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                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة الرابعة

                       من جدول األعمال املؤقت ٢      البند 

  ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "س حقوق اإلنسانجمل"املعنون 

 *الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

 تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان

                                  باء خطة العمل للمرحلة األوىل        ١١٣ /  ٥٩                                        ، اعـتمدت اجلمعية العامة يف قرارها            ٢٠٠٥         يولـيه    /        متـوز    ١٤   يف   - ١
                     وتركزت املرحلة األوىل      ).     ٢٠٠٥               تمر منذ عام       املس (                                                للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان          )     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥ (

           وتسلط خطة    .                                                                                                         للـربنامج العـاملي على إدماج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف النظامني الدراسيني االبتدائي والثانوي               
                                                                                                                      العمـل الـيت تسـتند إىل مبادئ وأطر حددهتا الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان الضوء على أن التثقيف يف جمال حقوق                     

                املناهج املدرسية   (                                                                                             ان يف النظام املدرسي ال يتضمن فحسب إدماج حقوق اإلنسان يف مجيع عمليات وأدوات التعليم                    اإلنس
      وتقدم   .        ً                                          بل أيضاً ممارسة حقوق اإلنسان ضمن نظام التعليم         )                                                            والكتب املدرسية واملواد التعليمية وطرق التدريس والتدريب      

                                                                 مون وعملية إدماج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف النظام املدرسي                                                         خطـة العمل املبادئ التوجيهية املنهجية بشأن مض       
                                                                                            وتعود املسؤولية األساسية لتنفيذ خطة العمل إىل وزارة التعليم أو إىل مؤسسة تقابلها يف                .     ً                             طـبقاً للمنهج املشار إليه أعاله     

                                    راتيجية وطنية ذات صلة، بالتعاون                         ِّ                                                                       كـل بلد، ينبغي أن تعيِّن أو تعزز إدارة أو وحدة مسؤولة عن تنسيق وضع وتنفيذ است                
                                                                            كما تشجع الدول األعضاء على حتديد ودعم مركز موارد جلمع ونشر املبادرات              .                                        الوثيق مع مجيع اجلهات الفاعلة املعنية     

   ).                                          املمارسات احلميدة واملواد التعليمية واملناسبات (                    واملعلومات ذات الصلة 

                                                      

  .                                                       ا التقرير بعد املوعد احملدد له من أجل تضمينه أحدث املعلومات      قدم هذ *
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                      ً                                      مية حلقوق اإلنسان تقريراً عن الربنامج العاملي وعن األنشطة                              ، قدمت املفوضة السا       ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط   ٢٧    ويف   - ٢
 ُ                                 وُيقدم التقرير احلايل معلومات إضافية   . (E/CN.4/2006/90)                                                       ذات الصـلة اليت اضطلع هبا مكتبها إىل جلنة حقوق اإلنسان      

ُ                                  عـن األنشطة اليت اُضطلع هبا يف الفترة من شباط              ً              عمالً مبقرر جملس                ، وهو مقدم      ٢٠٠٦       ديسمرب   /                      فرباير إىل كانون األول    /               
  .   ١٠٢ / ٢            حقوق اإلنسان 

           ، الذي ينص    ٢٥١ /  ٦٠                                                  ، أنشأت اجلمعية العامة جملس حقوق اإلنسان مبوجب قرارها     ٢٠٠٦      أبريل  /       نيسان ٣   ويف  - ٣
   ). ٥       الفقرة  (                                                                             على أن املسؤوليات الرئيسية للمجلس هي تعزيز التثقيف والتعليم يف جمال حقوق اإلنسان 

                                                                        وافق االجتماع الثامن عشر لرؤساء اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق             ،      ٢٠٠٦       يونيه   /           حزيـران    ٢٣    ويف   - ٤
                                                                                                                        اإلنسـان عـلى املبادئ التوجيهية املنسقة إلعداد التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ                  

                            وتشري املبادئ التوجيهية إىل      . (HRI/MC/2006/3)                                                                       التوجيهية لتقدمي وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة ملعاهدات بعينها          
                                                                                                                        أنـه يـتعني على الدول تقدمي معلومات عن أية تدابري تتخذها لضمان توفري التثقيف والتدريب املناسبني يف جمال حقوق                    

                        كما يتعني على الدول تقدمي    ))  د (  ٤٣       الفقرة  (                                                                         اإلنسـان لطائفـة واسعة من الفئات املهنية اليت تتضمن املعلمني واملعلمات         
                                                                                                                  عن أية تدابري تتخذ لتعزيز احترام حقوق اإلنسان من خالل التثقيف والتدريب بوجه عام وداخل املدارس بوجه                         معلومات

   ).  ٥٦        والفقرة         )  ه (  ٤٣       الفقرة  (    خاص 

        الذي    ١٩ /    ٢٠٠٦                                                                 ، اعتمدت اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان القرار              ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب   ٢٤    ويف   - ٥
                                                                                  نسان وباألنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، اليت هتدف يف آن                                             رحبت فيه بإنشاء جملس حقوق اإل     

             وأوصت اللجنة   .    ً                                                                                             معاً إىل نشر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف العامل وخطة عمل الربنامج العاملي، وإىل دعم تنفيذ اخلطة         
                                        ً     ً        عند النظر يف تقارير الدول األطراف، اهتماماً حمدداً                                                                           الفرعـية بأن تويل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان،           

                                                                                                                    للتثقـيف يف جمال حقوق اإلنسان يف إطار الربنامج العاملي وأن يدرج موضوع التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان كبند يف                    
   .                                                                       جدول أعمال االجتماع السنوي للشخصيات اليت ترأس اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات

                                                                                     عمل، اضطلعت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم                                    ومـنذ اعـتماد خطة ال      - ٦
   .                                  بأنشطة مشتركة تستهدف نشر هذه اخلطة  )         اليونسكو (         والثقافة 

                                                  ً                               ً                     وأصـدرت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واليونسكو كتيباً يتضمن نص خطة العمل وكذلك موجزاً يسلط                - ٧
  ،     ٢٠٠٦       ديسمرب   /                      ويف منتصف كانون األول     .                                                لقرارات ذات الصلة اليت اختذهتا اجلمعية العامة                                    الضـوء على أهم جوانبها وا     

   .                     ً                                                                  كان هذا الكتيب متاحاً باللغة اإلنكليزية، وسيصدر عن قريب جبميع اللغات الرمسية يف األمم املتحدة

                         وق اإلنسان واألمني العام                                   ، وجهت املفوضة السامية حلق     E/CN.4/2006/90                                        وعـلى النحو املشار إليه يف التقرير         - ٨
  ،     ٢٠٠٦       يناير   /                                                                                                      لليونسكو وكذلك األمني العام جمللس أوروبا بقدر يتعلق ذلك بالدول األعضاء يف اجمللس، يف كانون الثاين               

            ً      وطالبوا أيضاً تقدمي   .                                                                                            رسـائل شخصـية إىل وزراء التعليم لتشجيعهم على تنفيذ خطة العمل وتقدمي املساعدة عند الطلب        
           وحىت منتصف    .                                                                                          ارة أو الوحدة املختصة املعنية يف الوزارة بتنسيق املبادرات املتصلة بتنفيذ خطة العمل                              معلومـات عن اإلد   

                                                                            هيئة حكومية للرسائل املشتركة، وترد قائمة البلدان اليت استجابت هلذه             ٢٨            ، استجابت       ٢٠٠٦       ديسمرب   /             كـانون األول  
                                                      ومات عن املبادرات الوطنية املتخذة فيما يتعلق خبطة العمل،                            وبغية تيسري عملية تقاسم املعل  .                              الرسـائل يف مرفق هذا التقرير  
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       ويتضمن   .       ً      ً                   ، قسماً جديداً مبوقعها على اإلنترنت    ٢٠٠٦      نوفمرب  /                                                      أنشـأت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف تشرين الثاين      
             ئمة املتعلقة                                                                                                              هـذا القسـم معلومـات عن مراكز التنسيق الوطنية اليت تعينها احلكومات وكذلك عن اخلطط الوطنية القا                 

  .                                                                                                                بالتثقـيف يف جمـال حقـوق اإلنسـان أو مقـتطفات ذات صـلة من جممل اخلطط الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان                     
 :                                                                                                                 وهـذه املعلومـات مـتاحة عـلى الصـفحة اخلاصـة باملفوضية السامية حلقوق اإلنسان على موقعها على اإلنترنت                   

http://www.ohchr.org/english/issues/education/training/national-initiatives.htm.  

                                                                   ، استضافت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واليونسكو أول اجتماع             ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول   ١٢    و   ١١         يف يومي    - ٩
                                                                                                                      عقدتـه جلنة التنسيق املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة املعنية بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ضمن النظام املدرسي،                  

  :                          وتتضمن أهداف اللجنة ما يلي   ).   ٤٠     إىل   ٣٨           الفقرات من  (            ب خطة العمل                  اليت مت إنشاؤها مبوج

                                                                                    التنفيذ املناسب لعملية التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ضمن النظام املدرسي على                            تشـجيع ودعـم    -
              املستوى الوطين؛

                                                                                               التنسـيق مـع مجـيع املـبادرات واألطـر واجلهود املشتركة بني الوكاالت، األخرى، ذات الصلة                  -
                                      حقوق اإلنسان، اليت تقوم هبا األمم املتحدة؛ /    عليم    بالت

                                                   استحداث طرق جلمع ونشر أمثلة من سياقات وبلدان خمتلفة؛ -

                                                   وضع إطار عمل لرصد وتقييم التقدم يف تنفيذ خطة العمل؛ -

                                                                                                   الـتفاعل مع املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية، وكذلك وكاالت التمويل الثنائية، الستطالع طرق              -
  .                                                                 براجمها التمويلية املتعلقة بالتعليم بربامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان     لربط 

                                                                                                              وحضـر االجـتماع ممثلون من منظمة العمل الدولية، واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وبرنامج األمم املتحدة                 -  ١٠
                                    لألنشطة السكانية، ومفوضية األمم                                                                                       ملكافحـة اإليدز، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونسكو، وصندوق األمم املتحدة          

                                       ، ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل       )         اليونيسيف (                                                                        املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة          
      لقصرية                                                           واتفقت اللجنة احلديثة اإلنشاء على استراتيجيات لآلجال ا         .                                                     الالجـئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن، والبنك الدويل       

                                                                                                                           واملتوسـطة والطويلة هبدف التشجيع على تنفيذ ودعم خطة العمل على الصعيد الوطن، والتركيز على االستفادة من اآلليات                  
                                              وحددت اللجنة ثالثة جماالت واسعة للدعم الذي         .                                                                          واملؤسسـات القائمة التابعة لألمم املتحدة كنقاط انطالق لتعزيز التعاون         

                                                                                           تنفيذ خطة العمل على املستوى الوطين، وال سيما املساعدة التقنية وتقاسم املعلومات وحشد                                             تقدمـه منظومة األمم املتحدة ل     
                                                                                                         وميكـن احلصـول على املزيد من املعلومات عن اللجنة بالرجوع إىل موقع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على               .         املـوارد 
  .http://www.ohchr.org/english/issues/education/training/UN-inter-agency.htm  :        اإلنترنت
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    ً                                                                                                      وفضـالً عن ذلك، سامهت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف تنفيذ الربنامج العاملي وخطة عمل الربنامج من                  -  ١١
   :  )١ (          خالل ما يلي

                قاعدة البيانات                                                                 ومات والربط الشبكي يف ما بني مجيع اجلهات الفاعلة من خالل                                 تيسـري تقاسـم املعل      ) أ ( 
                                                                  التابعة للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان، اليت تقدم معلومات عن                                                              املـتعلقة بالتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان         

                               املفوضية السامية حلقوق اإلنسان                                                                                       املؤسسـات والربامج ذات الصلة واليت ميكن الوصول إليها من خالل الصفحة اخلاصة ب             
  ،                                                              مجع املوارد املتعلقة بالتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان                  ، وكذلك   http://hre.ohchr.org/hret  :               عـلى اإلنترنت  

                               ة واسعة من املواد التعليمية                                                                                           وهـو فـرع متخصـص ملكتبة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يتضمن طائف              
                                             ً     وتواصل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان الرد يومياً على   .                                                            والتدريبية املتعلقة حبقوق اإلنسان وميكن للجمهور الوصول إليه    

                                                                                                            األسـئلة ذات الصـلة الـواردة مـن اجلهـات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية، مبا يف ذلك من خالل تقدمي خدمات              
                                             وقدمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان الدعم        .                                                    ية تتعلق بالتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان                      واستشارات مرجع 

    ً                                                                                                                    أيضـاً لألنشطة الدولية واإلقليمية املتعلقة بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان اليت قامت بتنظيمها جهات فاعلة أخرى من                  
                                     صصني وغري ذلك من املبادرات عند االقتضاء؛                                               خالل تقدمي املنح ونشر املطبوعات ومشاركة املوظفني املتخ

                                                                                                      دعـم القدرات الوطنية املعنية بالتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان من خالل املشاريع اليت يتم                  ) ب ( 
                       وميكن االطالع على مزيد من   .                                                                                  االضـطالع هبـا ضـمن برنامج التعاون التقين التابع للمفوضية يف جمال حقوق اإلنسان          

ـ        :                                                                                    ذا الـربنامج بالـرجوع إىل موقـع املفوضـية السـامية حلقـوق اإلنسـان عـلى اإلنترنت                              املعلومـات عـن ه
http://www.ohchr.org/english/countries/coop/index.htm .     ًكمـا كرست املفوضية السامية حلقوق اإلنسان جهودا    ً                                          

                                                                                                          م القدرات الوطنية لتوفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان للعسكريني وغريهم من املوظفني الذين يتم نشرهم                          معززة لدع 
                                ً                                      يف عمليات حفظ السالم، وسامهت حتديداً يف وضع مواد تدريبية لشرطة األمم املتحدة؛

        شترك بني                                                                                   دعـم املـبادرات الشـعبية للتثقـيف يف جمال حقوق اإلنسان من خالل مشروع التآزر امل           ) ح ( 
                                                                                                                        اجملـتمعات احمللـية وهو مبادرة مشتركة بني املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يوفر املنح                  
                                                                                                                     املتواضـعة املـبلغ للمـنظمات غري احلكومية الوطنية واحمللية من أجل وضع مشاريع للتثقيف والتدريب يف جمال حقوق                   

                                                      ، شرعت املفوضية ومعها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي            ٢٠٠٥       نوفمرب   /                ويف تشرين الثاين    .    لية                          اإلنسان خاصة باجملتمعات احمل   
                                                                      من مشروع التآزر املشترك بني اجملتمعات احمللية، بالتركيز على األنشطة            )     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٥ (                              يف تنفـيذ املـرحلة اخلامسة       

  :                                                  الداعمة داخل النظام املدرسي ملناطق البلدان اآليت ذكرها

                                                                                                إثيوبيا، أنغوال، أوغندا، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، توغو، جزر القمر، مجهورية أفريقيا             (         أفريقيا   -
                                                                                                      الوسطى، مجهورية الكونغو الدميقراطية، سرياليون، غينيا، ، الكامريون، كينيا، ليبرييا، مايل، مدغشقر،            

  ؛ )                          موريتانيا، النيجر، ونيجرييا

  ؛ )          راق، اليمن                      السلطة الفلسطينية، الع (               املنطقة العربية  -
                                                      

                                                                                                       ميكـن االطالع على مزيد من املعلومات عن مجيع هذه األنشطة بالرجوع إىل موقع املفوضية السامية حلقوق                   ) ١ (
  .http://www.ohchr.org/English/issues/education/training/index.htm  :                   اإلنسان على اإلنترنت



A/HRC/4/85 
Page 5 

                           ليشيت، جزر كوك، ساموا    -                                            أفغانسـتان، إندونيسـيا، تايلند، تيمور        (                    احملـيط اهلـادي      -        آسـيا    -
  ؛ )                          سري النكا، فانواتو، منغوليا

                                                                              أرمينيا، أوكرانيا، البوسنة واهلرسك، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،         (                       أوروبا وآسيا الوسطى     -
  ؛ )                      اجلبل األسود، وطاجيكستان                               مجهورية مولدوفا، جورجيا، صربيا و

                                                           إكوادور، أوروغواي، بليز، كولومبيا، املكسيك، نيكاراغوا،       (                                         أمـريكا الالتينـية ومـنطقة الكارييب         -
   ؛  )٢ ( )     وهاييت

                                                                                                        وضع ونشر عدد خمتار من املواد التدريبية والتعليمية يف جمال حقوق اإلنسان ضمن سلسلة التدريب املهين                  ) د ( 
                                         وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن         .                                              نسان التابعة للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان                                 والتثقـيف يف جمال حقوق اإل     

                                                                                                                      هذه املطبوعات وغريها من مطبوعات املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك نسخها اإللكترونية، على موقع املفوضية                 
  ؛http://www.ohchr.org/english/about/publications/index.htm  :                                السامية حلقوق اإلنسان على اإلنترنت

                          وتواصل املفوضية استيقاء     .                                                                نشـر اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان على الصعيد العاملي                ) ه ( 
ــا     ــلى موقعه ــان ع ــوق اإلنس ــاملي حلق ــاإلعالن الع ــة ب ــفحة اخلاص ــر الص ــت                                                                              وتطوي             باإلنترن

http://www.ohchr.org/english/issues/education/training/udhr.htm        وهـو يشتمل على العديد من املواد                                        
                واستوفت املفوضية   .              وطنية وحملية     لغة   ٣٦٥                                                             املـتعلقة بـاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ترمجات إىل       

                مادة مطبوعة      ٣٠٠                                                                                         السامية حلقوق اإلنسان اجملموعة اخلاصة باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تشمل أكثر من              
                                                                                                             ومنشـورة بوسـائط إلكترونية متعددة إىل جانب طائفة عريضة من البنود التذكارية، وهناك خنبة معروضة منها             

   .                                           رضي ملقر املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف جنيف                       بصورة دائمة يف الطابق األ

                                                      

       ً    ً                                            مشروعاً مموالً من املنح املقدمة من املفوضية السامية            ١٢٠        ، كان       ٢٠٠٦       ديسمرب   /              ف كانون األول          حىت منتص   ) ٢ (
                                                                                               ويرد املزيد من املعلومات بشأن مشروع التآزر املشترك بني اجملتمعات احمللية على موقع املفوضية                .                               حلقـوق اإلنسـان قيد التنفيذ     

  .http://www.ohchr.org/English/issues/education/training/act.htm  :                                السامية حلقوق اإلنسان على اإلنترنت
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 املرفق

                                                                              قائمـة البلدان اليت ردت على الرسالة املشتركة بني املفوضية السامية حلقوق            
                                                                             اإلنسـان ومـنظمة األمـم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة وجملس أوروبا           

  )    ٢٠٠٦      ديسمرب  /                   حىت منتصف كانون األول                                 (

      األردن
        آيسلندا
        باكستان
        الربتغال
        بلغاريا
      تركيا
     تشاد

                                   مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
       جورجيا

         سري النكا
         سلوفينيا
       العراق
     عمان
       الفلبني
    قربص
    قطر

          قريغيزستان
         الكامريون

           كوت ديفوار
      لبنان
       ليبرييا
         ليتوانيا
      املغرب
        النرويج
       النمسا
       النيجر

          نيوزيلندا
        اليابان

- - - - - 


