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 من أجل  والتعليم  لرتبيةاخلاصة ابتوصية  المشروع  
 السالم وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامة و املواطَنة العاملية  

)اليونسكو( املنعقد إّّبن دورته ......... مبدينة ّبريس يف الفرتة إّن املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
 ، ......... من عام  ......... إىل  .........  املمتدة من

 حتقيق األهدافعن العمل، من خالل الرتبية والتعليم، على  و   حلق يف التعليمالتمتع ّبضمان  عن  مسؤولية الدول    يدرك إذ
سائر يف  و   اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانكذلك يف  و   ،األمم املتحدة وامليثاق التأسيسي لليونسكوميثاق  عليها يف   املنصوص

العهد الدويل اخلاص ّبحلقوق و  العهد الدويل اخلاص ّبحلقوق املدنية والسياسيةومنها    الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان،
واتفاقية القضاء على مجيع  للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري االتفاقية الدولية و االقتصادية واالجتماعية والثقافية

بشأن محاية   1949آب/أغسطس   12يف  املعتمدة  واتفاقيات جنيف    واتفاقية حقوق الطفل   أشكال التمييز ضد املرأة
 ضحااي احلرب، 

 ، واملنصفالشامل واآلمن  اجليد  حق كل فرد يف التعليم  وإنفاذ  صون وإعمال  عن    مبسؤولية الدول   ويقر

على للتشجيع    شاملة   إجيابيةتشاركية  عملية  وجود    يتمثل يف جمرد انعدام النزاعات بل يتطلب أبن السالم ال  أيضاً   يقرو 
حقوق وصون    ملستدامةالتنمية ا، ولتحقيق  التفاهم والتعاون   طريقة ملؤهاوالدولية ب  الداخليةالنزاعات  ، وحلل  احلوار والتضامن

 لجميع، ل اإلنسان 

 ، تعزيز تعليم املواطَنة العامليةبني حتقيق السالم وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامة و   األساسية املوجودةالصلة    ويؤكد جمدداً 

 ، الدول، يف املقام األول، عن تعزيز وضمان تعليم حقوق اإلنسان مبسؤولية   ويقر فضالً عن ذلك

بناء جمتمعات مساملة وعادلة " سعي إىلتُلزم الدول ّبل الت ، 2030 خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام  أبمهية ويقر
وشاملة للجميع؛ ومحاية حقوق اإلنسان والعمل على حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات؛ وكفالة احلماية 

تعزيز التعليم إىل "، الذي يدعو البلدان  2015 ، وكذلك أبمهية اتفاق ّبريس لعام"عيةالدائمة لكوكب األرض وموارده الطبي
 ، "يف جمال تغري املناخ ]...[والتدريب  

 دعوة اليونسكو، من خالل ميثاقها التأسيسي، إىل التضامن الفكري واملعنوي،  وأيخذ بعني االعتبار

مسؤولية اليونسكو عن تشجيع ودعم الدول األعضاء فيما خيص أي نشاط يرمي إىل ضمان   وأيخذ بعني االعتبار أيضاً 
 ،عامليةواملواطَنة ال  تعليم من أجل تعزيز السالم وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامةرتبية والال

وتعزيز املعارف واملهارات الالزمة للتمتع التمكني    عملية تدوم مدى احلياة وترمي إىل  الرتبية والتعليم  أن  أيضاً   ويؤكد جمدداً 
ثقافة ، ونشر  حقوق اإلنسان   صونل  الالزمة يم واملعتقدات واملواقف  تعزيز الق  و حبقوق اإلنسان وممارستها يف احلياة اليومية،  

 ،حلقوق اإلنسان والسالم عاملية  
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تعزيز حقوق لوالتعلم، وكذلك    والتعليم  دريس ة لعملية التاملهني  ية وحرية التعبري واالستقالل  حرية تداول املعلومات ضرورة    رىوي
 ،اإلنسان والتفاهم والتسامح والسالم

، ومنها املؤسسات مجيع اجلهات اجملتمعية املعنيةأن تعمل على هتيئة ظروف آمنة ومؤاتية إلشراك  أبنه ينبغي للدول    أيضاً   ويقر
 اإلعالم  ووسائل  قوق اإلنسانحل واملؤسسات الوطنية املستقلة  التعليمية ومنظمات اجملتمع املدين ومؤسسات القطاع اخلاص 

والشباب والكبار يف   1أيضاً أن تضمن مشاركة األطفال هلا   ، وينبغييف تعليم حقوق اإلنسان   ، احلرة واملستقلة والتعددية
 فعلية وفعالة، ذلك مشاركة  

ووجوب جوهرية للمجتمعات البشرية،  ّبعتباره مسة  للتنوع الثقايف    الرتبية والتعليموجوب مراعاة    فضالً عن ذلك   ويؤكد جمدداً 
والتعليمتسخري   والتعددية واحرتام    لتعزيز  الرتبية  واجلماعاتالتفاهم  األمم  والتضامن بني مجيع  الودية  والعالقات  ، التنوع 

  وتعزيز  وصون حقوق اإلنسان ملا تقتضيه مبادئ األمم املتحدة حلفظ السالم   وكذلك لتعزيز العمل املتعدد األطراف وفقاً 
 ،التنمية املستدامة

 سيئ، على تعليم   حصوهلم إال وبعدم،  الكرمية ومن الفرصمن احلياة  حُيصى من الناس   يُعّد وال ال حبرمان ما  وحييط علماً 
 ، على الرغم من التقدم الكبري احملرز

 السياسية و وااللتزامات القانونية  والتعهدات   الـُمثل العليا   الت تفصل لسد الفجوة  ضرورة اختاذ إجراءات عاجلة    ويدرك أيضاً 
 على أرض الواقع، فعالً  عَلنة عّما جيري  مُ ـال

عملية   إحداث حتوالت يف يقتضي    ومستدامة  سليمة و مساملة وعادلة ومتساوية ومنصفة وشاملة    بناء جمتمعاتن  أب   ويؤمن
 لصاحل اجلميع،   اوتوسيع نطاقه  اذاهت  الرتبية والتعليم

املبادرات واثئق  سائر  وهيئات دولية أخرى، وكذلك إىل  اليونسكو    املعتمدة يف  -  الواثئق التقنينية الدولية املوجودةإىل    ويستند 
شديدة على السالم وحقوق الت تشتمل على أحكام متعلقة مبشكالت تثري خماوف  واردة يف الذيل،  الالدولية احلكومية  

 ، اإلنسان والتنمية املستدامة

د بشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعي   1974 واألربعني أن توصية عام يف دورته احلادية  وقد قرر 
  والسياسية   التقنينية  وااللتزاماتالتعهدات  تتطلب التعديل يف ضوء    الدويل والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحرايته األساسية

التحدايت الوطنية والعاملية املتواصلة والناشئة الت املصاعب و لدرء ومواجهة  واملهمة للغاية    1974 املربمة منذ عامالكثرية  
 اإلنسان والتنمية املستدامة، تعرتض السالم وحقوق  

 
 . لفتيات والفتيانيشمل هذا ضمنياً ا 1



- 3 - 

اليوم ......... من شهر  يعتمد  -  1 الثاين/نوفمرب، يف هذا  التوصية اخلاصة  .........،   من عام  تشرين  ّبلرتبية هذه 
بشأن   1974 توصية عام  حملّ  لتحلّ   نسان والتنمية املستدامةوحقوق اإل  السالماملواطَنة العاملية و من أجل  والتعليم  

 ؛الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدويل والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحرايته األساسية

التدابري   ويوصي -  2 ومنها كل  لذلك،  املناسبة  التدابري  اختاذ  التوصية عن طريق  بتطبيق أحكام هذه  الدول األعضاء 
التشريعية الالزمة أو أية تدابري أخرى ضرورية، وفقاً لإلجراءات الدستورية والبىن اإلدارية اخلاصة بكل دولة، من أجل 

 يف األراضي اخلاضعة لواليتها؛  عليها يف التوصية موضع التطبيق وضع املبادئ املنصوص

النظامي  التعليم النظامي وغري  السلطات واهليئات املسؤولة عن   على التوصيةع  ن ُتطل  الدول األعضاء أب  ويوصي أيضاً  -  3
 التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين  ، ويشمل ذلك الرمسي من مرحلة الطفولة املبكرة إىل مرحلة التعليم العايل وغري

املدارس  والتعليم الرئيسية  خارج  املعنية  اجلهات  األطفال ، وكذلك مجيع  وتعليمية لصاحل  تربوية  تقوم أبعمال  الت 
وسائر والشباب والكبار، ومنها مثاًل املنظمات الطالبية والشبابية والرابطات أو اجلمعيات املعنية ونقاّبت املعلمني  

 األطراف املعنية؛

الدول األعضاء إبعالمه، يف املواعيد وّبلطريقة الت حيددها، ّبلتدابري الت تتخذها لتطبيق   ذلكي فضالً عن  ويوص -  4
 .هذه التوصية

 األهداف - أوالً  

املعارف واملهارات من خالل    همومتكينعلى اختالف أعمارهم    إهلام الناس يف    النهائي هلذه التوصية  يتمثل اهلدف -  1
واإلجراءات الت   ات القرار   اختاذ ات البشرية واملشاركة الفعالة يف عمليات  يية الكاملة لإلمكانللتنم  يم واملواقف الالزمة والق  

 . الفردي واجملتمعي والوطين والعامليالصعيد  على    املواطَنة العامليةو   تعزز السالم وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامة

تسخري الرتبية خيص جهودها الوطنية الرامية إىل ضمان   إىل توفري اإلرشادات الالزمة للدول فيماولذلك ترمي التوصية   -  2
مساملة وعادلة ومتساوية ومنصفة وشاملة العمل على بناء جمتمعات  والتعليم مدى احلياة لصون حقوق اإلنسان وتعزيز  

 اجلميع.   من أجل  ومستدامة   سليمةو 

ال احلكومية العاملة يف جم اجلهات الفاعلة غريتسخري وتوجيه ودعم أنشطة    على   د أن تساع وينبغي هلذه التوصية   -  3
 لتحقيق األغراض ذاهتا. ، يف هذا اجملال  اجملتمع برمته أنشطة  ، وكذلك  التعليمو   الرتبية

 وترمي إىل إعداد  ،التحوالت املنشودةتتيح إحداث  حتويلية وينبغي السعي ّبلتحديد إىل جعل الرتبية والتعليم عملية -  4
املواطَنة و   املتعلمني وحتفيزهم ومتكينهم من اختاذ قرارات وإجراءات مستنرية لتعزيز السالم وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامة 

 يلي:  مامثالً   الالزمة الت تضم  والكفاءاتوالقدرات  وتعزيز املهارات   العاملية
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النقدي   )أ( والتفكري  النقدي  حتليلوالفهمالتحليل  على  القدرة  والُنظم  :  الثقافات،   الظروف  املتعددة  املعقدة 
املستوايت احمللية والوطنية واإلقليمية  و   يةسكانفئات الوالبني البلدان  فيما  املوجودة  والروابط  عوامل القوة  وكذلك  
 ؛ حتليالً نقدايً وفهمها، والعاملية

التكيف مع على  و   ها، وفهم  ص والتهديدات الناشئة واملستقبليةالقدرة على تقييم الفر :  املهارات االستباقية )ب(
والعدل واملساواة واإلنصاف يسوده السالم  مستقبل  العمل على بناء  تعزيز  من أجل    ، االحتماالت اجلديدة

 ؛ عوامل للتغيرياملتعلمني  ّبعتبار    ،اجلميع   من أجلوالشمول والصحة واالستدامة 

على فهم واحرتام كرامة مجيع األشخاص والثقافات   القدرة:  واحرتام التنوع والتعددية  لثقافاتّب   الشاملالوعي   )جـ( 
 ؛ املتنوعة  ارفظم املع نُ أمور تضم إعالء شأن  من خالل   واحتياجات اآلخرين ووجهات نظرهم وأفعاهلم

فهم اشرتاك كافة البشر يف العيش على كوكب :  ومتنوعة  أسرة بشرية واحدةالنتماء إىل  ّب و   رتابطلالشعور ّب  )د(
أوجه االختالف والقواسم   واحرتام   برتاث البشرية املشرتك، مع قبول واحد وتقدير الق يم واملسؤوليات املقرتنة  

 املوجودة بني مجيع الناس؛املشرتكة  
للتحدايت ة  ية ومسؤوليوالتصدي بفعال  الفعل  القدرة على:  التمكني والقدرة على التكيف والصمود والعمل )هـ(

 ومشوالً   ومساواة وإنصافاً   وعدالً   بناء عامل أكثر سالماً من أجل    والوطين واإلقليمي والعاملي   الصعيد احمللي على  
 ؛ وصحة واستدامة

عيد يمه وتصوراته وأفعاله، وكذلك يف دوره يف اجملتمع على الص قدرة املرء على التفكري يف ق  :  الوعي ّبلذات )و(
 أفعاله وأعماله؛ تعليل    من أجل  ،والوطين واإلقليمي والعاملي  احمللي

 ؛ يف حل املشكالت بطريقة تشاركيةيف عمليات التفاعل التعاونية و   سامهة القدرة على امل:  املهارات التعاونية )ز(

وسياقات متنوعة التغري  سريعة  ظروف    يف   والنجاح القدرة على التكيف واملشاركة  :  املهارات التكيفية واإلبداعية )ح( 
 ؛ ومتغرية

القدرة على التصدي للنزاعات :  يف هذا اجملال  ة املنشود  التحوالت وإحداث    للنزاعات   ة سلميإجياد حلول   )ط(
 واخلروج من دوامات العنف والعداء؛   بطريقة سلمية وبناءة 

 املعلومات   وإنتاج  ،والتقييم النقدي  الفعال،  البحث: التمكن من  واملهارات الرقمية  اإلعالمية واملعلوماتيةالدراية   )ي(
والعنف   واملغالطة اإلعالمية   ي اإلعالم  للتضليل، والتصدي  بطريقة مسؤولةونشرها    بطريقة أخالقية   واملعارف 

ميكن أن تساعد   بوسائل تضم املهارات الرقمية الت  ،اإلنرتنت واإلساءة واالستغالل عربواملضامني الضارة  
 وتنويع ُسبل احلصول عليها؛   واملوارد  االنتفاع ّبملعلومات واملوادتعميم    على ضمان

التواصل )ك( واستخدامها:  مهارات  املعلومات  على  احلصول  على  نقدية،    القدرة  بتعاطف واالستماع  بطريقة 
 . هاوخارجمجاعة املرء  والتواصل بفعالية داخل  
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احلرب وسائر أشكال  تعزيز املهارات املذكورة آنفاً، على نبذوالتعليم الرامية إىل    يةالرتب  عملية وينبغي التشديد، يف   -  5
كذلك فيما و ه،  وتعزيز خيص حفظ السالم   فيماه  وحتم ل مسؤوليات  وينبغي هلذه العملية أن تتيح لكل شخص فهم.  العنف
 . حقوق اإلنسان والتنمية املستدامةومراعاة   تعزيزخيص  

يف األنشطة  كذلك  ، و والسالم العاملي   يف التفاهم الدويل ويف تعزيز حقوق اإلنسان وينبغي لعملية الرتبية والتعليم أن تساهم   -   6
  . التعصب و   أشكال التمييز والعنف كل  و   العنصرية   مكافحة على الكراهية و  ضّ الت حت   فكار واأل كل األفعال  مكافحة  رامية إىل  ال 

جيوز   حبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية الت ال الت يقتضي احرتامها االلتزام    ، ينفصل التنوع الثقايف عن احرتام كرامة اإلنسان  وال 
 اإلنسان يضمنه القانون الدويل. هبا، وذلك وفقاً لنهج قائم على حقوق   من نطاق التمتع  احلدّ  وال هبا   املساس 

 النطاق - اثنياً  

 األنشطة التعليمية التالية:   التوصية  تشمللذلك  ، و احلياة أتخذ هذه التوصية مبنظور التعلم الشامل مدى -  7

 الناس كافة على اختالف أعمارهم؛  من أجل هبا  األنشطة املضطلع  )أ(

 ؛ واحملافل  هبا يف كل األماكن األنشطة املضطلع  )ب(

 الرمسي؛  النظامي وغري ، ومنها أنشطة التعليم النظامي وغريواملرافق  الظروف هبا يف كل   األنشطة املضطلع  )جـ( 

امع بني التعليم بُعد، والتعليم اجل ، والتعليم عنالتعليم احلضوري مثل  هبا أبساليب خمتلفة )  األنشطة املضطلع  )د(
 (؛ بُعد  احلضوري والتعليم عن

التعليم وأنشطة    يف مرحلة الطفولة املبكرة  بيةوالرت الرعاية  أنشطة  يف كل املراحل، ومنها    هبا  شطة املضطلع األن (ـ)ه
 . وتعليم الكبار التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين ، ويشمل ذلك  العايل

 التعاريف - اثلثاً  

 :ّبلتعاريف التالية  ألغراض هذه التوصية  يؤخذ -  8

والتعليم":   )أ( وتعين  "الرتبية  احلياة  تتواصل مدى  اجملتمععملية  و مجيع شرائح  وُُترى   ، متنوعة  أشكاالً تتخذ  ، 
 واقف املو   واهباملو   القدراتكل  تنمية    ، وتتيح لألفراد واجلماعات متنوعةيف ظروف ومرافق    بوسائل خمتلفة

تقتصر  وال  .والوطنية واإلقليمية والعاملية ولصاحلهاداخل اجملتمعات احمللية  تنمية واعية    الشخصية   عارف املو 
 أنشطة أو ممارسات حمددة؛  مرحلة تعليمية أو هذه العملية على أية

 يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان هبا   "حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية": احلقوق واحلرايت املعرتف )ب(
 ؛ قابلة للتصرف  وغري   عاملية مرتابطةحقوق وحرايت  وهي  واملنبثقة من كرامة اإلنسان املتأصلة يف النفس البشرية،  
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  ،من الناحية التقنينية،  إطار مفاهيمي لعملية التنمية املستدامة يستند ":  النهج القائم على حقوق اإلنسان " )جـ( 
. تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهارمي، من الناحية العملية، إىل ويإىل املعايري واملبادئ الدولية حلقوق اإلنسان 

وعدم التفاوت  أوجه  حتليل  إىل  أيضاً  النهج  هذا  الرئيسية  ويرمي  األسباب  ع داد  تندرج يف  الت  املساواة، 
اإلمنائية،   و للمشكالت  التمييزية  املمارسات  للسلطة التوزيع غريأوجه  وتصحيح  االعادل  تعيق  الت  لتقدم ، 

 فئات من الناس خلف الركب؛  تؤدي إىل ترك  ما  ائي وكثرياً اإلمن
، فضالً عن األرضكوكب  مصري مشرتك على  كبرية ذات    شعور ّبالنتماء إىل أسرة بشرية:  نة العامليةاملواطَ  )د(

أوجه التكافل والرتابط السياسية واالقتصادية واالجتماعية  املواطَنة العاملية. وتؤكد  أخرى  انتماءالشعور أبوجه  
احمللية والوطنية واإلقليمية والعاملية، وتنطوي على مسؤولية عاملية مشرتكة عن   املستوايت  والثقافية املوجودة بني

 ؛ سالماً استدامة و و   ومساواة  عدالً بناء عامل أكثر  
ف والتقاليد وأمناط السلوك وأساليب احلياة القائمة على احرتام مجيع يم واملواقجمموعة من الق  "ثقافة السالم":   )هـ(

 ؛ وتعزيزهااحرتاماً كامالً حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية  
مبدأ العالقات   يقوم علىقابل للتجزئة   مفهوم شامل وغري":  على الصعيد الدويل  "التفاهم والتعاون والسالم )و(

األنظمة االجتماعية جمموعة كبرية من اجلهات املعنية، وإدراك اختالف  والتعاون مع    ،الودية بني الشعوب
 ؛ رايت األساسيةاحلاحرتام حقوق اإلنسان و ، و املوجودة لدى خمتلف الدول  والسياسية

على   ستقبلاحلاضر بدون إضعاف قدرة أجيال املأجيال  التنمية الت تليب احتياجات  "التنمية املستدامة":   )ز(
السمات االقتصادية ، وكذلك ترابط  ظم األرضنُ . وتنبثق هذه الرؤية للتنمية من إدراك ترابط  بية احتياجاهتاتل

فيه حقوق اإلنسان على الصعيد  رتمحتُ . وحتّض هذه الرؤية على بناء عامل واالجتماعية والثقافية والبيئية لعاملنا
الكائنات فيه البشر سائر  وحيرتماألرض،   المة كوكب فيه البشر ّبلكائنات احلية األخرى وبس ويهتم، العاملي

الت   نة العامليةتعزيز الشعور ّبملواطَ   وتتطلب التنمية املستدامة أيضاً ومتطلبات سالمة كوكب األرض.    احلية
 ؛ األرضكوكب  مصري مشرتك على  ذات  ّبالنتماء إىل أسرة بشرية واحدة  تتيح للناس كافة تنمية الشعور 

كذلك مجيع و   ،واإلعالمية   والتدريبيةالتثقيفية  و التعليمية  مجيع األنشطة  عملية تضم  "تعليم حقوق اإلنسان":   ( ح)
 مجيع حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية ومراعاة  إىل تعزيز احرتام  ، الت ترمي  اخلاصة ّبلتعلم والتوعية  نشطةاأل

الالزمة ملمارسة حقوق اإلنسان واحلرايت   ملهاراتتزويد األشخاص ّبملعارف واعن طريق    على الصعيد العاملي 
املتعلقة ، وعن طريق تشكيل املواقف واألمناط السلوكية  األساسية ومتكينهم من فهم هذه احلقوق واحلرايت

 نشر ثقافة السالم وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامة   لتمكينهم من املسامهة يف لديهم،    هبذه احلقوق واحلرايت
 على الصعيد العاملي؛   العاملية املواطَنة  و 
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بطريقة تراعي والتعلم    والتعليم  االشرتاك يف إجياد ُسبل التدريسينطوي على  التعليم الذي  ":  التحويلي  "التعليم (ط)
وتزيل كل العوائق الت تعرتض تعلمهم وحتّفزهم التعليمية،    الظروف واملرافقيف خمتلف  تنوع املتعلمني    وتقدر 

من أجل املساعدة   الفردي واجملتمعي والوطين والعاملي الصعيد    قرارات وإجراءات مستنرية علىاختاذ    ومتكنهم من
 املواطَنة العاملية ويندرج تعليم    . ومستدامة  سليمةو وشاملة  ومتساوية ومنصفة  مساملة وعادلة  على بناء جمتمعات  

 والتعليم من أجل التنمية املستدامة يف ع داد النهوج التعليمية التحويلية الت تتيح إحداث التحوالت املنشودة.

 املبادئ التوجيهية  -رابعاً  

 :إحداث التحوالت املنشودة   الذي يتيح  التحويلي  يف التعليم  ّبملبادئ التاليةجيب االسرتشاد   -  9

 للجميع؛ له أن يكون متاحاً   ، ولذلك ينبغياجليد صاحل عام مشرتك أو منفعة عامة مشرتكةاإلقرار أبن التعليم   )أ(
يراعي خمتلف الذي    ،التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع احلصول على  يف    كافة   االلتزام بضمان حق الناس )ب(

و  اإلنسانويعزز    السياقاتالظروف  وعادلة  بناء جمتمعات  والعمل على    حقوق  ومتساوية ومنصفة مساملة 
 ؛ اجلميع   من أجل  ومستدامة   سليمة و وشاملة  

حلماية  يُعّد ذلك ضرورايً   إذ القانون الدويل حلقوق اإلنسان،    عليه  ملا ينص  وفقاً   التمييز  ضمان تكافؤ الفرص وعدم  )جـ( 
 جلميع؛ ا   من أجل   املواطَنة العاملية و   ولتعزيز السالم وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامة وإنفاذه  احلق يف التعليم  

 التعليم اجليد احلصول على  يف    الشعوب األصليةحبق  واللغوية والدينية و   واإلثنيةألقليات القومية  االعرتاف حبق ا )د(
بدون أي نوع من أنواع التمييز   هتا اهتا وثقافاحيرتم هويتها ويشجع على معرفة اترخيها وتقاليدها ولغ  الذي 

النظر  ، وبغضالنظر عن عرق أو لون أو جنس أو لغة أو دين املتعلم أو والديه أو الوصي القانوين عليه وبغض
الوضع املايل أو أو  أيضاً عن اآلراء السياسية أو اآلراء األخرى أو األصل القومي أو اإلثين أو االجتماعي  

 ؛والديه أو الوصي القانوين عليه أو للمتعلم   أو أي وضع آخرّبملولد    املرتبطالبدين أو الوضع  

وتشمل مجيع جوانب احلياة، وكذلك احلياة   مدىتتواصل  عملية  ّبعتبارها    التعليم والتعلمعملية الرتبية و االلتزام ب )هـ(
 ؛ اعي الطبيعة البشرية بكل أبعادهاتتيح إحداث التحوالت املنشودة وتر   حتويلية  إنسانية  عملية ّبعتبارها  

 التعليم؛الرتبية و عد الدويل واملنظور العاملي يف  البُ إاتحة مراعاة   )و(

وُتاه الكائنات احلية   األفراد واجلماعات والبلدان   ُتاه سائر   كل فرد ومجاعة وبلد  تعزيز حقوق ومسؤوليات )ز(
وعابرة عالقات ودية  على إقامة    وتعزيز التفاهم والتعاون والتضامن للمساعدة األرض،    األخرى وُتاه كوكب

 ؛ بني الدول والشعوبللحدود  

 نة العاملية؛ املواطَ   وتعزيز  ، العامليعلى الصعيد    املتزايد بني األفراد واجملتمعات والبلدان   كافلّبلتالتوعية   )ح( 
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ظم النُ  نظراً لكون البشر جزءاً من  وثيقاً   ترابطاً   األبعاد االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية اإلقرار برتابط   )ط(
ضمن اجلميع  بضرورة تسخري األنشطة املتعلقة ّبلسالم والتنمية ملنفعة  كذلك  ، و ألرضكوكب ا اإليكولوجية ل

 ؛ حدود موارد كوكب األرض

زيز وتقدير هذه املسامهة وتع  ، اإلقرار مبسامهة املتعلمني مسامهة نشيطة يف اإلنتاج الفردي واملشرتك للمعارف )ي(
هبا لدى مجيع القائمني على وضع السياسات الرتبوية والتعليمية ومجيع القائمني على إدارة أمور الرتبية   التوعية

 ؛ والتعليم ومجيع املعلمني

وإمكانية   )ك( التعبري  ذاته  صون حرية  الوقت  والتصدي يف  املعلومات،  الكراهية احلصول على  للتحريض على 
 العنف؛و التمييز  و 

والتواصل الفعال   التفاهم بني الثقافات خمتلف املعارف واللغات، واالعتزاز ّبلتنوع، وتعزيز  االعرتاف بقيمة   )ل(
 ؛ ذاهتا من خالل وسائل وهنوج متنوعة  اجملتمعات والبلدان وداخل    بني الناس واجملتمعات والبلدان فيما  واحلوار  

ومتكينهم    اجملتمعي والوطين واإلقليمي والعامليعيد  الصعلى    كالتملشاركة يف حل املشعلى اتشجيع األفراد   )م( 
املبذولة   دو لدعم اجله  مسؤوالً   اً أخالقي  استخداماً   ة التكنولوجيالوسائل  واستخدام  ،  عليه إقباهلممن ذلك وتعزيز  

 ؛ يف هذا الصدد

التوصية  هب تسرتشد  امبالتشبع   )ن(  العاملي  يف    عليها املنصوصبادئ  املمن    هذه  و اإلعالن  اإلنسان  يف حلقوق 
 . حقوق اإلنسان والتنمية املستدامةاالتفاقات واالتفاقيات الدولية املتعلقة ّبلسالم و 

 جماالت العمل  - خامساً  

 نظام التعليم املتطلبات على نطاق  :  1-خامساً 

 القوانني والسياسات واالسرتاتيجيات 

،  املسؤولة عن الرتبية والتعليم  لسلطات مساعدة اإىل    أن تبادرينبغي للدول األعضاء ومجيع اجلهات املعنية الرئيسية   - 10
وفقاً هلذه التوصية ومبادئها   جمال الرتبية والتعليم تعميم األخذ ّبلنهج القائم على حقوق اإلنسان يفعلى    ، وكذلك املعلمني

 ينبغي للدول األعضاء و   . لكل املؤسسات الرتبوية والتعليمية وكل فئات اجملتمع   شامل   وجماالت عملها من خالل األخذ بنهج
 يلي: أن تقوم بذلك من خالل ما

بادئ هذه التوصية مل  ة عماد ال التعليمية  الرتبوية و ألنشطة  إيالء عناية خاصة ل، وضمان  التدابري الالزمة  كل   اختاذ )أ(
الطوارئ وأوضاع  إّّبن    سّيما ، والهلذه األنشطة  ممكن من املوارد املتاحة  وضمان ختصيص أكرب قدر  ،وأهدافها

عندما تكون هناك أوجه واضحة للتفاوت   احلصر العلى سبيل املثال    احلساسةالظروف  يف  و   اتالنزاع بعد  ما
 به؛ االنتفاعُسبل  احلصول على التعليم اجليد و   إمكانية  خيص  فيمااملساواة   وعدم
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إعدادها جيري  البّينات، و تقوم على  و   تستند إىل أسس علمية  اتقوانني وسياسات وخطط واسرتاتيجيوضع   )ب(
لنهوج اجلامعة للتخصصات واملشرتكة بني الت تنطوي عليها اات  ياإلمكان  كل  تسخري  تيح، وتةتشاركي  طريقةب

 مراعاة ، وذلك مع  سقةتم  مشاركة يف تطبيق هذه التوصية    اجلهات احلكومية مجيع  القطاعات لضمان مشاركة  
 ؛ ينبغي كما  به التحدايت الراهنة مدى التعقيد الذي تتسم

التعلم النظامي   يف إطارللسياق )  ناسبةدعم مسارات التعلم املرنة واملل   الالزمة  لسياساتخاصة ّبآليات    جيادإ )جـ( 
واملهارات واملواقف والكفاءات واألمناط م األخالقية واملعارف  مواصلة اكتساب الق يتتيح  الت    ، النظامي( وغري

السلوكية الالزمة لتمكني الناس من املشاركة يف حتمل مسؤوليات العامل مدى احلياة ّبعتبارهم مواطنني عامليني 
اآلليات  .  مسؤولني تعزيز هذه  النظامي وغريحب و   ؤهالتملاألخذ ّبمن خالل  وميكن  التعلم  النظامي  صيلة 

 ؛ بطريقة عابرة للحدود  واعتمادها  عليها التصديقهبا و  السابق واالعرتاف
تصحيح على هدف يتمثل يف  املوضوعة    القوانني والسياسات واخلطط واالسرتاتيجيات  اشتمال أهداف ضمان   )د(

عن ومن خالله    نظام التعليم وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف    املتعددة اجلوانبوالفئوية  انية  اجلنسالتحيزات  
االنتفاع حلقوق و ّبالتمتع  املساواة يف    يضمن جلميع املتعلمنيهلذا الغرض  نهج شامل ومنصف  األخذ بطريق  

 . وعدالً  أكثر سالماً   جمتمعات   بناء متكينهم من    أيضاً  يضمنمتييز، و   أي دونبالتعليم  جمال  لفرص يف ّب

 احلوكمة واملساءلة والشراكات 

حقوق والتعليم نظراً لضرورة ذلك لصون  يف اجملتمع ويف الرتبية    الرشيدة  احلوكمةتضمن    ينبغي للدول األعضاء أن  - 11
 بّد من احلوكمة والوضمان التعليم اجليد للجميع.    والتنمية املستدامة   والعدالة االجتماعية  وحتقيق السالم الدائم  اإلنسان
مشكالت تتيح مكافحة  وأن    اجلهات املعنيةشمل مجيع  تأن    الرشيدة  للحوكمة   وينبغي  .نظام التعليممستوايت  يف كل    الرشيدة

 واإلفالت من العقاب املدنية  املشاركة    فرصوتناقص    الفساد  وكذلك  ،التحريض على الكراهية والتمييز والعنفتضم مثاًل  
ومنها مثاًل ،  لتعزيز املساءلة والشفافية  . وينبغي إجياد ممارساتمكافحة نشيطة  ، سيادة القانون واملصاعب الت تعرتض فرض  

وغريها من التواصل املتعدد الوسائل ممارسات و  املعلمني والتعليمشؤون ومدوانت ممارسات إدارة   البياانت املدرسية املفتوحة
 . االستعراضاملراجعة و وعمليات   الرصد املنتظمالت تضم    تدابري املساءلة االجتماعية

أن توفر ،  ظمها القانونيةإطار نُ   الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان ويف ، وفقاً لواجباهتا والتزاماهتا  ينبغي للدول األعضاءو  - 12
ومتابعة   لتطبيق هذه التوصية   وأن تعزز العمل على هتيئة الظروف املؤاتية  املوارد املالية واإلدارية واملادية أكرب قدر ممكن من  

 . املساعدة الدولية والتعاون الدويل  ، وذلك بوسائل تضم ض أمورهااتطبيقها واستعر 

 تربوية  من توفري برامج،  املعلمني   املسؤولة عن الرتبية والتعليم، وكذلك  لسلطاتا  نوينبغي للدول األعضاء أن متكّ  - 13
اجلهات والتبادل، مع احرتام آراء مجيع    من خالل احلوار املفتوحوضعها  منظمة تتوافق مع هذه التوصية وجيري    تعليميةو 

 تيح، وينبغي إعدادها بطريقة توالتقييمات املناسبة  فيها. وينبغي االسرتشاد يف هذه الربامج ّبلبّينات والبحوث املعنية والنظر
 . مشاركة األطفال والشباب
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 يسياً رئ  ركناً ّبعتبار ذلك  ها  التعاون الدويل واحلوار والتبادل وأن تشجعمساعي  تشارك يف    وينبغي للدول األعضاء أن  - 14
وسيتطلب .  ومستدامة  سليمةو وشاملة  ومتساوية ومنصفة  مساملة وعادلة  ، الذي يساعد على بناء جمتمعات  التحويلي  للتعليم

 . واالحتياجات الوطنية  ظروفنشر ممارسات فعالة على خمتلف املستوايت، مع مراعاة الو مناسبة    ذلك وضع مناهج دراسية

الدول سائر  مع  تعمل على بناء القدرات وإقامة شراكات تعليمية مستدامة    األعضاء أن لدول  كل دولة من اوينبغي ل - 15
قوق اإلنسان، واملنظمات حل احلكومية، واملؤسسات الوطنية املستقلة   املنظمات الدولية واملنظمات غريكذلك مع  و   ، األعضاء
السالم وحقوق   تعزيزاً كبرياً أبساليب تعزز    دين، واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املاملوجودة،    ملتخصصنيامجاعات  و   ،اجملتمعية

على الصعيد الدويل.   تنفيذ هذه التوصية ممارسة للتفاهم والتعاون  عل ذلك وميكن أن جي  .نةاإلنسان والتنمية املستدامة واملواطَ 
أخرى للمساعدة على تبادل املعلومات   وإقامة فعالياتتنظيم اجتماعات دولية    لدول األعضاء، على سبيل املثال،ا  تستطيع و 

، إحداث التحوالت املنشودة   ة الت تتيحالتحويليوالتجارب فيما خيص األخذ ّبلنهوج التعليمية املتعلقة ّبملمارسات اجليدة 
وينبغي للدول   . هلذا الغرضعقد اجتماعات وإقامة فعاليات  على    احلكومية  واملنظمات غريأو مساعدة السلطات املعنية  

أن تضمن  ألعضاء  ا التأيضاً  التعليمية   لتعليم غراض األ تضطلع بربامج تعليمية انجحة    دراسة ونشر ُتارب املؤسسات 
 . إحداث التحوالت املنشودة  الذي يتيح  التحويلي

ا عليه  الدولة أو توافق  ا حتدده تللمعايري الدنيا ال  املؤسسات التعليميةتضمن امتثال    على الدول األعضاء أن جيبو  - 16
 . تعليمية وإدارهتاالؤسسات  امل إنشاء    يفرية  حلمتتع األفراد واهليئات ّبضرورة  على الرغم من  

ينبغي للمجتمع املدين واجملتمعات احمللية واملواطنني ونظراً لكون الدول األعضاء من اجلهات املكلفة ّبلواجبات،   - 17
، وأولياء األمور عن األطفال واألسرية، فضالً وكاالت الشبابالنظمات و املو  التعليمية و الرتبنقاّبت ومجعياهتم، ويشمل ذلك 

 طرف ، مع احرتام كل  ريرإعداد وتقدمي التقاو   الرصد والتقييمو بطريقة تعاونية يف عملية احلوكمة ووضع السياسات  املشاركة  
 .ينبغي كما  املساءلة املتبادلةوملتطلبات    األطراف  سائر  ألدوار

 لألسر واجملتمعات احمللية ية الالزمة التعليمالرتبوية و الربامج و وينبغي للدول األعضاء أن تساعد على توفري املعلومات  - 18
اإلجيابية  والرفاهية والتنمية    صحة ال الت ميكن أن تساعد على ضمان  ،  وسائر القائمني على رعاية األطفال  وأولياء األمور
 .واألسر ألطفال  ل  والتعليم اجليد 

 املناهج الدراسية وأساليب التدريس 

حتقيق أهداف هذه الرامية إىل    التعليميةالرتبوية و األنشطة  كل  ينبغي للدول األعضاء أن تسعى إىل ضمان تنسيق   - 19
مستوايت وأنواع مراحل و ملختلف  املوضوعة  يف إطار املناهج الدراسية    هذه األنشطة  ضمان اتساقكذلك إىل  و   ،التوصية

 التنمية املستدامةو   وحقوق اإلنسان   التعليم من أجل السالم إدماج   وميكن أن يشمل ذلك  .واملعرفة  التعليم والتعلم والتدريب
 يف املناهج الدراسية.   نة العاملية واملواطَ 
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وجيري وضعها بطريقة   ، أكثر مالءمة للسياقتكون  وضع مناهج دراسية  اتحة  إب  وينبغي للدول األعضاء أن تلتزم - 20
وترتبط مبختلف نُظم ،  والقضااي الت يواجهها املتعلمون يف حياهتم اليوميةواملشكالت    ، وتتناول الشواغلأكثر استقاللية

بطريقة مجاعية وتعاونية إجيابية وفعالة   والقضااي واملشكالت    التصدي هلذه الشواغل  ن أجل متكني املتعلمني مناملعارف، م
يف نشر ثقافة مكافحة العنصرية يف نُظم التعليم، ويساهم    الفرديةخلصائص  يضر ّب من خالل التعلم الشامل املنصف الذي ال

 .ويشمل ذلك إعداد املناهج الدراسية

والعاملني يف واملعلمني  جلميع املتعلمني    حقوق اإلنسان واملواطَنة  تعليمل  تعليمية وتدريبيةتربوية و   وينبغي توفري أنشطة - 21
أجل  التعليم  الرتبية و جمال   األساسية  من  اإلنسان واحلرايت  احرتام حقوق  الصعيد  تعزيز  واملسامهة يف  العامليعلى   درء ، 

 متكني كل شخص من املشاركةو ثقافة عاملية حلقوق اإلنسان،    نشرقوق اإلنسان، و متس حب  التعتداءات  واالنتهاكات  اال
 . الشؤون العامةإدارة    كذلك يفو   ،يف احلياة الثقافية واالجتماعية ملؤسساته التعليمية وجمتمعه احمللي بطريقة دميقراطية

مجيع جماالت و  وإدماج هذا النهج يف املناهج الدراسية املنشودة إحداث التحوالت يتيح  حتويلي  وينبغي األخذ بنهج - 22
، على سبيل الفنون والتاريخ واجلغرافيا والعلوم والتكنولوجيا واللغاتويُعّد تعليم    .التعليم  مستوايتالدراسة وكل مراحل و 

الوقوف على الروابط . ويتطلب  نة العامليةواملواطَ   املستدامة السالم وحقوق اإلنسان والتنمية  مهماً لتعزيز  أمراً  احلصر،   املثال ال
، األخذ بنهوج شاملة من وجهات نظر متعددة، الظروف والسياقاتختلف  ة وأمهيتها ملياالت الدراساجملهذه  بني  املوجودة  

للتخصصات   التخصصات وجامعة  التخصصاتومتعددة  بني  اجمل.  ومشرتكة  الدراسوينبغي هلذه  تشم  ةياالت  ل كل أن 
 والتعلم العملي. ، ومنها التعلم املعريف والتعلم االجتماعي والتعلم العاطفي  التعلم  ميادين

 االحرتام واإلنصاف والشمول تضم  يم  ق  غرس  إىل    ،التعلم من خالل الرايضةكذلك  و   ،ممارسة الرايضة  ؤديوينبغي أن ت - 23
 .معرفية واجتماعية وعاطفية وسلوكية تفضي إىل التعاون والتفاهم مهارات  م، وتنمية  على اختالف أعماره  يف نفوس املتعلمني

، فهم نقدي للعالقات املعقدة بني املاضي واحلاضر واملستقبلإجياد    التاريخ وتعلمه على   تعليموينبغي أن يساعد   - 24
  االرتقاءو ، وجهات النظر  وتعزيز تعدد الدقة التارخيية،  ويتطلب هذا األمر احملافظة على   .لرتكات العنف واالستبعادوكذلك 

هم يف العنف اا أن تس، إمّ الزمن على مرّ العوامل واألحداث املتعددة الت ميكن،    حبث املاضي، و بشأن  لتفكري النقدي  ّب
جحة التاريخ وتعلمه دراسة املساعي النا  تعليموينبغي أن يشمل    . بني البلدان وداخلها فيما  تعزز التضامنوإّما أن    والتوترات

 للنزاعات. العنيفة    للحلول لبناء السالم، وُتارب التضامن والبدائل السلمية  

وروابط بني   بني اجملتمعاتإزالة العوائق وإجياد أواصر  العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات    تعليم  تيحوميكن أن ي - 25
تعلم العلوم واألساليب العلمية من أجل لالالزمة  وينبغي تزويد مجيع املتعلمني ّبلقدرات النقدية واإلبداعية  نُظم املعارف.  

 . نة العامليةواملواطَ   السالم وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامةبغرض تعزيز  البحث عن حلول للتحدايت املعاصرة  
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وإعالء شأن تنوع ينبغي للدول األعضاء احرتام وتعزيز    ،جتماعيوالتضامن والتماسك االسعياً إىل تعزيز التفاهم  و  - 26
 وصون  نقل أساليب  كذلك و   ،تنوع أشكال التعبري الثقايفعن  املادي و  عن الرتاث الثقايف غري نُظم املعارف وأساليب التعبري 

االعرتاف ّبلتنوع اللغوي والتعليم املتعدد اللغات من خالل تدابري تضم  ،  أشكال التعبري الثقايفو   املادي الرتاث الثقايف غري
دعم الوسائل وينبغي للدول األعضاء أيضاً    .وجهات النظر واحرتام حقوق األقليات والفئات املهمشة أو احملرومةتنوع  وتعزيز  

داخل اجملتمعات احمللية تربط بني احلياة والتعلم  الرمسية للتعبري عن الثقافة ونقلها من خالل برامج تعليمية وتدريبية حمددة   غري
 . تعليم الفنون ل  ومنها برامجالرتكيز على الرتاث الطبيعي والثقايف والذاكرة والتعبري الثقايف واالبتكار،    عن طريق 

 التقدير والتقييم 

والوقوف على   ، والتفاهموالتعاون  تعزيز التآزر  بغرض    التعلم  من أجلللتقييم  ينبغي إعطاء األولوية لتقييم التعلم و  - 27
وينبغي للمعلمني   على التفكر.   ألفراد واجملتمعات اقدرة    وتعزيز  ، النجاح  لتمكينهم من وتعزيز قدرات املتعلمني    ،عوائق التعلم

السياسات   والتقييم  تدابري  إضرار   ضمان عدم  التعليميةالرتبوية و وواضعي  يف   مثالً   تسببال  ّبملتعلمني من خالل التقدير 
عن  أو التغاضي ، أو تصنيف املتعلمني ، يف نفوس املتعلمني أو غرس الشعور ّبلفشل ،بني الطالب الضارة املنافسة  اشتداد

، احملرومنيو/أو    املعوقنيملتعلمني  اأداء  لظروف تقدير وتقييم  وينبغي إيالء عناية خاصة  .  التمييز أو االستبعاد االجتماعي
 .اإلنرتنت لتعلم عربّب وللمتطلبات اخلاصة  

 موضوعياً تقييماً  أن يكون  ،  سواء على حدّ   النظامي النظامي وغري  التعلم  ومرافق  ظروفيف  ،  تقييم األداءلوينبغي   - 28
له أيضاً أن يشمل  . وينبغيعليه من الناحية الثقافية وميكن التعويلومتجاوّبً    وشامالً واملصداقية    جديراً ّبلثقة و   شفافاً وصاحلاً 

يم  والق  ،  التعلم االجتماعي والعاطفي والعملي ومنها املعارف املنهجية اجلامعة للتخصصات، وكذلك    اجملاالت املعرفية للتعلم، 
. العامليةنة واملواطَ  تعزز السالم وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامة  ب أبساليواملواقف، والقدرة على تقييم املعارف وتطبيقها 

وأن   م والتعلميالتعلالتدريس و عمليات    إبرازالرتكيز على  أن يتيح    النظامي، غري  يف ظروف ومرافق التعلموينبغي للتقييم،  
 . ملتعلمنياملتواصلة لقدرات ا  التنمية  يساعد على

 م والتعلم ي التعل التدريس و مواد وموارد  

 حصول املتعلمني واملعلمني على موادأن تضمن الدول األعضاء    التوصيةنة يف هذه  تتطلب تلبية االحتياجات املبي   - 29
وينبغي للدول األعضاء أن تضمن أيضاً البلد املعين.  ة بلغة أو لغات املتعلمني و دّ خمتلفة معبصيغ    والتعلموالتعليم    لتدريسا

املعارف من أجل   شاطر سب لتيسري تمبوجب ترخيص مفتوح مناومتاحة  موارد تعليمية مفتوحة  إعداد هذه املواد ّبعتبارها  
 أو املنفعة العامة.   الصاحل العام 

وينبغي للدول األعضاء أن تستثمر يف ُتديد وإنتاج ونشر وتبادل األجهزة واملواد واملوارد احلديثة والعالية اجلودة، الت  - 30
ميكن السياقات، و و   كل الظروفيف  تتيح إحداث التحوالت املنشودة    ة حتويلي  بنهوج تعليميةتساعد على األخذ  ميكن أن  

هلا أيضاً  وينبغي  ، العلمية  استناداً إىل البّيناتأن تعزز التعلم التفاعلي والتجرييب، وأن تراعي الفرص واملخاطر الرقمية اجلديدة  
دوات على تقتصر فوائد توفري هذه األ ال. و األجهزة واملواد واملواردهذه  ُتديد وإنتاج ونشر وتبادل  تعمل على تيسري  أن  
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والق يم االنتفاع بُسبل التعلم الرقمي، بل تشمل أيضاً مساعدة املتعلمني على اكتساب املعارف واملهارات  متكني املتعلمني من  
املوارد الرقمية خارج إطار التعليم الرمسي، ومنها مثالً    متنوعة من املصادر  جمموعة  من يف حياة العامل  الالزمة للمشاركة بنشاط  

 . الكتب واملكتبات واملتاحف والنوادي االجتماعية واجلمعياتواجملالت و 

الثقايف والق  ، األخذ مبنظور عاملي يعزز  لتعلمللتدريس والتعليم واوموارد    موادوينبغي، عند إعداد   - 31 التنوع  يم احرتام 
على أن البحث عن حلول يتطلب العاملية، ويؤكد املصري املشرتك للبشرية يف مواجهة التحدايت العاملية الكربى، ويشدد  

هذه املواد واملوارد من أجل التشجيع . وقد يكون من املفيد إشراك الفنانني يف إعداد  الدويل  على الصعيد  التضامن والتعاون
 لفنون ألغراض التعلم وعلى التعلم من خالل الفنون. االستعانة ّبعلى  
السياق  الظروف احمللية أو مع و   اإلمنائية ليمي للمتعلمني واحتياجاهتم املواد واملوارد مع املستوى التع  كلتكييف  وينبغي  -32

القوالب أو  تكون خالية من  خيص قضااي اجلنسني، وأن   تتيح إحداث التغيري املنشود فيما لمواد واملوارد أن  ل   وينبغي .  احمللي 
ض على التعصب أو العداء أو  العناصر الت حترّ كذلك من  و   ، التحيز التمييزي البغيضمن كل أشكال  الضارة و   الصور النمطية

  ألفكار أو األحكام املسبقةلالتصدي    تتيح أيضاً أن    لمواد واملوارد ل   وينبغي.  ب اه أي فرد أو مجاعة أو شعالتمييز أو العنف ُت
 . احملتملةالصدمات    هاومن يف التغلب على عواقبها،  ، وأن تساهم  واستئصال شأفتها  املتجذرة  القوالب أو الصور النمطية و   الكامنة

مواد تدعم أهداف هذه التوصية   لتوفري وينبغي للدول األعضاء أن تنظر يف إنشاء مراكز للموارد املادية و/أو الرقمية   - 33
 أن تساعد على إنشاء هذه املراكز. احلياة، أو  التعليم والتعلم مدىعملية  طوال  

 ظروف التعلم و ومرافق  أماكن  

 ة كبري   ةمهساماإلنرتنت،   لوجه ومنصات التعلم عرب  التعليم وجهاً   التعلم، الت تشمل   وظروف   ومرافق  أماكنهم  اتس - 34
تنمية تعزيز  لالعمل على إجياد هذه األماكن وهتيئة هذه الظروف واحملافظة عليها  ، وينبغي  املناسب التعليم اجليد  توفري  يف  

 . السالم وحقوق اإلنسان واالستدامةثقافة  نشر  و   تنمية كاملة  ات البشريةيإلمكانا

احلياة  مدى  التعلمُسبل  و   يف مجيع جماالت احلياة  التعلمُسبل  تساعد على إاتحة االنتفاع بوينبغي للدول األعضاء أن   - 35
أماكن من  متنوعة  جمموعة  )  وظروف   ومرافق  يف  اجملتمعية،   منهاو التعلم  واملؤسسات  العمل،  وأماكن  العامة،  األماكن 
 التحويلي  االنتفاع ّبلتعليم ( من أجل توسيع نطاق  وغريهااحمللية مثل احلدائق والشوارع،    املرافقواملؤسسات العلمية والثقافية، و 

تنوع على  املتعلمني    إطالعايدة  معارف الشعوب األصلية وتراثها وز أمهية  أن يشمل أتكيد  ذلك  ل وينبغي    وإثراء هذا التعليم.
وينبغي للسلطات احمللية وغريها .  رمسية أو صرحيةتكون مجيعها   ، الت الالتعلموالتجارب وأماكن  املعارف واملمارسات الثقافية  

 .فرص التعلم اهلادف  املبذولة من أجل زايدة د  و من املؤسسات االجتماعية أن تشارك بنشاط يف اجله

 :يلي ماومنها  إجراءات لتحقيق ذلك،    من اختاذلدول األعضاء ل  بدّ  وال - 36
 أماكن ضمان إمكانية الوصول إىل املدارس وغريها من  ل  نظام التعليم دعم املعلمني واجلهود املبذولة على نطاق   )أ(

والتعلم  ومرافق للتعلم.  جعضمان  و   التعليم  ومؤاتية  آمنة  توفري  لها  من وإبقاؤها خالية  للتعلم    أماكنوجيب 
التمييز   ومن كل أشكال  ، املضايقة بدافع العنصريةالتحرش أو  من  و   ، التحريض على الكراهية والتمييز والعنف
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التعلم أن تراعي  ومرافق  ألماكن وينبغي  . تعصب أو التحيز الثقايفالبذلك من   يتعلق ماو األجانب    اهيةأو كر 
مناهضة التمييز    مارسات أتخذ مب أن    هلا  ، وينبغي للجميع   شاملةأن تكون  واإلعاقة و   انيةاجلنس   واالعتباراتلثقافة  ا 
 لبيئة؛ واالهتمام ّبوالتعاطف والتضامن    والشمولتعزيز السالم والتسامح  العمل على  العنصرية، مع  مكافحة  و 

يف و شؤون الرتبية والتعليم،  إدارة  يف  و   ،والتعلم  التعليميف برامج  والكبار  دعم مشاركة مجيع األطفال والشباب   )ب(
 ة خاص  عناية، مع إيالء  كاملة ومتساوية ومنصفةات، مشاركة  القرار   واختاذالسياسات  اخلاصة بوضع  نشطة  األ

 ؛ قليات والفئات الضعيفة واملهمشةالشعوب األصلية واأللمعوقني وأفراد  ل
 التعليم اجلامع للثقافات بقيمة    قرّ ت، الت تاإلنرتن التعلم عربذلك    ويشمل التعلم،    وظروف ومرافق  أماكن  تعزيز   )جـ( 

اهلوايت وتراعي  بني املصاحل    توازن حقيقي الت تتيح إجياد  التعليم الثنائي اللغة واملتعدد اللغات، و   الذي يضم
 الثقايف؛   االنصهارُتنب    وتتيح يف الوقت ذاته أشكالهبكل  الثقافية والرتاث  

، التعبري عن األطفال والشباب، ومنهم  لمتعلمنيتتيح ل  الت   الدميقراطية التعلم    وظروف   ومرافق  أماكن تعزيز   )د(
أماكنيف  واملسامهة  آرائهم   إجياد  إىل  الرامية  املشرتكة  العالقات   عززت  للتعلم   آمنةوظروف    ومرافق  املساعي 

لإلدماج السليمة   النموذجية  والرفاه  والشمول   واملبادئ  والسالمة  املدارس   واالستدامة  يةواإلنصاف  )مثل 
 ؛التحويلي  واملبادرة إىل جعلها أماكن للتعلم  ، (ملناخا واجهة تغريملواملستعدة  املعززة للصحة  واجلامعات  

وهتيئة ظروف للتعلم   ومرافق  عن طريق إجياد أماكن  لتحقيق الشمول الوسائل التكنولوجية  ات  يتسخري إمكان )هـ(
لتمكني ّباالهتمام  يكفي من   ما  إبداءمع  ،  تشمل اجلميع وتتيح إحداث التحوالت املنشودة  اإلنرتنت عرب

 . االنتفاع ّبلفضاء اإللكرتوين وإمكانية    اإللكرتوين   واألمن   اإللكرتونيةالرقمي والسالمة  

 تنمية قدرات املعلمني 

املؤسسات متكني    ينبغي للدول األعضاءالشامل للجميع واجلامع للثقافات،    التحويلي  لتعليم االنتفاع ّبسعياً إىل إاتحة   - 37
معاً  العمل  احمللية من  واجملتمعات  والنقاّبت  واجلمعيات  األكادميية  واهليئات  والق    العامة  للقواعد  مدونة  واملعايري لوضع  يم 

 . مع معايري حقوق اإلنسان   يتوافق مباوذلك  هبا،   التعليم االلتزامالرتبية و األخالقية الت جيب على مجيع العاملني يف جمال  

ائتمان   بل ووسائلسُ يف اجملتمع، وكذلك  املعلمني    دور  ديربل ووسائل تق سُ تواصل حتسني    ينبغي للدول األعضاء أن و  - 38
 يلي:  تضم مثالً ما  من خالل إجراءات  املعلمني وسائر العاملني يف جمال الرتبية والتعليم، ودعم وإعداد واعتماد   واختيار

اللتزام حبقوق اإلنسان والتنوع الثقايف والرتابط األساسي للبشرية وهدف التغيري اإلجيايب ل  لمعلمنيل  إجياد حوافز )أ(
نة واملواطَ   والسالم وحقوق اإلنسان واالستدامة  فهم املبادئ الت تقوم عليها ثقافة الدميقراطية ليتسىن    للمجتمع 

  ة املهنيلتنمية القدرات  من معايري التدريس وأطر الكفاءة    جزءاً وجعلها  وتطبيقها يف املمارسة العملية    العاملية
 ؛ للمعلمني

واحرتام   األكادميية للمعلمني ، وضمان احلرية  هبا واالنتفاع   املعلومات  وإمكانية احلصول على حرية التعبري  صون   )ب(
 ومهنيتهم؛   هميتلاستقال
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 نمية دعم التمن أجل    وخالهلا قبل اخلدمة   برامج ما  إطار  فرص للتعاون والتعلم املهين والتبادل الدويل يف   إاتحة  )جـ( 
التحدايت العاملية والسالم وحقوق اإلنسان والتنمية بشأن  لتخصصات  اجلامعة ل  ملعارف املعلمني املتواصلة  
العامليةواملواطَ   املستدامة الرقمية  ل  وكذلك،  نة  للغاية كفاءاهتم  ّبلدراية  ومهاراهتم  املهمة  اخلاصة   الضرورية 

بني الثقافات، واملهارات والكفاءات االجتماعية والعاطفية، واخلربات التفاعل  اإلعالمية واملعلوماتية، وكفاءات  
 التعاونية والتمكينية؛   تقومييال، ومهارات التقييم  الشامل للجميع   التحويلي  اخلاصة ّبلتعليمالرتبوية  

وسائر القائمني واجملتمعات احمللية وأولياء األمور    املعنية   دعم فرص التعاون بني املعلمني واملتعلمني والسلطات  )د(
 اجلامع   التحويلي  التعليمبرامج ومواد وموارد    إعدادوالفنانني للمشاركة يف    مَحَلة الرتاثو على رعاية األطفال  

مجيع اجلهات ومتكني  ،  تهاومراجع  وارداملواد و امل  هذه   واستعراضها واستخدام  الربامج هذه    وتنفيذ  ، لثقافاتل
اآلخرين  املعنية   التعلم من  طريق  من  والدراسات  عن  والتعاون  اجلماعي  لالعمل  أثناء   لتخصصات اجلامعة 

و  ومن خالهلا  التبادلعمليات  املنتدايت  املضطلع   .الدولية  للعمليات  تتيح  وينبغي  أن  الصدد  هذا  هبا يف 
املتغريةيتوافق مع   مباالتعليم ّبنتظام    تكييف احلياة  ُسبل تضم  ظروف  املوارد ، وذلك من خالل  استخدام 

 التعليمية املفتوحة؛ 
والتدريب لدراسة  دورات لتوفري  و   املعلمني  لتنمية قدرات  فرص  إاتحة الرامية إىل    الدولية املساعي  تشجيع وتيسري   )هـ(

من   اً جزءبارها  ّبعت  الدراسية والتدريبية  دراسية، وتعزيز االعرتاف ّبلدوراتمن خالل تقدمي منح  اإلنرتنت   عرب
 ؛ تهموترقي  ةاملهني  مقدراهت  تنميةمواصلة  و   هموتعيين  املعلمنيإلعداد    النظامية عملية  ال

أو اإلدارة أو   القيادة  سؤولني عنللمالالزمة  واملوارد واملشورة  احلديثة  م املهين املستمر واملعلومات  يتوفري التعل )و(
أو   التوجيه  أو  املوجهون    املفتشون  ومنهم،  اإلرشاداإلشراف  الرتبويون   ، الرتبويون أو  ومدراء   ، واملستشارون 

واألفراد املشاركون يف التعليم   ، ومنظمات اجملتمع املدين  ، ومجعيات أولياء األمور  ، يةؤسسات التدريباملو   ، املدارس
 . حتقيق أهداف هذه التوصية  على والتدريب، وذلك لتمكينهم من مساعدة املعلمني  

 ه املتطلبات احملددة حبسب مستوى التعليم ونوع :  2-خامساً 

 الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة 

من   أساسياً   يف مرحلة الطفولة املبكرة عنصراً   بيةمية والرت اعتبار برامج الرعاية والتنتضمن  ينبغي للدول األعضاء أن   - 39
تعزيز من أجل    النظامي وغري  لنظامي للتعليم ا  الرتبويةوالربجمة    الرتبوي  عناصر احلق يف التعليم ومرحلة رئيسية يف التخطيط

يم  الق  و   املستقبل، وغرس املواقفرضية، وحتسني نتائج تعلمهم يف  حلياة انجحة ومُ   ومنحهم أساساً ،  صغارال   األطفال  هيةرفا
 .لتحقيق أهداف هذه التوصية  هميف نفوس الالزمة  ةالسلوكياألمناط  و 
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رحلة الطفولة مب  املعنينيالعايل للمعلمني  التأهيل املهين  االستثمار يف  احلصر،   على سبيل املثال ال  وسيتطلب ذلك، - 40
من   القائمني على رعاية األطفال   ، ودعموخالهلا  اخلدمة تدريبية حمددة قبلبرامج    عن طريق   متواصلوتقدمي دعم    املبكرة

وتعزيز   ،للبيئة  راعيةالشاملة وامل  ةالسلوكياألمناط    تعزيز  أيضاً   وسيتطلب ذلك. دعم األبوة واألمومةل خالل سياسات وبرامج  
 صون لرعاية وتّباملتعلقة    معليمية واحتياجاهتالت تليب احتياجات األطفال الت  واحلاضنة  التعلم اآلمنة وظروف  ومرافق  أماكن  

 . كاملةتنمية  اهتم  يإمكانأبساليب تتيح تنمية حقوقهم  

، وأن تكون مناسبة ولغوايً   مالئمة ثقافياً أن تكون  يف مرحلة الطفولة املبكرة    بيةربامج الرعاية والتنمية والرت لوينبغي   - 41
املفاهيم، وأن تتيح متكني األطفال بصفتهم أصحاب حقوق   تشكيلو لتعزيز التعلم الشامل واكتساب خمتلف أنواع الدراية  

رية االختيار للتمتع حبية اجليدة  عب والتفاعالت االجتماع ل لا  وأن تقّر بضرورةتقدير آراء كل طفل ومساته الفريدة،  أن تتيح  و 
يف مرحلة   بيةربامج الرعاية والتنمية والرت لوينبغي  .  يةالستقاللالتمتع ّبو   القدرة على العمل و   واالعتداد ّبلنفسة  لثقلوالتعبري و 

 . السالمة والشعور ّبلثقة والتعاطف واالنتماء داخل اجملتمعات احمللية يف عامل متعدد الثقافاتتعزز أيضاً    الطفولة املبكرة أن 

 التعليم املدرسي 

للتصدي للتحدايت املعاصرة وحتقيق ضرورايً    أمراً واملالئم  التعليم االبتدائي والثانوي الشامل واملنصف واجليد  توفري    عدّ يُ  - 42
  مي إباتحة التعل  االهتمام   كبرياً مياثلاهتماماً  املتعلمني  ّبستبقاء    من االهتمام بّد   ه الأناألمر  ويعين هذا    .أهداف هذه التوصية

 جلعلهم أشخاصاً راشدين نشيطني ومنتجني.   الالزمة الكفاءات    ، قبل مغادرة املدرسة  ،املتعلمنيمجيع  اكتساب  ضمان  ل

 ّبختاذ تدابري   من حقوق اإلنسان، ينبغي للدول األعضاء أن تتعهدّبعتباره حقاً    للجميع التعليم    ضمانوسعياً إىل   - 43
ووسائل   ، الدعم املهين والتقين )مثل الكتب املدرسيةأشكال    وسائر   األساسي   البنيوي  الدعم وأن توفر    هلذا الغرض،   واضحة

وضمان استمرارية املنشودة  واملرافق املالئمة( ملساعدة املتعلمني يف املدارس على حتقيق نتائج التعلم    ، اجليد   التعليمو   ،النقل
 .ستبعدوايُ لكيال  أو   الركب  خلفاملتعلمون   رتكيُ لكيال  الشدائد  إّّبن  الفرص النقص يف  سد  ل   وكذلك ،  عند االقتضاءالتعلم  

حداث التحوالت املنشودة وكفيلة إبلثقافات  وجامعة ل  للجميع   شاملةتشاركية  تعليمية  بّد أيضاً من األخذ بنهوج   وال - 44
والتنمية حقوق اإلنسان  لتعليم من أجل السالم و اات  يإمكانكل  النتفاع بل اجمن أعلى البحوث ومناسبة للعمر    وقائمة

والدراية   ذلك الرتبية اجلنسية الشاملة  ويشمل،  يةالتعليم من أجل الصحة والرفاه  اتيإمكانكل  و   نة العامليةواملواطَ   املستدامة
 ، يف إطار هذه النهوج،التدريس الت تركز على املتعلم. وينبغي استخدام أساليب  يةة واملناخيالبيئوالرتبية  اإلعالمية واملعلوماتية  

 إحداث التحوالت املنشودة.   الذي يتيح  التحويلي  للتعلموالعملية  املكوانت املعرفية واالجتماعية والعاطفية    بني   للجمع 

 



- 17 - 

 التعليم العايل والبحث 

يعزز وحي - 45 العايل أن  للتعليم  و   فظ ميكن  املستدامةالسالم  والتنمية  اإلنسان  يزود .  بطرائق متعددة  حقوق  وميكن أن 
 تشجيع الو  ،وتعزيز التفكري النقدي  ، اجملتمع الالزمة للمشاركة يف حياة  واحلوافزواملهارات  ارفواملواقف واملعيم ّبلق   املتعلمني

والتكنولوجية    ارفملعّب  االستعانة  على املعارف  ،  اتالقرار الختاذ  العلمية  ونشر  و العلمية يف  وإنتاج  الرتبية  التعليم ميادين 
ضور يف تعزيز احل، و متنوعة للمعرفة  ُسبل  واجلمع بني املعريف  ، وتعزيز احلوار  األكادميية املفتوحةدعم املنصات  ، و والبحث

إجياد روابط و   احلوار  لتنشيط  الفاعلةمع اجلهات اجملتمعية األخرى    اتشراكإقامة  املشاركة و   املبادرة إىل  اجملتمع من خالل
 . نة العامليةواملواطَ   وتعزيز االستدامة  وبناء السالم   ساواةامل عدمو التفاوت  والتصدي ألوجه  اجملتمعات بني خمتلف  

. ويتطلب ذلك استخدام والبحث يف مؤسسات التعليم العايل  التعليموينبغي احرتام احلرية األكادميية والفكرية يف   - 46
وجيب .  وضمان املشاركة األخالقية للمتعلمني والباحثني  ،ناسبةاملؤسسية  امل وكمة  احلوبىن مؤسسية مالئمة، وكذلك  آليات  
 .اللغوية والثقافيةاالنتفاع املنصف ّبلتعليم العايل وإزالة العوائق  سياسات لضمان  وضع  تدابري و   اختاذ ظم التعليم العايل  على نُ 

أسس أخالقية إرساء  متينة من أجل  يم أخالقية إىل مبادئ وق    ، اجلامعاتسّيما   الحتتاج مؤسسات التعليم العايل، و و  - 47
 حتقيق ذلكيتطلب  و   ية.عاملة املستقبلال   ى قو بصفتهم ال  يف أنشطتهم  والشمول االستدامة  إىل  إىل السعي  تدفعهم  للمتعلمني  

املة الشوالُسبل  التفكري النقدي  هنج  ومنها  ،  ةيربامج الدراسيف الإدراج هنوج جامعة للتخصصات ومشرتكة بني التخصصات  
الثقافات ونُ الومناصرة  للجميع  بنهوج شاملة    األخذ   تقوم على ت الللمعرفة   املع حرتام  وكذلك األمناط املتنوعة،    ارفظم 

تشاركية الج  و نهال  قائمة علىالتعليمية  النشطة  األللمشاركة يف    حيتاج املتعلمون إىل املزيد من الفرصو .  السلوكية املراعية للبيئة
. يف اجملتمع خمتلف اجلماعات  ألنشطة التجريبية واحلوارية مع  وكذلك إىل تعزيز إمكانية االنتفاع ّب ،  املتعلمتركز على  الت  

إجراء املزيد من شجيع على تالو  ،اإلعالمية واملعلوماتية يف مناهجها الدراسية الدرايةج ا دمإينبغي ملؤسسات التعليم العايل و 
 .اجملال البحوث يف هذا

التشجيع و   ةوعيتالمن أجل تعزيز  احلياة للجميع   فرص التعلم مدىإاتحة  يف  أن تساهم    ملؤسسات التعليم العايل ينبغي  و  - 48
 . نة العامليةواملواطَ  خمتلف قطاعات اجملتمع بشأن السالم وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامة لدى التعلم   على

إعداد برامج التعليم والبحث لضمان    ضمان اجلودة يف  أن تعزز وينبغي للدول األعضاء ومؤسسات التعليم العايل   - 49
وينبغي تعزيز الشبكات املتعددة األطراف   ة.ومنصف  ة شاملبطريقة  وعملياته وتوقعاته واستثماراته يف املوارد    التعليم العايل

ودعم الربامج الرامية   واألساتذة  لطالب والباحثني األكادميي ل  راكاحلتيسري    القائمة بني مؤسسات التعليم العايل من خالل
 .التعاون الدويل املهين   إاتحة  إىل

 



- 18 - 

 ، العامةيف احلياة  لباحثني  ااملعارف ونقلها، ومشاركة    تاجيف إن  واالشرتاكهم تعزيز البحوث ونشرها،  اوينبغي أن يس - 50
إجياد حلول   على لبحوث أن تساعد  لوينبغي    .نة العامليةواملواطَ   والتنمية املستدامة  اإلنسانحقوق  و   السالم الدائمحتقيق  يف  

ضمان   واألساتذة   نبغي للباحثنيوالُنظم. ولذلك ي على إحداث تغيري إجيايب يف األفراد  وكذلك    ،مبتكرة للتحدايت العاملية
 . ت البحثألخالقيا   ةالواجب  العنايةاإلنصاف والشفافية يف حبوثهم وإيالء  

، وكذلك التعاون شرتكة بني التخصصاتاملو التخصصات واجلامعة للتخصصات    املتعددةالتشاركية  ج  و النهوتندرج   - 51
على تشجيع  الو تفتأ تزداد ُعسراً على عسرها،   الراهنة الت الضرورية للتصدي للتحدايت العاملية  ع داد األمور ال الدويل، يف

لبيان  ضروريةع داد األمور ال يف االنتفاع املفتوح أو احلرو . وتندرج سياسات العلم املفتوح  القائم على البحوث  العميق التعلم  
 . وإنصافاً   مشوالً أكثر البحوث   تعزيز ودعمسعياً إىل  تنوع اجملتمعات واملمارسات  

 ليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين التع

بدون متييز ومن خالل األخذ بنهج يقوم   التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين   مؤهالت وبرامج ينبغي إصدار   - 52
أشكال ن تشمل  أ  ربامج الؤهالت و وينبغي هلذه املعلى حقوق اإلنسان ويتيح إحداث التغيري املنشود بشأن قضااي اجلنسني.  

ال التقنية واالجتماعية واإلبداعية يف االقتصادات  املتعلمني وقدرهتم على   ، ةنظاميال ة وغرينظامي العمل  الت تعزز كفاءات 
السالم وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامة   تعزيزاملشاركة بنشاط يف التحوالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية من أجل  

ومنها   ،واملساواة  الشمول مبادئ  ونشر  تعزيز التضامن الدويل    عن طريق  ذلك وميكن حتقيق  .  جلميع ا  أجل من    نة العاملية واملواطَ 
الثقايف    ،املساواة بني اجلنسني  مبدأ التنوع  البيئي واملواطَ التمتع ّبو   بطريقة مستدامة  الستهالك واإلنتاجواواحرتام  نة  لوعي 
 . طةيالنش

 م الكبار وتعل  الرمسي   النظامي وغري التعليم غري

 تنطبق سياسات و للحق يف التعليم والتعلم مدى احلياة.    تعلم الكبار وتعليمهم ركن رئيسيعملية  يوجد إقرار أبن   - 53
تعلم ساهم  يو ،  التعلم  وأماكن وأساليبمن األعمار ومستوايت التعليم    جمموعة كبرية على  تعلم الكبار وتعليمهم    وممارسات

جمتمع التعلم، الذي يشمل األفراد واألسر واملنظمات وأماكن العمل واألحياء واملدن يف بناء  رية مسامهة كب الكبار وتعليمهم
التماسك االجتماعي، وتعزيز التعلم االجتماعي   عزيز لتتدبرياً فعااًل  تعلم الكبار وتعليمهم  ضمان  يكون  وميكن أن    .واملناطق

أشكال التمييز، وتعزيز   كلمن أجل التغيري، وتعزيز الدميقراطية، وحتسني التفاهم الثقايف، والقضاء على    والعمل العاطفي،  و 
 .طةينشالو   السلمية  عامليةالنة  واطَ امل  ظل  يف العيش معاً 

هبا  نتفاعومتكينهم من اال  امللتحقني ّبملدارس  ألطفال غريلوالشباب و للكبار  التعلم والتعليم  ُسبل  توفري  بّد من   وال - 54
الرامي لتعلم الذايت  لوينبغي إجياد فرص لتنمية املهارات الرقمية، و   .إلعمال مجيع حقوق اإلنسان وحتقيق التنمية املستدامة

ألهداف   لثقافات، وفقاً واجلامع ل  النظراء  القائم على التفاعل بني   لتعلم وكذلك لاإلعالمية واملعلوماتية،  إىل اكتساب الدراية  
 .هذه التوصية
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من أن يصبحوا بطريقة تتيح متكني الناس    الالزمة   التعلم والتعليمُسبل  توفري  الرامية إىل    الربامج التعليمية وينبغي إعداد   - 55
وبكل االقتصادية،    يف احلياة   واملشاركةواحلياة الروحية  والثقافة    ية الصحة والرفاه  خيص  فيما حياة كرمية    وحييواعوامل للتغيري  

 : يلي األعضاء حتقيق ذلك عن طريق ما. وتستطيع الدول  هم يف التنمية الشخصية والكرامةااألخرى الت تسالطرائق  

من   ،التعلم املعزز ّبلتكنولوجياُسبل  كذلك  و   ،وسائل اتصال عالية اجلودة ومستقلة وتعددية  واستخدامتوفري   )أ(
امللتحقني ّبملدارس،  والشباب واألطفال غري  لدى الكبارعلم  التعليم والتأنشطة  توسيع نطاق املشاركة يف    أجل 

 احلصر؛ لفئات املهمشة يف حاالت الطوارئ على سبيل املثال الدى اما لسيّ  وال

 السابق   التعلم صيلة  توفري برامج معتمدة لتعلم الكبار والشباب تعزز أهداف هذه التوصية، مع االعرتاف حب  )ب(
 لكفاءات السابقة؛ ّبو 

واألطفال   الكبار والشبابمها  ينظتتوىل  الت ي  نظامية ال واألنشطة التعليمية غريالفعاليات  االعرتاف مبختلف   )جـ( 
 واألنشطة ذه الفعاليات  التنويه هب و   ّبلتعاون معهم ومن أجلهم،  مها ينظ، والت جيري تامللتحقني ّبملدارس غري

 فيها؛  واالستثمار
إحداث التغيري املنشود بشأن   الت تتيح  ،التمييزاخلالية من    الئمةاملواملواد التعليمية    الدراسية  ملناهجتعزيز ا )د(

قدرات من أجل تنمية    امللتحقني ّبملدارس ألطفال غريلوالشباب و للكبار  نة  املواطَ   تعليمتعزز  و   قضااي اجلنسني
وتعزيز القدرة على واختاذ قرارات مستنرية،  ،  ةنقدي  طريقة املعلومات وتقييمها ب  تناول  لتمكينهم من املتعلمني  

 ؛ ةإجيابي  مسامهة  النقاش العاميف  التعاطف، واملسامهة يف جمتمعاهتم احمللية و تعزيز  ، و عملال

 .املادي من أجل الصمود والرفاهية رتاث غريالتعزيز وصون    على اجملتمعات احمللية والشباب    مساعدة )هـ(

 واالستعراض املتابعة   -سادساً  
 ، وتقييم اً تدرجييتطبيقاً    هذه التوصيةبتطبيق  الدول األعضاء    قيامفهم وتوثيق كيفية    إىلاملتابعة واالستعراض  ترمي   - 56

، تطبيقها حتسني  من أجل    بشأن التوصيةإلبداء اآلراء واملالحظات  ، وتوفري آليات مناسبة  تطبيقها  ونتائج  طبيق التوصيةت
أمثلة على وتقدمي  ،  واملصاعب  التحدايت   والوقوف على ،  الئمةوضع قوانني وسياسات واسرتاتيجيات م واملساعدة على  

 نظراء. ال  بني والتعاون   نظراءال  املتبادل بنياملمارسات الفعالة، وتعزيز التعلم  

اجلهات املعنية يف العمل يع  مجمشاركة   ضمنوأن ت   ،عمليات االستعراض أن تكون تشاركية وشاملة للجميع لوينبغي   - 57
لتفاهم الدويل وثقافة السالم وحقوق اتعزيز  تسخريها لإمكانية  حتسني عمليات التعلم وضمان  من أجل    ، وفعالة  كبريةمشاركة  

والتعاون التعاون الوطين  على  أن تشجع  أيضاً    عمليات االستعراضلوينبغي  .  نة العامليةواملواطَ   اإلنسان والتنمية املستدامة
الوطنيةاالع الت جيب نظراء  ريهااستعراض جيت  بوسائل تضم عملياذلك  و ،  بر للحدود  والفاعلة  املعنية  اجلهات  . وتضم 

اجملتمع املدين منظمات  قوق اإلنسان، و حلوالبلدايت، واملؤسسات املستقلة    احلكومات الوطنية واحملليةإشراكها يف العمل  
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األمور  حلكومية، واملعلمنيا واملنظمات غري والباحثني واألوساط األكادميية، الرتبية و واملتعلمني، ونقاّبت    وأولياء  التعليم، 
 سائر اجلهات املعنية. والقطاع اخلاص، و 

وبناها   كل دولة   لظروف  وفقاً و   قوق اإلنسانحب   املتعلقة االلتزامات الدولية  للواجبات و   وفقاً ينبغي للدول األعضاء،  و  - 58
طريقة شفافة وجديرة هبذه التوصية باملرتبطة  السياسات والقوانني والربامج واملمارسات  تتابع وتستعرض  ، أن  اإلدارية وقوانينها

 :يلي للدول األعضاء القيام مبا  ألغراض تطبيق التوصية. ولذلك ينبغيوغاايت  ، وأن تضع أهدافاً صداقيةّبمل

 الوطين؛   صعيد واستعراضها على ال   ة أمورها هذه التوصية ومتابع  طبيقحتديد املؤسسات املسؤولة عن ت )أ(

 األطراف؛ عن طريق إنشاء آليات متعددة    املتخصصنياألخذ بنهج شامل جلميع   )ب(
البياانت )جـ(  املناسب    وتعزيزوحتليلها ونشرها    مجع  الوقت  هبا  موثوقصاحلة و تشاركية  بطريقة  و استخدامها يف 

 ملمارسات الفعالة واملبتكرة؛ وتشاطر املعلومات املتعلقة ّبوتبادل  ومراعية لالعتبارات الثقافية،  

 عمليات االستعراض. ختاذ التدابري املالئمة ملتابعة نتائج  ا )د(

 :على تطبيق التوصية  الدول األعضاء  ملساعدة   يلي  القيام مبا  وينبغي لليونسكو - 59
عمل على إعداد وتقدمي يف تعزيز ال، و والبّيناتلبحوث  االسرتشاد ّباملسامهة يف تعزيز التحليل القائم على   )أ(

 ؛ هبذه التوصيةاملرتبطة  لقوانني والسياسات  ا  تقارير عن 

التقارير كذلك  و   ، هبا املتعلقة  االبتكاراتعن  و هذه التوصية  خيص   فيما  التقدم احملرزعن  معلومات مجع ونشر   )ب(
 البحثية واملنشورات العلمية والبياانت واإلحصاءات املتعلقة أبحكام هذه التوصية؛

وينبغي .  ظم البياانت الوطنيةمؤشرات مناسبة لتعزيز قدرات نُ وضع  وسائل وأدوات و املساعدة على إعداد   )جـ( 
وقابلة للمقارنة وفعالة قة  وجديرة ّبلثاألدوات واملؤشرات أن تكون مالئمة للغرض وصاحلة  الوسائل و ذه  هل

 التكلفة؛ ّبلقياس إىل  
دعم التدريب   هذه املساعدة   شمل تو ،  للمسؤولني واملنسقني املعنيني  اهلادفة  املنشودة  تقدمي املساعدة التقنية )د(

للمسامهة يف عمليات واملتخصصني    للجهات املعنيةإنشاء شبكات وطنية  على  تشجيع  الوبناء القدرات، و 
 . املتابعة واالستعراض

 الوطين أو  الصعيدعلى  تطبيق هذه التوصية  لرصد  ينبغي للدول األعضاء واللجان الوطنية واليونسكو إنشاء مراصد  و  - 60
اجلهات مجيع  ومتكني    التوصية  بتطبيق مستودعات للمواد واملوارد والبياانت املتعلقة  إنشاء  ذلك    ويشمل اإلقليمي أو العاملي،  

 .املسامهة فيهاو هبا   نتفاعمن اال  املعنية

 ظروفهم وقدراهتم: اإلجراءات التالية، مع مراعاةاختاذ  النظر يف    وينبغي لسائر الشركاء واملتخصصني واملعنيني  - 61
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 ، واملسامهة يف عملياتمتعددة األطراف للمتخصصنييف إطار مجاعة    املشاركة يف عمليات املتابعة واالستعراض )أ(
هبا  ميكن االنتفاعومواد    التوصية بشأن    تقارير أخرىوإعداد  ،  عن تطبيق التوصية  الوطنية  إعداد وتقدمي التقارير

 ؛متنوعة عندما يكون هذا ممكناً   وجهات نظروتقدم   بيسر وسهولة

وتعزيز   ،ضلمشاركة بفعالية يف عمليات املتابعة واالستعرال  ات الالزمة القدر   لتعزيزتدريب  للالبحث عن فرص   )ب(
 األهداف واملبادئ التوجيهية الواردة يف هذه التوصية؛ 

خربهتا وُتربتها من خالل االطالع   كميل مكني كل جهة من تتلإقامة شراكات بني خمتلف اجلهات املعنية   )جـ( 
 أمورها   واستعراضهذه التوصية    تطبيق  تابعة مب  املتعلقة راء  اآل أخذ    وضمان  سائر اجلهات  وُتارب   خربات   على

 . من وجهات نظر متعددةاالعتبار  بعني  

 الرتويجالنشر و  -سابعاً  
املتعلقة هبذه التوصية واختاذ   يم واملبادئ واملعايري احرتام وتعزيز ومحاية الق  وسائر اجلهات املعنية  ينبغي للدول األعضاء   - 62

 كل اإلجراءات املمكنة لتطبيقها.

وينبغي للدول األعضاء أن تسعى إىل توسيع نطاق عملها بشأن هذه التوصية، وكذلك إىل تكميل هذا العمل، عن  - 63
 ، ومنها املنظمات أو املؤسسات املعنية حبقوق اإلنسان   احلكومية املعنية، طريق التعاون مع مجيع املنظمات احلكومية وغري

 .الت تندرج أنشطتها يف نطاق هذه التوصية ويف ع داد أهدافها

 ة التكنولوجيومنها الوسائل  الوسائل املتاحة،    بكلالتوصية ونشرها على نطاق واسع  الرتويج هلذه  وينبغي لليونسكو   - 64
ومؤسسات   والشركاء الدوليني واإلقليميني املعنيني  السلطات الوطنية املختصة  على التوصيةع  أن ُتطل    أيضاً   هلا وينبغياملناسبة،  

 . الرمسي غريالنظامي وقطاع التعليم   غريويف قطاع التعليم  التعليم  ومراحل  مستوايت    يف كلتعميمها  من أجل    حقوق اإلنسان
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