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 خطة العمل للمرحلـة     ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٤ باء املؤرخ    ٥٩/١١٣اعتمدت اجلمعية العامة يف قراراها        - ١
لة األوىل للربنامج العاملي وركزت املرح. للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان) ٢٠٠٧- ٢٠٠٥(األوىل 

وتسلط خطة العمـل    . على إدماج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف النظام التعليمي خالل املرحلتني االبتدائية والثانوية             
اليت تستند إىل مبادئ وأطر حددهتا الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان الضوء على أن إدماج التثقيـف يف جمـال حقـوق         

املناهج املدرسية والكتب   (م التعليمي ال يتضمن إدماج حقوق اإلنسان يف مجيع عمليات وأدوات التعليم             اإلنسان يف النظا  
. فحسب، بل ويشمل أيضاً ممارسة حقوق اإلنسان يف نظام التعلـيم ) املدرسية واملواد التعليمية وطرق التدريس والتدريب  

تعليم أو إىل مؤسسة تقابلها يف كل بلد، ينبغي أن تعيِّن أو تعزز             وتعود املسؤولية األساسية لتنفيذ خطة العمل إىل وزارة ال        
إدارة أو وحدة مسؤولة عن تنسيق وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية ذات صلة، بالتعاون الوثيق مع مجيع اجلهات الفاعلـة                   

 ذات الصلة، مثـل     كما تشجع الدول األعضاء على حتديد ودعم مركز موارد جلمع ونشر املبادرات واملعلومات            . املعنية
  ، قـرر جملـس حقـوق اإلنـسان يف     ٢٠٠٧سـبتمرب  / أيلول٢٨ويف . املمارسات السليمة واملواد التعليمية واملناسبات  

  .٢٠٠٩ديسمرب / متديد املرحلة األوىل للربنامج العاملي ملدة سنتني أخريني حىت كانون األول٦/٢٤قرراه 
ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقريرها السابق ، قدمت مفوض٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٣٠ويف   - ٢

ويوفر التقرير احلايل معلومات . (A/HRC/4/85)عن الربنامج العاملي واألنشطة ذات الصلة اليت اضطلع هبا مكتبها 
قدم ، وهو م٢٠٠٨يونيه / إىل حزيران٢٠٠٧يناير /إضافية عن األنشطة اليت اُضطلع هبا يف الفترة من كانون الثاين   

  .٦/٢٤عمالً بقرار اجمللس 
وخالل الفترة قيد االستعراض، ركزت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على تعزيز تنفيذ                - ٣

  .خطة العمل على الصعيد الوطين وتقدمي املساعدة لذلك، فضالً عن تنسيق اجلهود الدولية ذات الصلة
وق اإلنسان جزءاً من موقعها على الشبكة للربنامج العاملي، وخصصت مفوضية األمم املتحدة السامية حلق  - ٤

 لعملية تقاسم ملعلومات، تتيح املفوضية السامية حلقوق        وتيسرياً. وهي ترد بانتظام على االستفسارات ذات الصلة      
بكة اإلنسان معلومات عن املبادرات الوطنية املتخذة بصدد خطة العمل من خالل صفحة الربنامج العاملي على الش  

)www2.ohchr.org/english/issues/education/training/national-initiatives.htm (     اليت تتضمن أيضاً نـص
قيف يف جمال حقوق اإلنسان مـستمدة مـن   اخلطط الوطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ومقتطفات عن التث       

  .اخلطط الشاملة حلقوق اإلنسان ومعلومات عن مراكز االتصال الوطنية للربنامج العاملي
ودعمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عملية جتميع وتوثيق املمارسات السليمة عن التثقيف يف جمال                - ٥

مكتـب  /وقامت مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا      . إلقليميحقوق اإلنسان يف النظام التعليمي على املستوى ا       
املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع لليونسكو، واليونسكو وجملس أوروبا بوضع خالصة وافيـة عـن               

ديسمرب / كانون األول١٠املمارسات السليمة املتبعة يف آسيا الوسطى وأوروبا وأمريكا الشمالية وسيتم طرحها يف 
وكجزء مـن هـذه     .  كمسامهة لالحتفال مبرور ستني عاماً على إصدار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان           ٢٠٠٨

 ٢٠٠٧نـوفمرب  / تشرين الثاين٦ و٥املبادرة، نظم يف ستراسبورغ بفرنسا اجتماع إقليمي عن الربنامج العاملي يف       
ؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     مشارك من وزارات التعليم ومؤسسات تدريب املعلمني وامل        ١٠٠ضم أكثر من    

كما تقوم املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان برعايـة جمموعـة           . وغريها من اجلهات الفاعلة املعنية من املنطقة      
  ).جنوب شرق آسيا(والصعيد دون اإلقليمي ) تاميل نادو، اهلند(املمارسات السليمة يف آسيا، على الصعيد احمللي 

 حلقوق اإلنسان اتصاالهتا مع جمموعة واسعة من اجلهـات الفاعلـة منـها              وواصلت املفوضية السامية    - ٦
احلكومات واألطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين والكيانات التابعة لألمم املتحدة وغريها من املنظمات غري احلكومية   
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ة السامية حلقوق   وذلك بتوفري املشورة واملعلومات واملشاركة يف األحداث ذات الصلة وتوزيع منشورات املفوضي           
  .اإلنسان وإبداء الدعم من خالل الرسائل املقدمة من املفوضة السامية ونائبها

وواصلت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أيضاً تأمني أعمال أمانة جلنة التنسيق املشتركة بني وكاالت                - ٧
وتتألف . ، وفقاً خلطة عمل الربنامج العاملياألمم املتحدة املعنية بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف النظام املدرسي

منظمة العمل الدولية، مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،         ( كياناً تابعاً لألمم املتحدة      ١٢اللجنة من   
متالزمة نقص املناعة املكتسب، جمموعة األمم /ةبرنامج األمم املتحدة املشترك واملتعلق بفريوس نقص املناعة البشري      

املتحدة اإلمنائية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إدارة األمم املتحدة لشؤون اإلعالم، مكتب العمل الدويل، منظمة         
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، صندوق األمم املتحدة للسكان، مفوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون                

 األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلـسطينيني يف الـشرق     الالجئني، منظمة األمم املتحدة للطفولة، وكالة     
ثقيف يف جمال حقوق    توهدفها هو تيسري الدعم املنسق الذي تقدمه األمم املتحدة إلدماج ال          ) األدىن والبنك الدويل  

  . )١(اإلنسان يف نظام التعليم خالل املرحلتني االبتدائية والثانوية على املستوى الوطين
  الفترة قيد االستعراض، اجتمعت جلنة التنسيق املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة أربع مـرات              وخالل    - ٨

ينـاير  / كانون الثـاين   ١٨ و ١٧ يف جنيف؛ يف     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١فرباير يف جنيف؛ يف     / شباط ٢١ و ٢٠يف  
طة العمل وتعزيز   واختذت عدة مبادرات للتوعية خب    .  يف جنيف  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٣ يف باريس؛ ويف     ٢٠٠٨

  .التعاون املشترك بني الوكاالت على الصعيد الوطين

، وجهت املفوضة السامية رسائل إىل مجيع وزراء التعليم باسم جلنـة            ٢٠٠٧ديسمرب  /ويف كانون األول    - ٩
ى التنسيق لتشجيعهم على تنفيذ خطة العمل على الصعيد الوطين وطلب املزيد من املعلومات عن التقدم احملرز عل                

انظر ( بلداً ٣٦ من ، تلقت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ردودا٢٠٠٨ًيونيه / حزيران٣٠ويف . املستوى الوطين
يضاً إىل املنسقني املقيمني التابعني لألمم املتحدة اللتماس دعم أفرقة األمـم املتحـدة              أوُوجهت رسائل   ). املرفق

  .ينالقطرية من أجل تنفيذ خطة العمل على الصعيد الوط
 ٢٠٠٧ مـارس / آذار ٢٢ و ٢١يف  (ونظمت جلنة التنسيق أحداثاً خالل انعقاد دوريت اجمللس الرابعة والسادسة             -١٠

املبادرات ذات الصلة اليت    لنشر معلومات عن خطة العمل وتبادل أمثلة عن         ) ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥ و ٢٤ويف  
 ١٢يف  (ومبناسبة االحتفال باليوم العاملي ملناهضة عمل األطفـال         . اختذهتا اهليئات الوطنية بدعم من األمم املتحدة      

على تأمني التثقيف، وخباصة "أصدرت جلنة التنسيق بياناً مشتركاً لتشجيع الدول األعضاء       ) ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
  ".نسان، باعتبار ذلك استجابة ملموسة لعمل األطفالالتثقيف يف جمال حقوق اإل

وواصلت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان اإلسهام يف تنفيذ الربنامج العاملي وخطة العمل الواردة فيـه                 - ١١
  :)٢(بالقيام باألنشطة التالية

                                                      

 :يرد مزيد من املعلومات على العنوان التايل )١(
www2.ohchr.org/english/issues/education/training/UN-inter-agency.htm. 

 : ات عن مجيع هذه األنشطة على العنوان التايليرد مزيد من املعلوم )٢(
www2.ohchr.org/english/issues/education/training/index.htm.  
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قاعدة البيانات تيسري تقاسم املعلومات والربط الشبكي يف ما بني مجيع اجلهات الفاعلة من خالل   )أ(  
التابعة للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان، اليت تقدم معلومات  بالتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان املتعلقة

: عن املؤسـسات والـربامج واملـواد ذات الـصلة والـيت ميكـن الوصـول إليهـا علـى العنـوان التـايل                      
http://hre.ohchr.org/hret   وهو فرع   املتعلقة بالتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان       مجع املوارد ، وكذلك ،

متخصص ملكتبة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يتضمن طائفة واسعة من املواد التعليمية والتدريبية 
سان الرد يومياً على األسئلة ذات الصلة الواردة من   وتواصل املفوضية السامية حلقوق اإلن    . املتعلقة حبقوق اإلنسان  

اجلهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية، مبا يف ذلك من خالل تقدمي خدمات واستـشارات مرجعيـة تتعلـق                  
وقدمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان الدعم أيـضاً لألنـشطة          . بالتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان     

ة املتعلقة بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان اليت قامت بتنظيمها جهات فاعلة أخرى من خـالل                الدولية واإلقليمي 
  تقدمي املنح ونشر املطبوعات ومشاركة املوظفني املتخصصني وغري ذلك من املبادرات عند االقتضاء؛

شاريع اليت دعم القدرات الوطنية املعنية بالتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان من خالل امل  )ب(  
وظلت املفوضـية   . )٣(يتم االضطالع هبا يف إطار برنامج التعاون التقين التابع للمفوضية يف جمال حقوق اإلنسان             

السامية حلقوق اإلنسان تبذل جهوداً معززة لدعم القدرات الوطنية لتوفري التدريب يف جمال حقـوق اإلنـسان                 
  ين يتم نشرهم يف عمليات حفظ السالم؛للعسكريني ورجال الشرطة وغريهم من املوظفني الذ

دعم املبادرات الشعبية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان من خالل مشروع التآزر املشترك بـني              )ج(  
ويقدم . اجملتمعات احمللية وهو مبادرة مشتركة بني املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     

نظمات غري احلكومية الوطنية واحمللية من أجل وضع مشاريع للتثقيف والتدريب يف جمال             الربامج منحاً صغرية للم   
اليت ركزت على األنشطة الداعمة ) ٢٠٠٨- ٢٠٠٥(ويف املرحلة اخلامسة . حقوق اإلنسان خاصة باجملتمعات احمللية

مـايو  /ويف أيار . )٤(داًً بل ٤٤ مشروعاً يف    ١٥٥داخل النظام املدرسي، دعمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان         
، شرع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف تنفيـذ املرحلـة الـسادسة                 ٢٠٠٨

ولتأسيس التعاون خالل املرحلة األوىل للربنـامج       .  بلداً ٣٣للمشروع ويتوقع أن يشترك فيها      ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٨(
                                                      

 : يرد مزيد من املعلومات عن هذا الربنامج على العنوان التايل )٣(
www.ohchr.org/En/Countires/Pages/TechnicalCooperationIndex.aspx.  

إثيوبيا، أنغوال، أوغندا، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، توغو، جزر القمر، مجهورية أفريقيا الوسطى، (أفريقيا  )٤(
 ؛)لنيجر، ونيجرييامجهورية الكونغو الدميقراطية، سرياليون، الكامريون، كينيا، ليبرييا، مايل، مدغشقر، موريتانيا، ا

  ؛)السلطة الفلسطينية، العراق(املنطقة العربية   - 
   ليـشيت، جـزر كـوك، سـاموا    - أفغانستان، إندونيـسيا، تيمـور      (احمليط اهلادي    -  منطقة آسيا   - 

  ؛)سري النكا، فانواتو، منغوليا
غوسالفية السابقة، أرمينيا، أوكرانيا، البوسنة واهلرسك، مجهورية مقدونيا اليو(أوروبا وآسيا الوسطى     - 

  ؛)جورجيا، صربيا واجلبل األسود، طاجيكستان ومولدوفا
 ).إكوادور، أوروغواي، بليز، كولومبيا، املكسيك، نيكاراغوا، وهاييت(أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب   -
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لى مشاريع الدعم اليت تسهم يف إدماج التثقيف يف جمـال حقـوق             العاملي، ستركز املرحلة السادسة للمشروع ع     
 الستني إلصدار اإلعـالن     ىاإلنسان يف النظام التعليمي خالل املرحلتني االبتدائية والثانوية ويف االحتفال بالذكر          

  ؛)٥(العاملي حلقوق اإلنسان

وتـستحدث  . اإلنـسان وضع ونشر عدد خمتار من املواد التدريبية والتعليمية يف جمال حقـوق             )د(  
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أدوات منهجية لدعم إدماج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف النظام التعليمي، 

  لتثقيـف يف جمـال     مبا يف ذلك أداة تقييم ذايت للحكومات وجمموعة أدوات للمساعدة على تقييم أثر أنـشطة ا               
  ؛)٦(حقوق اإلنسان

  وتواصـل املفوضـية اسـتيقاء      . ي حلقوق اإلنسان على الـصعيد العـاملي       نشر اإلعالن العامل    )ه(  
: وتطوير الصفحة اخلاصـة بـاإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان علـى موقعهـا علـى العنـوان التـايل                     

www2.ohchr.org/english/issues/education/training/udhr.htm .       وتشمل هذه الصفحة العديد من املـواد
وحتتفظ املفوضية السامية .  لغة وطنية وحملية٣٣٠العاملي حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ترمجات إىل املتعلقة باإلعالن 

 مادة مطبوعة   ٣٠٠ باجملموعة اخلاصة باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تشمل أكثر من            حلقوق اإلنسان أيضاً  
التذكارية، وهناك خنبة معروضـة منـها   ومنشورة بوسائط إلكترونية متعددة إىل جانب طائفة عريضة من البنود          

  . بصورة دائمة يف الطابق األرضي ملقر املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف جنيف

                                                      

:  احملليـة علـى العنـوان التـايل        اجملتمعاتيرد مزيد من املعلومات عن مشروع التآزر املشترك بني           )٥(
www2.ohchr.org/english/issues/education/training/act.htm. 

يرد مزيد من املعلومات عن منشورات املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك النسخ اإللكترونية  )٦(
 .www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/pages/Publication.aspx: ذات الصلة على العنوان التايل
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  املرفق

  قائمة البلدان اليت ردت على الرسالة املوجهة من جلنة التنسيق املشتركة 
  )٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠حىت ( بني وكاالت األمم املتحدة

  سنغافورة  أرمينيا
  السويد  أستراليا
  صربيا  إستونيا
  فرنسا  إكوادور
  قربص  أنغوال

  الكامريون  أوزبكستان
  كرواتيا  آيسلندا

  التفيا  بروين دار السالم
  لكسمربغ  بلغاريا

  ليتوانيا  بوروندي
  ليسوتو  بولندا

  مدغشقر  بيالروس
  املكسيك  تركيا
  اململكة العربية السعودية  اجلزائر

  موزامبيق  اجلمهورية التشيكية
  مولدوفا  اجلمهورية العربية السورية

  هولندا  سلوفاكيا
  اليابان  سلوفينيا

 -  -  -  -  -  


