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0B٢٧م/٣٧ 
1B٣٠/١٠/٢٠١٣ 

 : إجنليزياألصل

 من جدول األعمال املؤقت ٢,٩البند 
 

 بشأن التربية من أجل ١٩٧٤التقرير الجامع عن تنفيذ توصية عام 
 والتربية في مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسيةالتفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدولي 

 التقديم

، قام اللس ٢٠م ت/١٨٤(أوًال)، و ٣٥م ت/١٧٧، و٨٧م/٣٤عمًال بالقرارات  الخلفية:
بشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على  ١٩٧٤التنفيذي برصد تنفيذ توصية عام 

 ٢٠م ت/١٩٢. وطبقًا للقرار اإلنسان وحرياته األساسيةالصعيد الدويل والرتبية يف جمال حقوق 
 (ثالثاً)، تقدم املديرة العامة يف هذه الوثيقة التقرير اجلامع عن تنفيذ الدول األعضاء هلذه التوصية.

بشأن الرتبية من أجل تقدم هذه الوثيقة تقريراً عن نتائج املشاورة اخلامسة عن تنفيذ التوصية  الغرض:
(يف  ون والسالم على الصعيد الدويل والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحرياته األساسيةالتفاهم والتعا

تقريراً وطنياً تلقتها األمانة من  ٥٥). وقد أعد التحليل على أساس ٢٠١٢ -٢٠٠٩ما خيص الفرتة 
 دول أعضاء.

 .٦الفقرة  القرار المطلوب:
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  الخلفية والتقرير الجامع

الدويل والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان توصية بشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد التوفر  - ١
عام يف اعتمدها املؤمتر العام لليونسكو ")، اليت ١٩٧٤(املشار إليها فيما يلي بعبارة "توصية عام  وحرياته األساسية

مبادئ  قيم ومبادئ حقوق اإلنسان يف جمال التعليم ومن خالله، وذلك عن طريق وضعتعزيز ، إطارًا تقنينيًا ل١٩٧٤
 وإتاحة أساس لتبادل اخلربات والدروس املستخلصة بني الدول األعضاء.  توجيهية

) وفقًا ألحكام املادة الثامنة ٢٠١٢ -٢٠٠٩(للفرتة  ١٩٧٤وقد أجريت املشاورة اخلامسة عن تنفيذ توصية عام  - ٢
من النظام اخلاص بالتوصيات املوجهة إىل الدول األعضاء وباالتفاقيات  ١٧واملادة  من امليثاق التأسيسي لليونسكو

، ٨٧م/٣٤من املادة الرابعة من امليثاق التأسيسي لليونسكو، وتنفيذًا للقرارات  ٤الدولية املنصوص عليها يف الفقرة 
 ن هذه املشاورة (الوثيقة. وقد درس اللس التنفيذي التقرير اجلامع ع٢٠م ت/١٨٤(أوًال)، و ٣٥م ت/١٧٧و

 اجلزء الثالث) يف دورته الثانية والتسعني بعد املائة، ويرد نص التقرير يف امللحق األول هلذه الوثيقة. ٢٠م ت/١٩٢

 تعليقات المجلس التنفيذي

فرة لدى أُعد التقرير اجلامع استنادًا إىل معلومات مستقاة من التقارير الوطنية باإلضافة إىل موارد أخرى متوا - ٣
تقريرًا من مجيع املناطق اإلقليمية اخلمس لليونسكو (انظر  ٥٥، تلقت اليونسكو ٣٠/٧/٢٠١٣املنظمة. وحىت تاريخ 

قائمة البلدان يف امللحق الثاين). وقد كانت هناك زيادة كبرية يف عدد البلدان املشاركة باملقارنة مع املشاورة الرابعة السابقة 
بلداً تقارير. كما أقرت األمانة مع التقدير بالتقريرين اللذين قدمتامها بوليفيا (دولة  ٣٧قدم ) اليت ٢٠٠٨-٢٠٠٥(للفرتة 

 املتعددة القوميات) واألوروغواي واللذين تلقتهما بعد األجل احملدد لتقدمي التقارير. -

املائة، فسلطت الضوء على وقد قدمت األمانة التقرير اجلامع إبان دورة اللس التنفيذي الثانية والتسعني بعد  - ٤
االستنتاجات الرئيسية التالية: أحرزت الدول األعضاء تقدمًا منتظمًا يف استحداث األطر الدستورية والقانونية والسياسية 
و/أو اإلدارية وذلك يف نفس الوقت الذي تستمر فيه الفجوة بني السياسات واملمارسات؛ وحتاول الدول األعضاء جتسيد 

يف كفاءات حمددة كي تسلط الضوء على تنمية الدارسني للمواقف واملهارات الالزمة  ١٩٧٤ة التفاقية عام القيم األساسي
لذلك. وتويل الدول األعضاء، يف هذا الصدد، أمهية كبرية لضرورة تقييم آثار تعليم قيم حقوق اإلنسان وتعلمها؛ ويتمثل 

أشكال العنف وممارسات تسلط األقران يف أماكن التعليم؛ مصدر القلق الرئيسي للعديد من الدول األعضاء يف وجود 
 تزال القيادة يف جمال السياسات متثل حتدياً كبرياً أمام النهوض بقيم حقوق اإلنسان. وال

(ثالثاً) املديرة العامة إىل إحالة التقرير اجلامع عن تنفيذ الدول  ٢٠م ت/١٩٢وقد دعا اللس التنفيذي يف قراره  - ٥
 إىل املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني. ١٩٧٤توصية عام األعضاء ل
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 القرار المقترح

 على ضوء ما تقدم، قد يرغب املؤمتر العام يف اعتماد القرار التايل: - ٦

 إن املؤمتر العام،

 (ثالثاً)، ٢٠م ت/١٩٢، و٢٠م ت/١٨٤(أوًال)، و ٣٥م ت/١٧٧، و٨٧م/٣٤بالقرارات  إذ يذكر - ١

وتنفيذها من قبل الدول األعضاء بغية مواصلة تعزيز قيم  ١٩٧٤على أمهية توصية عام  جمدداً ويؤكد  - ٢
 ومبادئ حقوق اإلنسان يف جمال التعليم ومن خالله،

بشأن الرتبية من أجل التفاهم  ١٩٧٤املتضمنة التقرير عن تنفيذ توصية عام  ٢٧م/٣٧الوثيقة  وقد درس - ٣
 ،األساسية لدويل والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحرياتهوالتعاون والسالم على الصعيد ا

(ثالثاً)، وخصوصًا الطلب من املديرة العامة إتاحة التقارير الوطنية إلكرتونياً عن  ٢٠م ت/١٩٢القرار  يؤيد - ٤
 طريق قاعدة البيانات العاملية املنشأة حديثاً بشأن احلق يف التعليم؛

دولة عضوًا قدمت تقاريرها يف إطار املشاورة اخلامسة (حىت  ٥٧بأن  وحييط علمًا مع التقدير - ٥
) ويثين على اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء من أجل االهتمام بصورة متزايدة بالرتبية ١٦/١٠/٢٠١٣

 من أجل السالم وحقوق اإلنسان؛

 ؛١٩٧٤لتوصية عام مجيع الدول األعضاء إىل تعزيز جهودها لضمان التنفيذ الكامل والشامل  ويدعو - ٦

املديرة العامة على القيام، مع التعاون الوثيق مع املؤسسات والوكاالت األخرى املتخصصة يف  ويشجع - ٧
الرتبية يف جمال السالم وحقوق اإلنسان واملواطَنة الدميقراطية، بدعم الدول األعضاء يف ممارسة قيم توصية 

 ؛١٩٧٤عام 

اإلجراءات املناسبة ملتابعة املشاورة اخلامسة واستهالل املشاورة السادسة  من املديرة العامة اختاذ ويطلب - ٨
 للدول األعضاء؛

املديرة العامة إىل أن حتيل إليه يف دورته التاسعة والثالثني التقرير اجلامع التايل عن تنفيذ توصية  كما يدعو - ٩
 تاسعة والثالثني.، ويقرر إدراج بند يف هذا الشأن يف جدول أعمال دورته ال١٩٧٤عام 
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 الملحق األول

 بشأن التربية من أجل التفاهم والتعاون والسالم ١٩٧٤تنفيذ توصية عام 
 على الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

 المقدمة

توصية بشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدويل والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان التوفر  - ١
قيم ومبادئ حقوق اإلنسان تعزيز ، إطارًا تقنينيًا ل١٩٧٤عام يف اعتمدها املؤمتر العام لليونسكو ، اليت وحرياته األساسية

وإتاحة أساس لتبادل اخلربات والدروس املستخلصة  مبادئ توجيهية ه، وذلك عن طريق وضعيف جمال التعليم ومن خالل
 بني الدول األعضاء.

، يف صلب وثائق تقنينية وأطر عمل دولية وإقليمية أحدث ١٩٧٤توصية عام  روج هلاتالقيم اليت  وقد مت إدراج - ٢
0Fوحىت اآلن) ٢٠٠٥الذي جيري العمل به منذ عام عهداً، كالربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان (

الذي  ١
حقوق  الألمم املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف جماإعالن ، و ٢٠٠٤اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 

لذي ). وتشارك اليونسكو يف عضوية فريق االتصال الدويل املعين باملواطنة وتعليم حقوق اإلنسان ، ا٢٠١١ن (اإلنسا
1Fيضم منظمات دولية حكومية كربى

وذلك من أجل تنسيق العمل على الصعيد الدويل وحتقيق التضافر يف الدعم الذي  ٢
 تقدمه هذه املنظمات إىل الدول األعضاء من أجل حتسني تشاطر املعلومات.

من النظام  ١٧سكو واملادة وقد أجريت املشاورة اخلامسة وفقًا ألحكام املادة الثامنة من امليثاق التأسيسي لليون - ٣
من املادة الرابعة من  ٤اخلاص بالتوصيات املوجهة إىل الدول األعضاء وباالتفاقيات الدولية املنصوص عليها يف الفقرة 

. ووجهت املديرة ٢٠م ت/١٨٤(أوًال)، و ٣٥م ت/١٧٧، و٨٧م/ ٣٤للقرارات  وتنفيذاً امليثاق التأسيسي لليونسكو، 
) إىل الوزراء املسؤولني عن العالقات مع اليونسكو ٣٩٩٧، خطابًا دوريًا (خ د/٢٠١٢طس العامة، يف شهر آب/أغس

يتضمن استبيانًا ويطلب تقدمي تقارير دولية عن التدابري املتخذة على الصعيد الوطين من أجل تطبيق االتفاقية. وحىت 
2Fتقريرًا (انظر قائمة البلدان يف امللحق) ٥٥، تلقت اليونسكو ٣٠/٧/٢٠١٣

وتقدم هذه الوثيقة عرضًا توليفيًا جامعاً  .٣
 للمعلومات اليت قدمتها الدول األعضاء رداً على االستبيان، باإلضافة إىل موارد أخرى متوافرة لدى املنظمة.

 

 

                                                
 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/Programme.aspxانظر:  ١
 /dg4/education/edc/What/ICC_EN.asphttp://www.coe.int/tانظر:  ٢
 بلداً. ٣٧كان عدد البلدان اليت قدمت تقارير إىل املشاورة الرابعة  ٣

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Pages/Programme.aspx
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/What/ICC_EN.asp
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 وطنيالقانوني الطار واإل تنفيذ التوصية

الردود  التوصية. وتربز العام الذي ُحدد لتنفيذ القانوين طُلب من الدول األعضاء أن تبني يف تقاريرها اإلطار - ٤
املوالة للتثقيف يف جمال السالم وحقوق اإلنسان. فقد مت إعداد وتعزيز أطر دستورية وتشريعية لتيسري  مهيةاألتزايد  املقدمة

 تطبيق األحكام املنصوص عليها يف التوصية.

با األطر اإلدارية  تثلمتاليت كيفية العن بيانات عامة وقدمت تقريبًا مجيع الدول األعضاء اليت بعثت تقارير  - ٥
لاللتزامات الواردة يف التوصية. ويشار إىل تدابري متنوعة، مثل اخلطط والربامج والسياسات وغري ذلك من  يةالسياسو 

 التدابري اإلدارية الوطنية، باعتبارها طرائق هامة لنشر احلقوق والقيم املذكورة يف التوصية.

تشريعية بوصفها إىل األطر الدستورية والاألعضاء اليت بعثت تقارير، إشارة واضحة  مجيع الدولتقريبًا رت أشاو  - ٦
. فينص دستور غواتيماال، مثًال، على أن أحد األهداف ١٩٧٤طرائق حلماية احلقوق املنصوص عليها يف توصية عام 

ويؤكد على أن التدريس املنهجي حلقوق اإلنسان هو جزء من  الرئيسية للتعليم يتمثل يف اكتساب املعرفة بالقيم العاملية،
 املصلحة الوطنية للبلد.

وتصف تقارير متنوعة املعايري القانونية السارية يف بلدا�ا وتشري إىل األحكام التشريعية اليت اعتمدت من أجل  - ٧
تمدت إطارًا تشريعيًا يتضمن أحكام ، مثل بلجيكا وبنغالديش وبريو وسلوفينيا، اعدول أعضاءتطبيق التوصية. فثمة 

التوصية. وكما أشارت بعض الدول األعضاء، والسيما أوزبكستان ومايل، فإن استحداث أطر إدارية على مستوى الدولة 
 ميثل وسيلة فعالة لرتويج ثقافة السالم وحقوق اإلنسان.

ية على صعيد املمارسة العملية. كما جرى دعم وكثرياً ما يشار إىل املنهج الدراسي بوصفه أداة هامة لتطبيق التوص - ٨
تطبيق التوصية يف الدول األعضاء على وجه اخلصوص عن طريق اللجان الوطنية لليونسكو وبالتعاون مع كراسي 
اليونسكو اجلامعية وشبكة اليونسكو للمدارس املنتسبة. وأشارت تقارير عديدة إىل االحتفال مبناسبات األيام الدولية و/أو 

 نية للسالم وحقوق اإلنسان وقضايا أخرى، بوصفه وسيلة للتوعية بأمهية التوصية.الوط

 تطبيق التوصية على صعيد الواقع: نتائج رئيسية وأمثلة تطبيقية

ىل جمموعة واسعة النطاق من املوضوعات والقضايا اليت تتناوهلا خططها التعليمية، وذلك الدول األعضاء إأشارت  - ٩
ة، كالتسامح واالحرتام والتضامن والكرامة اإلنسانية وثقافة السالم، وموضوعات تتعلق بالقيم الدينية مثل القيم العاملي

والتقليدية ملختلف التمعات؛ والثقافة العاملية، والتنوع، ومعارف السكان األصليني؛ ومحاية األطفال، والقانون اإلنساين 
ريات، والواجبات واملسؤوليات، واملواطنة، والنزعة الوطنية، والعدالة الدويل، وحقوق الطفل واملرأة وحقوق اإلنسان، واحل

االجتماعية، وسيادة القانون، والدميقراطية، واملساواة بني اجلنسني، والتسوية السلمية للنزاعات، والعنف يف املدارس، 
ال العقاقري، واألمن، والدراية والتنمية املستدامة، والرتبية اجلنسية، وفريوس ومرض األيدز، والصحة، وإساءة استعم
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اإلعالمية؛ ومناهضة الفاشية والعنصرية والتمييز وكره األجانب، وغري ذلك. وتندرج معاجلة هذه القضايا يف املواد الدراسية 
لدراسات مثل مواد الرتبية املدنية واألخالق والتعليم يف جمال القيم، والعلوم االجتماعية، واللغات، والتاريخ، واجلغرافيا، وا

 الدينية، وتعليم املهارات احلياتية، والعلوم، والفلسفة، واآلداب، والفنون.

وكثرياً ما جيري دمج �وج متفردة أو مستعرضة يف سياق التثقيف يف جمال السالم وحقوق اإلنسان. وقد اعتمدت  -١٠
هج واملواد التعليمية الرئيسية. فصدرت يف معظم البلدان �جاً مستعرضًا عن طريق إدراج هذه العناصر يف السياسات واملنا

رومانيا جمموعة من التوصيات على الصعيد الوطين عن املناهج الدراسية تسمح للمدارس بإدراج موضوعات الدميقراطية 
 وحقوق اإلنسان كمادة دراسية و/أو كطريقة تشمل جممل املنهج الدراسي يف شكل مشروع تعليمي.

اء اليت بعثت تقارير جهودًا من أجل تأمني ما يتجاوز نطاق توفري املعارف. فقد وتبذل مجيع الدول األعض -١١
اعتمدت أندورا والبحرين، من مجلة بلدان أخرى، �جًا قائمًا على الكفاءة يهدف إىل تنمية مواقف ومهارات ومعارف 

لى التفكري على صعيد النظم، تتعلق باحلياة الشخصية واملدنية للدارس وبأنشطته املهنية. وتشتمل هذه الكفاءات ع
والقدرة على إظهار االحرتام للتنوع الثقايف والبيئة، وعلى التفكري النقدي، واملهارات التحليلية ومهارات االتصال. وتربط 
بلدان عديدة، يف هذا الصدد، بني السياسة التعليمية وسياسات أخرى، كالسياسة اخلاصة بالشباب، وذلك كاسرتاتيجية 

راك الشباب يف األنشطة العملية على صعيد التمع احمللي وتشجيعهم على تطبيق ما يتعلمونه يف املدرسة يف لزيادة إش
واقع حيا م اليومية. فيعمل اللس الوطين للشباب يف النيجر على إشراك الشباب يف التنمية االجتماعية واالقتصادية 

 شباب ويعىن مبجال الكوارث الطبيعية.للبلد، بينما أعدت نيوزيلندا برناجماً يركز على ال

كما أشارت الدول األعضاء إىل اجلهود اليت تبذهلا ليس فقط يف إطار التعليم النظامي، ابتداًء بالرعاية والرتبية يف  -١٢
سياسات مرحلة الطفولة املبكرة وانتهاًء بالتعليم العايل، بل وأيضًا يف جمال تثقيف أولياء أمور الطالب واملعنيني برسم ال

وموظفي اخلدمة املدنية وأفراد الشرطة واجليش والقضاة وحراس السجون ومهنيي اإلعالم والقادة الدينيني والعاملني 
االجتماعيني والعاملني يف القطاع اخلاص. وجرى التشديد يف تقارير عديدة على دور التعليم غري النظامي. فذكرت توغو، 

ة الكبار فيها يتطرق إىل موضوعات تتعلق حبقوق اإلنسان واملواطنة والتمييز ضد على سبيل املثال، أن برنامج حمو أمي
بضمنها املغرب، إىل أندية اليونسكو وأندية السالم باعتبارها وسائل غري نظامية فعالة  ة دول أعضاء،املرأة. وأشارت عد

 للوصول إىل الشباب.

مبرحلة االنتقال الدميقراطي حتديات عديدة يف جمال زيادة اليت تشهد أوضاع ما بعد النزاع ومتر الدول وتواجه  -١٣
اإلرادة السياسية وزيادة اهتمام املهنيني يف ميدان التعليم بثقافة السالم وحبقوق اإلنسان، ويف جمال إدارة التوترات املستمرة 

ت ديفوار تدريب أفراد وتثقيف أطراف فاعلة جديدة بشأن السالم عن طريق إشراكها يف احلوار والعمل. وجيري يف كو 
اجليش بينما تبذل رواندا جهودًا للتوعية يف املدارس الثانوية ومؤسسات التعليم العايل ومراكز إعادة التأهيل ومعسكرات 
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التضامن اخلاصة باجلنود املسّرحني. وأدت حبوث أجريت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية عن إدارة النزاعات وتأثريها، إىل 
 قيف يف جمال السالم وحقوق اإلنسان يف الربامج املدرسية.إدراج التث

أجل توفري تعليم أكثر مشوًال. فشددت بوركينا فاسو على أمهية تأمني االنتفاع بتعليم جيد  وبُذلت جهود من -١٤
للفتيات وللدارسني املعوقني واملنتمني إىل األقليات. وأعدت املكسيك منوذجًا لتعليم السكان األصليني بلغتني. وأشارت 

بغجر الروما. وتوجد يف بلدان كثرية سياسات للتعليم عدة بلدان، بضمنها ألبانيا، إىل وجود سياسات خاصة لديها تتعلق 
موجهة إىل السكان األصليني واألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي واملثليات واملثليني جنسيًا واملتعاملني مع    الشامل

ائية، كال اجلنسني واملتحولني جنسيًا وسكان املناطق الريفية واحلاصلني على قدر ضئيل من التعليم ومهارات القر 
 والراشدين العاطلني عن العمل واألشخاص املسنني واملهاجرين.

تدابري لتحسني بيئة التعلم. فتعمل، على سبيل املثال، كل من البوسنة واهلرسك وتونس  الدول األعضاءواختذت   -١٥
مبا يفضي إىل نشر على نشر بيئة نفسية اجتماعية وتشكيالت تنظيمية صحية يف قاعات الدرس وغريها من أماكن التعلم 

القيم واملبادئ الواردة يف التوصية. وتُعترب املدارس أماكن الختبار مفهوم العيش معًا وأ�ا ميكن استخدامها على حنو 
أفضل لتحسني العالقات بني الفئات اإلثنية ولدرء العنف. وجيري يف اجلمهورية الدومينيكية وضع معايري تيسر نشوء بيئة 

عد على التعلم وذلك مثل إشاعة جو من االحرتام واألمن والتعاون يف قاعات الدرس، واعتماد تدابري مدرسية إجيابية تسا
للمعاقبة. ويتم يف إثيوبيا وزمبابوي وموريشيوس إقامة برملانات لألطفال وتشكيل مناذج حلكومات طالبية وإعداد مدونات 

يف تركيا بتجريب ثقافة مدرسية دميقراطية تشمل كل  "نسانمشروع تعليم املواطنة الدميقراطية وحقوق اإل"سلوك. ويعىن 
يف الر على تشجيع التخطيط  "الال الرتبوي"املستخدمني العاملني يف املدارس والطالب وأولياء أمورهم. ويعمل مشروع 
 التشاركي الذي يشرك املنتفعني يف تكوين بيئات شاملة للجميع ومستدامة.

إىل مسألة العنف وممارسات تسلط األقران، مبا يف ذلك العنف على أساس تقاريرها يف يباً تقر  الدولوأشارت مجيع  -١٦
نوع اجلنس، بوصفها شاغًال رئيسياً. وتدعو املدارس الثانوية يف الفلبني إىل قيام نظام مدرسي يراعي احتياجات األطفال 

ة الطالب والتمع احمللي يف شؤونه. ويهدف وال تقبل فيه ممارسات العنف والتسلط والعقاب البدين، وحتظى مبشارك
يف بولندا إىل حتسني كفاءات املهنيني يف جمال الرتبية وأولياء أمور الطالب والطالب  "برنامج املدارس اآلمنة واألليفة"

وق أنفسهم فيما يتعلق بإقامة عالقات شخصية بناءة مع اآلخرين. وجتمع مجهورية كوريا منهجيات التثقيف يف جمال حق
اإلنسان مع توفري اإلرشاد لتيسري تسوية النزاعات. ويوجد يف كل مدرسة يف اجلمهورية التشيكية مرشد يساعد يف درء 

يف النرويج واجبات  "قانون بيئة العمل"النزاعات وتسويتها بالتعاون مع املعلمني وغريهم من العاملني يف املدارس. وحيدد 
 املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية يف االنتفاع ببيئة مادية ونفسية اجتماعية املدرسة يف تأمني "حق مجيع الطالب يف

جيدة تعزز الصحة والرفاه والتعلم". وتشجع منظمات الشباب يف تشاد أعضاءها على العمل كوسطاء يف النزاعات 
ت بغية تشخيص املشكالت واقرتاح واملخاصمات اليت تنشأ بني األقران. وأنشأت إسبانيا مرصدًا جلمع وحتليل املعلوما

 تدابري تكفل حياة مدرسية آمنة.
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وأشري يف عدة تقارير إىل وجود فجوة بني السياسات واملمارسات. فالتعليم يف جمال السالم وحقوق اإلنسان  -١٧
تطبيق هذه  إجباري يف معظم البلدان وذلك حبكم السياسات واملناهج الدراسية الوطنية. غري أن بعض البلدان ذكرت أن

السياسات حمدود فيها وأن من الصعب تأمني النوعية يف التطبيق بسبب نقص القدرات على صعيد املدارس واملعلمني 
وعدم مالءمة املواد التعليمية. ويعترب تنمية القدرات املؤسسية والفردية يف هذا الصدد أمرًا جوهرياً. ويندرج التثقيف يف 

البلدان، يف إطار تدريب املعلمني قبل اخلدمة وأثناءها ويف إطار تدريب مديري املدارس.  جمال حقوق اإلنسان، يف غالبية
ورأت أملانيا أن من شأن التوسع يف هذا التدريب قبل اخلدمة وأثناءها وزيادة توجيهه حنو ممارسة حقوق اإلنسان أن يكون 

تمرة األخرى يف نقص التنسيق والتضافر بني أهم عامل لدعم التثقيف يف هذا الال. وتتمثل إحدى الصعوبات املس
خمتلف البىن واألطراف الفاعلة (كالوزارات، واملؤسسات املعنية حبقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية، واجلامعات، 
والشركاء يف ميدان التنمية). وأبرزت السويد دور البحوث يف سد الفجوة إذ إن البحوث تساعد يف تطوير نوعية املواد 

 التعليمية اليت تستخدمها املدارس. واستحدثت يف اليابان آلية تربط بني شبكة املدارس املنتسبة واجلامعات.

على ضرورة وجود إطار عمل وأدوات يف صلب النظام تتيح تقييم التأثري على  دول أعضاءوشددت عدة  -١٨
لطالب.  وفيما يلي بعض املؤشرات والوسائل الكمية الدارسني. فتعتمد إيطاليا، مثًال، سياسة للتقييم املنهجي لتصرفات ا

والنوعية اليت أشارت إليها الدول األعضاء لقياس آثار التثقيف على مواقف الدارسني وتصرفا م: املناخ السائد يف قاعات 
راسات اخلاصة الدرس من حيث مستوى ارتياح الدارسني إزاء ما يتعلمونه ومن حيث نتائج التعلم اليت حيرزو�ا؛ وتبني الد

الكيفية اليت يستخدم با الطالب حقوقهم املدنية (ليتوانيا)؛ عمليات اجلرد والدراسات  "مؤشر تنمية الكفاءة املدنية"بـ 
اليت تستخدم استبيانات وإجراء مقابالت ومالحظة املواقف وأشكال التصرف؛ رصد التغريات يف عدد أعمال العنف اليت 

قييم مبادرات الطالب ومشاريعهم ومسابقا م اليت تروج للسالم وحقوق اإلنسان يف ترتكب يف أماكن التعليم؛ ت
املدارس؛ مدى مشاركة الشباب يف العمل الطوعي؛ إجراء امتحانات يف املوضوع؛ إجراء استقصاء يشمل أولياء أمور 

ة املدنية والتعليم يف جمال املواطنة الطالب والتمع احمللي عموماً. وقد شاركت عدة بلدان يف الدراسة الدولية عن الرتبي
 ) الذي أجرته الرابطة الدولية لتقييم العائد التعليمي.٢٠٠٩(

 الدروس المستخلصة والخطوات المقبلة

. إن التعليم وحده ال ميكن أن ينشر القيم املنصوص عليها يف التوصية وذلك على الرغم من ضرورة التحديات -١٩
حتضري مجيع مستويات التعليم ألن تتخذ التدابري الالزمة عند وقوع أحداث طارئة؛ وميكن أن يؤدي تغيري القيادات 

والتمعات احمللية؛ وال تزال القضايا اخلاصة بذا الال السياسية إىل تغيري التوجهات احلالية للجهود اليت تبذهلا املدارس 
تشكل يف بعض البلدان موضوعًا اختياريًا يف التعليم العايل؛ وينبغي أن يتم حتسني املنهجية التعليمية وأساليب التدريس 

ية، مبا يف ذلك اآلثار من حيث مالءمتها واتساقها؛ كما ينبغي معاجلة أشكال التفاوت بني النظرية واملمارسات االجتماع
السلبية لوسائل اإلعالم واإلنرتنت، مع مراعاة أن اليافعني والشباب يتعلمون بصورة غري نظامية يف منازهلم ويف إطار 
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بيئا م؛ وهناك النقص يف قدرات قيادة املدارس إضافة إىل عدم توافر املعلمني ومؤلفي الكتب املدرسية وما إىل ذلك من 
 لمطالب على صعيد املناهج التعليمية اجلديدة.أجل االستجابة ل

: (أ) مواصلة تعزيز التدابري التشريعية واإلدارية مقترحات بشأن أنشطة الدول األعضاء واليونسكو في المستقبل -٢٠
اخلاصة بكل مؤسسة معنية بغية توفري تعليم إلزامي يف جمال حقوق اإلنسان يف إطار جممل النظام التعليمي وعلى صعيد 
التمع من منظور التعلم مدى احلياة؛ (ب) تشجيع االستمرار يف توفري حوافز للقيام بأنشطة يف هذا الال باستخدام 

) تأمني آلية على مستوى النظام التعليمي تتيح رصد ـ�وج للعمل من القاعدة باجتاه القمة ومن القمة باجتاه القاعدة؛ (ج
عداد أدوات وأطر لتقييم تأثري التعليم يف هذا الال على مواقف الدارسني وتقييم السياسة اجلاري تنفيذها؛ (د) إ

ومعارفهم ومهارا م وسلوكهم؛ (هـ) حتسني التنسيق بني البىن القائمة وتأمني التجانس بني األنشطة؛ (و) رفع مستوى 
ي يف األنشطة الرتبوية؛ (ح) إعداد الوعي لدى املعنيني برسم السياسات وتنمية قدرا م؛ (ز) زيادة مشاركة التمع احملل

وتعزيز برامج للتعلم غري النظامي باستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصال ووسائط التواصل االجتماعي؛ (ط) وضع 
اسرتاتيجيات تربز قيمة املعارف احمللية وتربط بينها وبني التعليم على النحو املناسب؛ (ي) مواصلة حتسني نوعية املواد 

مية ومنهجية التعليم وتوفري برامج تدريبية تتسم مبزيد من الطابع العملي ومن التشارك مع إتاحتها أيضًا عن طريق التعلي
تكنولوجيات املعلومات واالتصال وغريها من وسائط التعليم؛ (ك) زيادة التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل؛ (ل) 

ا وجيري العمل على إعداد جمموعة من األمثلة عن التدابري اليت ذكر ا تشاطر أفضل املمارسات والدروس املستخلصة. هذ
 الدول األعضاء يف التقارير اليت قدمتها يف املشاورة اخلامسة، وتستخدم األمانة هذه الموعة يف املناسبات املالئمة.
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 الملحق الثاني

 قائمة البلدان التي قدمت تقارير قطرية

 إثيوبيا
 أرمينيا
 إسبانيا
 أسرتاليا
 ألبانيا
 أملانيا
 أندورا

 أوروغواي
 أوزبكستان 

 اإلسالمية) -مجهورية (إيران 
 

 إيطاليا
 باكستان
 البحرين
 بلجيكا

 بنغالديش
 بوركينا فاسو 

 بوروندي 
 البوسنة واهلرسك

 بولندا
 املتعددة القوميات) -بوليفيا (دولة 

 
 بريو
 تركيا
 تشاد
 توغو
 تونس
 اجلزائر

 اجلمهورية التشيكية
 اجلمهورية الدومينيكية

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية كوريا

 

 مجهورية الكونغو الدميقراطية 
 جورجيا 
 رواندا
 رومانيا
 زمبابوي
 غواتيماال

 غينيا االستوائية
 سلوفينيا
 السويد
 الفلبني

 
 كازاخستان
 كوت ديفوار

 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت
 ليتوانيا
 مايل
 الر

 املغرب
 املكسيك

 
 موريشيوس

 موناكو
 النرويج
 النمسا
 النيجر

 نيوزيلندا
 اليابان

 
 )١٦/١٠/٢٠١٣بلداً حىت تاريخ  ٥٧(
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 الملحق الثالث

 (ثالثاً) ٢٠م ت/١٩٢القرار 

 بشأن التربية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدولي ١٩٧٤تنفيذ توصية عام 
 والتربية في مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

 ،التنفيذيإن اللس 

 ،٢٠م ت/١٨٤(أوًال)، و ٣٥م ت/ ١٧٧، و٨٧م/٣٤بالقرارات  إذ يذّكر - ١

اجلزء الثالث، وتقرير اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات يف هذا الشأن  ٢٠م ت/١٩٢الوثيقة  وقد درس - ٢
 )،٤٥م ت/١٩٢(

دولة اليت قدمت تقارير يف إطار املشاورة اخلامسة  ٥٥، بردود الدول األعضاء البالغ عددها حييط علماً مع التقدير - ٣
رتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدويل والرتبية يف جمال بشأن ال ١٩٧٤عن تنفيذ توصية عام 

 حقوق اإلنسان وحرياته األساسية؛

بغية مواصلة تعزيز ثقافة السالم  ١٩٧٤باضطالع الدول األعضاء عمليًا بتنفيذ توصية عام  كما حييط علماً  - ٤
 وحقوق اإلنسان يف جمال التعليم ومن خالله؛

من املديرة العامة أن تكفل تشاطر نتائج املشاورة اخلامسة مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  ويطلب - ٥
 وذلك كمسامهة من اليونسكو يف رصد املرحلة الثانية من الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛

كاالت املتخصصة األخرى من خالل فريق االتصال شاطر نتائج املشاورة اخلامسة مع الو تاملديرة العامة إىل  ويدعو - ٦
 الدويل املعين باملواطنة وتعليم حقوق اإلنسان؛

من املديرة العامة أن تتيح إمكانية االطالع على التقارير الوطنية عن طريق اإلنرتنت من خالل  أيضاً  ويطلب - ٧
، كما يطلب من املديرة العامة أن حتيل الوثيقة قاعدة البيانات العاملية اليت أنشئت حديثًا عن احلق يف التعليم

لثالثني مشفوعة بتعليقات اللس التنفيذي وأي اجلزء الثالث إىل املؤمتر العام يف دورته السابعة وا ٢٠م ت/١٩٢
 مالحظات أو تعليقات قد ترغب املديرة العامة يف إبدائها عليها.

 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه




