
(A)   GE.09-15064    281009    281009 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية

  لك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذ

للربنامـج العاملي   التشاور بشأن ما ميكن أن تركز عليه املرحلة الثانية            
  للتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان

  *تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    

                                                           
 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  

 
 A/HRC/12/36  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

20 August 2009 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/12/36 

GE.09-15064 2 

  

  موجز    
هو يوجز مسامهات   و. ١٠/٣ بقرار جملس حقوق اإلنسان      ُيقدم هذا التقرير عمالً    

ومات واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات احلكومية الدولية واإلقليميـة          احلك
ربت عنها بشأن ما ميكن أن تركـز عليـه          عوكذا املنظمات غري احلكومية واآلراء اليت أ      

للربنامـج العاملي للتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان، مـن حيـث القطاعـات             املرحلة الثانية   
 ٣ بـني   املمتـدة  ردت هـذه املـسامهات يف الفتـرة       قد و و. ملوضوعيةاملستهدفة أو اجملاالت ا   

يف سياق التشاور الذي أجرته املفوضـية الـسامية          ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٨ويونيه  /حزيران
  .حلقوق اإلنسان

، مل يتسن   الردود الواردة اليت تضمنتها   للنهج املختلفة   شديد  التنوع ال وبالنظر إىل     
سلط عدد   وقد   .ترد يف هناية هذا التقرير     اليت   العامة بعض االستنتاجات    استخالص سوى 

 على ضرورة استمرار التركيز على التثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان            بعثوا بردود هام ممن   
ويف الوقـت   . هداف املرحلة األوىل مل حتقق بعد     يف املدارس االبتدائية والثانوية ما دامت أ      

 تركيز االهتمام على التدريب يف جمال       على ضرورة بعثوا بردود   ممن  هام  نفسه، سلط عدد    
ال ميكن من   أمر   وهو   ،حقق ما يكفي  تحقوق اإلنسان لفائدة املدرسني واملربني، حيث مل ي       

عدد ممـن  أشار و .التدريسمنظومة دونه دمج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بفعالية يف       
وأشـار   .دف املقترح املقبل  التعليم العايل أو اجلامعي بوصفه اجملال املسته      بعثوا بردود إىل    

ذ إنفاوظفي  ، ال سيما م   اتاملسؤوليأصحاب   إىل ضرورة تدريب     بعثوا بردود عدد هام ممن    
عية اليت ينبغي استهدافها،    ووفيما يتعلق باجملاالت املوض   . القانون، يف جمال حقوق اإلنسان    

ط لّفإن أكثر ما سُ   ،   غالباً قع الوطين ابالرغم من التوصية بالعديد من اجملاالت يف ضوء الو        و
لفقر التصدي ل عليه الضوء يف أغلب األحيان هو دور التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف              

بعثوا بردود  ، اقترحت أغلبية من     وأخرياً .وأمهية التركيز على مبادئ عدم التمييز واملساواة      
  .فترة من مخس سنوات للمرحلة الثانية
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  مقدمة  - أوالً  
، إىل مفوضة األمم املتحدة الـسامية       ١٠/٣طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -١

حلقوق اإلنسان التشاور مع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، واملؤسسات الوطنية حلقـوق             
ان، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن ما ميكن أن تركز عليه             اإلنس

 كـانون   ١املرحلة الثانية للربنامـج العاملي للتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان اليت ستبدأ يف             
، من حيث القطاعات املستهدفة أو اجملاالت املوضوعية، وتقدمي تقرير عن           ٢٠١٠يناير  /الثاين
 .وهذا التقرير مقدم وفقا لذلك الطلب .شاورات إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرةهذه امل

، أرسلت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان طلبـا إىل         ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٥ويف    -٢
الدول األعضاء واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات          

  شـبكة  علن عن التشاور يف موقع املفوضية على      وأُ .ائها ومسامهاهتا غري احلكومية لتبعث بآر   
 للربنامج العاملي للتثقيف يف     LISTSERVج له يف نظام توزيع الربيد اإللكتروين        ّواإلنترنت ورُ 

 .ميدان حقوق اإلنسان

 ١٥ منها من حكومات و  ١٧  رداً ٥٩، كان قد ورد     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٨وحبلول    -٣
بعثت بردود وإضافة إىل ذلك،  . من منظمات دولية٨حلقوق اإلنسان ومن مؤسسات وطنية 

 بعض املالحظات مدقويوجز هذا التقرير آراءهم وي . أفراد٣ منظمة غري حكومية و١٦أيضا 
 .)١(ةواردىل املعلومات واالقتراحات ال إاخلتامية استناداً

أوكرانيـا؛  وملانيـا؛   أوأرمينيا؛   : حكومات الدول األعضاء التالية    بعثت بردود وقد    -٤
سـلوفينيا؛  ورومانيـا؛   ومجهورية مولـدوفا؛    واجلبل األسود؛   وتوغو؛  وتركيا؛  وإيطاليا؛  و
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى     واملغرب؛  وكوستاريكا؛  وكمبوديا؛  وقربص؛  وسويسرا؛  و

 .اليابانووآيرلندا الشمالية؛ 

قـوق  املـستقلة حل  لجنة   ال :تالية املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ال     ودردبعثت ب و  -٥
اللجنة الكندية حلقوق اإلنسان؛    واللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان؛     واإلنسان يف أفغانستان؛    

اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان، لكسمربغ؛     واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، املكسيك؛      و
إلنسان واحلريات، الكـامريون؛    اللجنة الوطنية حلقوق ا   واللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان؛     و
اللجنة واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوريا؛       واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اهلند؛       و
مكتب املـدعي   واللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان؛     و؛  لوطنية حلقوق اإلنسان يف منغوليا    ا

وان حلقوق اإلنسان، كندا؛    جلنة ساسكاتشي والعام للدفاع عن حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا؛        
 .مفوضة الربملان األوكراين حلقوق اإلنسانواللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان؛ و

                                                           
 . يف هذا التقرير٢٠٠٩يوليه / متوز٢٨الردود الواردة بعد اليت تضمنتها سامهات امل إدراج تعذر )١(
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وفيما يلي هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات الدولية واإلقليميـة         -٦
مفوضية وصندوق األمم املتحدة للسكان؛     ومنظمة األمم املتحدة للطفولة؛      :ردودباليت بعثت   

منظمة و العاملي التابع لألمم املتحدة؛ ألغذيةبرنامج اولشؤون الالجئني؛ السامية األمم املتحدة 
املنظمـة البحريـة الدوليـة؛      ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة؛       والعمل الدولية؛   

 .ووكالة احلقوق األساسية التابعة لالحتاد األورويب
 األمانة  - مة العفو الدولية  منظ: ردودبغري احلكومية اليت بعثت     وفيما يلي املنظمات      -٧

رابطة حتريـر بوراكـو، اليابـان؛       ومكتب منظمة العفو الدولية مبنغوليا؛      والدولية، اململكة املتحدة؛    
حلقة املبادرة املشتركة من أجـل      ومركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان، الكامريون؛        و

جملس حقوق اإلنسان للمجموعات احملرومة يف سري النكـا؛  وون؛  ريودة، الكام البحث والبيئة واجل  
را؛ ـ الثالـث، سويـس     العـامل  -ركز أوروبا   وماجلمعية املصرية للنهوض باملشاركة اجملتمعية؛      و
الرابطـة الدوليـة    وأصدقاء التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، الواليات املتحدة األمريكية؛          و

ـ   واعية، سويسرا؛   ملدارس اخلدمة االجتم   ضة مجيـع أشـكال التمييـز       احلركة الدولية ملناه
رابطة التنمية السكانية   ويوس برميي فريي، إيطاليا؛     إرابطة  و، جلنة اليابان، اليابان؛     والعنصرية

ن مـن أجـل املـساواة       ماالتضومنظمة سوكا غاكاي الدولية، اليابان؛      وواجملتمعية، تايلند؛   
املنظمة العاملية للمـرأة، الواليـات املتحـدة        و، اهلند؛   )انمركز حقوق اإلنس  (االجتماعية  

 .كينيااألمريكية؛ وآحاد الباحثني من األردن وتركيا و

  من احلكوماتالواردة ردود ال  -ثانياً   
ملرحلة الثانية على النحـو     يف ا جمموعات حمددة   استهداف   أرمينيااقترحت حكومة     -٨

وم االجتماعية أو القانون    ـدرسو العل ـا م ـ ال سيم  مدراء ومدرسو املدارس الثانوية،    :التايل
، وخباصة احمللية حلكم الذايتاجمالس  أو حقوق اإلنسان؛ ومدرسو اجلامعات والكليات؛ وممثلو        

فيهم القضاة واحملامون؛ وممثلو هيئـات      ؛ وممثلو النظام القضائي، مبن      جمالس الوصاية والوالية  
من يعملون مع القاصـرين، ومكاتـب املـدعني         ة  وخباصإنفاذ القانون، مبن فيهم الشرطة،      

املرحلة الثانية مجيع   تناوهلا  وميكن أن تشمل املوضوعات اليت ت      .العامني؛ وممثلو وسائط اإلعالم   
وينبغي  . مع التركيز على قضايا اهلجرة     ،حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وحقوق العمل     

 .٢٠١٤  عام إىل٢٠١٠  عامأن متتد املرحلة الثانية من

 عن التزام وزارة التعليم والشباب والرياضـة باملرحلـة          كمبودياوأعربت حكومة     -٩
تدريب يف جمال حقوق اإلنسان والقوانني املدنيـة        الأنشطة  زيد من   املوستنفذ الوزارة    .الثانية

ـ     ملدرسني العا فائدة ا ذات الصلة ل   كمـوظفني تـابعني     هملني داخل النظام التعليمي وخارج
ر مواد التدريب كمـا     يطوبتعمل و  خطة   ادعدقوم بإ ك عن طريق فريق تقين ي     لوزارة، وذل ل

 . هذا اإلطارضمنيقدم التدريب 
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 جمـال احلقـوق      الـشباب يف   أن تثقيف إنه بالنظر إىل     كوستاريكا حكومة   قالتو  -١٠
ـ  إجنازها، فينبغي    اكوستاريك أحد املهام اليت ال يزال على دولة      هو   اجلنسية واإلجنابية  وزارة ل

ينبغي للدول أن تأخذ علـى عاتقهـا        و . أكرب يف هذا اجملال    تعليم العمومي أن تلعب دوراً    ال
الوصـول إىل   إتاحة  مسؤولية توفري املعلومات عن احلقوق اجلنسية واإلجنابية للشباب وكذا          

التزام كوستاريكا الصريح إزاء احلقوق اجلنـسية واإلجنابيـة         من شأن   و .اخلدمات الصحية 
 .التحديأن يسهم يف التصدي هلذا      اعتماد هذا املوضوع يف املرحلة الثانية       للشباب من خالل    

 يف أوساط سكان     للدراسات االستقصائية اليت أجريت مؤخراً      مفصالً وقدم الرد كذلك سرداً   
 .كوستاريكا ونظرة عامة عن برامج تثقيف حمددة لوزارة التعليم العمومي

ن يكون القطاع املستهدف يف املرحلة الثانية       ، ينبغي أ  قربصحكومة  ملا ذكرته    ووفقاً  -١١
واقترحت قربص   . اإلعاقة يف املدارس   ومن الربنامج العاملي هو أطفال املهاجرين واألطفال ذو       

التمتـع بفـرص    حق أطفال املهاجرين واألطفال ذوي اإلعاقة يف        جماالً مواضيعياً يتمثل يف     
 .أطفال املدارسكغريهم من تعليمية مساوية 

 مدرسو : اليت ميكن استهدافها    الضوء على اجملموعات التالية    أملانيات حكومة   وسلط  -١٢
إدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف الدراسات اجلامعيـة          (املدارس االبتدائية والثانوية    

إدراج حقوق اإلنـسان يف     (؛ والقانونيون   )وكجزء من تدريب مدرسي املدارس أثناء العمل      
أفراد الشرطة وغريهم من موظفي األمن العاملني مع        و؛  )لتدريب املهين الدراسات القانونية وا  

ن التثقيف يف جمال حقوق     يكويث  حب(ل املهاجرين وطاليب اللجوء والسجناء      مثفة  يفئات ضع 
ع، ووضفيما يتعلق بامل  و. )ثناء العمل  من تدريبهم األساسي وكذلك التدريب أ      اًاإلنسان جزء 

 حقوق اإلنسان على احلماية من التمييز وتلقـني الـسلوك           ميكن أن يتركز التثقيف يف جمال     
االجتماعي غري املتسم بالتمييز؛ واحلق يف حرية الدين؛ ومحاية البيانات الشخصية؛ وحريـة             

 .أربع سنواتملدة وميكن أن تستمر املرحلة الثانية  .املعلومات

ـ ستفيد مـن  أن تينبغي  أن املرحلة الثانية  إيطالياوذكرت حكومة     -١٣ ارب ونتـائج  جت
ـ   .املرحلة األوىل وظفي ومثة حاجة إىل تركيز خاص على جمال الدورات التدريبية لفائـدة م

قضائية، ووزارة الداخلية،   وزارة العدل، والسلطة ال    :احلكومة، ال سيما من القطاعات التالية     
ـ      )نوعسكريالأو  /ن و ودنيامل( إنفاذ القانون    وومسؤول يم، ، ووزارة اخلارجيـة، ووزارة التعل

ـ   وقدمت إيطاليا بعض االقتراحات بشأن الطول املمكن ملثل          .ووزارة الدفاع  ربامج هـذه ال
املستويات، وكـذا   مجيع  وتبقى التوعية بكامل طيف حقوق اإلنسان يف         . وهيكلها يةالتدريب

 أهم التحديات اليت تواجـه      ، ملختلف البيئات واملستفيدين    بالنسبة وضع أكثر األدوات فعالية   
 . أمهية خاصةتكتسيباعتبارها قضية وأفردت إيطاليا قضية حرية الدين  .العامليالربنامج 

لعـل  و . أن القطاع املستهدف يف املرحلة الثانية ينبغي أن يكون عاماً          اليابانترى حكومة   و  -١٤
 على جدول أعمـال مـؤمتر       ، سرياً  هاماً موضوعاًشكل  محاية حقوق اإلنسان املكفولة لألجانب ت     

 .مخس سنواتملدة ميكن أن تستمر املرحلة الثانية و .٢٠٠٩عام  املعقود ديربان استعراض نتائج
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والبالغني واألساتذة ومدارس اللغـات     باء  أن اآل إىل   اجلبل األسود حكومة  أشارت  و  -١٥
األجنبية واملدرسني واملنظمات غري احلكومية ميكن أن يكونوا من الفئات املـستهدفة الـيت              

 .ال حقوق اإلنسانشَرك يف التثقيف يف جمُت
 بتركيز اجلهود على التعليم ما قبل املدرسي والتعليم العايل          املغربيةوأوصت احلكومة     -١٦

فالتنشئة االجتماعية على مواضيع حقوق اإلنسان ميكن أن تبدأ من سـن             .ووسائط اإلعالم 
 .صورة أفضل بندماج يف بيئتهاال الفرد من    ن ميكّ نمن شأنه أ  التعليم ما قبل املدرسي، وهو ما       

البحث العلمي بغية   إجراء  تيح بدوره   ُي يف مؤسسات التعليم العايل أن       عليممن شأن الت  أن  كما  
وفيمـا يتعلـق    . لواقع االجتماعي عن ا بيانات املوضوعية   مع ال تكييف السياسات والربامج    

موضوع حقوق اإلنسان، اقترح املغرب على وجه اخلصوص        يف جمال   مواضيع حمددة   اقتراح  ب
مـن شـأن    و.  الفظاظة يف التعامل مع اآلخرين     فحة مجيع أشكال العنف ومجيع أشكال     مكا

ـ  ـالتحليإجراء  تيح  أن ي مخس سنوات   استمرار املرحلة الثانية ملدة      ة وتنفيـذ   ـالت الالزم
 .خطط العمل

قطاعـات  ة تقابلها    مثانية جماالت مواضيعية ممكن    مجهورية مولدوفا وقدمت حكومة     -١٧
؛ ومنـع   )عامة اجلمهـور  (ومحاية الضحايا    العنف املرتيل  ):رد بني قوسني  ت (هافاستهدميكن ا 

عامـة  (؛ وحرية التجمـع     )املؤسسات اليت تقوم باحتجاز األشخاص    (التعذيب ومكافحته   
؛ )إنفاذ القانون (األحداث  قضاء  ؛ و )املؤسسات التعليمية (؛ وحقوق الطفل ومحايته     )اجلمهور

؛ وتعزيز املعرفة حبقوق    )هاؤ السجون ونزال  وموظف (وق اإلنسان يف نظام السجون    وتعزيز حق 
 ).نواحملتجز(ب يف جمال حقوق اإلنسان ؛ والتثقيف والتدري) نظام السجونوموظف(اإلنسان 

مـن  كذلك   التركيز على تدريب املدرسني بشأن املهاجرين، و       رومانياواقترحت حكومة     -١٨
 . على حقوق أطفال املهاجرينسان للمهاجرين، والتركيزنحيث املواضيع، على حقوق اإل

ملرحلـة  اليت ميكن اسـتهدافها يف ا      على القطاعات التالية     سلوفينيات حكومة   ركزو  -١٩
)  سنة ١٩-١٥(، والتعليم الثانوي    ) سنة ١٥-١٢(الثالثية الثالثة من التعليم االبتدائي       :الثانية

اجملاالت املواضيعية، اقترحت   وفيما يتعلق ب   .وتعليم اخلرباء العاملني يف جمال التعليم والتدريب      
 حرية التعبري، واحلق    ثلاملشاكل العاملية اليت تواجهها البشرية م      :سلوفينيا التركيز على ما يلي    

كرمي؛ والتعاون يف   ال عيشاليف املعلومات، واحلق يف العمل واألجر العادل والراحة؛ ومستوى          
وحرية التنقـل، والـسكن واملواطنـة؛     الثقافة والعلوم؛ واملساواة، واحلق يف احلماية،       طويرت

 العالقات فيما بني الناس وتنمية الكفاءات االجتماعية، وهو ما يؤدي إىل نوعيةوالتركيز على   
 . والتسامح والتعاون واالحترام،عدم اللجوء إىل العنف

استخدام العلوم والتكنولوجيا وغريها     : القطاعات التالية  سويسراواقترحت حكومة     -٢٠
طة العلمية اليت حتترم كرامة اإلنسان وحقوق اإلنسان، مثل أخالقيات علم األحياء،            من األنش 

 املعرفة وفوائد العلوم والبحث يف سياق التنميـة املـستدامة           ق يف الوصول إىل   مبا يف ذلك احل   
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دريب لفائـدة وسـائط     ـ؛ والت )انظر عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة        (
 .حافينياإلعالم والص

 ألمهية التثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان يف املـدارس    توغو من حكومة    وإدراكاً  -٢١
 ثلليشمل مستويات أخرى من التعليم الرمسي منطاقه االبتدائية والثانوية، فقد أوصت بتوسيع   

، جيدر التركيـز علـى      وليكون التثقيف يف هذه القطاعات فعاالً      .اجلامعات واملدارس املهنية  
وينبغي أن يـشمل     .مربني من هذه املؤسسات على التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان         تدريب  

إضافة و. هموسلوك  تدريب وسائط اإلعالم مبا أن هلا تأثريا كبريا على قيم الشباب           هذا أيضاً 
 . قضايا حقـوق اإلنـسان     بشأنإىل التثقيف الرمسي للتالميذ، ينبغي تثقيف املواطنني عامة         

قدمي الدعم ملنظمات اجملتمع املدين اليت هتدف إىل املـسامهة يف التثقيـف             وينبغي التفكري يف ت   
وبالرغم من أن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ينبغي أن يـستند إىل              .املدين للسكان عامة  

وميكن  . أخذ خصوصيات كل مستوى تعليمي يف االعتبارتعنيالبعد الكلي حلقوق اإلنسان، ي
  .أربع سنواتدة ملأن تستمر املرحلة الثانية 

 أن املرحلة الثانية ينبغي أن تستهدف على وجـه اخلـصوص            تركياورأت حكومة     -٢٢
وينبغي أن تكون قضيتا عـدم       .اخلرباء واملوظفني املكلفني بإعداد الكتب املدرسية ورصدها      

يز  إلبراز التحديات اليت تواجهها مكافحة التمي      نيالرئيسيوضوعني  التمييز واملساواة للجميع امل   
وسيكون هذا مفيدا أيضا يف مكافحة التمييـز         .على الصعيد العاملي وللتركيز على التسامح     

 .٢٠١٤-٢٠١٠واقترحت تركيا أن تشمل املرحلة الثانية الفترة  .والعنف يف املدارس

 التعليم  ضمن احترام حقوق اإلنسان     ترسيخ أنه من اهلام     أوكرانياواعتربت حكومة     -٢٣
ـ  "ثقافة احلقوق"كن أن يكون موضوع  القانوين، ومن مث مي     .ةـ أحد مواضيع املرحلـة الثاني

وأشـارت أوكرانيـا إىل      .وينبغي أن يشمل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان اجملتمع برمته         
أسـبوع  "جتربتها اإلجيابية يف تربية املواطنني على احترام القانون وحقوق اإلنسان عن طريق             

 .طاق الوطن واقترحت استخدامه يف إجناز املرحلة الثانية        الذي ينظم كل سنة على ن      "القانون
وستبلغ املنظمات احلكومية وغري احلكومية الوطنية وكذا املؤسـسات احلكوميـة الدوليـة             

 أن تستمر   نبغيوي .واملؤسسات الدولية حلقوق اإلنسان عن أنشطتها يف إطار الربنامج العاملي         
 .مخس سنواتملدة املرحلة الثانية 

 علـى أمهيـة     اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     ت حكومة   وشدد  -٢٤
استمرار اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان يف املدارس االبتدائية والثانوية، مـشرية إىل              

الكثري مما ينبغي القيام به لكفالة إحراز تقدم كـاف          هناك  أنه ال يزال    على  توافق اآلراء العام    
على املدارس واملمارسـني    منصباً  ن يظل التركيز    أوينبغي   .حلة األوىل من الربنامج   خالل املر 

 . العمل هذابرنامجوالثانوي لوضع وينبغي القيام مبزيد من العمل يف مستويي التعليم االبتدائي      
ملستوى التثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان يف        مرجعي  واقترحت اململكة املتحدة إجراء تقييم      

  .استعراض لألثرجراء إاملدارس و
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ليـشمل  واعتربت احلكومة أن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ينبغي أن يتوسـع               -٢٥
وقد يكون مثة دور للربنامج العاملي يف        .فئة مستهدفة بصفتهم  صناع السياسات يف احلكومة     

اإلصالحيات واجلهـاز القـضائي     دوائر  لشرطة و فائدة ا توفري التثقيف بشأن منع التعذيب ل     
وتشمل القطاعات األخرى اليت قد تكون مثة فائدة يف استهدافها          . القوات املسلحة وما إليها   و

فيما يتعلق باملواضيع، شددت اململكة املتحدة على التركيز بشكل أكرب  و. احملامني واملدرسني
 وأمهية اجلمع بني حقـوق اإلنـسان       تجزئةعلى الترابط بني حقوق اإلنسان وعدم قابليتها لل       

وينبغي دعم املنظمات غري احلكومية يف العمل الذي تقوم          .نمية واألهداف اإلمنائية لأللفية   والت
 . يف العامل الناميةلابه يف جمال التجارة العادلة وحقوق العم

  من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانالواردة ردود ال  - ثالثاً  
مجيع الـدول   تعني على    أنه ي  اللجنة املستقلة حلقوق اإلنسان يف أفغانستان     اقترحت    -٢٦

ركز علـى   أن ي وينبغي للتقييم    .األعضاء إجراء تقييم للمرحلة األوىل قبل االنتقال إىل الثانية        
االستراتيجيات والسياسات التعليمية، وختطيط الربامج، وتطوير املناهج الدراسـية حلقـوق           

التعلـيم قبـل اخلدمـة       وظفي املدرسني وم  دريباإلنسان، وتطوير مواد التعليم والتعلم، وت     
ـ     .وأثناءها، ومنهجيات التعليم والتعلم، وتدريب املدرسني، وغري ذلك        ج دَروينبغـي أن ُي

ان يف مجيع القطاعات، لكن علـى وجـه اخلـصوص يف            ـالتثقيف يف جمال حقوق اإلنس    
  . للمرحلة الثانية مخس سنواتةاملقترحتبلغ املدة و. ١٢-١٠املستويات 

ن األولويـات يف الـسياق      أ آراءها بـش   ترالية حلقوق اإلنسان  اللجنة األس وقدمت    -٢٧
فالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان أساسي لبناء ثقافة حقوق اإلنسان وينبغي دجمه             .األسترايل

ه برنامج واسع للتثقيف يف جمـال  وجَّوينبغي أن ُي .يف كل مستوى من مستويات التعليم العام  
ي احملاكم، واملوظفني العمـوميني، وعمـال القطـاع        لربملانيني، وموظف إىل ا حقوق اإلنسان   

 مبادرات حمددة للتثقيف    اذوينبغي اخت  . األوسع اخلاص، وطالب املدارس واجلامعات، واجملتمع    
يف جمـال   يف جمال حقوق اإلنسان لتلبية حاجات اجملتمعات احمللية اليت تواجه قضايا خاصـة              

عتربت اللجنة أن إجـراء     وا. الدينية طوائفالبعض  حقوق اإلنسان، مثل الشعوب األصلية و     
دراسة وطنية عن حالة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف قطاع التدريس، وتقدمي الـدعم               

وطنية شاملة  تنفيذ   ووضع استراتيجية    ،املهين للمدرسني كي يدرسوا مضامني حقوق اإلنسان      
 .املرحلة الثانية ينبغي أن تظل من أولويات ، هي أمورللتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

 مـشاورات مـع نظرياهتـا يف        اللجنة االحتادية الكندية حلقوق اإلنـسان     وأجرت    -٢٨
فـي الـسياق   ف .املقاطعات واألقاليم واقترحت أن تركز املرحلة الثانية على قضايا اإلعاقـة         

ويقال إن أكرب حـاجز أمـام        .على األلسنة  اًتراتوالكندي، تعد اإلعاقة أكثر أسباب التمييز       
 واالقتصادي التام لألشخاص ذوي اإلعاقة ليس غياب احلماية القانونية،          يالندماج االجتماع ا

ه التثقيـف وغـريه مـن       وجَّوأوصت اللجنة بأن يُ    . من مواطنيهم  غري املعاقني وإمنا مواقف   
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وميكن حتقيـق    .املبادرات ذات الصلة إىل عامة السكان نظرا لدور التثقيف يف تغيري املواقف           
وحتسني واقعهم عن طريـق بـذل   ذوي اإلعاقات البدنية والعقلية من التسامح مع قدر أكرب   

وميكن هلذا التركيز أن يـؤثر       .ا يتعرض له هؤالء من حتامل     جهود تثقيفية واسعة للتصدي مل    
إجيابا على القضاء على احلواجز اليت حتول حاليا دون املشاركة الكاملـة لألشـخاص ذوي               

  .اإلعاقة يف اجملتمع
جلنـة  ، أوصـت    كنـدي االحتـادي   إضافة إىل املسامهة الواردة من املـستوى ال       و  -٢٩

 منفصل، بأن يواصل الربنامج العاملي تركيـزه علـى          رد، يف   ساسكاتشيوان حلقوق اإلنسان  
 أكرب فرصة إلطالع األفراد على حقوق       انا توفر ماملدارس االبتدائية والثانوية، مبا أهن    منظوميت  

وبالرغم من أن الربنامج     . تغيري ثقايف واسع   حداثمسؤولياهتم وإ ى  علاإلنسان املكفولة هلم و   
من الواضح من تقاريره عن املبادرات الوطنية       ف يف املرحلة األوىل،      هاماً أحرز تقدماً قد  العاملي  

 . خلطة عمل الربنامج العامليكافأن العديد من البلدان، ومنها كندا، مل تستجب بعد بشكل 
وسيع الربنامج العاملي ليشمل قطاع التعليم ما بعد الثانوي، وخباصة          واقترحت اللجنة كذلك ت   

 رياًـذي كث ـوينبغي تقدمي الدعم املايل للقطاع غري الرمسي ال        .فيما يتعلق بتدريب املدرسني   
وينبغي للمرحلة الثانية . التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    الذي يوفر    األساسي   عاطما يعترب الق  

الشرطة ومـسؤولو احلكومـة،     أفراد  ، مبن فيهم    ياتاملسؤولصحاب  أأن تركز على أنشطة     
ل دمج منظور حقوق اإلنسان      على سبُ   عام كيز مواضيعي رتبني  هذه املرحلة   وميكن أن جتمع    

حالـة   ك  على القـضايا امللحـة     تركيزو ،ةومييف كامل التعليم واخلدمات واإلجراءات العم     
 .سنوات ١٠إىل  ٥ملرحلة الثانية لفترة ستمر اوميكن أن ت .والفقراءالضعفاء األطفال 

 . اجلامعي ع التركيز على القطا   اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف املكسيك     واقترحت   -٣٠
 ذا أولوية يف أغلب الدرجات اجلامعية       ففي املكسيك، ال تعد دراسة حقوق اإلنسان موضوعاً       

وقهم ومسؤولياهتم باعتبارها   بيد أنه يتعني على طلبة اجلامعات معرفة حق        .يف الوقت احلاضر  
وينبغي تثقيف املدرسني بشكل دائـم بـشأن         .دميقراطيالتمع  اجمل من مكونات     هاماً مكوناً

 برنامج متعدد التخصصات للتثقيـف يف جمـال حقـوق           ، كما ينبغي وضع   حقوق اإلنسان 
ـ             .اإلنسان ي وينبغي إعطاء أسبقية لبعض املواضيع يف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وه

 .ة الثقافييةد من أجل التعّدثقيف من أجل التنمية، والتثقيفالتثقيف من أجل السالم، والت

 التعليم غـري الرمسـي      لكسمربغيف  اللجنة االستشارية حلقوق اإلنسان     وحددت     -٣١
زين أو جمـربين علـى    حمفّواوينبغي ملوظفي التدريس أن يكون . ميكن استهدافه  قطاعاًبوصفه  

األطفـال بـالظواهر    إىل توعية    اليت تفضي    ربويةيب خاص على املبادئ الت    تدراالخنراط يف   
التثقيف األويل واملستمر   لعل  و .باحلقوق األساسية ذات الصلة   االجتماعية واألحداث اليومية    

من شأن  و .، عن طريق التعلم اإللكتروين على سبيل املثال        أقرب مناالً   يكون ملوظفي التدريس 
املـدارس،  هم  أولئك الذين ترفض  الشباب األقل موهبة، و   أن يساعد    هذا التعليم غري الرمسي   

وينبغي للتثقيف يف جمـال حقـوق       . وأفراد األقليات، وفئات من خمتلف األعمار واألصول      
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، كما ينبغي تـوفريه     ، وأن يكون عملياً أكثر منه أكادميياً      اإلنسان أن يكون ذا طبيعة فلسفية     
  .اجلمهور املشاريع وغري ذلك من فئات أصحابللشرطة واملسؤولني اإلداريني و

وينبغي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان توعية الناس باالنـدماج االجتمـاعي وأن               -٣٢
واألزمة العاملية احلاليـة،     .جيعلهم مدركني للحقوق واملسؤوليات األساسية لفئات األقليات      
، هي أمور   ، والديون املفرطة  وارتفاع أسعار املساكن، وانعدام األمن الوظيفي، وأزمة العمالة       

وعالوة على ذلك، ال ينبغي حلقوق الطفل       . الجتماعيةواالتفكري يف احلقوق االقتصادية     تّربر  
لـة  ااحلمايـة الفع أيـضاً  يعيق قد أخذ  ن تزايد الفقر     أل تاولوييف سلم األ  فقد أولويتها   أن ت 

ب يف جمال حقوق اإلنسان     وينبغي ألنشطة التدري   .لألطفال من االنتهاكات البدنية والنفسية    
  .حبقوق واحتياجات املسننيتؤدي إىل التوعية أن 

التقدم   يف من خالل نظرها التفصيلي   ،  للجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان   ا تخلصقد  و -٣٣
 إىل أنه ال يزال ،جمال حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي واآليرلندي   يف  التثقيف  الذي أحرزه   

القيام لالستفادة من املبادرات اليت وضعت خالل عقد األمـم املتحـدة            مثة الكثري مما ينبغي     
للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والربنامج العاملي ولضمان زيادة الدعم على الصعيد الوطين             

 مل يكن إال عدد قليل مـن        ٢٠٠٨يوليه  /أنه حبلول متوز  اللجنة  وذكرت   .ستدامتهاتحقيق ا ل
استراتيجيات /ة من خطة عمل الربنامج العاملي ووضع خطط عمل        البلدان قد أمت املرحلة الثاني    

ومن مث، ينبغي متديد املرحلة األوىل وتقييم أنشطتها         .وطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان     
والعاملي للتأكد من أثر الربنامج حىت الوقت احلاضر والكتساب قدرة قليمي على الصعيدين اإل

  .و منطقةأي حتديات خيتلف حجمها يف كل بلد ديات، وهأكرب على التصدي ملا تبقى من حت

واقترحت اللجنة أن يركز العمل األويل يف املرحلة الثانية على املـوظفني املـدنيني                -٣٤
وينبغي أن يكون التدريب على معايري ومبـادئ حقـوق           .والعموميني، ال سيما املدرسون   

ه قبل اخلدمة وأثناءها املدرسـون  اتلقي يذالتدريب الأنشطة اإلنسان مكونا أساسيا من مجيع   
وأفراد الشرطة وموظفو السجون ومهنيو الصحة ومقدمو اخلـدمات العامـة واملوظفـون             

وينبغي هلذا التدريب    .ية اليت تفوضها احلكومة مسؤوليات     اهليئات احلكوم  كذلكاملدنيون، و 
ب يف جمال حقوق اإلنسان تدريتوفري  جلميع املوظفني العموميني، بينما ينبغي       أن يكون إلزامياً  

ـ ـات  السياس وأ  نيانو الق ملن يشاركون يف وضع   يكون مكيفاً حسب االحتياجات      ة ـالعام
 وينبغي استخدام اهلياكل األساسـية القائمـة حلقـوق          .تقدمي اخلدمات يف  القرار و  صنع   وأ

  . ال يقل عن عشر سنواتاً زمنياًاإلنسان يف تنفيذ املرحلة الثانية اليت ستتطلب إطار

 أن التركيز ينبغي أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات يف الكامريونواعتربت   -٣٥
لدفاع ا قادرين على    ون، بالرغم من أهنم قد ال يكون      لضعفاءلى األطفال احملرومني وا   ب ع ينّص

وينبغي للتثقيف يف جمال حقـوق الطفـل أن ينتقـل مـن       .عرفوهاوإن  عن حقوقهم حىت    
 درسـون واملباء  وينبغي أن يكون اآل    .أصحاب املسؤوليات احلقوق إىل   استهداف أصحاب   

لية والتقليدية وكل شـخص آخـر       واملعلمون والسلطات العامة والسلطات احمل    اخلصوصيون  
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واضـيع  بعض امل وينبغي أن تكون     . على املشاركة يف محاية حقوق الطفل محاية فعالة        ينقادر
رسـة، واحلـق يف املـشاركة،       لفتيات يف املرتل واملد   عدم التمييز، واملساواة بني الفتيان وا     ك

 التثقيف الفعال    عمل  من برنامج  اً جزء ،والقادة اجملتمعيني يف محاية الطفل    ات اآلباء   ومسؤولي
 .يف جمال حقوق اإلنسان

 األطفال واملدرسـني يف املـدارس       اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف اهلند     ت  وحدّد  -٣٦
تعلق بـالتثقيف يف جمـال حقـوق    يوينبغي إدخال مكون  .هدافهوالكليات قطاعا ميكن است   

هنـم  أل حتـسيس املدرسـني       وينبغي أيضاً  ،اإلنسان يف املناهج الدراسية للمدارس والكليات     
 ألمهية احلكم الرشيد، ميكن للمرحلة اجلديدة أن تركز علـى           ، نظراً وثانياً. قدوةاليشكلون  

وميكـن أن    . التابعة للحكومـة   ؤسسات للحكومة وامل  فني امليدانيني املمثلني املنتخبني واملوظ  
واألشخاص الضعيفة  تكون الفئة املستهدفة الثالثة هي أصحاب احلقوق، وهم النساء والفئات           

وميكن أن تشمل اجملـاالت املواضـيعية        .ذوو اإلعاقة والعمال، مبن فيهم العمال املهاجرون      
يف املياه و يف  الغذاء و يف  ق  احللبيئية اليت هلا أثر على      العاملية للمرحلة الثانية تغري املناخ والقضايا ا      

وتشمل اجملاالت املواضـيعية     .ملرأةااحلياة؛ واملساواة بني اجلنسني بغية متكني       يف  اهلواء النقي و  
اخلاصة باهلند األمن الغذائي؛ واحلق يف التعليم؛ واحلق يف الصحة والنظافة الصحية والصرف             

 .اإليدز؛ واحلق يف التنمية   /از؛ وفريوس نقص املناعة البشرية    الصحي؛ وظروف أماكن االحتج   
 .وميكن أن تستمر املرحلة الثانية من ثالث إىل مخس سنوات

إىل ينبغي أن تسعى     املرحلة الثانية     أن للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوريا     ا ترىو  -٣٧
 العايل يف مجيع مناهج     التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ليشمل منظومات التعليم       نطاق  توسيع  

وسيكون من اهلام تطوير معاهد البحوث املتعلقة       . التعليم الرمسي يف اجلامعات واملدارس العليا     
حبقوق اإلنسان املوجودة يف اجلامعات احمللية وكذلك مناذج التعليم والتدريب يف جمال حقوق             

للمحامني وموظفي إنفاذ   اإلنسان من أجل توفري التدريب قبل اخلدمة وأثناءها ومدى احلياة           
.  االجتماعيني ومقدمي اخلدمات الـصحية     رشدينالقانون واملوظفني املدنيني واملدرسني وامل    

من تـدريب    املدرسني مبا يلزم     ّدِموينبغي لربامج التدريب املرتكزة على حقوق اإلنسان أن تُ        
قيف يف جمـال     بني خمتلف الفئات السكانية املستهدفة بـالتث       منو. الحترام حقوق اإلنسان  

سلطت اللجنة الضوء   حقوق اإلنسان يف املدارس والقطاعات العامة وقطاعات اجملتمع املدين،          
وظفي  االجتماعيني وغريهم من مقدمي اخلدمات اإلنسانية ورجال األعمال وم         رشدينعلى امل 

اء موظفو الشرطة واالدع، مبن فيهم على مستوى الواليات واملستوى احمللي ة  ومياخلدمات العم 
عطى األولوية لكفالة حقوق    ومن الناحية املواضيعية، ينبغي أن تُ     . اإلصالحيات واهلجرة العام و 

 الفقـر؛ والنـهوض بـاحلقوق االقتـصادية         حتت وطأة اإلنسان لألشخاص الذين يعيشون     
كما . السكن؛ وتعزيز احلقوق املدنية والسياسية    يف  احلق يف العمل ويف الغذاء و     كواالجتماعية  

 والقضاء على انعدام ، ومنع إساءة استخدام املعلومات الشخصية،إىل احلق يف اخلصوصيةأشري 
  . على أهنا من األولويات العاملية أيضاً،املساواة يف الوصول إىل املعلومات
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 بأن تـشمل املرحلـة الثانيـة        اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف منغوليا     واقترحت    -٣٨
  حتـسني  ومن شأن هذا أن يتـيح للتالميـذ إمكانيـة           . عليمياملستوى الثالث من النظام الت    

وسـيلزم  .  من معارف تتعلق حبقوق اإلنـسان يف املدارس االبتدائية والثانويةما حصلوا عليه   
استعراض وتنقيح مناهج املؤسسات التعليمية اليت تقوم بإعداد املختـصني الـذين يقـدمون      

ـ     نرشـدي املدرسني أو امل  كاخلدمات لعامة اجلمهور،     .  الطبـيني  وظفني االجتمـاعيني أو امل
وسيتوقف توقيت إدماج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف نظام التعليم العايل على الظروف 

 وستتخذ أغلب الـدول األعـضاء يف       ،السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لكل بلد     
  .األمم املتحدة تدابري مالئمة يف غضون سنتني إىل أربع سنوات

استمرار التركيز علـى دمـج      ضرورة   اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان   وارتأت    -٣٩
واقترحت أيضاً أن   . ة والثانوي ةاالبتدائيدارس   امل يتمونظمالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف       

التزامات البلد  بأداء  مباشرة  من املعنيني     احلكومية اتتركز اجلهود على من يتحملون املسؤولي     
حقوق اإلنسان بوصـفها    تكريس  وميكن بدء العمل خبطة عمل ل     . الصكوك الدولية مبوجب  

  . العامة للحكومة ولوضع مشاريع القواننياتمعياراً لصناعة السياس
وأكدت اللجنة أيضاً على ضرورة التركيز على التثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان                -٤٠

ومـن شـأن    . غني والتعلم مدى احلياة    تعليم البال  ياة والتعليم املستمر واستراتيجيات   مدى احل 
 اجملتمعية أن يساعد يف التركيز على تثقيف وسائط اإلعالم اجلماهريية وهيئات وسائط اإلعالم

ج ُهضح لنُ ااملعلومات من خالهلا فهم و    على  الناس  صل  قنوات اليت حي  دى ال كون ل ضمان أن ي  
تفاعل مع فئات اجلمهـور  لبلورة طرق ل على  أيضا   وميكن هلذا أن يساعدها   . ق اإلنسان حقو

قـوق  حب، على سـبيل األولويـة،       أن يتواصل االهتمام  كما ينبغي   . تراعي حقوق اإلنسان  
وميكن أن تستمر املرحلـة     . األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       

  . استعراض ورمبا متديد لفترة أخرى حسب التقدم احملرزليهاثالث سنوات يملدة الثانية 
 أنه ينبغـي أن     مكتب املدعي العام للدفاع عن حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا        واعترب    -٤١

تكون هناك جهود منسقة بني الدول واجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان من             
أجل تطوير التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان لفائدة املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ             

مكاتب اهلجرة وشـؤون األجانـب؛      موظفي  الشرطة الوطنية واجليش و   د  أفراالقانون، مثل   
لقضاة أو املدعني العامني؛ والتعليم غـري الرمسـي لفائـدة           ل ينواننظام الق ولفائدة منفذي ال  

 اجملتمعيني على الصعيد احمللي؛ والتدريب لفائدة األشخاص املوجودين يف          قادةالناشطني أو ال  
.  التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف كل مستويات التعلـيم          وينبغي توفري . مرافق االحتجاز 

  .أيضاً دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ووسائط اإلعالمالتثقيف وينبغي أن يشمل 
 سرداً مفصالً إلجنازاهتا خالل تنفيذ املرحلة      ية حلقوق اإلنسان  داللجنة األوغن وقدمت    -٤٢

األوغندية التركيز على دمج التثقيـف يف جمـال         وإضافة إىل ذلك، اقترحت اللجنة      . األوىل
التعليم االبتدائي والكليات الوطنيـة للمدرسـني،       علمي  حقوق اإلنسان يف مدارس تكوين م     
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من معرفة قانون ومبـادئ     الذين يتلقون التعليم يف هذه املدارس       وذلك بغية متكني املدرسني     
.  املدارس االبتدائية والثانويـة    حقوق اإلنسان من أجل تعليم حقوق اإلنسان بشكل فّعال يف         

يقوم على حقوق اإلنسان يف وضع سياسات الوزارات يف         للتنمية  واقترحت اللجنة دمج هنج     
وميكن أن تـستمر املرحلـة      . كل املستويات بغية القضاء على الظلم وانعدام املساواة والفقر        

  .مخس سنواتملدة الثانية 
 املرحلـة الثانيـة     تنـاول  بأن ت  ق اإلنسان مفوضة الربملان األوكراين حلقو   وأوصت    -٤٣

االجتاهات األساسية للتنمية اجملتمعية والتحديات والتهديدات املعاصرة حلقـوق اإلنـسان،           
ثرها السليب على حقـوق      املالية واالقتصادية العاملية وأ    وخباصة العوملة؛ وتزايد الفقر؛ واألزمة    

صري وكره األجانب وما يتصل بذلك من       العنصرية والتمييز العن  تنامي  اإلنسان؛ واهلجرة؛ و  
وينبغي أن تتركز املرحلة الثانية على تثقيـف اجملتمـع          . تعصب؛ والتهديدات للحقوق البيئية   

برمته بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية، وكذلك حقوق املهاجرين والالجئني واحلقوق          
وينبغـي ألنـشطة    . الغذاء املأمون البيئية، وال سيما احلق يف بيئة طبيعية آمنة ويف املياه ويف            

. املرحلة الثانية أن تشجع وسائط اإلعالم على تقدمي معلومات عن حقوق اإلنسان واحلريات            
  .حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية ملؤسسات التعليم العايلروس وينبغي أن ُتدمج د

خصصة املت اات األمم املتحدة ووكاالهت   ـهيئالـواردة مـن   ردود  الـ  -اً رابع  
  واملنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية

ري يتعني القيام به يف      أنه ال يزال هناك عمل كث      منظمة األمم املتحدة للطفولة    تأكد  -٤٤
إدماج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف مستويي التعليم االبتدائي والثانوي وأن األسـاس              

 على األطفال ال يـزال يكتـسي يف         املنطقي لتركيز جهود التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان       
 يتطلب إعمـال    ،ويف الوقت نفسه  . املرحلة الثانية نفس األمهية اليت كان يكتسيها يف األوىل        

باستهداف املؤسسات والنظم   إحرازه   مما ميكن    إلنسان وعياً من جانب اجلمهور أكربَ     حقوق ا 
وفيمـا يتعلـق    .  أوسع ولذلك ينبغي للمرحلة الثانية أن تستهدف قطاعاً      . التعليمية وحدها 
بـالنظر إىل أن  وذلـك   التركيز على حقوق املرأة والطفل،       من املمكن كون  يباملوضوع، قد   

اتفاقية حقوق الطفـل    هناية السنة ستشهد احتفاالت ذكرى سنوية رئيسية العتماد كل من           
  .واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 أن تركز املرحلة الثانية على حقوق الشعوب        ة للسكان صندوق األمم املتحد  واقترح    -٤٥
ن هاتني الفئتني ال تزاالن تواجهان التـهميش والتمييـز   ألاألصلية واألشخاص ذوي اإلعاقة     

وبناء على الزخم الذي ولده إعـالن  . بالرغم من التقدم احملرز يف اجملالني التشريعي والقضائي      
فـإن   واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،       األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية     

 من شأن التركيز على قضايا الشعوب األصلية واإلعاقة أن يساهم يف زيـادة بـروز احتياجـات                



A/HRC/12/36 

15 GE.09-15064 

 من االبتدائي   -كل املستويات   يف   تعزيز النظم التعليمية     عّدوُي. وحقوق هاتني الفئتني وتلبيتها   
  . الفئتني أساسياً لكفالة فرص متساوية هلاتني-إىل العايل 

تركز املرحلة الثانيـة    أن   ب مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني     وأوصت    -٤٦
 مـن   ، الوكاالت احلكومية  على و ،على عامة اجلمهور والسلطات التعليمية وموظفي التعليم      

أجل تعزيز احلق يف تعليم آمن وجيد جلميع األطفال واملراهقني، ال سيما األطفال املتضررون              
إدراج احلق يف التعليم يف املرحلة الثانية       على  ت املفوضية   شجعو.  التشرد وانعدام اجلنسية   من
ومثة حاجـة   . ن العديد من األطفال واملراهقني ال يزالون حمرومني من هذا احلق األساسي           أل

شديدة إىل جهود الدعوة بشأن التعليم كحق من حقوق اإلنسان لتيسري الوصول إىل التعليم              
، يف شىت   اليت تعاين الضعيفة  غري الرمسي وحتسني احتفاظ املدارس بالعديد من الفئات         الرمسي و 

كما اقترحت املفوضية .  من ظروف معيشة سيئة جداً أو من الرتاع أو من التشرد       أحناء العامل، 
تكون خالية من العنف    جيب أن   أن تركز املرحلة الثانية على ضرورة تشجيع بيئات تعلم آمنة           

  .توفره لتيسر الوصول إىل التعليم اجليد وواالستغالل
ثانية األطفال املهمشني والذين  أن تستهدف املرحلة ال   منظمة العمل الدولية  واقترحت    -٤٧

أحد التدابري األساسية حلمايـة     هو  ن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان       ألالستغالل،  ا يعانون
ستمر املرحلة الثانية لثالث سنوات     وأوصت بأن ت  . األطفال، ال سيما الفتيات، من االستغالل     

  .كحد أدىن
، اسـتناداً إىل    )اليونـسكو (منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة        وحددت    -٤٨

املعلومات اليت أمدهتا هبا اللجان الوطنية لليونسكو، املدرسني وموظفي املدارس كقطاعـات            
إىل فتقـار   الال اخلدمة وأثناءهـا و    بالنظر إىل عدم كفاية التدريب قب     وذلك  ميكن استهدافها   

 ملدرسني وموظفي املدارس، مبـن فـيهم      خاصة با مبادئ توجيهية واضحة ومواد ذات صلة       
وتـرى  . ، على املستويات احمللية يف العديد من دوهلا األعضاء        املديرون واملسؤولون اإلداريون  

يري االجتماعي الذي    من التغ  ّدحياليونسكو أن عدم وجود شراكات فّعالة مع وسائط اإلعالم          
تغيري عقليات اجملتمعات من أجل     ويلزم  .  التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان إىل تشجيعه       سعىي

ذلك األمر بالنسبة للتعاون الوثيق مـع مهنيـي         ـص، وك ـاالحترام التام حلقوق كل شخ    
  .وسائط اإلعالم

 جمال حقوق   تثقيف يف الدور  الضوء على    اليونسكو   ، سلطت وفيما يتعلق باملواضيع    -٤٩
مثة حاجة  و.  واحلوار فيما بني األديان    ، والتذكر، اإلنسان، ال سيما يف حاالت ما بعد الرتاع       
كما جرى التأكيد على دور     . كمة هلذه القضايا  ْحإىل ختصيص موارد كافية لضمان متابعة مُ      

امعيـة   مواصلة تطوير برامج الـدرجات اجل :االقتراحات التالية تقدمي  البحث والتعليم العايل ب   
قياس أثر التثقيـف يف جمـال       طرق  املتخصصة يف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛ وتطوير         

لتخطيط؛ والتنـسيق   لجيدة  حقوق اإلنسان، مما يؤدي إىل كفالة االستدامة عن طريق متابعة           
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يف وبناء القدرات   على حنو أفضل مع خمتلف أصحاب املصلحة املنخرطني يف حبوث التثقيف            
  . وسيتوقف طول املرحلة الثانية على املستهدف من هذه املرحلة وغرضها. إلنسانجمال حقوق ا

وكالة احلقوق األساسية التابعة لالحتاد األورويب واملنظمة البحرية الدوليـة        ت  سلرأو  -٥٠
  إعطـاء مـسامهة تفـصيلية يف        تعذر عليهـا     ، لكن ةًاً مقتضب ود رد العاملياألغذية  وبرنامج  

  . هذا املوضوع

  من املنظمات غري احلكوميةالواردة ردود ال  - خامساً 
 استمرار اجلهود املبذولة يف إطـار       ،بدايةً ،نظمة العفو الدولية  ملت األمانة الدولية    أّيد  -٥١

. املرحلة األوىل اليت ركّزت على التعليم االبتدائي والثانوي وتعزيزها وتقييمها تقييماً شـامالً            
ل وصول التثقيف يف    مل التعليم غري الرمسي، وبذلك ُيكفَ     ، أوصت بتوسيع الربنامج ليش    ثانياًو

 وتشاركية، رمسيةنهجيات غري األخذ مبعن طريق ضعفاً الفئات أشد إىل جمال حقوق اإلنسان 
 معرفة ومهارات وأدوات لتطبيق إطار حلقوق اإلنسان للمطالبـة           ما يلزم من    هلا توفرلكي ي 

كما شددت منظمة العفو الدوليـة علـى        . حبقوقها وإخضاع أصحاب املسؤولية للمساءلة    
 إطار حلقوق اإلنـسان     ضمنعندما جيري تثقيفهم    هم  ف. التركيز بشكل خاص على الشباب    

يكونون أقدر على اختاذ إجراءات داخل جمتمعاهتم احمللية واجملتمعات العاملية لكفالة إعمـال             
امج العاملي أن يركـز     وإضافة إىل ذلك، ينبغي للربن    .  أو حقوق اآلخرين    اخلاصة هبم  قوقاحل

 ويضمن التركيز على تدريب     . التعليم الرمسي وغري الرمسي على السواء      يعلى املرّبني يف قطاع   
سوا حقوق اإلنسان بطريقة حتتـرم       هلم املهارات واملوارد ليدرِّ    توفراملرّبني وبناء قدراهتم أن ت    

ستند يموضوع تناول   صراحة ؤيد منظمة العفو الدولية مسامهتها بشكل ي      عرضومل ت . احلقوق
توصي بالقضاء على الفقر كموضوع للمرحلة      بل إهنا   إىل أي حق من حقوق اإلنسان بعينه،        

  . عوموضال بد من اختيار الثانية إذا كان 
زيد من الوقت مـن أجـل       امله يلزم    أن مكتب منظمة العفو الدولية يف منغوليا      وذكر  -٥٢

. ناهج الدراسية للمدارس الثانوية بشكل فعـال      إدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف امل       
وينبغي للمرحلة الثانية أن تركز على استمرار املرحلة األوىل من أجل تقييم تقارير احلكومات              

قـوق  حب من احلكومات باالنتهاء من صياغتها؛ وعلـى التوعيـة         يواحلصول على التزام قو   
حىت لـو   ف. خل املدارس وخارجها  ك الشباب دا  اإلنسان يف أوساط عامة اجلمهور، مبا يف ذل       

ينبغـي أن يكونـوا   فيعانون الفقر وتدهور البيئة والفساد واإلفالت من العقاب، هؤالء كان  
جمال التركيز هذا متـسقاً مـع       سيكون  و. مدركني لكيفية املشاركة ألن هلم احلق يف التنمية       

  . اتحقيقهاً لعززماألهداف اإلمنائية لأللفية و
صور املرحلـة األوىل،     إىل إجنازات وأوجه ق    ةًشريم،  رير بوراكو رابطة حت واقترحت    -٥٣

وينبغـي أن  .  وكذلك املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،الربنامج العامليتعزيز شبكة تشجيع    
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من الدوري الشامل و  االستعراض  ُيطلب تقرير عن التقدم احملرز يف الربنامج العاملي كجزء من           
وينبغي للمرحلة الثانية أن تركز على تعزيز التثقيف        . التقاريرنظر هيئات املعاهدات يف     عملية  
برامج دراسات عليا حلقوق    وضع  ، ال سيما    التعليم العايل مستوى  ل حقوق اإلنسان يف     يف جما 

وينبغي مواصلة تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف الـشركات           . اإلنسان يف اجلامعات  
ـ اخلدمـة  موظفي ك ،لوثيقة الصلة حبقوق اإلنساناخلاصة ولفائدة العاملني يف املهن ا    ة،املدني

واملدرسني، وأفراد الشرطة واملدعني العامني والقضاة وموظفي السجون وكذا األشـخاص           
 كما ينبغي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان أن      . الرعاية ويف اجملاالت الطبية   قطاع  العاملني يف   

  . مخس سنواتملدة ملرحلة الثانية اأن تستمر وينبغي . الضعفاء يفضي إىل متكني
منظمات بلدان اجلنـوب    حتسني إدراك   ضرورة    العامل الثالث  -مركز أوروبا    وأكد  -٥٤

قتصادية واالجتماعية والثقافيـة    لحقوق اال لها على وجه اخلصوص     فيواحلركات االجتماعية   
أن ينبغـي    ألشخاص الذين ُتنتهك حقـوقهم    ا واعتربت هذه املنظمة أن   . لحق يف التنمية  ول

آليات تقدمي  ك ،آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    حشد  إطالعاً على كيفية    حسن  يكونوا أ 
وينبغي أن يكون   .  واألفرقة العاملة وغريها   ، واخلرباء املستقلني  ، واملقررين اخلاصني  ،الشكاوى

  .يف بلدان اجلنوبأسهل مناال اهلدف هو جعل فهم حقوق اإلنسان 
أن أهداف املرحلة    ملبادرة املشتركة من أجل البحث والبيئة واجلودة      حلقة ا  واعتربت  -٥٥

ترى أنه جيب على احلكومـات أن تـضع منـاهج    هي  و.  بشكل كامل  األوىل مل حتقق بعدُ   
مستويات التعليم من دور احلضانة     مجيع  دراسية تتضمن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف         

 ثقافة حقوق اإلنسان اليت ينبغي      نشرلة الثانية أن ت   وينبغي للمرح . ويف كل املواضيع  فوقها  فما  
  . يف القارة األفريقيةةرساء دميقراطية حقيقيإلأن ُتعترب حمفزاً للتنمية املستدامة و

، استناداً إىل مشاورة واسعة   مركز البحوث املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان      واقترح  -٥٦
العـايل  التعليم  قطاع  ة على وجه اخلصوص     مع املنظمات الشريكة، أن تستهدف املرحلة الثاني      

تعليمـي   منـوذج استحداث  وينبغي  . واجلامعي وكذا املعاهد العامة واخلاصة اليت تقدم التعليم املهين        
جامع يف جمال حقوق اإلنسان يشمل املفاهيم األساسية، وحتديدا االلتزامات والواجبات واحلقـوق             

  .٢٠١٥  عام إىل٢٠١٠ عام وينبغي أن تستمر هذه املرحلة من. واحلريات
 أن تكون املناطق جملس حقوق اإلنسان للمجموعات احملرومة يف سري النكا واقترح  -٥٧

ن يكـون   رومة واملهمشة القطاع املستهدف يف املرحلة الثانية وأ        احمل  احمللية عاتتمالريفية واجمل 
  . هلاال املواضيعياجملسوء التغذية واحلرية الدينية 

 أن املرحلـة األوىل مل حتقـق        عيةمية املصرية للنهوض باملشاركة اجملت    اجلمعواعتربت    -٥٨
ـ  تنفيذ   متديدها، مع إمدادها بأدوات لكفالة       تعني وال يزال ي   أهدافها بعدُ   اتالتزامات احلكوم

وينبغي للمرحلـة الثانيـة أن      . بدمج حقوق اإلنسان يف منظوميت املدارس االبتدائية والثانوية       
 بغية الوصول إىل وسائط إعـالم       ،ائط اإلعالم، ال سيما التلفزيون    تستهدف العاملني يف وس   

  .مسؤولة اجتماعياً
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ؤكـد   أن املرحلة الثانية ينبغي أن ت      أصدقاء التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان     وذكر    -٥٩
وينبغـي  . قائماًعلى أن جمال التركيز األصلي على املدارس االبتدائية والثانوية ال يزال هدفاً             

املرحلة األوىل من أجل تقييم التقدم احملـرز        تها يف   مات على تقييم نتائج أنشط    تشجيع احلكو 
مج اوحتديد املؤشرات واألدوات اليت ميكن أن تساعد يف الرصد والتقيـيم املـستمرين لـرب              

وينبغي ربط التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والنهج القائم         . التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    
وينبغي أن يتواصل تشجيع احلكومات على      .  باحلق يف التعليم   يدرسم امل تعليعلى احلقوق يف ال   

  .خطط عمل وطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وتنفيذهاوضع 
وأوصى أصدقاء التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بأن تـستهدف املرحلـة الثانيـة            -٦٠

 وغريهـا مـن     مؤسسات التعليم العايل، مبا فيها اجلامعات ومؤسسات تدريب املدرسـني         
علـيم  تدريب املهين، مما سيتيح انتقاالً طبيعياً من تركيز املرحلة األوىل علـى ال            المؤسسات  

 األساسـية   سـتكون الفئـات   و. املدرسني واملسؤولني اإلداريني  التركيز على    إىل   يدرسامل
لقانون موظفي إنفاذ ا  ك ، املرحلة الثانية هي املدرسون وغريهم من الفئات املهنية        يفاملستهدفة  

يف جمال  املضطلع به   وسيشمل التثقيف   .  وغريهم ني االجتماعي رشدين وامل نيوالعاملني الصحي 
  . سواءحد حقوق اإلنسان ُنهجاً رمسية وغري رمسية على 

إىل محاية حقوق اإلنسان للفئات     سعى  ويف املرحلة الثانية، ينبغي جلهود التثقيف أن ت         -٦١
وينبغي أن يتناول التثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان          .  واملساعدة على إعماهلا   شد ضعفاً األ

قضايا حقوق اإلنسان ذات الصلة حبياة من هم منخرطون يف أنشطة التثقيف والتدريب، مثل              
تضمن وينبغي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان أن ي. الفقر والتمييز وغياب حرية التعبريقضايا 

 يتـصل بقـضايا     ا وبناء قدراهتم فيما   حتديد أصحاب احلقوق وأصحاب املسؤوليات كليهم     
عتـرف  ياملرحلة الثانيـة أن     طاب  وينبغي خل .  بصفة خاصة  ملتعلمنيحقوق اإلنسان اليت هتم ا    

.  على أوسع نطاق يف دعم جهود احلكومـة        هشجع إشراك امهة اهلامة للمجتمع املدين وي    باملس
  . ثانية لثالث سنوات التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان أن تستمر املرحلة الصدقاءواقترح أ

 ،كقطاعات ميكن اسـتهدافها    ،بطة الدولية ملدارس اخلدمة االجتماعية    االر وأبرزت  -٦٢
مهن تقدمي املساعدة واملهن الصحية، مثل العمل االجتماعي وعلم النفس والطـب النفـسي             

أن وينبغي  . علم االجتماع والعلوم السياسية والعلوم االقتصادية     كوالتمريض والطب وجماالت    
تتضمن املناهج الدراسية هلذه املهن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ومبادئ محايـة             
األشخاص املصابني مبرض عقلي وحتسني العناية بالصحة العقلية، ومبادئ آداب مهنة الطب            

 يف محاية السجناء واحملتجزين من التعذيب ، وال سيما األطباء،املتعلقة بدور املوظفني الصحيني
شمل املواضيع الـيت    تو. ه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          وغري

  . واملواطنة العاملية، واحلق يف السالم،اقترحتها الرابطة القضاء على الفقر املدقع
 أن  اللجنة اليابانية للحركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز والعنصرية         واقترحت  -٦٣

وفيما يتعلـق باملرحلـة   . فوضية السامية حلقوق اإلنسان تقييماً عاماً للمرحلة األوىل    جتري امل 
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مـوظفي إنفـاذ    على   يف جمال حقوق اإلنسان       والتدريب ركز التثقيف أن ي  تالثانية، اقترح 
ـ يف التعليم امل  وأوصت أيضاً بأن تركز املرحلة الثانية       . يةاملدناخلدمة  القانون وموظفي     يدرس

  . ثقافة جمموعات األقليات يف جمتمعاهتم اخلاصة هبم من أجل مكافحة اإلقصاءتاريخ وعلى 
ملرحلة يف االقطاعات املستهدفة االهتمام ب باستمرار رابطة أيوس برميي فريي   أوصت  و  -٦٤

وأوصت بتنظيم . مجيع احلكوماتقبل هنا ترى أن مثة حاجة إىل التزام أكثر جدية من ألاألوىل 
 ني والعـسكري  اخلدمة املدنية  ي وأفراد الشرطة وموظف   نياملدرسأي  ني،  دورات لتدريب املدرب  

، وذلك باستخدام منهجية متكنهم     ني الصحي ني والعامل ني والقضاة واألطباء واملمرض   نيواحملام
 حتليل الرتاعات الشخصية فيما بني األزواج        من أجل   ضمري مرهف حلقوق اإلنسان    نميةمن ت 

وينبغي للمرحلة الثانية أن تستمر لثالث سـنوات علـى        . ممواألسر واجملموعات اإلثنية واأل   
  . ن انطالقتهااعتبارا ماألقل 
ميكن للمرحلة الثانية أن تـستفيد مـن         أنه رابطة التنمية السكانية واجملتمعية    ترىو  -٦٥

 رفيـه التثقيف والت بني  يدز اليت جتمع    اإل/ املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية     يةلتثقيفابراجمها  
وينبغي استهداف األطفـال والـشباب      . أداة من أدوات التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان       ك

 ميكـن   ،وإضافة إىل ذلك  . ختلف الفئات العمرية  ملوالبالغني باستخدام ألعاب أو كتب هزلية       
توفري وميكن تشجيع   . محلة إعالمية تبث وصالت إذاعية أو تلفزيونية ورسوماً متحركة        تنظيم  

ـ  املراعي ل  على السلوك التجاري  للشركاء  التدريب    واملـسؤولية االجتماعيـة     اتألخالقي
  .مخس سنواتملدة وينبغي أن تستمر املرحلة الثانية . للشركات

 هـو   ملرحلة املقبلـة  اجمال تركيز   أن يكون    منظمة سوكا غاكاي الدولية    اقترحتو  -٦٦
يـة وكـذلك يف   التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف التعليم العـايل واملؤسـسات األكادمي       

أن ما  وال ينبغي لقطاع أو موضوع      . مؤسسات البحوث األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسان      
 من البلدان اًحمدودبرناجماً يهّم عدداً لتفادي أن يصبح الربنامج العاملي وذلك يكون حمدداً جداً    

إىل اسـتناداً  و. ن يكون قابالً للتطبيق على مجيع بلدان العـامل بل أ فقطأو جمموعات األفراد    
احلاجة إىل جيل من املدرسني املدربني      هذه املنظمة   ة من املرحلة األوىل، أبرزت      فاداخلربة املست 

عليم ومن شأن التركيز على التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف الت          . يف جمال حقوق اإلنسان   
عارف واملهارات  املستقبل من اكتساب امل   يف  العايل واملؤسسات األكادميية أن ميكّن املدرسني       

. احترام حقـوق اإلنـسان    ترسيخ  واملواقف واألفكار لصياغة مبادرات من أجل املضي يف         
وميكن ملؤسسات التعليم العايل أن تساهم يف تطوير مناهج وأدوات مبتكرة للتثقيف يف جمال              

وميكن إلشـراك املؤسـسات   . حقوق اإلنسان، وكذلك بناء قدرات املدرسني وغريهم من املهنيني 
ـ  األكادميية والبحثية إشراكاً مباشراً أن يساهم بدوره يف تطوير آليات رصـد أو             يم تنفيـذ   ـ تقي

إذا تأخر  أما  ثالث سنوات؛   املنظمة أن تستمر املرحلة الثانية ملدة       واقترحت  . الربنامج العاملي 
  .، فأربع سنواتخطة العملمشروع طالق هذه املرحلة أو صياغة ان
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) مركز حقـوق اإلنـسان  (من من أجل املساواة االجتماعية    التضاواقترحت منظمة     -٦٧
علـى  كذلك التركيـز    التركيز على القادة الدينيني للقضاء على العنف القائم على الدين، و          

الطاقة النووية، لتوعيتهم باحلق يف     بالتكنولوجيا األحيائية و  بهتمني منهم   العلماء، وال سيما امل   
   . صحيةاحلق يف التمتع ببيئةاحلياة و

أمهية التثقيـف يف جمـال حقـوق    بشأن   جممل بتعليق   املنظمة العاملية للمرأة  وأدلت    -٦٨
 يف جمال   مجيع املرّبني قيف  تث سيكون من املثايل االستثمار يف       اإلنسان لكل طفل واعتربت أنه    

وشددت على أمهية الربامج اليت تنمي وعي األطفال وتعلمهم حقوقهم األساسـية            . حقوق اإلنسان 
  .الستثمار يف تعليم الفتاة الذي ميكن أن يفضي إىل حتقيق أكرب زيادة يف التنميةوعلى ا
وسلطت مسامهات واردة من ثالثة أفراد من األردن وتركيا وكينيا الـضوء علـى                -٦٩

أثر الرتاعات املسلحة على األطفال؛ ومتكني      : القطاعات واملواضيع التالية اليت ميكن استهدافها     
تـدريب علـى    يف جمال حقوق اإلنسان ومؤسسات تدريب املدرسني وال       لقائمني بالتثقيف   ا

  . الضعفاءل الالجئني واألطفالا؛ وتعليم األطفكي فيما بينهم والربط الشبالقيادة

  االستنتاجات  - سادساً 
والـيت   اليت تعكس سياقات وطنية حمـددة        سمح تنوع االقتراحات والنُهج   ال ي   -٧٠

، يرد فضفاضةاستنتاجات عامة واجتاهات وأمناط  باستخالص سوىشاور وردت خالل الت
  .بياهنا يف الفقرات التالية

منـهم حكومتـان وسـت      وردود،  بعثوا ب ممن   ١٦بداية أن   اليف  أكيد  ينبغي الت   -٧١
إدخال التثقيف يف جمال    الرامية إىل   هود  اجل أن   ؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان، الحظوا    م

والحظ البعض   .تدائية والثانوية ينبغي أن يستمر     املدارس االب  يتمونظمحقوق اإلنسان يف    
 مل تنفـذ    ا فإهن ، مخس سنوات  لفترة إمجالية من  املرحلة األوىل   متديد  أنه بالرغم من    صراحةً  

 وطنية للتثقيف يف جمـال       تنفيذ بشكل كامل بعد، ال سيما فيما يتعلق بوضع استراتيجية        
 مزيد من الوقت لتحقيق تقـدم   ويرى هؤالء البعض أن الدول حتتاج إىل      . حقوق اإلنسان 

  .   املدارس االبتدائية والثانويةمنظوميتدمج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف كاف يف 
منهم حكومة واحدة، ووكان مثة رأي ذو صلة أعرب عنه سبعة ممن بعثوا بردود،   -٧٢

 مـن   مفاده أنه من األساسي إجراء تقييم شامل لتنفيذ الدول األعضاء للمرحلـة األوىل            
  .  ثرهاأالربنامج العاملي على الصعيد الوطين من أجل التأكد من نتائج املرحلة األوىل و

اخلدمة املدنيـة   وشدد تسعة عشر ممن بعثوا بردود على ضرورة تدريب موظفي             -٧٣
 احلكومة والـوزارات، والربملـانيني،      ي قوانني وسياسات القطاع العام، وموظف     كواضعي

والعاملني الصحيني من أجل تعزيز معرفتهم  القانون والعسكريني، والقضاة، وموظفي إنفاذ
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باملبادئ العاملية حلقوق اإلنسان ورعاية احلكم الرشيد وإمدادهم باملهـارات واملواقـف            
  .الالزمة لتمكينهم من محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها باسم الدولة

و املؤسـسات التعليميـة     د املدرسون واملربون واملدربون والقادة وموظف     َركما وَ   -٧٤
ـ رب إعدادهم إعداداً مالئماً عن طري أيضاً بشكل بارز يف الردود، واعتُ      ني ق تدريب املدرس

 لكي تكون جهود التثقيف يف جمـال حقـوق          اً عام اً مسبق اًيف جمال حقوق اإلنسان شرط    
ىل وأشار اثنان وعشرون ممن بعثوا بردود إىل احلاجة امللحـة إ          . اإلنسان فعالة ومستدامة  

باعتباره عدم مالءمة تدريب املدرسني     إىل  عدة منهم   شار   وأ ،تقدمي الدعم املهين للمدرسني   
إىل تدريب املـسؤولني    أشري  كما  . أحد العقبات اليت تعوق التنفيذ الفعال للمرحلة األوىل       

  .عن تطوير الكتب املدرسية
م العـايل   أو قطـاع التعلـي     ياجلامعالقطاع  وحدد مخسة عشر ممن بعثوا بردود         -٧٥

قترح استهدافه، مستندين منطقياً إىل التركيز احلايل على قطـاعي          باعتباره اجملال املقبل املُ   
وأوصى عدة منهم بإنشاء برامج للدراسات العليا يف جمـال          . التعليم االبتدائي والثانوي  

كما أشـار مـن     . اتحقوق اإلنسان وبرامج للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف اجلامع         
بردود إىل الدور اهلام للبحوث يف املسامهة يف تطوير منـهجيات وأدوات مبتكـرة              بعثوا  

واقتـرح  . للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وآليات لرصد أو تقييم تنفيذ الربنامج العام           
أحد من بعثوا بردود التركيز على التعليم ما قبل املدرسي، بينما ركـز آخـرون علـى          

  .العامالوصول إىل كل مستويات التعليم 
يف يف جمال حقوق اإلنـسان      التثقتوسيع نطاق   ممن بعثوا بردود إىل     ودعا مخسة     -٧٦
هـم  يتجاوز نظام التعليم الرمسي، أي إىل التعليم غري الرمسي، من أجل الوصول إىل من               ل

كان مثـة رأي  و. الضعيفة من الفئات مانوا مهنيني أ أك سواء   ،خارج قطاع التعليم الرمسي   
التثقيف يف جمال   وفري  م مدى احلياة أساسي يف ت     ود مفاده أن هنج التعلّ    عدة رد مشترك يف   

  .حقوق اإلنسان للبالغني أيضاً
ومبا أن وسائط اإلعالم تلعب دوراً هاماً على الصعيد العاملي نظراً إلمكانياهتا يف               -٧٧

طة ممن بعثوا بردود استهدافها يف أنـش       عشرةاقترح  فقد  التأثري على التغيري االجتماعي،     
إىل القطاع اخلاص ورجال األعمال وكذلك      أشري  كما  . التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    

  .  االجتماعينيرشدينإىل امل
واعترب عدة ممن بعثوا بردود أن التثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان ينبغـي أن                  -٧٨

ُسلط الضوء على مسامهة القطاع غري احلكومي يف التثقيف         كما  يستهدف عامة اجلمهور،    
  .  جمال حقوق اإلنسانيف
 ونتاجحي م احلقوق باعتباره  فئات حمددة من أصحاب   شري يف عدة ردود إىل      كما أُ   -٧٩

 :م، وهـم   على الدفاع عن حقـوقه     ين قادر واكونيإىل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ل      
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 اإلعاقـة؛  وطفال ذواألن وي مبن فيهم أطفال املهاجر   ، عامة؛ واألطفال  الضعفاءاألشخاص  
 اإلعاقة؛ والنساء واألقليات والشعوب      والعمال املهاجرون؛ واألشخاص ذوو    اجرونوامله

  .األصلية؛ واجملتمعات احمللية احملرومة والريفية؛ واملسنون
ويف حني  . ةعلق باجملاالت املواضيعية املمكن   كما كانت الردود متنوعة متاماً فيما يت        -٨٠

هنج كلي للتثقيف يف جمـال حقـوق        اتباع  أشار العديد ممن بعثوا بردود إىل احلاجة إىل         
  . اإلنسان، قدمت األغلبية توصيات حمددة

احلقوق املدنيـة والثقافيـة واالقتـصادية والـسياسية         شري بشكل جممل إىل     وأُ  -٨١
. واالجتماعية يف العديد من الردود، بينما أشارت ردود أخرى إىل حقوق أكثر حتديـداً             

على الفقر وضمان حقوق اإلنسان للفقراء عـن        فقد أشارت تسع مسامهات إىل القضاء       
 يف وُسلط الـضوء . ني من األهدافا هدفمبوصفهطريق التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان       

وأشار بعض  . اإلنسان على احلق يف التنمية والنهج اإلمنائي القائم على حقوق           عدة ردود 
تحديد، بينمـا أورد    من بعثوا بردود إىل حقوق العمالة وإىل احلق يف العمل على وجه ال            

ـ وذكّر بعض من بعثوا بردود      . آخرون احلق يف الصحة واحلقوق اإلجنابية      أن احلـق يف    ب
 القـائم   يدرسعليم امل التعليم ينبغي أن ُيربط بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وبنهج الت          

 ومن احلقوق احملددة األخرى اليت أُشري إليها يف التشاور احلـق يف الغـذاء             . على احلقوق 
شديد صراحة على أمهيـة     وإضافة إىل ذلك، جرى الت    . واحلق يف السكن واحلق يف املياه     

أحدمها  كال اجملالني يعزز     ، ذلك ألن  اإلمنائية لأللفية مبعايري حقوق اإلنسان    ربط األهداف   
 حمددة أخرى ذات صلة باحليـاة اليوميـة يف          اًوذكر بعض ممن بعثوا بردود حقوق     . اآلخر

 واحلـق يف     مثل حرية املعلومات وحرية التعبري؛ وحريـة الـدين؛         ،شىتسياقات وطنية   
م للقضاء على يوركزت عدة ردود على أمهية استخدام التعل      . حرية التجمع اخلصوصية؛ و 

  . العنف وفيما يتصل مبنع التعذيب
أمهية التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف مكافحة التمييز         يف عشرة ردود    وبرزت    -٨٢

إعالن ببشكل صريح  هذا التثقيف  كما جرى ربط.ة باعتباره قضية شاملة وانعدام املساوا 
  . وبرنامج عمل ديربان

الردود بني  الفترة املقترحة يف    تراوحت  وفيما يتعلق بطول املرحلة الثانية املقبلة،         -٨٣
أن تستمر املرحلـة ملـدة      بدا أن أغلبية من بعثوا بردود يفضلون        و سنوات،   ١٠وسنتني  

وأوصى عدة ممن بعثـوا     . ثالث سنوات استمرارها ملدة    من يفضلون    يهملمخس سنوات ي  
  .بردود بأنه ينبغي النظر يف متديد املرحلة الثانية إذا كان التقدم فيها أبطأ

        


