الهيئة املستقلة الدائمة لحقوق اإلنسان ملنظمة التعاون اإلسالمي
الندوة الدولية حول التثقيف في مجال حقوق اإلنسان
جاكرتا 13-12 ،أكتوبر 2015
إعالن جاكرتا بشأن التثقيف في مجال حقوق اإلنسان
ب %%ال %%تعاون م %%ع ح %%كوم %%ة ج %%مهوري %%ة إن %%دون %%يسيا ع %%قدت ال %%هيئة ال %%دائ %%مة املس %%تقلة ل %%حقوق اإلن %%سان مل %%نظمة
ال %%تعاون اإلس %%الم %%ي )امل %%نظمة( ن %%دوت %%ها ال %%سنوي %%ة ب %%شأن "ال %%تثقيف ف %%ي م %%جال ح %%قوق اإلن %%سان" ف %%ي
جاكرتا يومي  12و 13أكتوبر .2015
اف %%تتحت ال %%ندوة م %%عال %%ي ري %%تنو لييس %%تاري م %%ارس %%ودي ،وزي %%ر خ %%ارج %%ية إن %%دون %%يسيا ،ال %%تي أل %%قت ب %%يان
االف%%تتاح ال%%ذي س%%لطت ال%%ضوء ف%%يه ع%%لى أه%%مية ال%%تثقيف ف%%ي م%%جال ح%%قوق اإلن%%سان ك%%محفز ،وذك%%رت
إن %%دون %%يسيا م %%ثاالً ح %%يث ي %%تعاي %%ش اإلس %%الم وال %%دي %%مقراط %%ية والح %%داث %%ة ف %%ي ظ %%ل اح %%ترام ال %%تنوع ال %%ثقاف %%ي
وال%دي%ني واح%ترام ح%قوق اإلن%سان .ك%ما ت%طرق%ت إل%ى خ%طة ال%عمل ال%وط%نية ف%ي إن%دون%يسيا ،ال%تي ت%وف%ر
أرض%%ية ص%%لبة ع%%لى ال%%صعيدي%%ن ال%%وط%%ني ودون ال%%وط%%ني إلدم%%اج ح%%قوق اإلن%%سان ف%%ي أع%%مال ال%%حكوم%%ة
من خالل توفير التثقيف الحقوقي على مختلف املستويات من بني جملة أمور أخرى.
ج%% %معت ال%% %ندوة إل%% %ى ج%% %ان%% %ب أع%% %ضاء ال%% %هيئة خ%% %براء م%% %ن امل%% %نظمات امل%% %تعددة األط%% %راف وال%% %دول%% %ية م%% %ثل
ال%يون%سكو ،واإلي%سيسكو ،وامل%فوض%ية ال%سام%ية ل%حقوق اإلن%سان ف%ضالً ع%ن م%مثلني ع%ن م%نظمة ال%تعاون
اإلسالمي والدول املراقبة بما في ذلك املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في تلك الدول.
ب%%اإلض%%اف%%ة إل%%ى ال%%عروض ال%%شام%%لة ال%%تي ق%%دم%%ها ال%%خبراء وامل%%حاض%%رون ،أج%%رى امل%%شارك%%ون ف%%ي ال%%ندوة
تح%ليالً ل%لوض%ع ال%راه%ن ل%سياس%ات ال%تثقيف ال%حقوق%ي ف%ي ب%لدان%هم ،واق%ترح%وا الح%لول امل%ناس%بة مل%ختلف
ث%غرات ال%تنفيذ ب%ما ي%ساع%د ف%ي ص%ياغ%ة اس%ترات%يجيات ط%وي%لة األج%ل ل%تلبية االل%تزام%ات ال%حقوق%ية ال%دول%ية
مع الحفاظ على الخصوصيات الدينية والثقافية لكل منها.
وب%ناء ع%لى امل%داوالت وت%بادل وج%هات ال%نظر ب%ني امل%شارك%ني ،خ%لصت ال%هيئة إل%ى ال%نتائ%ج ال%بارزة ال%تال%ية
للندوة:
أقPPرت ال %%تزام ج %%ميع األدي %%ان ب %%الس %%الم وأكPPدت مPPن جPPديPPد االل %%تزام ب %%دع %%م وت %%عزي %%ز ال %%قيم اإلس %%الم %%ية
ال %%نقية ل %%لرح %%مة وال %%تسام %%ح وال %%عدال %%ة االج %%تماع %%ية ال %%تي ت %%شكل ال %%عناص %%ر األس %%اس %%ية ل %%رس %%ال %%ة اإلس %%الم
ال%%عامل%%ية للبش%%ري%%ة .ك%%ما أب%%رزت أن امل%%سؤول%%ية ال%%فردي%%ة واالج%%تماع%%ية والج%%ماع%%ية للمس%%لمني ت%%تمثل ،وف ً %قا
ل %%عقيدت %%هم ،ف %%ي ح %%ماي %%ة ح %%قوق الج %%ميع ب %%غض ال %%نظر ع %%ن ال %%طائ %%فة أو ال %%لون أو ال %%جنس أو ال %%وض %%ع
االجتماعي.

صفحة  1من 6

%اس%ا ل%لتنمية
أقPرت أن ف%هم م%بادئ ح%قوق اإلن%سان ي%عزز االح%ترام امل%تبادل ل%لتنوع وال%تسام%ح وي%وف%ر أس ً% %
االج%%تماع%%ية وال%%ثقاف%%ية واالق%%تصادي%%ة ال%%تي ت%%رك%%ز ع%%لى األف%%راد ف%%ي م%%ختلف امل%%جتمعات .وت%%حقي ًقا له%%ذه
ال%%غاي%%ة ،شPPددت ع%%لى أه%%مية إدارة ال%%تنوع لخ%%لق ب%%يئة م%%وات%%ية ل%%تسوي%%ة ال%%نزاع%%ات ب%%ني ال%%شعوب واألم%%م
وكذلك بناء السالم واستدامته.
أشPارت إل%ى أن ال%تكام%ل االق%تصادي وال%تقدم ف%ي م%جال االت%صاالت ق%ارب ب%ني ال%عال%م ف%أص%بح ي%نظر
ع%لى ن%حو م%تزاي%د إل%ى ح%قوق اإلن%سان ب%اع%تباره%ا ق%وة أخ%الق%ية م%وح%دة .وال ب%د أك%ثر م%ن أي وق%ت م%ضى
ج%عل ح%قوق اإلن%سان م%عروف%ة وم%فهوم%ة م%ن خ%الل ال%تثقيف ال%حقوق%ي ع%بر ج%ميع ال%وس%ائ%ل امل%تاح%ة ب%ما
في ذلك استخدام وسائل اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
أيPدت أن%ه ب%ناء ع%لى ن%ظام ال%قيم ال%عامل%ية املش%ترك%ة امل%كرس%ة لح%ماي%ة ك%رام%ة اإلن%سان وت%نمية ش%خصيته،
ي%نبغي ت%وف%ير ال%تثقيف ال%حقوق%ي للج%ميع ع%لى م%ختلف املس%توي%ات ب%ما ي%مكنهم م%ن "امل%شارك%ة ب%فعال%ية
ف%%ي م%%جتمع ح%%ر ،وت%%عزي%%ز ال%%تفاه%%م وال%%تسام%%ح وال%%صداق%%ة ب%%ني ج%%ميع ال%%شعوب والج%%ماع%%ات ال%%عرق%%ية أو
اإلثنية أو الدينية ،وتقوية أنشطة األمم املتحدة لحفظ السالم ".
اس%%تذك%%رت امل%%ادة ) (1م%%ن إع%%الن األم%%م املتح%%دة ب%%شأن ال%%تثقيف وال%%تدري%%ب ف%%ي م%%جال ح%%قوق اإلن%%سان
ال%%ذي ي%%نص م%%ن ب%%ني أم%%ور أخ%%رى ع%%لى أن "ال%%تثقيف وال%%تدري%%ب ف%%ي م%%يدان ح%%قوق اإلن%%سان أس%%اس%%يان
ل%%تعزي%%ز االح%%ترام وامل%%راع%%اة ال%%عامل%%يني لج%%ميع ح%%قوق اإلن%%سان والح%%ري%%ات األس%%اس%%ية ل%%لناس ك%%اف%%ة ،وفً %قا
ملبادئ عاملية حقوق اإلنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة".
%خصصا م%عتر ًف%ا
سَّ Pلمت ب%ال%تطور ال%تاري%خي اإلي%جاب%ي ل%لتثقيف ف%ي م%جال ح%قوق اإلن%سان ب%صفته ت
ً
ب%%ه م%%ن خ%%الل اع%%تماد اإلع%%الن ال%%عامل%%ي ل%%حقوق اإلن%%سان )امل%%ادة  ،(26وات%%فاق%%ية ح%%قوق ال%%طفل )امل%%ادة
 ،(29وم%يثاق م%نظمة ال%تعاون اإلس%الم%ي وب%رن%ام%ج ال%عمل العش%ري وك%ذل%ك إع%الن ال%قاه%رة ب%شأن ح%قوق
اإلن%%سان ف%%ي اإلس%%الم ،وغ%%ير ذل%%ك م%%ن ات%%فاق%%يات األم%%م املتح%%دة وال%%يون%%سكو ال%%تي ت%%تعام%%ل م%%ع أه%%داف
ال%%تثقيف ،وإع%%الن وب%%رن%%ام%%ج ع%%مل ف%%يينا ل%%عام  1993ال%%ذي أك%%د م%%سؤول%%ية ال%%دول ف%%ي ض%%مان ال%%تثقيف
ف %%ي م %%جال ح %%قوق اإلن %%سان وق %%راري الج %%معية ال %%عام %%ة  49/184ال %%ذي ن %%ص ع %%لى ع %%قد األم %%م املتح %%دة
ل %%لتثقيف ف %%ي م %%جال ح %%قوق اإلن %%سان و 59/113ال %%ذي أن %%شأ ال %%برن %%ام %%ج ال %%عامل %%ي ل %%لتثقيف ف %%ي م %%جال
ح%قوق اإلن%سان ل%تعزي%ز ج%هود ال%توع%ية ال%وط%نية ب%شأن ح%قوق اإلن%سان ب%خصوص ق%ضاي%ا مح%ددة ف%ي
ثالث مراحل متتالية.
رحPPبت ب %%إدراج اله %%دف ال %%شام %%ل ل %%لتثقيف ب %%ما ف %%ي ذل %%ك ال %%تثقيف ف %%ي م %%جال ح %%قوق اإلن %%سان ل %%تعزي %%ز
امل %%جتمعات الس %%لمية ال %%شام %%لة ف %%ي ج %%دول أع %%مال ال %%تنمية املس %%تدام %%ة ال %%ذي اع %%تمدت %%ه م %%ؤخ %ً %را الج %%معية
العامة في  27سبتمبر .2015

صفحة  2من 6

أكPP Pدت أن ت %% %متع األف %% %راد والج %% %ماع %% %ات ال %% %كام %% %ل ب %% %حقوق اإلن %% %سان ي %% %خضع ل %% %تحقيق مج %% %موع %% %ة م %% %ن
امل%%سؤول%%يات ال%%تي ت%%سهم ف%%ي ت%%عزي%%ز وح%%ماي%%ة ح%%قوق الج%%ميع ع%%لى ال%%نحو امل%%نصوص ع%%ليه ف%%ي ص%%كوك
حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية وبما يتفق مع املناخ االجتماعي والديني والثقافي.
أقPرت أن ال%%حاج%%ة ل%%لتثقيف ف%%ي م%%جال ح%%قوق اإلن%%سان ال ل%%بس ف%%يها ،وش%%ددت ع%%لى م%%سؤول%%ية ك%%ل م%%ن
ال %%دول وج %%ميع أص %%حاب امل %%صلحة اآلخ %%ري %%ن الح %%ترام وح %%ماي %%ة وت %%عزي %%ز ح %%قوق اإلن %%سان لج %%ميع البش %%ر
دون ت%%مييز ،م%%ع إدراج ق%%يم ح%%قوق اإلن%%سان وامل%%بادئ ال%%دي%%مقراط%%ية امل%%عترف ب%%ها ع%%امل %يًا ف%%ي أي ن%%ظام
تثقيف كجزء من جودة ونوعية هذا التثقيف.
كPPما أقPPرت ب%%أن نش%%ر ال%%تثقيف ف%%ي م%%جال ح%%قوق اإلن%%سان ب%%شكل ش%%ام%%ل ي%%مكن أن ي%%تصدى ب%%فعال%%ية
ل %%علل ال %%تطرف واإلره %%اب وال %%عنف ال %%قائ %%م ع %%لى أس %%اس ال %%عرق وب %%اس %%م ال %%دي %%ن وي %%عزز امل %%جتمعات ال %%تي
ت%%تسم ب%%تعدد ال%%ثقاف%%ات وال%%تسام%%ح وال%%تقدم%%ية ال%%تي ت%%عيش ف%%ي س%%الم داخ%%لي وخ%%ارج%%ي .وت%%حقي ًقا له%%ذه
الغاية ،شددت على دور القادة الدينيني وأهمية إشراكهم.
اسPتذكPرت أن امل%ؤت%مر ال%عامل%ي ل%حقوق اإلن%سان ف%ي ف%يينا ع%ام  1993أل%زم ال%دول وال%حكوم%ات بتح%مل
امل %%سؤول %%ية األس %%اس %%ية ل %%تعزي %%ز وض %%مان ال %%تثقيف وال %%تدري %%ب ف %%ي م %%جال ح %%قوق اإلن %%سان به %%دف ت %%عزي %%ز
االلتزام العاملي بحقوق اإلنسان.
أقPPرت ب %%أن ق %%ضاي %%ا ح %%قوق اإلن %%سان م %%عقدة وم %%تعددة األب %%عاد ،م %%ا ي %%حتم دم %%ج ال %%تكيف م %%ع ال %%سياق
وال%ثقاف%ات وااله%تمام%ات املح%لي ف%ي م%مارس%ات ال%تثقيف ف%ي م%جال ح%قوق اإلن%سان ع%ند ال%تعام%ل م%ع
قضايا الخصوصيات الثقافية والدينية.
أكPPدت أن ال %%تدري %%ب ف %%ي م %%جال ح %%قوق اإلن %%سان ي %%نبغي أن ي %%مثل ج %%ز ًءا م %%ن اه %%تمام %%ات واح %%تياج %%ات
امل%شارك%ني ،ويج%مع ب%ني التح%دي%ات ال%فكري%ة وت%نمية امل%هارات وت%شكيل امل%واق%ف ،وه%و ال م%ا ي%مكن ت%حقيقه
إال من خالل اإلشراك الفعال ألصحاب املصلحة.
أكPدت أن ال%%تثقيف ف%%ي م%%جال ح%%قوق اإلن%%سان ي%%رت%%بط ب%%ال%%ترب%%ية وي%%جب أن ي%%دم%%ج ف%%ي م%%ناه%%ج ال%%ترب%%ية
ال %%وط %%نية ع %%لى ج %%ميع املس %%توي %%ات ب %%د ًءا م %%ن امل %%رح %%لة االب %%تدائ %%ية إل %%ى ال %%تعليم ال %%عال %%ي ،وب %%رام %%ج ت %%دري %%ب
امل %%هنيني ف %%ي م %%جال ح %%قوق اإلن %%سان ،ب %%ما ف %%ي ذل %%ك امل %%علمني وامل %%سؤول %%ني وأع %%ضاء الس %%لطة ال %%قضائ %%ية
والتنفيذية والتشريعية ووكاالت إنفاذ القانون إلخ.
أقPPرت ب %%أن ال %%تثقيف ف %%ي م %%جال ح %%قوق اإلن %%سان ف %%ي امل %%دارس ع %%ملية ال ت %%تعلق ف %%قط ب %%إدراج ع %%ناص %%ر
ح %%قوق اإلن %%سان ف %%ي امل %%ناه %%ج ال %%دراس %%ية ،ب %%ل ت %%شمل ك %%ذل %%ك ت %%طوي %%ر ال %%كتب ال %%دراس %%ية وط %%رق ال %%تدري %%س
وت %%طوي %%ر وت %%دري %%ب امل %%علمني وم %%دي %%ري امل %%دارس ف %%ي م %%جال ح %%قوق اإلن %%سان وك %%ذل %%ك ت %%عزي %%ز ب %%يئات ال %%تعلم
التي تشجع التنمية الكاملة للشخصية واالحترام املتبادل وتعلم التعايش مع تقدير التنوع الثقافي.
صفحة  3من 6

اسPPتذكPPرت أن م %%نظمة ال %%تعاون اإلس %%الم %%ي م %%لزم %%ة ب %%حكم م %%يثاق %%ها ب %%ال %%عمل م %%ن أج %%ل ت %%عزي %%ز ح %%قوق
اإلن%سان والح%ري%ات األس%اس%ية وال%حكم ال%رش%يد وس%يادة ال%قان%ون وامل%ساءل%ة ف%ي ال%دول األع%ضاء .ك%ما
أق%%رت ب%%أن ق%%ضاي%%ا امل%%ساواة ب%%ني الجنس%%ني واإلن%%صاف ،وال%%تنوع ال%%ثقاف%%ي ،وال%%حوار ب%%ني األدي%%ان ،وم%%نع
ال%عنف ،وال%قضاء ع%لى ال%صور ال%نمطية )ع%لى أس%اس ال%عرق أو ال%دي%ن أو اإلث%نية أو ال%لون أو ال%جنس(
ت %%شكل م %%كون %%ات غ %%ير ق %%اب %%لة للتج %%زئ %%ة م %%ن ال %%تثقيف ف %%ي م %%جال ح %%قوق اإلن %%سان .ل %%ذل %%ك ،ت %%ؤي %%د ح %%اج %%ة
امل%%واط%%نني ال%%فاع%%لني وامل%%سؤول%%ني إل%%ى ال%%دع%%م وامل%%علوم%%ات م%%ن خ%%الل ال%%تثقيف ف%%ي م%%جال ح%%قوق اإلن%%سان
الت %%خاذ خ %%يارات أخ %%الق %%ية واع %%ية وات %%خاذ م %%واق %%ف م %%بدئ %%ية ح %%ول ك %%اف %%ة ال %%قضاي %%ا وال %%تمسك ب %%ال %%كرام %%ة
اإلنسانية.
ك PPما ش PPددت ع %%لى أن ال %%هيئة ،م %%نذ إن %%شائ %%ها ،ح %%اف %%ظت ع %%لى ال %%تثقيف ف %%ي م %%جال ح %%قوق اإلن %%سان
ب%%اع%%تباره واح ً %دا م%%ن امل%%وض%%وع%%ات املش%%ترك%%ة ب%%ني ال%%قطاع%%ات ال%%تي ي%%جب ت%%عزي%%زه%%ا وم%%تاب%%عتها أث%%ناء أداء
م%%هام%%ها وأنش%%طتها امل%%كلفة ب%%ها .ك%%ما ت%%نص امل%%ادة  14م%%ن ن%%ظام%%ها األس%%اس%%ي ع%%لى "ت%%وف%%ير ال%%تعاون
ال%تقني ف%ي م%جال ح%قوق اإلن%سان وال%توع%ية به%ذه ال%حقوق ف%ي ال%دول األع%ضاء" .وب%ال%تال%ي ،ي%مكن أن
ي%صبح ال%تثقيف ف%ي م%جال ح%قوق اإلن%سان م%جاالً ل%لتعاون ب%ني م%نظمة ال%تعاون اإلس%الم%ي وامل%نظمات
ال%دول%ية ذات ال%صلة وامل%جتمع امل%دن%ي ل%تعزي%ز ال%تثقيف ف%ي م%جال ح%قوق اإلن%سان ف%ي ال%دول األع%ضاء
ف%ي امل%نظمة ع%لى ج%ميع املس%توي%ات وإن%شاء م%نظوم%ة ش%ام%لة ل%حقوق اإلن%سان ت%تفق م%ع امل%ناخ ال%دي%ني
والثقافي.
أوصPت أن%ه ي%نبغي ع%لى ال%دول األع%ضاء إج%راء إص%الح%ات ف%ي ق%طاع ال%تعليم ت%شمل خ%ططًا وب%رام%ج
وفً %قا ل%لتوج%يهات ال%واردة ف%ي خ%طط ال%عمل ل%كل م%رح%لة م%ن م%راح%ل ال%برن%ام%ج ال%عامل%ي ل%لتثقيف ف%ي م%جال
ح%قوق اإلن%سان وال%عمل م%ن أج%ل ت%نفيذه ال%فعال م%ن خ%الل دم%جه ف%ي امل%ناه%ج امل%درس%ية وال%تدري%ب .ك%ما
ي %% %جب ع %% %لى ال %% %دول امل %% %شارك %% %ة وال %% %تشاور م %% %ع ج %% %ميع ال %% %جهات امل %% %عنية وأص %% %حاب امل %% %صلحة ل %% %وض %% %ع
استراتيجية شاملة للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان تغطي باقتدار كل القضايا التي تهم البالد.
سPلطت ال%%ضوء ع%%لى ال%%دور ال%%حاس%%م ل%%لمؤس%%سات ال%%وط%%نية ف%%ي ال%%تأث%%ير ع%%لى دم%%ج ال%%تثقيف ف%%ي م%%جال
ح %%قوق اإلن %%سان ف %%ي خ %%طط ال %%عمل ال %%وط %%نية م %%ن خ %%الل األنش %%طة ال %%تشارك %%ية امل %%خصصة ،األم %%ر ال %%ذي
ي%عكس االل%تزام%ات ال%دول%ية ب%حقوق اإلن%سان وال%ترك%يز ب%شكل م%الئ%م ع%لى امل%راق%بة وامل%ساءل%ة .ك%ما ت%ؤك%د
على حاجة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية إلى تعزيز الشراكة لتحقيق هذه الغاية.
حPPددت ال %%حاج %%ة ل %%بناء ال %%تعاون ب %%ني ال %%دول األع %%ضاء وم %%ؤس %%سات %%ها ال %%وط %%نية وامل %%نظمات ال %%دول %%ية ذات
ال %%صلة ل %%تبادل امل %%عرف %%ة وأف %%ضل امل %%مارس %%ات به %%دف ال %%نهوض ب %%ال %%كفاءات امل %%هنية واالج %%تماع %%ية وتح %%دي %%د
ال %%قواس %%م املش %%ترك %%ة ل %%لعمل ف %%ي م %%جال ال %%تثقيف ف %%ي م %%جال ح %%قوق اإلن %%سان ب %%وص %%فه ن %%قطة ان %%طالق
لصياغة استراتيجية شاملة ومتماسكة.

صفحة  4من 6

اق PPترح PPت أن ت %%نظر ال %%دول األع %%ضاء ف %%ي إن %%شاء ش %%بكة م %%ن ال %%جام %%عات أو امل %%ؤس %%سات األك %%ادي %%مية
امل%%عترف ب%%ها ل%%تقدي%%م دورات ل%%لحصول ع%%لى درج%%ة امل%%اجس%%تير  /دب%%لوم ف%%ي ال%%تثقيف ف%%ي م%%جال ح%%قوق
اإلن%%سان به%%دف ت%%عزي%%ز ال%%قيم األخ%%الق%%ية وال%%عامل%%ية ل%%حقوق اإلن%%سان .وي%%مكن أن ت%%قدم ال%%هيئة ج%%نبًا إل%%ى
جنب مع مفوضية حقوق اإلنسان واإليسيسكو واليونسكو الخبرة الفنية في هذا الصدد.
أقPرت ب%ال%حاج%ة إل%ى تس%ليط ال%ضوء ع%لى ال%قوة ال%جوه%ري%ة ل%لدي%ن ف%ي ت%عزي%ز ال%تسام%ح واح%ترام اآلخ%ري%ن
والس%لوك األخ%الق%ي ال%جيد ورب%طها ب%قيم ح%قوق اإلن%سان .وت%حقي ًقا له%ذه ال%غاي%ة ،أق%رت ب%ال%دور ال%حيوي
ل%%لمدارس ال%%دي%%نية ،م%%ؤك%%دة ال%%حاج%%ة إل%%ى أن ت%%نضم ه%%ذه امل%%ؤس%%سات إل%%ى ال%%تعليم ال%%نظام%%ي م%%ن خ%%الل
إنشاء روابط رسمية مع الدوائر /املؤسسات ذات الصلة بالشؤون الدينية والتعليم.
قPدرت امل%شارك%ة النش%طة ل%لدول األع%ضاء ف%ي م%نظمة ال%تعاون اإلس%الم%ي ف%ي امل%نتدى ال%عامل%ي ل%لتثقيف
ف%ي م%جال ح%قوق اإلن%سان ،ف%ضالً ع%ن ت%قدي%م ال%تقاري%ر ال%وط%نية ح%ول ت%نفيذ اس%ترات%يجيات ال%تثقيف ف%ي
م %%جال ح %%قوق اإلن %%سان .وشPPجعت ج %%ميع ال %%دول األع %%ضاء ع %%لى امل %%شارك %%ة ف %%ي ه %%ذه ال %%عملية وت %%عزي %%ز
اس%%ترات%%يجيات%%ها ف%%ي ه%%ذا امل%%جال م%%ن خ%%الل االس%%تفادة م%%ن األدل%%ة التج%%ري%%بية وتح%%ليل ال%%ظروف امل%%تاح%%ة
وكذلك تقاسم أفضل املمارسات.
شPددت ع%%لى ض%%رورة وض%%ع م%%صفوف%%ة  /م%%بادئ ت%%وج%%يهية ألف%%ضل امل%%مارس%%ات مل%%واءم%%ة االس%%ترات%%يجيات
ال%%تعليمية ال%%وط%%نية ف%%ي ال%%دول األع%%ضاء م%%ن م%%نظور ال%%تثقيف ف%%ي م%%جال ح%%قوق اإلن%%سان ب%%ما ي%%تماش%%ى
م%%ع خ%%طط ع%%مل ل%%كل م%%رح%%لة م%%ن م%%راح%%ل ال%%برن%%ام%%ج ال%%عامل%%ي .وله%%ذا ال%%غرض ،أوص%%ت امل%%نظمة ب%%أن ي%%قوم
األم%ني ال%عام ب%إن%شاء ف%ري%ق ع%ام%ل ي%تأل%ف م%ن ال%هيئة واإلي%سيسكو ل%تنسيق ال%جهود ،ب%دع%م م%ن ال%يون%سكو
وم %%فوض %%ية األم %%م املتح %%دة ل %%حقوق اإلن %%سان ،ل %%صياغ %%ة امل %%صفوف %%ة امل %%قترح %%ة ف %%ضالً ع %%ن ت %%وف %%ير ال %%خبرة
ال%%تقنية إل%%ى ال%%دول األع%%ضاء ال%%تي ت%%طلبها ل%%تعزي%%ز ال%%بنى ال%%تحتية ال%%وط%%نية ل%%لتثقيف ف%%ي م%%جال ح%%قوق
اإلنسان.
أقPPرت ب %%ال %%رغ %%بة ف %%ي دم %%ج ال %%تثقيف ف %%ي م %%جال ح %%قوق اإلن %%سان ك %%عنصر م %%ن ع %%ناص %%ر خ %%طط ال %%عمل
ال%وط%نية ل%حقوق اإلن%سان ،وخ%طط ال%تنمية وغ%يره%ا م%ن الخ%طط ال%وط%نية ذات ال%صلة ل%تعزي%ز ق%يم ح%قوق
اإلنسان املعترف بها عامليًا ،وثقافة السالم واملواطنة الديمقراطية وتحقيق التنمية املستدامة.
وف%%ي ال%%نهاي%%ة ،أع%%رب امل%%شارك%%ون ع%%ن ام%%تنان%%هم ل%%وزارة ال%%خارج%%ية ف%%ي ج%%مهوري%%ة إن%%دون%%يسيا الس%%تضاف%%ة
ندوة الهيئة بشأن التثقيف في مجال حقوق اإلنسان وكرم الضيافة.
صدر في جاكرتا
 13أكتوبر 2015
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