبارها  الزمالة  وِمَنح  الدراسية  املَِنح  تشجيع  )و(
املتصلة حبقوق اإلنسان؛

املشاركة يف الدراسات االستقصائية والدراسات املقارنة الدولية. )ز(

بيئة التعلم )د(
من املهم يف سياق التعليم العايل التشديد على أن يتمّتع أعضاء املجتمع األكادميي،  -30
بصفتهم الفردية أو اجلماعية، باحلرية يف تكوين املعارف واألفكار وتطويرها ونقلها من خالل 
الكتابة.  أو  اإلبداع  أو  اإلنتاج  أو  التوثيق  أو  املناقشة  أو  الدراسة  أو  التدريس  أو  البحوث 
وتتضمن احلرية األكادميية حرية األفراد يف التعبري بال قيود عن آرائهم يف املؤسسات أو النظم 
اليت َيعملون فيها، ويف أداء وظائفهم دون متييز أو خوف من قمع الدولة أو أي جهة فاِعلة 
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اإلنسان  حقوق  جبميع  والتمتع  التمثيلية،  أو  املهنية  األكادميية  اهليئات  يف  واملشاركة  أخرى، 
.)21(

املعترف هبا دوليًا مما ينطبق على غريهم من األفراد يف النظام القانوين ذاته)27(

التعليم العايل يعين ضمنًا أن  التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف مؤسسات  ودمج  -31
تسعى تلك املؤسسات ألن تكون أماكن يعيش فيها األفراد حقوق اإلنسان وميارسوهنا. وحتقيقًا 
وممارساهتا  العايل  التعليم  ملؤسسات  التعليمية  األهداف  اتساق  ضمان  من  بد  ال  الغاية،  هلذه 

وتنظيمها مع مبادئ حقوق اإلنسان بوسائل منها االستراتيجيات التالية:
بلورة إعالنات سياساتية صرحية ومشتركة، مثل مواثيق حقوق ومسؤوليات  )أ(
الطالب وهيئات التدريس؛ ومدونات قواعد السلوك من أجل مؤسسات تعليم عاٍل خالية من 
البدين، على أن تتضمن تلك املدونات  العنف واالعتداء اجلنسي والتحرش اجلنسي والعقاب 
بالقبول  يتصل  فيما  التمييز  العنف؛ وسياسات عدم  والتعامل مع  املنازعات  لتسوية  إجراءات 

واملنح الدراسية والتقدم والترقية والربامج اخلاصة واألهلية والفرص؛
خبصوص  القيادة  من  صرحية  بوالية  التدريس  هيئات  ُتكلَّف  أال  ضمان  )ب(
التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان فحسب، بل أن تتاح هلا أيضًا فرص بلورة وتنفيذ ممارسات 

حسنة مبتكرة يف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛
يدرسون  من  جلميع  اإلنسان  حقوق  وحتترم  حتمي  سياسات  اعتماد  )ج(
املكتبات  يف  العاملني  )مثل  املؤسسات  تلك  يف  الدعم  وملوظفي  العايل  التعليم  مؤسسات  يف 

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

اخلاصة وتنفيذ مصاحلهم والتوسط فيها والدفاع عنها؛
تعزيز الدور األعم الذي تؤديه مؤسسات التعليم العايل يف توعية  )ه(
املهرجانات  مثل  خاصة،  أنشطة  تنظيم  خالل  من  وذلك  اإلنسان،  حبقوق  الناس 
واملؤمترات واملعارض، بالتعاون مع جمموعات الشباب واملجتمع املدين واحلكومات 

املحلية وما إىل ذلك؛

املتعلقة  املجتمعية  واخلدمات  املقررة  غري  الطالبية  املشاريع  تنفيذ  تيسري  )و(
بقضايا حقوق اإلنسان، مثل إقامة مكاتب للمشورة القانونية املجانية أو التمرن لدى املنظمات 

غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان أو غريها من اجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين.

العام رقم 13)1999(، التعليق  والثقافية،  االقتصادية واالجتماعية  باحلقوق  املعنية  اللجنة  )21(
الفقرة 39.
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التعليم والتطوير املهين هليئات التدريس يف التعليم العايل )ه (
ومهاراهتا  اإلنسان  حقوق  قيم  نقل  عن  رئيسية  مسؤولية  التدريس  هيئات  تتحمل  -32
أو يف دورها كمثال حيتذى.  املهنية  أداء مسؤولياهتا  ومواقفها وروحها وممارساهتا، سواًء يف 
لذلك فإن االعتراف مبركزها املهين واحترامه إىل جانب توفري التدريب املناسب هلا يف جمال 

حقوق اإلنسان أمور ال غىن عنها.

تعليم  سياق  يف  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  للتثقيف  التصدي  استراتيجيات  وتتضمن  -33
هيئات التدريس يف التعليم العايل وتطويرها املهين ما يلي:

وضع مقررات للتدريب قبل اخلدمة وأثناءها على التثقيف يف جمال حقوق  )أ(
اإلنسان تتضمن العناصر التالية:

العاملي وترابطها وعدم  معرفة حقوق اإلنسان وفهمها مبا يف ذلك طابعها  ’1’
قابليتها للتجزئة وآليات محايتها؛ 

نظريات حقوق اإلنسان متعددة التخصصات واملشتركة بني التخصصات؛  ’2’

النظريات التعليمية اليت يقوم عليها التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف  ’3’
ذلك الروابط بني التعليم النظامي والتعليم غري النظامي والتعليم الالنظامي؛ 

منهجيات التدريس والتعلم اخلاصة بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ودور  ’4’
هيئات التدريس؛ 

حتلي هيئات التدريس مبهارات اجتماعية وأساليب قيادة تتسم بالدميقراطية  ’5’
واالتساق مع مبادئ حقوق اإلنسان؛ 

التصدي  منها  ميادين  يف  ومسؤولياهتم  والطالب  التدريس  هيئات  حقوق  ’6’
لقضايا حقوق اإلنسان يف املؤسسة؛ 

توفري معلومات عن املواد التعليمية املتوافرة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،  ’7’
وبناء قدرة هيئات التدريس يف التعليم العايل على مراجعة تلك املواد واالختيار 

منها واستحداث مواد جديدة.
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وضع منهجيات التدريب املناسبة واستخدامها: )ب(

اعتماد أساليب تدريب مناسبة للمتعلمني الكبار، ال سيما النهج اليت حمورها  ’1’
املتعلم، واالهتمام بشحذ العزائم واالعتزاز بالنفس والنمو العاطفي مبا يؤدي 

إىل التوعية بالقيم والسلوك؛ 

تطبيق أساليب مناسبة للتدريب على التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، مثل  ’2’
واملمارسة،  والتجربة  والتعاون  واملحاورة  املشاركة  على  القائمة  األساليب 
واختبار  العملية؛  باملمارسة  النظرية  وربط  الثقافية؛  االعتبارات  مراعاة  مع 

التقنيات املكتسبة يف ظروف العمل وخباصة يف قاعة الدراسة. 

وضع موارد ومواد التدريب املناسبة ونشرها: )ج(

جمال  التثقيف يف  على  التدريب  يف  احلسنة  املمارسات  وتبادل  ونشر  مجع  ’1’
حقوق اإلنسان؛ 

تقييد ونشر منهجيات التدريب اليت تضعها املنظمات غري احلكومية وسائر  ’2’
قطاعات املجتمع املدين؛ 

استحداث مواد تدريب يف إطار أنشطة التدريب أثناء اخلدمة؛  ’3’

استحداث مواد وموارد إلكترونية. ’4’

إقامة الشبكات والتعاون بني خمتلف القائمني بالتعليم والتدريب؛ )د(

الترويج ألنشطة التثقيف والتدريب وعمليات التبادل الدولية واملشاركة فيها؛ )ه(

الذايت وآراء املتدربني يف مدى  التقييم  التدريب مبا يف ذلك  تقييم أنشطة  )و(
مالءمة األنشطة التدريبية وفائدهتا وتأثريها.

اجلهات الفاعلة -3
العمل على عاتق وزارات  برنامج  اجلزء من  تنفيذ هذا  الرئيسية عن  املسؤولية  تقع  -34
التعليم أو التعليم العايل، وهي تعمل بالتعاون مع إدارات حكومية معنية أخرى )مثل وزارات 
التعليم العايل ومعاهد التدريب املختصة. وتتباين مستويات مسؤولية كل  املالية( ومؤسسات 

منها حبسب درجة االستقالل املؤسسي. 
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وسيتعني على اجلهات الفاعلة املذكورة العمل عن كثب مع مؤسسات ومنظمات  -35
وطنية عديدة منها:

نقابات هيئات التدريس يف التعليم العايل؛ )أ(
احتادات ورابطات الطالب؛ )ب(

اهليئات التشريعية، مبا يف ذلك اللجان الربملانية واألفرقة االستشارية املعنية  )ج(
بالتعليم والتنمية وحقوق اإلنسان/التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛

املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان مثل أمانات املظامل وجلان حقوق اإلنسان؛ )د(

اجلامعات  توأمة  شبكات  يف  تشارك  اليت  املعنية  العايل  التعليم  مؤسسات  )ه(
)22(؛

وبرنامج الكراسي اجلامعية لليونسكو)28(

شبكات الكليات واجلامعات الوطنية؛ )و(
اللجان الوطنية لليونسكو؛ )ز(
معاهد البحوث التربوية؛ )ح(

مراكز أو معاهد املوارد والتدريب الوطنية واملحلية املعنية حبقوق اإلنسان،  )ط(
مبا فيها تلك التابعة ملؤسسات التعليم العايل؛

كليات تدريب هيئات التدريس يف التعليم العايل، حيثما وجدت تلك الكليات؛ )ي(
املنظمات غري احلكومية. )ك(

وتشمل اجلهات املعنية األخرى الواجب إشراكها يف هذا الصدد ما يلي: -36

وسائط اإلعالم؛ )أ(
املؤسسات الدينية؛ )ب(

قادة املجتمع املحلي ومؤسسات املجتمع املحلي؛ )ج(
الشعوب األصلية واألقليات؛ )د(

قطاع الشركات. )ه(

هتتم مشاريع توأمة اجلامعات/الكراسي اجلامعية لليونسكو بأنشطة التدريب والبحث  )22(
التعليم  مثل  اليونسكو  باختصاص  املشمولة  الرئيسية  املعرفية  احلقول  مجيع  وتغطي 
وحقوق اإلنسان والتنمية الثقافية والبيئة وما إىل ذلك. واجلهات املستفيدة الرئيسية من 
هذا الربنامج هي مؤسسات التعليم العايل يف البلدان النامية والبلدان املارة مبرحلة انتقالية.
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بإنفاذ  املكلفني  واملوظفني  املدنيني  املوظفني  تدريب  تشجيع  إجراءات  دال-
القانون والعسكريني يف جمال حقوق اإلنسان

يركز الفرع دال من خطة العمل هذه على توفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان  -37
الفاعلة احلكومية،  اجلهات  الذين يضطلعون، بصفتهم من  البالغني  املهنيني  لطائفة واسعة من 
مبسؤولية حمددة عن احترام ومحاية وإعمال حقوق اإلنسان لألفراد املشمولني بواليتهم. ومن 

بني هؤالء الفئات التالية:

واهلياكل  الوطنية  القوانني  فئة ميكن، حبسب  )23(، وهم 
املدنيون)29( املوظفون  )أ(

وإداراهتا  احلكومة  وزارات  من  السياسات  وواضعي  املسؤولني  تتضمن  أن  احلكومية، 
والدبلوماسيني واملوظفني يف احلكومة املحلية والبلديات فضاًل عن الوكاالت املالية واالقتصادية 

واملدرسني والعاملني يف مهن الصحة العامة ويف احلقل االجتماعي؛ 

ل »خدمة مدنية )انظر مقال البنك الدويل  ال يوجد تعريف متفق عليه دوليًا ملا يشكِّ )23(
”Civil Service Law & Employment Regimes”, 26 April 2001، املتاح على 

املوقع:
.)http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/civilservicelaw.htm

وخيتلف مفهوم وتعريف »اخلدمة املدنية« و»املوظف املدين« اختالفًا واسعًا من بلد 
إىل آخر وفقًا للقوانني الوطنية واهلياكل احلكومية. انظر مثاًل موسوعة منظمة العمل 

الدولية، الطبعة السادسة، 2008 )املتاح على املوقع
:)http://www.ilo.org/public/libdoc/ILO-Thesaurus/english/index.htm

يقصد مبصطلح »اخلدمة املدنية« »الفروع املهنية الدائمة لإلدارة احلكومية، باستثناء 
املنتخبني« ومبصطلح »املوظف املدين«  العسكري والقضائي والسياسيني  الفرعني 
»موظف يف اإلدارة العامة«. وعادة ما يستخدم هذا املصطلح لإلشارة إىل املوظفني 
البنك الدويل،  يف احلكومة املركزية املدنية أو احلكومة املدنية دون الوطنية )انظر 
املرجع املذكور أعاله(. وتبيِّن البحوث أن هذه الفئة ميكن أن تتضمن موظفني من 
وزارات احلكومة وإداراهتا ومن الوكاالت التنفيذية واحلقل الدبلوماسي واحلكومة 
املالية واالقتصادية والضريبية، ويف  البلديات والوكاالت  أو  املدن  املحلية وجمالس 
العام  التعليم  نظام  يف  العاملني  املدرسني  أيضًا  تتضمن  أن  ميكن  احلاالت،  بعض 

وموظفي املستشفيات العمومية )قائمة غري مستوفاة(.
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)24(، أي الشرطة وموظفو السجون ودوريات 
املسؤولون عن إنفاذ القانون)30( )ب(

احلدود فضاًل عن قوات األمن واجليش عندما يعهد إليها بسلطات الشرطة؛

العسكريون. )ج(

وتضطلع الفئات املهنية املذكورة آنفًا بأدوار ومسؤوليات خمتلفة كثريًا، كما تتباين  -38
ثقافاهتا املؤسسية والتنظيمية وتطبَّق عليها معايري دولية حمددة يف جمال حقوق اإلنسان. وسيقتصر 
املتعلقة هبذه املهن  العامة  الفرع، نظرًا إىل سعة نطاقه، على تقدمي بعض االستراتيجيات  هذا 

مشفوعة من حني إىل آخر بأمثلة حمددة. 

معلومات أساسية -1
تستند خطة العمل، يف جانبها املتصل باملوظفني املدنيني واملوظفني املكلفني بإنفاذ  -39
الرئيسية  العاملي حلقوق اإلنسان، وإىل املعاهدات الدولية  القانون والعسكريني، إىل اإلعالن 
الدويل  والعهد  والسياسية،  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  فيها  مبا  اإلنسان  حلقوق 
مجيع  على  للقضاء  الدولية  واالتفاقية  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص 
العقوبة  أو  املعاملة  من ضروب  وغريه  التعذيب  مكافحة  واتفاقية  العنصري،  التمييز  أشكال 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية 
أسرهم،  وأفراد  املهاجرين  العمال  مجيع  حقوق  حلماية  الدولية  واالتفاقية  الطفل،  حقوق 

واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
وعالوة على ذلك، وضعت األمم املتحدة سلسلة من الصكوك الدولية األخرى، مثل  -40
التوصيات واملبادئ األساسية ومدونات قواعد السلوك وما إىل ذلك، وهي صكوك تقدِّم املزيد من 
التوجيهات املفصلة إىل بعض الفئات املهنية إلرشادها يف أداء مهامها وفقًا ملعايري حقوق اإلنسان. 

وعلى سبيل املثال، تتضمن تلك الصكوك يف حالة املسؤولني عن إنفاذ القانون ما يلي: -41

مدونة قواعد سلوك موظفي إنفاذ القانون؛  	
املوظفني  قبل  من  النارية  واألسلحة  القوة  باستخدام  املتعلقة  األساسية  املبادئ  	

املكلفني بإنفاذ القانون؛
إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة؛ 	

من  و)ب(  1)أ(  املادة  انظر  القانون  إنفاذ  عن  للمسؤولني  تعريف  على  لالطالع  )24(
على  متاحة  املدونة  Code of Conduct for Law Enforcement Officials وهذه 

.http://www2.ohchr.org/english/law/codeofconduct.htm املوقع:
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إعالن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ 	
القانون  نطاق  خارج  اإلعدام  لعمليات  الفعالني  والتقصي  باملنع  املتعلقة  املبادئ  	

واإلعدام التعسفي واإلعدام بإجراءات موجزة؛
املبادئ املتعلقة بالتحقيق والتوثيق الفعالني فيما يتصل حباالت التعذيب واملعاملة  	

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري السجنية )قواعد طوكيو(؛ 	

ملعاملة  النموذجية  الدنيا  )القواعد  والسجناء  املحتجزين  مبعاملة  املتعلقة  الصكوك  	
السجناء، واملبادئ األساسية ملعاملة السجناء، وجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع 

األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن(؛
الصكوك املتعلقة بقضاء األحداث )مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جناح األحداث   	
)مبادئ الرياض(، وقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث 
)قواعد بيجينغ(، وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث املجردين من حريتهم، 

واملبادئ التوجيهية املتعلقة باإلجراءات اخلاصة باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية(.
وباملثل، تطبَّق معايري دولية حمددة حلقوق اإلنسان على اخلدمة املدنية أو اجليش. -42

االستراتيجيات -2

سياسات التدريب وغريها من السياسات ذات الصلة )أ(
جيب أن يكون التدريب مدعومًا ومرتبطًا بوضوح بالسياسات والقواعد ذات الصلة  -43
يف املنظمة أو املؤسسة اليت ينتمي إليها املتدربون كي حيقق التدريب األثر املنشود على نطاق 
السلوك واألداء املهين. وخبصوص املوظفني املدنيني واملسؤولني عن إنفاذ القانون والعسكريني 

ميكن اعتماد االستراتيجيات التالية:
أهنا  من  للتأكد  وأثناءها  اخلدمة  قبل  التدريب  سياسات  يف  النظر  إعادة  )أ(
)25(، وجعل دورات التدريب املخصصة يف جمال حقوق 

تتضمن التدريب يف جمال حقوق اإلنسان)31(
اإلنسان إجبارية يف مرحلة التدريب قبل اخلدمة؛

تشجيع اعتماد سياسة شاملة للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان فيما يتصل  )ب(
بالتدريب قبل اخلدمة وأثناءها، على أن يكون ذلك التدريب شرطًا إلزاميًا للتأهيل والترقية املعنّيني؛

املوظفني  العامة رقم 13)1993( بشأن تدريب  التوصية  الفقرة 3 من  انظر مثاًل  )25(
املكلفني بإنفاذ القانون يف جمال محاية حقوق اإلنسان والصادرة عن جلنة القضاء على 

التمييز العنصري.
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يتحلون  موظفني  تدريب  وخاّصة  تعيني  إىل  ترمي  سياسات  اعتماد  )ج(
بالكفاءات املناسبة للتعامل مع الفئات الضعيفة اليت قد ُتعىن هبا تلك املهن، مثل األطفال والنساء 

واألقليات واألشخاص املعوقني والشعوب األصلية وما إىل ذلك؛ 

فيما يتعلق بإضفاء طابع مؤسسي على التدريب يف جمال حقوق اإلنسان: )د(

ال ينبغي ترمجة االلتزام بتدريب املوظفني املدنيني واملوظفني املكلفني بإنفاذ  ’1’
تدريبية  دورات  جمرد  إىل  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  والعسكريني  القانون 
وحيدة ال ثاين هلا لفائدة موظفني خمتارين بل ينبغي تشجيع إرساء هيكل 
تدريب وطين عتيد يشارك فيه القطاع املعين وكذا قطاعات املجتمع اليت 

يفترض أن خيدمها؛  

إعادة النظر يف مجيع املقررات القائمة والتدريب قبل اخلدمة وأثناءها هبدف  ’2’
إدراج مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان صراحة يف مجيع املواد ذات الصلة، 
فضاًل عن بلورة دوَرات تدريبية خاصة يف جمال حقوق اإلنسان حسب ما 

هو مناسب؛ 

كليات  يف  االندماج  كامل  يكون  اإلنسان  حلقوق  مركز  إنشاء  تشجيع  ’3’
الشرطة  تدريب  وكليات  احلكومة  ومدارس  املدنيني  املوظفني  تدريب 

وأفراد اجليش؛ 

إعطاء األولوية عند اإلمكان لتدريب املدربني، أي األفراد املكلفني بالتدريب  ’4’
إىل  العودة  بعد  املعارف  نشر  أو  املواد  وبإعداد  اإلنسان  حقوق  جمال  يف 
أثر  يتضاعف  النحو  هذا  وعلى  عملهم.  مقار  أو  منظماهتم  أو  مؤسساهتم 
برامج  تتضمن  أن  ينبغي  املدربني،  تدريب  حالة  ويف  التدريب.  برنامج 
وتصميمه  أعاله(  )انظر  التدريب  منهجية  بشأن  دورات  أيضًا  التدريب 

)الدروس واملواد(؛ 

النظر يف توفري حوافز خاصة ملختلف الفئات املهنية لتشجيع مشاركتها يف  ’5’
برامج التدريب يف جمال حقوق اإلنسان؛ 

إنشاء آلية للتقييم وقياس األثر فيما يتصل بالتدريب املؤسسي يف جمال حقوق  ’6’
اإلنسان وفقًا لنظام كل دولة.



36

مبا أن التدريب ال ينبغي أن يكون جهدًا معزواًل وإمنا جزءًا من استراتيجية  )ه(
بناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان، من املهم أن تكون السياسات واللوائح اخلاصة باملهنة 
حمل استعراض أيضًا للتأكد من عدم تضارهبا مع معايري حقوق اإلنسان ومن أهنا تشجع بالتحديد 
مسامهة املهنة يف إعمال حقوق اإلنسان. وميكن أن تتضمن تلك السياسات نظام حتّر دقيق كي 
ُيستبعد من اخلدمة املدنية وإنفاذ القانون واجليش املرشحون الذين ال يلتزمون مببادئ حقوق 
اإلنسان، وسياسات لتعيني وتقييم وتعويض وتأديب املوظفني املدنيني واملوظفني املكلفني بإنفاذ 
املتمثلة  اإلنسان  حقوق  مبادئ  مع  متمشية  السياسات  تلك  تكون  أن  على  واجليش  القانون 
التمييز  والشفافية، وسياسات حتظر  واإلنصاف  والكرامة  واالحترام  التمييز  املساواة وعدم  يف 
والتحرش اجلنسيني، ولوائح بشأن مهام مهنية حمددة ميكن أن تؤثر على حقوق اإلنسان تأثريًا 
خاصًا )كما يف حالة املسؤولني عن إنفاذ القانون، إذ خيضعون ألوامر دائمة ميكن أن تشمل 

استعمال القوة واألسلحة النارية أو االستجابة السريعة والفعالة حلاالت العنف ضد املرأة(.

عمليات التدريب وأدواته )ب(
تشمل االستراتيجيات الرامية إىل ضمان فعالية التدريب املقدم يف جمال حقوق اإلنسان  -44
إىل مجاهري البالغني مثل املوظفني املدنيني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون والعسكريني ما يلي:

جمال  يف  تدريب  وضع  وممارساته،  التدريب  مبنهجية  يتصل  فيما  ينبغي،  )أ(
)26(، على حنو ما تبينه الدراسات املتعلقة 

حقوق اإلنسان يكون قائمًا على مبادئ منهجية معينة)32(
بتعلم الكبار والتجارب. ويشمل ذلك ما يلي:

خصوصية تعلقه جبمهور حمدد ’1’  

املناسبة  بالطريقة  وموجهًا  مباشرة  بصفة  مصوبًا  التدريب  يكون  أن  جيب 
الرعاية الصحية أو  بالعاملني يف  أم  بالشرطة  أتعلق األمر  املقصود سواًء  حنو اجلمهور 
بالدبلوماسيني أو بأفراد اجليش أو باملهنيني العاملني يف حقل التنمية أو فئات أخرى. 
ويستدعي التدريب التشاوري تقييمًا تشارك فيه املؤسسة أو الفئة املقصودة بالتدريب. 
وينبغي تنظيمه هبدف إجراء حتليل للواجبات والتجارب والتطلعات املهنية واخللفيات 
والطموحات الشخصية للمشاركني فيه، فضاًل عن مستوى معارفهم ومهاراهتم يف جمال 
حقوق اإلنسان؛ ووضع أهداف تعلم حمددة )التحوالت املنشودة بعد التدريب يف معارف 

Human Rights انظر منشور مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املعنون )26(
Training – A Manual on Human Rights Training Methodology )United

.)Nations Publications, no Sales No
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املشاركني ومواقفهم وسلوكهم ومهاراهتم(؛ وتصميم استراتيجية تقييم وخباصة حتديد 
كيفية قياس مدى بلوغ أهداف التعلم؛ وتقييم األنشطة األخرى اليت ينبغي تنفيذها؛

حمتوى مفيد وعملي ’2’  

يترتب على املبدأ السابق تركيز حمتوى التدريب على معايري حقوق اإلنسان 
وممارساهتا املرتبطة ارتباطًا مباشرًا حبياة املتدربني اليومية. وال حتتاج الفئات املهنية 
إىل معرفة ماهية حقوق اإلنسان فحسب بل أيضًا إىل فهم كيفية تطبيقها يف الواقع 
العملي. لذلك ينبغي أن يكون حمتوى التدريب مصممًا وفقًا لوظائف الفئة املهنية 
املعنية ولكيفية تطبيق حقوق اإلنسان يف أداء تلك الوظائف، وأن يركز أيضًا على 

)27(؛
قضايا حقوق اإلنسان اليت ُيرجح أن تواجهها تلك الفئة)33(

تقنيات التدريب القائم على املشاركة والتوعية ’3’  

ينبغي أن تستند برامج التدريب إىل جمموعة متنوعة من تقنيات تدريب الكبار 
اإلبداعية والقائمة على املشاركة لضمان اخنراط املتعلمني فيها اخنراطًا نشطًا. وتشمل 
تلك التقنية استثارة األفكار واملحاكاة والعمل يف جمموعات ودراسات احلاالت وحلقات 
النقاش والرحالت امليدانية مع إمكانية استخدام الوسائل السمعية البصرية. وميكن أن 
تؤدي التمارين املصممة تصميمًا حسنًا إىل توعية املتدربني بإمكانات مسامهتهم يف 
)28( أو العرقي 

سلوك ينتهك حقوق اإلنسان )مثل إذكاء وعي املتدرب بالتحيز اجلنساين)34()
يف مواقفه أو سلوكه( وكذا قيامهم بتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها؛

ع الدول على وضع وتنفيذ برامج تدريبية للموظفني املكلفني  على سبيل املثال، ُتَشجَّ )27(
بإنفاذ القانون واملوظفني املعنيني باهلجرة واحلدود واملدعني العامني ومقدمي اخلدمات، 
يتصل  وما  األجانب  وكراهية  العنصري  والتمييز  بالعنصرية  وعيهم  إرهاف  هبدف 
بذلك من تعصب )انظر الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان، الفقرة 75(. 
وسيحتاج املوظفون املعنيون مبسائل اهلجرة أو الذين هم على اتصال بالعمال املهاجرين 
العمال  الدولية حلماية حقوق مجيع  االتفاقية  التعود على حمتوى  وأفراد أسرهم إىل 

املهاجرين وأفراد أسرهم. 
من املهم اإلشارة إىل أن جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة أفادت، يف الفقرة 24)ب(  )28(
من توصيتها العامة رقم 19)1992( بشأن العنف ضد املرأة، بأن تدريب املكلفني 
بإنفاذ القانون وغريهم من املوظفني احلكوميني على اإلحساس بتمايز اجلنسني أمر 

أساسي لفعالية تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
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التعلم بني النظراء ’4’  

ميكن حتقيق إجنازات أكرب بكثري من خالل هنج التعلم بني النظراء الذي 
جيري يف إطاره مثاًل تدريب الشرطة وأفراد اجليش من قبل نظرائهم خبالف منوذج 
املتدربني على  النهج اضطالع  املقتصر على األستاذ والطالب. ويكفل هذا  التعلم 
الثقافة املهنية اخلاصة بكل فئة من اجلمهور. ويف اآلن ذاته ينبغي أن حيظى املهنيون 
معايري  بيان  يكفل  مبا  اإلنسان،  حقوق  يف  خرباء  من  والدعم  بالتوجيه  املدربون 
حقوق اإلنسان بصورة كاملة ومتسقة على امتداد عملية التدريب. كذلك ميكن 
ترويج أنشطة التدريب وعمليات تبادله الدولية يف صفوف األفراد املنتمني إىل الفئة 

املهنية ذاهتا؛

دور االعتزاز بالنفس ’5’  

يقدم املتدربون البالغون إىل التدريب خرباهتم املهنية وجتارهبم العملية اليت 
ينبغي االعتراف هبا واالستفادة منها يف التدريب. لذلك ينبغي أن حيرص املتدربون 
على إضفاء جو يسهل فيه تبادل اخلربات والتجارب وُيعترف فيه مبعارف املتدربني 

املهنية وُيشجع االعتزاز باملهنة على حنو يعكس مبادئ حقوق اإلنسان.

باملوظفني  خاص  حمتوى  وضع  التدريب  مبحتوى  يتصل  فيما  ينبغي  )ب(
املدنيني وآخر باملكلفني بإنفاذ القانون وآخر بالعسكريني، على حنو يعكس اختالف أدوارهم 

ومسؤولياهتم وثقافاهتم املؤسسية/التنظيمية، وذلك على النحو التايل:

يف  كبري  حد  إىل  خمتلفًا  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  التدريب  حمتوى  يكون  ’1’
حالة املوظفني املدنيني، وهم فئة ميكن أن تشمل طائفة متنوعة من املهنيني 
العاملني يف  ه تدريب  الفقرة 37)أ( أعاله(. فعلى سبيل املثال، يوجَّ )انظر 
الضعيفة  الفئات  اإلنسان حنو محاية  جمال حقوق  )29( يف 

االجتماعي)35( احلقل 
مثل األطفال والنساء واملسنني واملعوقني والسجناء والالجئني واملهاجرين، 
هتدد  عندما  احلماية  ضمان  االجتماعي  احلقل  يف  العاملني  على  يتعني  إذ 

See OHCHR, Human Rights and Social Work: a Manual for Schools of Social )29(
Work and the Social Work Profession )United Nations publication, Sales No. E.94.
.)XIV.4(l
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اخلاصة  اإلنسان  حقوق  العامة  املصلحة  حتقيق  إىل  الراميُة  الدولة  أفعال 
بأولئك األفراد أو تلك الفئات. وميكن أن يركز التدريب املقدم إىل موظفي 
يف  اإلنسان  حقوق  معايري  على  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  املحلية  احلكومة 
بواسطة عمليات سياسية  السلطة  )30(، أي ممارسة 

الرشيدة)36( سياق احلوكمة 
ومؤسسية تتسم بالشفافية وختضع للمساءلة وتشجع املشاركة العامة. وميكن 
منها  أمور  على  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  الدبلوماسيني  تدريب  يركز  أن 
إليهم بضمان  ُيعَهد  أن  إذ ميكن  الدولية،  وآلياهتا  اإلنسان  صكوك حقوق 

مسامهة بلداهنم يف اآللية الدولية حلقوق اإلنسان؛ 

)31( يف جمال حقوق اإلنسان معايري حقوق اإلنسان 
يشمل تدريب الشرطة)37()) ’2’

التحقيق،  أساليب  مثل  الشرطة،  هبا  تقوم  متنوعة  بوظائف  الصلة  ذات 
واستعمال  املحاكمة،  رهن  واالحتجاز  والتوقيف  واحلجز،  والتفتيش 
القوة واألسلحة النارية، والتدخل يف حاالت االضطراب املدين والطوارئ 
يركز  إخل. كما  التجمعات،  لتفقد  القانونية  والتدابري  الداخلية،  والزناعات 
املحتاجة إىل محاية خاصة مثل األحداث  الفئات  أيضًا على  التدريب  هذا 
والنساء واملهاجرين والالجئني واملعوقني. ورهنًا باجلمهور املستهدف، ميكن 
الشرطة  قيادة  اإلنسان يف شؤون  زاوية حقوق  دمج  التدريب  يتضمن  أن 
مدونات  وصياغة  الدائمة  األوامر  إصدار  ذلك  يف  مبا  ومراقبتها،  وإدارهتا 
املنصفة  التعيني  وعمليات  اخلدمة  وأثناء  األويل  والتدريب  السلوك  قواعد 
واخلالية من التمييز وعمليات الفرز املتعلقة باملوظفني اجلدد واستراتيجيات 
سريعة  حتقيقات  بفتح  وااللتزام  التظلم  آليات  وإنشاء  املجتمعي  التنظيم 

وحمايدة يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان؛ 

 See OHCHR, Good Governance Practices for the Protection of HumanRights )30(
.)United Nations publication, Sales No. E.07.XIV.10(l

انظر املجموعة اليت وضعتها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، لتدريب أفراد إنفاذ القانون  )31(
يف جمال حقوق اإلنسان، واليت تتألف من العناصر التالية: حقوق اإلنسان وإنفاذ القانون: 
 Human دليل الشرطة للتدريب على حقوق اإلنسان )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
 Rights and Law Enforcement: a Trainer’s Guide on Human Rights for the

Police )United Nations publication, Sales No. E.03.XIV.1؛ ومعايري وممارسات 
حقوق اإلنسان املوضوعة لكي تستشهد هبا الشرطة:دليل جيب موسع للشرطة عن معايري 

.)E.03.XIV.7 حقوق اإلنسان )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
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 )32(
يعّود التدريب يف جمال حقوق اإلنسان املتدربني من موظفي السجون)38( ’3’

على املعايري الدولية حلقوق اإلنسان املتوخاة يف تشغيل السجون، ويسّهل 
مبهامهم  السجون  موظفي  الضطالع  والفعالة  اإلنسانية  التقنيات  فحص 
القانونية والقضائية يف جمتمع دميقراطي، ويعّد املتدربني لدمج هذه املعلومات 
يتصل  فيما  اإلنسان  معايري حقوق  يتضمن  أن  وميكن  اليومي.  عملهم  يف 
مبرافق السجناء واملحتجزين، وصحة السجناء البدنية والعقلية مبا يف ذلك 
السجناء  من  خاصة  فئات  ومعاملة  البشري/اإليدز،  املناعة  نقص  فريوس 
واملحتجزين مبن فيها األحداث والنساء واملعوقون واملحتجزون يف احلبس 
التأديب  وإجراءات  السجون  وإدارات  السجون،  وسجالت  االحتياطي، 
واإلجراءات  والطعن،  العقاب  وإجراءات  القوة،  واستعمال  والتظلم، 
األسر  ذلك  يف  مبا  اخلارجي،  بالعامل  واالتصال  والشكاوى،  السليمة 
واملحامني واهليئات الطبية، وعمل السجناء )مثل شروط العمل واألجر(، 

والتعليم والترفيه؛ 

حيتاج أفراد اجليش إىل تدريب على القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان  ’4’
اليت ترتبط مبهامهم املتصلة بالزناعات، وكذلك مبهام اجلندي املهين احلديث 
مهام  مطرد  على حنو  تشمل  املهام  هذه  وباتت  احلرب.  تتجاوز شن  اليت 
الطوارئ  حاالت  ظّل  يف  العامة  والسالمة  النظام  وحفظ  املدين  التنظيم 
والتكليف بعمليات حفظ السالم الدولية. ويقتضي أداء هذه املهام بصورة 
فعالة ومهنية وإنسانية معرفة معايري حقوق اإلنسان والتوعية هبا فضاًل عن 
مهارات تطبيقها يف حياة اجليش اليومية. غري أن التدريب العسكري التقليدي 

انظر املجموعة اليت وضعتها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ذات الصلة مبوارد تدريب  )32(
موظفي السجون، وتتألف من العناصر التالية: حقوق اإلنسان والسجون: دليل تدريب 
E.04. املبيع رقم  املتحدة،  األمم  )منشورات  اإلنسان  حقوق  على  السجون  موظفي 

XIV.1(؛ وحقوق اإلنسان والسجون: جمموعة صكوك دولية حلقوق اإلنسان يف جمال 

إقامة العدل )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع E.04.XIV.4(؛ وحقوق اإلنسان 
والسجون: دليل مدريب موظفي السجون يف جمال حقوق اإلنسان )منشورات األمم 
املعايري  اإلنسان والسجون - كتيب عن  E.04.XIV.6(؛ وحقوق  املبيع  املتحدة، رقم 
املبيع  رقم  املتحدة،  األمم  )منشورات  السجون  مسؤويل  اإلنسان ألجل  الدولية حلقوق 

.)E.04.XIV.5
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للزناعات  الدويل  القانون  إىل  إشارة  سوى  كثرية  حاالت  يف  يتضمن  مل 
لعام 1949  اتفاقيات جنيف  القانون اإلنساين(، مبا يف ذلك  املسلحة )أو 
وبروتوكوالهتا اإلضافية. لكن التدريب يف جمال حقوق اإلنسان بالذات ظّل

غائبًا غيابًا ملحوظًا.

املنهجية  تعكس  تدريبية  مواد  إعداد  ينبغي  التدريب،  أدوات  خيّص  فيما  )ج(
املعروضة أعاله. وينبغي استعراض الكتب الدراسية واألدلة املوجودة وتنقيحها لضمان توافقها 

مع مبادئ حقوق اإلنسان ومراعاهتا خصوصية اجلمهور املستهدف.

بيئة التعلُّم والعمل )ج(
ال ميكن أن جيري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان إال يف بيئة ُتماَرس فيها حقوق  -45

اإلنسان. وهلذا الغرض ميكن تنفيذ االستراتيجيات التالية:

مدونات  مثل  ومشتركة  واضحة  سياساتية  بيانات  واعتماد  صياغة  )أ(
قواعد السلوك واألخالقيات املهنية للموظفني واملسؤولني، ومدونات ممارسات املوظفني 
حقوق  ومواثيق  العمل،  ميادين  مجيع  يف  صراحًة  اإلنسان  حقوق  معايري  ُتدِمج  اليت 

ومسؤولياهتم؛ املوظفني 
تشجيع االعتراف واالحتفاء مبا حتقق من إجنازات يف جمال حقوق اإلنسان،  )ب(
وذلك بواسطة األحداث واملباريات واجلوائز واملِنح الدراسية واملكافآت اخلاصة حبقوق اإلنسان؛

املحلية  واحلكومة  القانون  بإنفاذ  املكلفني  املوظفني  بني  التفاعل  تشجيع  )ج(
واجليش واملجتمع بصفة أعم، مبا يف ذلك اعتماد خطط عمل بصفة رمسية )مثل خطط العمل 

الرامية إىل مناهضة العنصرية والتمييز والعنف اجلنساين وما إىل ذلك(.

اجلهات الفاِعلة -3
الوزارات  العمل على عاتق  الفرع من خطة  تنفيذ هذا  الرئيسية عن  املسؤولية  تقع  -46
يتعلق األمر  القانون واجليش )ميكن أن  بإنفاذ  املدنية واملوظفني املكلفني  املسؤولة عن اخلدمة 
مثاًل، حسب الترتيبات املعتمدة يف كل بلد، بوزارة اإلدارة العامة أو وزارة الداخلية أو وزارة 
العدل أو وزارة الدفاع(. وتعمل تلك الوزارات بالتعاون مع إدارات حكومية معنية أخرى )مثل 

وزارات املالية( إىل جانب احلكومة املحلية. 
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وستحتاج اجلهات الفاِعلة املذكورة إىل العمل عن كثب مع مؤسسات ومنظمات  -47
وطنية عديدة منها ما يلي:

كليات تدريب املوظفني املدنيني ومدارس اإلدارة احلكومية ومعاهد تدريب  )أ(
الشرطة واجليش حيثما وِجَدت؛

نقابات املوظفني املدنيني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون؛ )ب(
اهليئات التشريعية املختصة، مبا فيها مثاًل اللجان الربملانية واألفرقة االستشارية  )ج(

املعنية بالشؤون الداخلية والدفاع وحقوق اإلنسان؛
البلديات، ال سيما تلك املنتمية إىل الشبكات واجلمعيات الوطنية واإلقليمية،  )د(

مثل التحالف الدويل للمدن املناِهضة للعنصرية والتمييز التابع لليونسكو؛
املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، مثل أمانة املظامل وجلان حقوق اإلنسان؛ )ه(
املراكز الوطنية واملحلية ملوارد حقوق اإلنسان والتدريب يف جمال  )و(

اإلنسان؛ حقوق 
املنظمات غري احلكومية. )ز(

ومن بني اجلهات املعنية األخرى الواجب إشراكها ما يلي: -48

وسائط اإلعالم؛ )أ(

املؤسسات الدينية؛ )ب(

القادة املجتمعيون ومؤسسات املجتمع املحلي؛ )ج(

الشعوب األصلية واألقليات؛ )د(

قطاع الشركات. )ه(
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عملية التنفيذ الوطين هاء-

خطوات التنفيذ -1
ينبغي للدول األعضاء، لدى تنفيذ خطة العمل هذه، أن تضع أهدافًا واقعية ووسائل  -49

عمل تتوافق مع سياق البلد وأولوياته وقدراته وتقوم على اجلهود الوطنية السابقة.

وُتعرض أدناه أربع خطوات لتيسري عملية التخطيط والتنفيذ والتقييم الوطنية للتثقيف  -50
يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم العايل وتدريب املوظفني املدنيني واملوظفني املكلفني بإنفاذ 
مجيع  مبشاركة  العمليات  تلك  تنفيذ  وينبغي  اإلنسان.  حقوق  جمال  يف  والعسكريني  القانون 

اجلهات الفاِعلة الوطنية املعنية إن أمكن )انظر الفرعني جيم-3 ودال-3 أعاله(.

حتليل احلالة الراهنة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم العايل ولتدريب  اخلطوة 1:
املوظفني املدنيني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون واجليش يف جمال حقوق 

اإلنسان.

اإلجراءات
آخذًا يف االعتبار االستراتيجيات املذكورة يف الفرعني جيم ودال أعاله:

ُتجمع معلومات عن األمور التالية وختضع تلك األمور للتحليل هبدف إعداد دراسة  	
خط أساس وطنية خاصة بكل من املجاالت املعنية )التعليم العايل؛ واملوظفون املدنيون 

:)33
()39()

حبسب الفئة إن أمَكن؛ واملكَلفون بإنفاذ القانون والعسكريون)

احلالة الراهنة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم العايل ولتدريب املوظفني  	
املدنيني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون والعسكريني يف جمال حقوق اإلنسان، مبا 

يف ذلك املبادرات املتخذة بالفعل ومواِطن قصورها والعقبات اليت تعوق تنفيذها؛

السياسات والتشريعات القائمة؛ 	

نظرًا إىل عدد امليادين املستهَدفة واىل تنوع اجِلهات املعنية املشاِركة يف كل منها، ميكن أن  )33(
ُيعهد بدراسة خط األساس لإلدارة القائمة بالتنسيق على الصعيد احلكومي أو أن ُتجري 

اجلهات الفاِعلة املعنية أكثر من غريها بدراسات منفصلة يف كل من امليادين املستهَدفة.
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املمارسات احَلسنة واملوارد واألدوات املوجودة على الصعد املحلي والوطين واإلقليمي؛  	

السياق التارخيي والثقايف الذي ميكن أن يؤثر على التثقيف والتدريب يف جمال حقوق  	
اإلنسان يف تلك امليادين؛

الوطنية حلقوق  )املؤسسات احلكومية واملؤسسات  املشاِركة حاليًا  الفاِعلة  اجلهات  	
يف  األخرى  الفاِعلة  واجلهات  احلكومية  غري  واملنظمات  البحث  ومعاهد  اإلنسان 

املجتمع املدين(؛

اجلهود التكميلية )مثل الربامج اجلامعية املتصلة بالتثقيف يف جمال السلم والتعليم العاملي  	
والتعليم متعدد الثقافات والتعليم من أجل التفاهم الدويل واملواَطنة الدميقراطية وتعليم 

القيم، وبرامج أخالقيات املهن، وغريها(.

املمارسات  وُتبيَّن  بالفعل  القائمة  اإلنسان  التثقيف يف جمال حقوق  مبادرات  د  ُتحدَّ 	
والربامج الفعالة؛

والفرص  والعيوب  املزايا  وبيان  الرئيسية من خالل حتليل  وامليادين  السمات  د  ُتحدَّ 	
والقيود يف امليادين املذكورة؛

اخللوص إىل استنتاجات على مستوى التنفيذ؛ 	

الفرص، كما  انتهاز  املزايا والِعَبر املستخلصة وكيفية  ُينَظر يف كيفية االستفادة من  	
ُينظر يف التدابري الالزمة للتعامل مع العيوب والقيود.

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

العمل على وضع استراتيجية تنفيذ وطنية.
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حتديد األولويات ووضع خطة تنفيذ وطنية، وحتديد األهداف واألولويات  اخلطوة 2:
واقتراح أنشطة التنفيذ )على األقل للفترة 2014-2010(.

اإلجراءات
حتديد األهداف األساسية للتنفيذ يف كل من امليادين املستهَدفة؛ 	

حتديد أهداف باستخدام خطة العمل هذه كمرجع؛ 	

مراعاة  مع  الوطنية،  األساس  خط  دراسات  نتائج  أساس  على  األولويات  حتديد  	
االحتياجات األكثر إحلاحًا و/أو الفرص املتاحة؛

التركيز على التدخالت الفعالة، وإعطاء األولوية للتدابري اليت ستكَفل حدوث تغيري  	
مستدام خبالف األنشطة املخصصة؛

تشجيع بناء التحالفات وأوجه التآزر بني خمتلف اجلهات الفاِعلة؛ 	

حتديد ما يلي: 	

امُلدخالت - ختصيص املوارد املتاحة )البشرية واملالية واآلجال(؛ 	

األنشطة )املهام واملسؤوليات واإلطار الزمين واملعامل(؛ 	

آليات تنسيق استراتيجية التنفيذ الوطنية؛ 	

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

وما إىل ذلك؛

النتائج - النتائج الواجب حتقيقها. 	

النواتج
استراتيجية تنفيذ وطنية. 	
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اخلطوة 3: التنفيذ والرصد.

اإلجراءات
نشر استراتيجية التنفيذ الوطنية بني املصاحل واجلهات املعنية وتنفيذ األنشطة املخططة  	

بالتعاون معها؛

دة؛ رصد التنفيذ بالنظر يف ضوء املعامل امُلحدَّ 	

النواتج
تقرير مرحلي/تقارير مرحلية بشأن استراتيجية التنفيذ الوطنية. 	

اخلطوة 4: التقييم.

اإلجراءات
اعتماد طرائق تقييم ذايت وتقييم مستقل الستعراض التنفيذ باعتبارها وسائل لتحسني  	

األنشطة وتدعيمها؛

التنويه بالنتاج املحققة ونشرها واإلحاطة علمًا هبا. 	

النواتج
تقرير وطين/تقارير وطنية عن نتائج استراتيجية التنفيذ الوطنية؛ 	

توصيات بشأن اإلجراءات املقبلة باالستناد إىل الِعَبر املستخَلصة. 	

التنسيق -2
د إدارة  تقع املسؤولية الرئيسية عن التنفيذ على عاتق احلكومة، اليت ينبغي أن ُتحدِّ -51
الوطنية  التنفيذ  استراتيجية  صياغة  عملية  تنسيق  عن  مسؤولة  اتصال  جهة  لتكون  معنية 
من  وغريها  املختصة  والوزارات  الوحدات  مع  التنسيق  إدارة  وتعمل  ورصدها.  وتنفيذها 
اجلهات الفاِعلة الوطنية املعنية. وتتعاون هذه اإلدارة أيضًا مع الوكاالت الوطنية املسؤولة 
)هيئات  املتحدة  األمم  يف  اإلنسان  حقوق  آليات  إىل  املقدمة  القطرية  التقارير  إعداد  عن 
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تضمني  لضمان  الشامل(،  الدوري  االستعراض  وآلية  اخلاصني  واملقررين   ،)34(
املعاهدات)40(

تلك التقارير التقدم املحرز يف ظل خطة العمل هذه يف ميدان التثقيف والتدريب يف جمال 
اإلنسان. حقوق 

تقاسم  خالل  من  اإلنسان  حلقوق  السامية  املفوضية  مع  التنسيق  إدارة  وتتواَصل  -52
معلومات عن التقدم املحرز وضمان إعداد تقرير التقييم الوطين النهائي للحكومة وتقدميه يف 

هناية املرحلة الثانية.

التعاون والدعم الدوليان واو-
التثقيف  على  الوطنية  القدرات  تعزيز  حنو  الدوليني  واملساعدة  التعاون  توجيه  جيب  -53
والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان دعمًا لالستراتيجية التنفيذية الوطنية. وميكن أن تقدم هذا 

التعاون وهذه املساعدة اجلهات التالية:

)35(، مبا فيها الوكاالت املتخصصة وجامعة األمم املتحدة؛
منظومة األمم املتحدة)41( )أ(

مؤسسات التدريب املهين املنتسبة إىل األمم املتحدة، مثل تلك املعنية بالرفاه  )ب(
االجتماعي، واخلدمات الطبية والصحية، ومنع املخدرات واالجتار هبا، والالجئني واهلجرة وأمن 

احلدود، واإلجراءات اجلنائية؛

انظر »مبادئ توجيهية منسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان،  )34(
مبا يف ذلك مبادئ توجيهية لتقدمي وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها« 

)HRI/GEN/2/Rev.6(، الفقرة 43، على العنوان التايل:
.http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/9th/HRI-GE-2-Rev6.doc

من املهم أن يوضع يف االعتبار أن آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ُتثري بانتظام  )35(
مع الدول األعضاء مسائل التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان. وعلى سبيل املثال، 
ميكن أن تشدِّد هيئات املعاهدات، لدى فحص تقارير الدول األطراف، على التزام تلك 
هذا  تورد  أن  وميكن  اإلنسان،  حقوق  جمال  يف  والتدريب  التثقيف  برامج  بتنفيذ  الدول 
التشديد يف مالحظاهتا اخلتامية؛ أما اآلليات املواضيعية والقطرية ملجلس حقوق اإلنسان 
)مبا فيها اإلجراءات اخلاصة واألفرقة العاملة( فيمكن أن ُتضمِّن تقاريرها التقدم املحرز يف 
التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان؛ وُتثار مسألة التثقيف والتدريب يف جمال حقوق 
اإلنسان أيضًا يف سياق االستعراض الدوري الشامل. وعالوة على ذلك، ُتعىن آلية خاصة 
تابعة لليونسكو برصد تنفيذ توصية اليونسكو لعام 1974 بشأن التربية من أجل التفاهم 
والتعاون والسالم على الصعيد الدويل والتربية يف جمال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.
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جامعة السلم التابعة لألمم املتحدة؛ )ج(

منظمات حكومية دولية أخرى؛ )د(

منظمات حكومية دولية إقليمية؛ )ه(

الشبكات املهنية الدولية واإلقليمية املختصة؛ )و(

الشبكات الدولية واإلقليمية ملؤسسات التعليم العايل؛ )ز(

املنظمات الدولية واإلقليمية غري احلكومية؛ )ح(

املراكز الدولية واإلقليمية ملوارد ووثائق حقوق اإلنسان؛ )ط(

التنمية  ومصارف  الدويل  )البنك  واإلقليمية  الدولية  املالية  املؤسسات  )ي(
اإلقليمية وغريها( وكذلك وكاالت التمويل الثنائي؛

الوكاالت اإلمنائية الثنائية ومتعددة األطراف. )ك(

وال بد أن تتعاون هذه اجلهات الفاِعلة تعاونًا وثيقًا من أجل زيادة املوارد إىل أقصى  -54
حد وتفادي االزدواجّية وضمان التناسق يف تنفيذ خطة العمل هذه.

وميكن للمنظمات واملؤسسات املذكورة آنفًا القيام مبا يلي: -55

دعم احلكومات يف صياغة استراتيجية التنفيذ الوطنية وتنفيذها ورصدها؛ )أ(

العملية،  يف  املشاِركة  األخرى  الوطنية  الفاِعلة  اجلهات  إىل  الدعم  تقدمي  )ب(
ال سيما املنظمات الوطنية واملحلية غري احلكومية والرابطات املهنية ومؤسسات التعليم العايل 

واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وغريها من منظمات املجتمع املدين؛

تيسري تقاسم املعلومات على مجيع املستويات من خالل حتديد املعلومات  )ج(
وكذا  جوائز،  إسناد  طريق  عن  مثاًل  وذلك  ونشرها،  ومجعها  احلسنة  باملمارسات  املتعلقة 

املعلومات املتعلقة باملوارد املتاحة واملؤسسات والربامج القائمة؛

دعم الشبكات القائمة بني اجلهات الفاِعلة يف التثقيف والتدريب يف جمال  )د(
حقوق اإلنسان وتعزيز إقامة شبكات جديدة على مجيع املستويات.



التنسيق والتقييم زاي-
من  الثانية  للمرحلة  الدويل  التنسيق  اإلنسان  حلقوق  السامية  املفوضية  ستكَفل  -56
املتحدة، ال سيما  األمم  منظومة  املختصة من  الكيانات  مع  بالتعاون  العاملي وذلك  الربنامج 
اليونسكو فيما يتصل بالتعليم العايل، وجهات فاِعلة أخرى. وستشجع أيضًا مبادرات إذكاء 

الوعي ذات الصلة.

ويف ختام املرحلة الثانية، سُيجري كل بلد، يف مطلع عام 2015، تقييمًا لإلجراءات  -57
املنفذة يف إطار خطة العمل هذه، وذلك يف ضوء الفروع جيم ودال وهاء على وجه التحديد. 
وسُتدعى الدول األعضاء إىل تقدمي تقريرها التقييمي الوطين النهائي إىل املفوضية السامية حلقوق 
اإلنسان. وسُتعد املفوضية تقريرًا عامًا باالستناد إىل تلك التقارير التقييمية الوطنية وستقدمه إىل 

جملس حقوق اإلنسان يف عام 2015.
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املرفق
قرار جملس حقوق اإلنسان 11/15 

املؤرخ يف 30 أيلول/سبتمرب 2010، 
والذي اعُتمدت فيه خطة عمل 

املرحلة الثانية من الربنامج العاملي 
للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان



52

11/15
عمل  خطة  اعتماد  اإلنسان:  حقوق  جمال  يف  للتثقيف  العاملي  الربنامج 

املرحلة الثانية
إن جملس حقوق اإلنسان،

إذ يؤكد من جديد أن على الدول واجب ضمان أن يهدف التثقيف إىل دعم احترام 
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، على حنو ما يقتضيه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد 
املتعلقة  األخرى  الدولية  والصكوك  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدويل 

حبقوق اإلنسان،

وإذ يشري إىل قرار اجلمعية العامة 128/43 املؤرخ 8 كانون األول/ديسمرب 1988 
الذي أطلقت اجلمعية العامة مبوجبه محلة اإلعالم العاملية حلقوق اإلنسان، وإىل قراراهتا 113/59 
ألف املؤرخ 10 كانون األول/ديسمرب 2004، و113/59 باء املؤرخ 14 متوز/يوليه 2005، 
منها  أمورًا  مبوجبها  العامة  اجلمعية  قررت  اليت   2006 آذار/مارس   15 املؤرخ  و251/60 
جلنة  قرار  وإىل  اإلنسان،  حقوق  جمال  يف  والتعلُّم  بالتثقيف  النهوض  على  املجلس  يعمل  أن 
لتعزيز  الفرعية  اللجنة  وقرار   2005 نيسان/أبريل   20 املؤرخ   61/2005 اإلنسان  حقوق 
ومحاية حقوق اإلنسان 19/2006 املؤرخ 24 آب/أغسطس 2006 واملتعلق بالربنامج العاملي 

للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان الذي يتألف من مراحل متعاقبة،

وإذ يشري أيضًا إىل قراري املجلس 9/6 و24/6 املؤرخني 28 أيلول/سبتمرب 2007، 
آذار/مارس 2009  املؤرخ 25  أيلول/سبتمرب 2008 و3/10  املؤرخ 24  وقراراته 12/9 

و4/12 املؤرخ 1 تشرين األول/أكتوبر 2009،

م وفقًا لسلسلة متواصلة من املراحل  وإذ يشري كذلك إىل أن الربنامج العاملي قد ُنظَّ
وغري  الرمسي  املستويني  على  والتدريب  التثقيف  تتضمن  شاملة  عملية  ل  يشكِّ لكي  املتعاقبة 
التثقيف  تنفيذ عملية  تواصل  أن  العاملي،  للربنامج  وفقًا  األعضاء،  للدول  ينبغي  وأنه  الرمسي، 
يف جمال حقوق اإلنسان يف مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي مع اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ 
الربنامج العاملي وفقًا لتركيزه اجلديد على التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف إطار التعليم العايل 
وعلى برامج تدريب املدرسني واملعلمني واملوظفني املدنيني وموظفي إنفاذ القانون والعسكريني 

على مجيع املستويات، يف جمال حقوق اإلنسان،

حييط علمًا مع التقدير مبشروع خطة عمل املرحلة الثانية من الربنامج العاملي  -1



53

املتحدة  األمم  مفوضية  أعدته  الذي   ،)1()2014-2010( اإلنسان  جمال حقوق  للتثقيف يف 
السامية حلقوق اإلنسان بالتشاور مع الدول األعضاء وبالتعاون مع املنظمات احلكومية الدولية 

املعنية، ال سيما منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، وجهات فاعلة غري حكومية؛ 

العاملي  الربنامج  من   )2014-2010( الثانية  املرحلة  عمل  خطة  يعتمد  -2
للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛

يشجع مجيع الدول، واجلهات املعنية ذات الصلة حيثما كان مناسبًا، على  -3
بلورة مبادرات يف إطار برنامج العمل، وال سيما تنفيذ خطة العمل يف حدود قدراهتا؛

املتحدة  األمم  منظمة  مع  الوثيق  بالتعاون  تقوم،  أن  املفوضية  إىل  يطلب  -4
للتربية والعلم والثقافة، بتشجيع تنفيذ خطة العمل على املستوى الوطين حيثما كان مناسبًا، 

وبتقدمي املساعدة التقنية ذات الصلة عند طلبها، وتنسيق اجلهود الدولية ذات الصلة؛

املعنية، وكذلك سائر  أو وكاالهتا  أو هيئاهتا  املتحدة  يناشد أجهزة األمم  -5
املنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية واملنظمات الدولية واإلقليمية غري احلكومية، أن تقوم، 
كل يف حدود واليته، بتشجيع تنفيذ برنامج العمل على املستوى الوطين وتقدمي املساعدة التقنية 

عند طلبها هلذا الغرض؛

يدعو مجيع املؤسسات الوطنية القائمة حلقوق اإلنسان إىل املساعدة يف تنفيذ  -6
برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وفقًا خلطة العمل؛

والعلم  للتربية  املتحدة  األمم  ومنظمة  السامية  املفوضية  إىل  يطلب   -7
الدولية  احلكومية  واملنظمات  الدول  بني  واسع  نطاق  على  العمل  خطة  نشر  والثقافة 

واملنظمات غري احلكومية؛

يقرر متابعة تنفيذ برنامج العمل يف إطار البند نفسه من جدول األعمال يف  -8
عام 2012، ويطلب إىل املفوضية السامية أن تعد، يف حدود املوارد املتاحة، تقريرًا مرحليًا عن 

تنفيذ الربنامج العاملي وأن تقدم هذا التقرير إىل املجلس يف دورته األخرية لعام 2012.
اجللسة 31
30 أيلول/سبتمرب 2010
]اعُتمد دون تصويت.[
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