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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

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

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٦/١  
  إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
 بالعمل الذي قامت به اللجنة االستشارية التابعة جمللس حقوق اإلنسان إلعداد إذ يقر  
 اجمللس يف   بناء على طلب   يف ميدان حقوق اإلنسان      بشأن التثقيف والتدريب  إعالن  مشروع  

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

لتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان، علـى أسـاس          لمم املتحدة   مشروع إعالن األ  
  ووضعه يف صيغته النهائية وعرضه على اجمللس،املشروع املقدم من اللجنة االستشارية، 

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

  مشروع اإلعالن إىل اجمللس كي ينظر فيه، 

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته الـسادسة                  *  
  .، الفصل األول)A/HRC/16/2(عشرة 
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 إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنـسان،           يعتمد  -١  
  بصيغته الواردة يف مرفق هذا القرار؛

 ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١من قرارها   ) ج(٥ اجلمعية العامة، وفقاً للفقرة      يوصي  -٢  
  :، باعتماد مشروع القرار التايل٢٠٠٦مارس /رآذا

  إن اجلمعية العامة،"  
... املـؤرخ   ...  باعتماد جملس حقوق اإلنسان عن طريق قراره         إذ ترحب   

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

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

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

  ".جمموعة صكوك دولية: حقوق اإلنساننص اإلعالن يف الطبعة التالية من 
  ٤٤اجللسة 

  ٢٠١١مارس / آذار٢٣
  .]اعتمد دون تصويت[
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  املرفق

  إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان    
  إن اجلمعية العامة،  
يما يتعلق بتعزيز احتـرام      مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة ف      إذ تؤكد من جديد     

مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعاً والتشجيع على ذلك، دون متييز بسبب           
  العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين، 

 ضرورة سعي كل فـرد وهيئـة يف اجملتمـع، بـالتعليم             وإذ تؤكد من جديد أيضاً      
  ت األساسية، والتثقيف، إىل تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريا

 أن لكل فرد احلق يف التعليم، وأن التعلـيم جيـب أن             وإذ تؤكد من جديد كذلك      
يستهدف اإلمناء الكامل لشخصية اإلنسان وإحساسه بالكرامة، ومتكني مجيع األشخاص من           
املشاركة بدور فعال يف جمتمع حر، وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بني األمم كافة ومجيع          

عرقية أو اإلثنية أو الدينية، ودعم األنشطة اليت تضطلع هبا األمم املتحدة حلفظ السالم الفئات ال
  واألمن وتعزيز التنمية وحقوق اإلنسان،

 أن الواجب حيتم على الدول وفقاً ملا هو منـصوص عليـه يف              وإذ تؤكد من جديد     
ية واالجتماعيـة   اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصاد         

والثقافية والصكوك الدولية األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان، ضمان أن يهدف التثقيـف إىل             
  احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

 باألمهية األساسية للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان يف اإلسهام           وإذ تسلِّم   
  اهلا فعلياً،يف تعزيز حقوق اإلنسان كافة ومحايتها وإعم

املعقـود يف فيينـا يف       )١( نداء املؤمتر العاملي حلقوق اإلنـسان      وإذ تؤكد من جديد     
الذي يدعو مجيع الدول واملؤسسات إىل إدراج حقوق اإلنـسان، والقـانون            ،  ١٩٩٣ عام

اإلنساين، والدميقراطية، وسيادة القانون يف املناهج الدراسية جلميع املؤسسات التعليمية، مـع            
رة إىل أن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ينبغي أن يشمل السلم والدميقراطية والتنمية              اإلشا

والعدالة االجتماعية، على النحو املبني يف الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان، مـن             
   أجل حتقيق فهم ووعي مشتركني لتدعيم االلتزام العاملي حبقوق اإلنسان،

__________ 

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

 وشجعوا مجيع حقوق اإلنسان، ميدانمبا يف ذلك عن طريق تنفيذ الربنامج العاملي للتثقيف يف         
  ،ددالدول على اختاذ مبادرات يف هذا الص

 مجيع اجلهود املبذولـة     لتدعيم إعطاء اجملتمع الدويل إشارة قوية       الرغبة يف  وإذ حتدوها   
 للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان عن طريق التزام مجيع أصحاب املصلحة التزامـاً             

  مجاعياً،
  :تعلن ما يلي  

  ١املادة     
ـ            -١   وق اإلنـسان  لكل فرد حق االطالع على املعلومات املتعلقة جبميـع حق

واحلريات األساسية وطلب هذه املعلومات وتلقّيها وينبغي أن تتاح لـه فرصـة التثقيـف               
  .والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان

التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان أساسيان لتعزيـز االحتـرام             -٢  
وفقاً ملبادئ عامليـة   كافة،   واملراعاة العامليني جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس       

  .حقوق اإلنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة
يتيح التمتع الفعلي جبميع حقوق اإلنسان، وال سـيما احلـق يف التعلـيم                -٣  

واحلصول على املعلومات، إمكانية احلصول على التثقيف والتـدريب يف ميـدان حقـوق              
  .اإلنسان

  ٢املادة     
يدان حقوق اإلنسان مجيع األنشطة التثقيفيـة       مل التثقيف والتدريب يف م    يش  -١  

 والتعلم الرامية إىل تعزيز االحترام واملراعاة العامليني جلميع         التوعيةوالتدريبية واإلعالمية وأنشطة    
حقوق وامتهان   إلسهام يف أمور منها منع انتهاك      ا ومن مث حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،     

تمكينهم لاملهارات والفهم وتطوير مواقفهم وسلوكهم،      يد األشخاص باملعارف و   واإلنسان بتز 
  .من اإلسهام يف بناء وتعزيز ثقافة عاملية حلقوق اإلنسان

  : التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان ما يلييتضمن  -٢  
إتاحة معرفة وفهم معـايري     الذي يشمل    حقوق اإلنسان،    التثقيف يف ميدان    )أ(  

   وآليات محايتها؛تدعمهام اليت ومبادئ حقوق اإلنسان، والقي

__________ 

 .٦٠/١قرار اجلمعية العامة  )٢(
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على حنـو   التعلُّم والتعليم   الذي يشمل    حقوق اإلنسان،    التثقيف عن طريق    )ب(  
  املربني واملتعلمني على حد سواء؛حقوق حيترم 

متكني األشخاص من التمتع    الذي يشمل   من أجل حقوق اإلنسان،     التثقيف    )ج(  
  .زرهتاحبقوقهم وممارستها ومن احترام حقوق الغري ومؤا

  ٣املادة     
عملية تستمر مدى احلياة    مها  التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان         -١  
  .ميع األعمارجب وتتعلق

ميع شرائح اجملتمـع،    جب التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان        يتعلق  -٢  
العـايل،  ووي  على املستويات كافة، مبا يف ذلك التعليم قبل املدرسي والتعليم االبتدائي والثان           

 يف  شكال التعليم والتدريب والـتعلُّم    ومجيع أ وتراعى فيه حبسب االقتضاء احلرية األكادميية،       
يشمل أمـوراً منـها     هو  و. رمسيالنظامي أو غري    النظامي أو غري    والاص،  اخلعام أو   الطار  اإل

ملـستمر،  التدريب املهين، وخباصة تدريب املدرِّبني واملدرسني وموظفي الدولة، والتعلـيم ا          
  .اإلعالم والتوعيةوالتثقيف الشعيب، وأنشطة 

ينبغي أن تستخدم يف التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان لغـات              -٣  
  . احتياجاهتا وظروفها احملددةمع مراعاةلفئات املستهدفة، ل مالئمةوأساليب 

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

  :العاملي حلقوق اإلنسان واملعاهدات والصكوك ذات الصلة، من أجل حتقيق ما يلي
وضمانات املعايري واملبادئ العاملية حلقوق اإلنسان      زيادة إدراك وفهم وقبول       )أ(  

   الدويل واإلقليمي والوطين؛املستوياتسية على محاية حقوق اإلنسان واحلريات األسا
 ثقافة عاملية حلقوق اإلنسان ُيدرك فيها كل فرد حقوقه ومسؤولياته جتاه بناء  )ب(  

  ؛وتعددي وجامعمناء الفرد كعضو مسؤول يف جمتمع حر وسلمي وتعزيز حقوق الغري، 
امح وعـدم   حقوق اإلنسان إعماالً فعاالً وتعزيز التس     مجيع  السعي إلعمال     )ج(  

  التمييز واملساواة؛
فرص التثقيـف والتـدريب     إتاحة  كفالة تكافؤ الفرص للجميع عن طريق         )د(  

  اجليدين يف ميدان حقوق اإلنسان دون أي متييز؛
 حقوق اإلنسان ويف مكافحة واستئـصال       وامتهان اإلسهام يف منع انتهاك     )ه(  

ريض على الكراهية، واملواقف الضارة      النمطية والتح  والقولبةمجيع أشكال التمييز والعنصرية     
  . تدعمهاوأشكال التحيُّز اليت 
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  ٥املادة     
أكانت ينبغي أن يستند التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان، سواء             -١  

 فاعلة عامة أم خاصة، إىل مبادئ املساواة والكرامة اإلنـسانية واإلدمـاج             اًأطرافمصادرمها  
  . وبني النساء والرجالالبنني والبناتاة بني وعدم التمييز، وخباصة املساو

ميـسرين   التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنـسان         يكونينبغي أن     -٢  
وينبغي أن يراعيا التحديات واحلواجز اخلاصة الـيت يواجههـا            جلميع األشخاص،  ومتاحني

اقـة،  اإلعاألفراد الذين يعانون من الضعف واحلرمان وبعض الفئات مثل األشـخاص ذوي             
واحتياجاهتم وتوقعاهتم، من أجل تعزيز التمكني والتنمية البشرية واإلسهام يف القضاء علـى             

  . أو التهميش، فضالً عن متكني كل فرد من ممارسة مجيع حقوقهاإلقصاءأسباب 
خمتلـف  مل التثقيف والتدريب يف ميدان حقـوق اإلنـسان          ينبغي أن يش    -٣  

اخلاصة بشىت البلدان على النحو الذي يعكسه الطابع        ليد  تقاالاحلضارات واألديان والثقافات و   
  . وأن يثريها ويستمد منها اإلهلام،العاملي حلقوق اإلنسان

ينبغي أن يراعي التثقيف والتدريب يف ميدان حقـوق اإلنـسان خمتلـف               -٤  
تشجيع لالظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأن ُيعزِّز يف الوقت ذاته املبادرات احمللية            

  .كافةللناس حقوق اإلنسان مجيع اهلدف املشترك املتمثل يف إعمال تبين 

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

 يفوسائط اإلعالم، وأن يـستخدمها،      اجلديدة للمعلومات واالتصاالت، ومن      التكنولوجيا
  .األساسيةتعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريات 

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

  ٧املادة     
الرئيسية  هي املسؤولة السلطات احلكومية املختصة، حسب احلال،      والدول    -١  

تعزيز وكفالة التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان، وتطويرمها وتنفيذمها بـروح            عن  
  . واملسؤوليةواالحتواءاركة املشمن 

 إلشراك اجملتمع املـدين والقطـاع       ومالئمةينبغي للدول أن ُتهيئ بيئة آمنة         -٢  
اخلاص وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين يف التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنـسان،             

 املـشاركون   كاملة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع، مبن فيهم       الماية  احل فيها   وتتاح
  .يف العملية
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وعن طريق املـساعدة والتعـاون      تتخذ خطوات، منفردة    ينبغي للدول أن      -٣  
التدرجيي للتثقيف والتـدريب يف ميـدان       لتضمن بأقصى ما تتيحه مواردها التنفيذ       الدوليني،  

  .اعتماد تدابري وسياسات تشريعية وإداريةها ، مبا فيبالوسائل املناسبة حقوق اإلنسان
بغي للدول والسلطات احلكومية املختصة، حسب احلـال، أن تكفـل           ين  -٤  

إنفـاذ  املكلفني ب  املوظفنيسؤويل الدولة وموظفي اخلدمة املدنية والقضاة و      املالئم مل تدريب  ال
القانون اإلنـساين   عند االقتضاء يف ميدان      حقوق اإلنسان، و   يف ميدان القانون والعسكريني   

حقـوق  كما ينبغي أن تعزز التدريب املناسـب يف ميـدان           الدويل والقانون اجلنائي الدويل     
اإلنسان للمدرسني واملدرِّبني وغريهم من املربني والعاملني يف القطاع اخلاص الذين يتصرفون            

  . الدولةباسم

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

لتنفيذ التثقيف والتدريب يف ميـدان      وى املناسب،   على املست االقتضاء، خطط وبرامج عمل     
وينبغي هلا عند القيام    . املناهج الدراسية والتدريبية  بوسائل مثل إدراجهما يف     حقوق اإلنسان،   

بذلك أن تأخذ يف احلسبان الربنامج العاملي للتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان واالحتياجات             
  .واألولويات الوطنية واحمللية احملددة

ينبغي إشراك مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مبن فيهم القطـاع اخلـاص              -٢  
االستراتيجيات وخطـط   هذه  واجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، يف وضع         

 إىل تعزيـز    ومتابعتها، باللجوء عند االقتضاء    وتنفيذها وتقييمها    العمل والسياسات والربامج  
  .حاب مصلحة متعددوناملبادرات اليت يشارك فيها أص

  ٩املادة     
 حلقوق ينبغي للدول أن تشجع إنشاء وتطوير وتعزيز مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة  
 ملبادئ باريس، مع التسليم بأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ميكـن أن             وفقاً،  اإلنسان

لتدريب يف ميدان   التثقيف وا تضطلع بدور هام يشمل، عند االقتضاء، دوراً تنسيقياً يف تعزيز           
  .يف القطاعني العام واخلاصاملعنية  منها توعية وتعبئة األطراف الفاعلة بوسائلحقوق اإلنسان 

  ١٠املادة     
 املؤسسات التعليميـة  يشمليضطلع خمتلف األطراف الفاعلة يف اجملتمع، مبا       -١  

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

  .التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان
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املعنية ُتشجَّع مؤسسات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص وغريها من اجلهات            -٢  
يف ميدان حقوق اإلنسان ملوظفيهـا      مني  املالئعلى كفالة التثقيف والتدريب     صاحبة املصلحة   
  .والعاملني فيها

  ١١املادة     
والتدريب  ولية واإلقليمية أن تتيح التثقيف    ينبغي ملنظمة األمم املتحدة واملنظمات الد       

يف ميدان حقوق اإلنسان ملوظفيها املدنيني والعسكريني وأفراد الشرطة العـاملني يف إطـار              
  .والياهتا

  ١٢املادة     
غي للتعاون الدويل على مجيع املستويات أن يدعم ويعزِّز اجلهود الوطنية،           ينب  -١  

يذ التثقيف والتدريب   على الصعيد احمللي، من أجل تنف     اجلهود املبذولة   مبا فيها عند االقتضاء،     
  . حقوق اإلنسانيف ميدان
 التكميلية واملنسقة على الصُّعد الدويل واإلقليمـي      جلهود  ميكن أن تسهم ا     -٢  

  . تنفيذ التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسانيف زيادة فعالية  واحملليطينوالو
التثقيف والتدريب يف   ب املتعلقةينبغي تشجيع التربعات للمشاريع واملبادرات        -٣  

  .ميدان حقوق اإلنسان

  ١٣املادة     
 ، كل منها يف إطار واليته،     ينبغي لآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان       -١  

  . التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسانأن تراعي يف عملها 
التـدابري الـيت     عنتشجَّع الدول على أن تدرج، عند االقتضاء، معلومات           -٢  
 إىل آليـات    املقدمة هاتقاريردريب يف ميدان حقوق اإلنسان يف        التثقيف والت  بشأناعتمدهتا  

  .حقوق اإلنسان املعنية

  ١٤املادة     
على حنـو   ول أن تتخذ التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذا اإلعالن ومتابعته           ينبغي للد   

  .وأن تتيح املوارد الالزمة لذلكفعال 

        
  

  


