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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف 

شـيلي،   ، الـسنغال، سويـسرا،    *، سلوفاكيا، سلوفينيا  *، بريو *، الربتغال *إسبانيا، إيطاليا     
*: ، النمـسا  *، مونـاكو  *، املغـرب  *اـ، ليتواني *، كوستاريكا *ا، الفلبني ـ، فرنس *صربيا

  مشروع قرار

    ١٦.../  
  انإعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنس

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 بالعمل الذي قامت به اللجنة االستشارية التابعة جمللس حقوق اإلنسان إلعداد إذ يقر  
بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان وفقاً للطلب املقدم مـن            إعالن  مشروع  

  ، ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/١٠اجمللس يف قراره 
، الـذي أنـشأ     ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٥ املؤرخ   ١٣/١٥لس   إىل قرار اجمل   وإذ يشري   
مبوجبه فريقاً عامالً حكومياً دولياً مفتوح العضوية أُسندت إليه والية التفاوض علـى             اجمللس  

لتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان، علـى أسـاس          لمشروع إعالن األمم املتحدة     
  يغته النهائية وعرضه على اجمللس،ووضعه يف صاملشروع املقدم من اللجنة االستشارية، 

__________ 

 .حقوق اإلنساندولة غري عضو يف جملس   *  
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 بتقرير الفريق العامل املفتوح العضوية عن مشروع إعالن األمم املتحدة           وإذ يرحب   
 وبالقرار القاضي بإحالـة     (A/HRC/WG.9/1/3)للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان       

  مشروع اإلعالن إىل اجمللس كي ينظر فيه، 
للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنـسان،        إعالن األمم املتحدة     يعتمد  -١  

  بصيغته الواردة يف مرفق هذا القرار؛
 ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١من قرارها   ) ج(٥ اجلمعية العامة، وفقاً للفقرة      يوصي  -٢  

  :، باعتماد مشروع القرار التايل٢٠٠٦مارس /آذار
  إن اجلمعية العامة،"  
... املـؤرخ   ... اره   باعتماد جملس حقوق اإلنسان عن طريق قر       إذ ترحب   

، إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميـدان حقـوق           ٢٠١١مارس  /آذار
  اإلنسان، 
 إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقـوق          تعتمد  -١  

  اإلنسان، بصيغته الواردة يف مرفق هذا القرار؛
 احلكومات ووكاالت ومؤسسات منظومة األمم املتحـدة         تدعو  -٢  

واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل تكثيف جهودها من أجل           
 إىل األمني العام أن يـدرج       وتطلبنشر هذا اإلعالن وتعزيز احترامه وفهمه عاملياً،        

  ".جمموعة صكوك دولية: حقوق اإلنساننص اإلعالن يف الطبعة التالية من 
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  املرفق

  التدريب يف ميدان حقوق اإلنسانإعالن األمم املتحدة للتثقيف و    
  إن اجلمعية العامة،  
 مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة فيما يتعلق بتعزيـز مجيـع            إذ تؤكد من جديد     

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة إىل اجلميع، دون متييـز             
  بسبب العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين، 

 وجوب أن يسعى كل فرد وهيئة يف اجملتمـع إىل تعزيـز          من جديد أيضاً  وإذ تؤكد     
  احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية عن طريق التعليم والتثقيف، 

 حق كل فرد يف التعليم، وأن التعليم جيب أن يـستهدف اإلمنـاء         وإذ تؤكد كذلك    
شاركة مـشاركة   الكامل لشخصية اإلنسان وحس كرامته، ومتكني مجيع األشخاص من امل         

فعالة يف جمتمع حر، وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بني األمم كافة ومجيع الفئات العرقية              
أو اإلثنية أو الدينية، ودعم األنشطة اليت تضطلع هبا األمم املتحدة حلفظ الـسالم واألمـن                

  وتعزيز التنمية وحقوق اإلنسان،
 أن يهدف التثقيـف إىل تقويـة         أن على الدول واجب ضمان     وإذ تؤكد من جديد     

احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، على حنو ما يقتضيه اإلعالن العـاملي حلقـوق              
اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والصكوك الدوليـة    

  األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان،
قيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان يف اإلسهام         باألمهية األساسية للتث   وإذ تسلِّم   

  يف تعزيز حقوق اإلنسان كافة ومحايتها وإعماهلا فعلياً،
املعقود يف فيينا يف عـام       )١( نداء املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان     وإذ تؤكد من جديد     
إىل مجيع الدول واملؤسسات بإدراج حقـوق اإلنـسان، والقـانون اإلنـساين،             ،  ١٩٩٣
قراطية، وسيادة القانون كمواضيع يف املناهج الدراسية جلميع املؤسسات التعليمية، مع           والدمي

اإلشارة إىل أن التعليم يف جمال حقوق اإلنسان ينبغي أن يشتمل على الـسلم والدميقراطيـة                
والتنمية والعدالة االجتماعية، على النحو املبني يف الصكوك الدوليـة واإلقليميـة حلقـوق              

   أجل حتقيق فهم ووعي مشتركني بغية تقوية االلتزام العاملي حبقوق اإلنسان،اإلنسان، من 

__________ 

)١( A/CONF.157/24) ٧٩، الفصل الثاين، الفقرة )اجلزء األول. 
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رؤساء الـدول   فيه    الذي أعلن  ،)٢(٢٠٠٥بنتائج مؤمتر القمة العاملي لعام      وإذ ُتذكِّر     
، دصع حقوق اإلنسان على مجيع ال     ميدانللنهوض بالتثقيف والتثقف يف     هم   تأييد واحلكومات

 وشجعوا مجيع حقوق اإلنسان، ميدانالربنامج العاملي للتثقيف يف   مبا يف ذلك عن طريق تنفيذ       
  ،الدول على اختاذ مبادرات يف هذا الصدد

 إرادة إعطاء اجملتمع الدويل إشارة قوية لتقوية مجيع اجلهود املبذولة للتثقيف            وإذ حتدوها   
   مجاعياً،والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان عن طريق التزام مجيع أصحاب املصلحة التزاماً

  :تعلن ما يلي  

  ١املادة     
حيق لكل فرد االطالع على معلومات بشأن مجيع حقوق اإلنسان واحلريات   -١  

األساسية والتماس هذه املعلومات وتلقّيها واالستفادة من التثقيـف والتـدريب يف ميـدان                  
  .حقوق اإلنسان

زيز احترام ومراعاة التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان أساسيان لتع  -٢  
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية كافة للجميع على الصعيد العاملي، وفقاً ملبادئ عامليـة             

  .حقوق اإلنسان وعدم جتزئتها وترابطها
ميكِّن التمتع الفعلي جبميع حقوق اإلنسان، وال سـيما احلـق يف التعلـيم                -٣  

  .التدريب يف ميدان حقوق اإلنسانواحلصول على املعلومات، من االستفادة من التثقيف و

  ٢املادة     
يشتمل التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان على مجيـع األنـشطة              -١  

التثقيفية والتدريبية واإلعالمية وأنشطة إذكاء الوعي والتعلم الرامية إىل تعزيز االحترام واملراعـاة      
تايل اإلسهام يف أمـور منـها منـع         العامليني جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وبال      

يد األشخاص باملعارف واملهارات والفهم وتطـوير       وانتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان بتز    
  .مواقفهم وسلوكهم، بغية متكينهم من اإلسهام يف بناء وتعزيز ثقافة عاملية حلقوق اإلنسان

  :ا يلييشتمل التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان على التثقيف مب  -٢  
حول حقوق اإلنسان، إتاحة معرفة وفهم معايري ومبادئ حقوق اإلنسان،            )أ(  

  والقيم اليت تستند إليها وآليات محايتها؛
من خالل حقوق اإلنسان، التعلُّم والتعليم بطريقة حتترم حقوق كل مـن              )ب(  

  املعلمني واملتعلمني؛
__________ 

 .٦٠/١العامة قرار اجلمعية  )٢(
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قوقهم وممارستها  من أجل حقوق اإلنسان، متكني األشخاص من التمتع حب          )ج(  
  .ومن احترام حقوق الغري ومؤازرهتا

  ٣املادة     
التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان عملية تستمر مـدى احليـاة              -١  

  .وتستهدف مجيع األعمار
يستهدف التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان مجيع شرائح اجملتمع،            -٢  

م قبل املدرسي والتعليم االبتدائي والتعليم والثـانوي        على املستويات كافة، مبا يف ذلك التعلي      
والتعليم العايل، مع أخذ احلرية األكادميية يف احلسبان عند االقتضاء، ومجيع أشكال التعلـيم              
والتدريب والتعلُّم، سواء أكان ذلك يف إطار عام أو خاص، نظامي أو غري نظامي أو غـري                 

، وخباصة تدريب املدرِّبني واملدرسـني ومـوظفي        ويشمل أموراً منها التدريب املهين    . رمسي
  .الدولة، والتعليم املستمر، والتثقيف الشعيب، واإلعالم العام وأنشطة التوعية

ينبغي أن تستخدم يف التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان لغـات              -٣  
  .وأساليب تتماشى مع الفئات املستهدفة، وتراعي احتياجاهتا وظروفها احملددة

  ٤املادة     
ينبغي أن يستند التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان إىل مبـادئ اإلعـالن              

  :العاملي حلقوق اإلنسان واملعاهدات والصكوك ذات الصلة، من أجل حتقيق ما يلي
التوعية باملعايري واملبادئ العاملية حلقوق اإلنسان وفهمها وقبوهلا وكـذلك            )أ(  

  يمية والوطنية الكفيلة حبماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛بالضمانات الدولية واإلقل
تطوير ثقافة عاملية حلقوق اإلنسان ُيدرك فيها كل فرد حقوقه ومسؤولياته             )ب(  

  جتاه حقوق الغري، وتنهض بنماء الفرد كعضو مسؤول يف جمتمع حر وسلمي ومتعدد وشامل؛
فعاالً وتعزيز التسامح وعـدم     السعي إلعمال حقوق اإلنسان كافة إعماالً         )ج(  

  التمييز واملساواة؛
كفالة تكافؤ الفرص للجميع عن طريق االستفادة مـن فـرص التثقيـف               )د(  

  والتدريب اجليدين يف ميدان حقوق اإلنسان دون أي متييز؛
اإلسهام يف منع انتهاكات وجتاوزات حقـوق اإلنـسان ويف مكافحـة              )ه(  

نصرية والقوالب النمطية والتحريض علـى الكراهيـة،        واستئصال مجيع أشكال التمييز والع    
  . واملواقف الضارة وأشكال التحيُّز اليت تستند إليها
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  ٥املادة     
ينبغي أن يستند التثقيف والتدريب يف ميدان حقـوق اإلنـسان، سـواء               -١  

أتاحتهما أطراف فاعلة عامة أم خاصة، إىل مبادئ املساواة والكرامة اإلنـسانية واإلدمـاج              
  .دم التمييز، وخباصة املساواة بني الذكور واإلناث وبني النساء والرجالوع

ينبغي أن يستفيد من التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنـسان مجيـع         -٢  
األشخاص وأن يتاحا هلم، وينبغي أن يراعيا التحديات واحلواجز اخلاصـة الـيت يواجههـا               

 اإلعاقة، واحتياجاهتم وتوقعاهتم، من أجل      املستضعفون واحملرومون، مبن فيهم األشخاص ذوو     
تعزيز التمكني والتنمية البشرية واإلسهام يف القضاء على أسباب االستبعاد أو التهميش، فضالً       

  .عن متكني كل فرد من ممارسة مجيع حقوقه
ينبغي أن يشتمل التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان على تنـوع              -٣  

افات وتقاليد خمتلف البلدان وأن يثريها ويستلهم منها أيضاً، كمـا           احلضارات واألديان والثق  
  .يتجلى ذلك يف الطابع العاملي حلقوق اإلنسان

ينبغي أن يراعي التثقيف والتدريب يف ميدان حقـوق اإلنـسان خمتلـف               -٤  
امية إىل الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأن ُيعزِّز يف الوقت ذاته املبادرات احمللية الر         

  .تشجيع متلُّك اهلدف املشترك املتمثل يف إعمال حقوق اإلنسان كافة للجميع

  ٦املادة     
ينبغي أن يستفيد التثقيف والتدريب يف ميـدان حقـوق اإلنـسان مـن                -١  

تكنولوجيات املعلومات واالتصال اجلديدة، فضالً عن وسائط اإلعـالم، وأن يـستخدمها،            
  . واحلريات األساسيةقصد تعزيز مجيع حقوق اإلنسان

ينبغي تشجيع الفنون كأداة من أدوات التدريب والتوعية يف ميدان حقوق             -٢  
  .اإلنسان

  ٧املادة     
تقع على الدول وعلى السلطات احلكومية املختـصة، حـسب احلـال،              -١  

مسؤولية أساسية تتمثل يف تعزيز وكفالة التثقيف والتدريب يف ميـدان حقـوق اإلنـسان،              
  .وتنفيذمها بروح املشاركة واإلدماج واملسؤوليةوتطويرمها 

ينبغي للدول أن ُتهيئ بيئة آمنة وممكِّنة إلشراك اجملتمع املدين والقطاع اخلاص              -٢  
وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين يف التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان، توفَّر فيها             

  .للجميع، مبن فيهم املشاركون يف العمليةمحاية كاملة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية 



A/HRC/16/L.1 

7 GE.11-11833 

ينبغي للدول أن تقوم، بصورة فردية وعن طريـق املـساعدة والتعـاون               -٣  
الدوليني، باختاذ خطوات ترمي إىل كفالة التنفيذ التدرجيي للتثقيف والتـدريب يف ميـدان              

 طريق اعتماد   بالوسائل املناسبة، إىل أقصى ما تتيحه مواردها، مبا يف ذلك عن           حقوق اإلنسان 
  .تدابري وسياسات تشريعية وإدارية

ينبغي للدول والسلطات احلكومية املختصة، حسب احلال، أن تكفل القيام            -٤  
بتدريب مسؤويل الدولة وموظفي اخلدمة املدنية والقضاة وموظفي إنفاذ القانون والعسكريني           

نائي الدويل كلما كان ذلك     على حقوق اإلنسان، وعلى القانون اإلنساين الدويل والقانون اجل        
مناسباً، فضالً عن تعزيز التدريب املناسب على حقوق اإلنسان للمدرسني واملدرِّبني وغريهم            

  .من املربني والعاملني يف القطاع اخلاص الذين يتصرفون نيابة عن الدولة

  ٨املادة     
ينبغي للدول أن تضع أو أن تشجِّع على وضع استراتيجيات وسياسـات              -١  

 املستوى املناسب، وعند االقتضاء، خطط وبرامج عمل لتنفيذ التثقيـف والتـدريب يف           على
وينبغي هلا عند   . والتدريبية ميدان حقوق اإلنسان، بإدماجهما كمواضيع يف املناهج الدراسية       

القيام بذلك أن تأخذ يف احلسبان الربنامج العاملي للتثقيـف يف ميـدان حقـوق اإلنـسان                 
  .ويات الوطنية واحمللية احملددةواالحتياجات واألول

ينبغي إشراك مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مبن فيهم القطـاع اخلـاص              -٢  
واجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، يف وضع وتنفيذ وتقييم ومتابعـة هـذه              

ة االستراتيجيات وخطط العمل والسياسات والربامج، عن طريق تعزيز املبـادرات املتعـدد           
  .األطراف عند االقتضاء

  ٩املادة     
ينبغي للدول أن تشجع إنشاء وتطوير وتعزيز مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان فعالة              

ومستقلة، تتسق مع مبادئ باريس، تسليماً من هذه الدول بأن املؤسسات الوطنية حلقـوق              
 لتعزيز التثقيف   اإلنسان ميكن أن تضطلع بدور هام، مبا يف ذلك دور التنسيق، عند االقتضاء،            

والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان بأمور منها توعية وتعبئة األطراف الفاعلة يف القطـاعني              
  .العام واخلاص ذات الصلة

  ١٠املادة     
يضطلع خمتلف األطراف الفاعلة يف اجملتمع، مبا يف ذلك املؤسسات التعليمية             -١  

ت اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات غـري      ووسائط اإلعالم واألسر واجملتمعات احمللية ومؤسسا     
احلكومية، واملدافعون عن حقوق اإلنسان والقطاع اخلاص، بدور هام يف تعزيـز وإتاحـة              

  .التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان
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ُتشجَّع مؤسسات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص وغريها من اجلهـات ذات       -٢  
يب يف ميدان حقوق اإلنسان بصورة مالئمـة ملوظفيهـا          الصلة على كفالة التثقيف والتدر    

  .والعاملني فيها

  ١١املادة     
    ينبغي ملنظمة األمم املتحدة واملنظمات الدوليـة واإلقليميـة أن تتـيح التثقيـف                

والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان ملوظفيها املدنيني والعسكريني وأفراد الشرطة العاملني يف            
  .إطار والياهتا

  ١٢ملادة ا    
ينبغي للتعاون الدويل على مجيع املستويات أن يدعم ويعزِّز اجلهود الوطنية،             -١  

مبا فيها عند االقتضاء، على الصعيد احمللي، من أجل تنفيذ التثقيـف والتـدريب يف ميـدان                     
  .حقوق اإلنسان

يـة  ميكن للجهود املتكاملة واملنسقة على الصُّعد الدولية واإلقليمية والوطن          -٢  
  .واحمللية أن ُتسهم يف تنفيذ التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان بصورة أكثر فعالية

ينبغي تشجيع التربعات للمشاريع واملبادرات يف جمال التثقيف والتدريب يف            -٣  
  .ميدان حقوق اإلنسان

  ١٣املادة     
حلـسبان  ينبغي لآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان أن تأخـذ يف ا            -١  

  . يف إطار والية كل منها التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان عند أداء أعماهلا
تشجَّع الدول على أن تدرج، عند االقتضاء، معلومات تتعلق بالتدابري اليت             -٢  

اعتمدهتا يف جمال التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان يف التقارير الـيت تقـدمها إىل             
  .إلنسان املعنيةآليات حقوق ا

  ١٤املادة     
ينبغي للدول أن تتخذ التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذا اإلعالن تنفيذاً فعاالً ومتابعته      

  .وأن تتيح املوارد الالزمة لذلك

        
  


