
الهيئة املستقلة الدائمة لحقوق اإلنسان ملنظمة التعاون اإلسالمي
الندوة الدولية حول التثقيف في مجال حقوق اإلنسان

جاكرتا، 12-13 أكتوبر 2015

إعالن جاكرتا بشأن التثقيف في مجال حقوق اإلنسان

بـــالـــتعاون مـــع حـــكومـــة جـــمهوريـــة إنـــدونـــيسيا عـــقدت الـــهيئة الـــدائـــمة املســـتقلة لـــحقوق اإلنـــسان ملـــنظمة 
الــــتعاون اإلســــالمــــي (املــــنظمة) نــــدوتــــها الــــسنويــــة بــــشأن "الــــتثقيف فــــي مــــجال حــــقوق اإلنــــسان" فــــي 

جاكرتا يومي 12 و13 أكتوبر 2015.

افــــتتحت الــــندوة مــــعالــــي ريــــتنو لييســــتاري مــــارســــودي، وزيــــر خــــارجــــية إنــــدونــــيسيا، الــــتي ألــــقت بــــيان 
االفــتتاح الــذي ســلطت الــضوء فــيه عــلى أهــمية الــتثقيف فــي مــجال حــقوق اإلنــسان كــمحفز، وذكــرت 
إنـــدونـــيسيا مـــثاالً حـــيث يـــتعايـــش اإلســـالم والـــديـــمقراطـــية والحـــداثـــة فـــي ظـــل احـــترام الـــتنوع الـــثقافـــي 
والـديـني واحـترام حـقوق اإلنـسان. كـما تـطرقـت إلـى خـطة الـعمل الـوطـنية فـي إنـدونـيسيا، الـتي تـوفـر 
أرضــية صــلبة عــلى الــصعيديــن الــوطــني ودون الــوطــني إلدمــاج حــقوق اإلنــسان فــي أعــمال الــحكومــة 

من خالل توفير التثقيف الحقوقي على مختلف املستويات من بني جملة أمور أخرى.

جـــــمعت الـــــندوة إلـــــى جـــــانـــــب أعـــــضاء الـــــهيئة خـــــبراء مـــــن املـــــنظمات املـــــتعددة األطـــــراف والـــــدولـــــية مـــــثل 
الـيونـسكو، واإليـسيسكو، واملـفوضـية الـسامـية لـحقوق اإلنـسان فـضالً عـن مـمثلني عـن مـنظمة الـتعاون 

اإلسالمي والدول املراقبة بما في ذلك املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في تلك الدول. 

بــاإلضــافــة إلــى الــعروض الــشامــلة الــتي قــدمــها الــخبراء واملــحاضــرون، أجــرى املــشاركــون فــي الــندوة 
تحـليالً لـلوضـع الـراهـن لـسياسـات الـتثقيف الـحقوقـي فـي بـلدانـهم، واقـترحـوا الحـلول املـناسـبة ملـختلف 
ثـغرات الـتنفيذ بـما يـساعـد فـي صـياغـة اسـتراتـيجيات طـويـلة األجـل لـتلبية االلـتزامـات الـحقوقـية الـدولـية 

مع الحفاظ على الخصوصيات الدينية والثقافية لكل منها.

وبـناء عـلى املـداوالت وتـبادل وجـهات الـنظر بـني املـشاركـني، خـلصت الـهيئة إلـى الـنتائـج الـبارزة الـتالـية 
للندوة:

أقــرت الـــتزام جـــميع األديـــان بـــالســـالم وأكــدت مــن جــديــد االلـــتزام بـــدعـــم وتـــعزيـــز الـــقيم اإلســـالمـــية 
الـــنقية لـــلرحـــمة والـــتسامـــح والـــعدالـــة االجـــتماعـــية الـــتي تـــشكل الـــعناصـــر األســـاســـية لـــرســـالـــة اإلســـالم 
الــعاملــية للبشــريــة. كــما أبــرزت أن املــسؤولــية الــفرديــة واالجــتماعــية والجــماعــية للمســلمني تــتمثل، وفــًقا 
لــــعقيدتــــهم، فــــي حــــمايــــة حــــقوق الجــــميع بــــغض الــــنظر عــــن الــــطائــــفة أو الــــلون أو الــــجنس أو الــــوضــــع 

االجتماعي.
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أقـرت أن فـهم مـبادئ حـقوق اإلنـسان يـعزز االحـترام املـتبادل لـلتنوع والـتسامـح ويـوفـر أسـاسًـــــا لـلتنمية 
االجــتماعــية والــثقافــية واالقــتصاديــة الــتي تــركــز عــلى األفــراد فــي مــختلف املــجتمعات. وتــحقيًقا لهــذه 
الــغايــة، شــددت عــلى أهــمية إدارة الــتنوع لخــلق بــيئة مــواتــية لــتسويــة الــنزاعــات بــني الــشعوب واألمــم 

وكذلك بناء السالم واستدامته.

أشـارت إلـى أن الـتكامـل االقـتصادي والـتقدم فـي مـجال االتـصاالت قـارب بـني الـعالـم فـأصـبح يـنظر 
عـلى نـحو مـتزايـد إلـى حـقوق اإلنـسان بـاعـتبارهـا قـوة أخـالقـية مـوحـدة. وال بـد أكـثر مـن أي وقـت مـضى 
جـعل حـقوق اإلنـسان مـعروفـة ومـفهومـة مـن خـالل الـتثقيف الـحقوقـي عـبر جـميع الـوسـائـل املـتاحـة بـما 

في ذلك استخدام وسائل اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

أيـدت أنـه بـناء عـلى نـظام الـقيم الـعاملـية املشـتركـة املـكرسـة لحـمايـة كـرامـة اإلنـسان وتـنمية شـخصيته، 
يـنبغي تـوفـير الـتثقيف الـحقوقـي للجـميع عـلى مـختلف املسـتويـات بـما يـمكنهم مـن "املـشاركـة بـفعالـية 
فــي مــجتمع حــر، وتــعزيــز الــتفاهــم والــتسامــح والــصداقــة بــني جــميع الــشعوب والجــماعــات الــعرقــية أو 

اإلثنية أو الدينية، وتقوية أنشطة األمم املتحدة لحفظ السالم ".

اســتذكــرت املــادة (1) مــن إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن الــتثقيف والــتدريــب فــي مــجال حــقوق اإلنــسان 
الــذي يــنص مــن بــني أمــور أخــرى عــلى أن "الــتثقيف والــتدريــب فــي مــيدان حــقوق اإلنــسان أســاســيان 
لــتعزيــز االحــترام واملــراعــاة الــعاملــيني لجــميع حــقوق اإلنــسان والحــريــات األســاســية لــلناس كــافــة، وفــًقا 

ملبادئ عاملية حقوق اإلنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة."

سـلَّمت بـالـتطور الـتاريـخي اإليـجابـي لـلتثقيف فـي مـجال حـقوق اإلنـسان بـصفته تـخصًصا مـعترفًـا 
بــه مــن خــالل اعــتماد اإلعــالن الــعاملــي لــحقوق اإلنــسان (املــادة 26)، واتــفاقــية حــقوق الــطفل (املــادة 
29)، ومـيثاق مـنظمة الـتعاون اإلسـالمـي وبـرنـامـج الـعمل العشـري وكـذلـك إعـالن الـقاهـرة بـشأن حـقوق 
اإلنــسان فــي اإلســالم، وغــير ذلــك مــن اتــفاقــيات األمــم املتحــدة والــيونــسكو الــتي تــتعامــل مــع أهــداف 
الــتثقيف، وإعــالن وبــرنــامــج عــمل فــيينا لــعام 1993 الــذي أكــد مــسؤولــية الــدول فــي ضــمان الــتثقيف 
فـــي مـــجال حـــقوق اإلنـــسان وقـــراري الجـــمعية الـــعامـــة 49/184 الـــذي نـــص عـــلى عـــقد األمـــم املتحـــدة 
لـــلتثقيف فـــي مـــجال حـــقوق اإلنـــسان و59/113 الـــذي أنـــشأ الـــبرنـــامـــج الـــعاملـــي لـــلتثقيف فـــي مـــجال 
حـقوق اإلنـسان لـتعزيـز جـهود الـتوعـية الـوطـنية بـشأن حـقوق اإلنـسان بـخصوص قـضايـا محـددة فـي 

ثالث مراحل متتالية.

رحــبت بـــإدراج الهـــدف الـــشامـــل لـــلتثقيف بـــما فـــي ذلـــك الـــتثقيف فـــي مـــجال حـــقوق اإلنـــسان لـــتعزيـــز 
املـــجتمعات الســـلمية الـــشامـــلة فـــي جـــدول أعـــمال الـــتنمية املســـتدامـــة الـــذي اعـــتمدتـــه مـــؤخـــرًا الجـــمعية 

العامة في 27 سبتمبر 2015.
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أكــــدت أن تــــــمتع األفــــــراد والجــــــماعــــــات الــــــكامــــــل بــــــحقوق اإلنــــــسان يــــــخضع لــــــتحقيق مجــــــموعــــــة مــــــن 
املــسؤولــيات الــتي تــسهم فــي تــعزيــز وحــمايــة حــقوق الجــميع عــلى الــنحو املــنصوص عــليه فــي صــكوك 

حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية وبما يتفق مع املناخ االجتماعي والديني والثقافي.

أقـرت أن الــحاجــة لــلتثقيف فــي مــجال حــقوق اإلنــسان ال لــبس فــيها، وشــددت عــلى مــسؤولــية كــل مــن 
الـــدول وجـــميع أصـــحاب املـــصلحة اآلخـــريـــن الحـــترام وحـــمايـــة وتـــعزيـــز حـــقوق اإلنـــسان لجـــميع البشـــر 
دون تــمييز، مــع إدراج قــيم حــقوق اإلنــسان واملــبادئ الــديــمقراطــية املــعترف بــها عــاملــيًا فــي أي نــظام 

تثقيف كجزء من جودة ونوعية هذا التثقيف.

كــما أقــرت بــأن نشــر الــتثقيف فــي مــجال حــقوق اإلنــسان بــشكل شــامــل يــمكن أن يــتصدى بــفعالــية 
لـــعلل الـــتطرف واإلرهـــاب والـــعنف الـــقائـــم عـــلى أســـاس الـــعرق وبـــاســـم الـــديـــن ويـــعزز املـــجتمعات الـــتي 
تــتسم بــتعدد الــثقافــات والــتسامــح والــتقدمــية الــتي تــعيش فــي ســالم داخــلي وخــارجــي. وتــحقيًقا لهــذه 

الغاية، شددت على دور القادة الدينيني وأهمية إشراكهم.

اسـتذكـرت أن املـؤتـمر الـعاملـي لـحقوق اإلنـسان فـي فـيينا عـام 1993 ألـزم الـدول والـحكومـات بتحـمل 
املـــسؤولـــية األســـاســـية لـــتعزيـــز وضـــمان الـــتثقيف والـــتدريـــب فـــي مـــجال حـــقوق اإلنـــسان بهـــدف تـــعزيـــز 

االلتزام العاملي بحقوق اإلنسان.

أقــرت بــــأن قــــضايــــا حــــقوق اإلنــــسان مــــعقدة ومــــتعددة األبــــعاد، مــــا يــــحتم دمــــج الــــتكيف مــــع الــــسياق 
والـثقافـات واالهـتمامـات املحـلي فـي مـمارسـات الـتثقيف فـي مـجال حـقوق اإلنـسان عـند الـتعامـل مـع 

قضايا الخصوصيات الثقافية والدينية. 

أكــدت أن الـــتدريـــب فـــي مـــجال حـــقوق اإلنـــسان يـــنبغي أن يـــمثل جـــزًءا مـــن اهـــتمامـــات واحـــتياجـــات 
املـشاركـني، ويجـمع بـني التحـديـات الـفكريـة وتـنمية املـهارات وتـشكيل املـواقـف، وهـو ال مـا يـمكن تـحقيقه 

إال من خالل اإلشراك الفعال ألصحاب املصلحة.

أكـدت أن الــتثقيف فــي مــجال حــقوق اإلنــسان يــرتــبط بــالــتربــية ويــجب أن يــدمــج فــي مــناهــج الــتربــية 
الـــوطـــنية عـــلى جـــميع املســـتويـــات بـــدًءا مـــن املـــرحـــلة االبـــتدائـــية إلـــى الـــتعليم الـــعالـــي، وبـــرامـــج تـــدريـــب 
املـــهنيني فـــي مـــجال حـــقوق اإلنـــسان، بـــما فـــي ذلـــك املـــعلمني واملـــسؤولـــني وأعـــضاء الســـلطة الـــقضائـــية 

والتنفيذية والتشريعية ووكاالت إنفاذ القانون إلخ. 

أقــرت بـــأن الـــتثقيف فـــي مـــجال حـــقوق اإلنـــسان فـــي املـــدارس عـــملية ال تـــتعلق فـــقط بـــإدراج عـــناصـــر 
حـــقوق اإلنـــسان فـــي املـــناهـــج الـــدراســـية، بـــل تـــشمل كـــذلـــك تـــطويـــر الـــكتب الـــدراســـية وطـــرق الـــتدريـــس 
وتـــطويـــر وتـــدريـــب املـــعلمني ومـــديـــري املـــدارس فـــي مـــجال حـــقوق اإلنـــسان وكـــذلـــك تـــعزيـــز بـــيئات الـــتعلم 
التي تشجع التنمية الكاملة للشخصية واالحترام املتبادل وتعلم التعايش مع تقدير التنوع الثقافي.
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اســتذكــرت أن مــــنظمة الــــتعاون اإلســــالمــــي مــــلزمــــة بــــحكم مــــيثاقــــها بــــالــــعمل مــــن أجــــل تــــعزيــــز حــــقوق 
اإلنـسان والحـريـات األسـاسـية والـحكم الـرشـيد وسـيادة الـقانـون واملـساءلـة فـي الـدول األعـضاء. كـما 
أقــرت بــأن قــضايــا املــساواة بــني الجنســني واإلنــصاف، والــتنوع الــثقافــي، والــحوار بــني األديــان، ومــنع 
الـعنف، والـقضاء عـلى الـصور الـنمطية (عـلى أسـاس الـعرق أو الـديـن أو اإلثـنية أو الـلون أو الـجنس) 
تــــشكل مــــكونــــات غــــير قــــابــــلة للتجــــزئــــة مــــن الــــتثقيف فــــي مــــجال حــــقوق اإلنــــسان. لــــذلــــك، تــــؤيــــد حــــاجــــة 
املــواطــنني الــفاعــلني واملــسؤولــني إلــى الــدعــم واملــعلومــات مــن خــالل الــتثقيف فــي مــجال حــقوق اإلنــسان 
التــــخاذ خــــيارات أخــــالقــــية واعــــية واتــــخاذ مــــواقــــف مــــبدئــــية حــــول كــــافــــة الــــقضايــــا والــــتمسك بــــالــــكرامــــة 

اإلنسانية.

كـــما شـــددت عــــلى أن الــــهيئة، مــــنذ إنــــشائــــها، حــــافــــظت عــــلى الــــتثقيف فــــي مــــجال حــــقوق اإلنــــسان 
بــاعــتباره واحــًدا مــن املــوضــوعــات املشــتركــة بــني الــقطاعــات الــتي يــجب تــعزيــزهــا ومــتابــعتها أثــناء أداء 
مــهامــها وأنشــطتها املــكلفة بــها. كــما تــنص املــادة 14 مــن نــظامــها األســاســي عــلى "تــوفــير الــتعاون 
الـتقني فـي مـجال حـقوق اإلنـسان والـتوعـية بهـذه الـحقوق فـي الـدول األعـضاء". وبـالـتالـي، يـمكن أن 
يـصبح الـتثقيف فـي مـجال حـقوق اإلنـسان مـجاالً لـلتعاون بـني مـنظمة الـتعاون اإلسـالمـي واملـنظمات 
الـدولـية ذات الـصلة واملـجتمع املـدنـي لـتعزيـز الـتثقيف فـي مـجال حـقوق اإلنـسان فـي الـدول األعـضاء 
فـي املـنظمة عـلى جـميع املسـتويـات وإنـشاء مـنظومـة شـامـلة لـحقوق اإلنـسان تـتفق مـع املـناخ الـديـني 

والثقافي.
أوصـت أنـه يـنبغي عـلى الـدول األعـضاء إجـراء إصـالحـات فـي قـطاع الـتعليم تـشمل خـططًا وبـرامـج 
وفـًقا لـلتوجـيهات الـواردة فـي خـطط الـعمل لـكل مـرحـلة مـن مـراحـل الـبرنـامـج الـعاملـي لـلتثقيف فـي مـجال 
حـقوق اإلنـسان والـعمل مـن أجـل تـنفيذه الـفعال مـن خـالل دمـجه فـي املـناهـج املـدرسـية والـتدريـب. كـما 
يــــــجب عــــــلى الــــــدول املــــــشاركــــــة والــــــتشاور مــــــع جــــــميع الــــــجهات املــــــعنية وأصــــــحاب املــــــصلحة لــــــوضــــــع 
استراتيجية شاملة للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان تغطي باقتدار كل القضايا التي تهم البالد.

سـلطت الــضوء عــلى الــدور الــحاســم لــلمؤســسات الــوطــنية فــي الــتأثــير عــلى دمــج الــتثقيف فــي مــجال 
حـــقوق اإلنـــسان فـــي خـــطط الـــعمل الـــوطـــنية مـــن خـــالل األنشـــطة الـــتشاركـــية املـــخصصة، األمـــر الـــذي 
يـعكس االلـتزامـات الـدولـية بـحقوق اإلنـسان والـتركـيز بـشكل مـالئـم عـلى املـراقـبة واملـساءلـة. كـما تـؤكـد 

على حاجة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية إلى تعزيز الشراكة لتحقيق هذه الغاية.

حــددت الـــحاجـــة لـــبناء الـــتعاون بـــني الـــدول األعـــضاء ومـــؤســـساتـــها الـــوطـــنية واملـــنظمات الـــدولـــية ذات 
الـــصلة لـــتبادل املـــعرفـــة وأفـــضل املـــمارســـات بهـــدف الـــنهوض بـــالـــكفاءات املـــهنية واالجـــتماعـــية وتحـــديـــد 
الــــقواســــم املشــــتركــــة لــــلعمل فــــي مــــجال الــــتثقيف فــــي مــــجال حــــقوق اإلنــــسان بــــوصــــفه نــــقطة انــــطالق 

لصياغة استراتيجية شاملة ومتماسكة.
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اقـــترحـــت أن تــــنظر الــــدول األعــــضاء فــــي إنــــشاء شــــبكة مــــن الــــجامــــعات أو املــــؤســــسات األكــــاديــــمية 
املــعترف بــها لــتقديــم دورات لــلحصول عــلى درجــة املــاجســتير / دبــلوم فــي الــتثقيف فــي مــجال حــقوق 
اإلنــسان بهــدف تــعزيــز الــقيم األخــالقــية والــعاملــية لــحقوق اإلنــسان. ويــمكن أن تــقدم الــهيئة جــنبًا إلــى 

جنب مع مفوضية حقوق اإلنسان واإليسيسكو واليونسكو الخبرة الفنية في هذا الصدد.

أقـرت بـالـحاجـة إلـى تسـليط الـضوء عـلى الـقوة الـجوهـريـة لـلديـن فـي تـعزيـز الـتسامـح واحـترام اآلخـريـن 
والسـلوك األخـالقـي الـجيد وربـطها بـقيم حـقوق اإلنـسان. وتـحقيًقا لهـذه الـغايـة، أقـرت بـالـدور الـحيوي 
لــلمدارس الــديــنية، مــؤكــدة الــحاجــة إلــى أن تــنضم هــذه املــؤســسات إلــى الــتعليم الــنظامــي مــن خــالل 

إنشاء روابط رسمية مع الدوائر/ املؤسسات ذات الصلة بالشؤون الدينية والتعليم.

قـدرت املـشاركـة النشـطة لـلدول األعـضاء فـي مـنظمة الـتعاون اإلسـالمـي فـي املـنتدى الـعاملـي لـلتثقيف 
فـي مـجال حـقوق اإلنـسان، فـضالً عـن تـقديـم الـتقاريـر الـوطـنية حـول تـنفيذ اسـتراتـيجيات الـتثقيف فـي 
مـــجال حـــقوق اإلنـــسان. وشــجعت جـــميع الـــدول األعـــضاء عـــلى املـــشاركـــة فـــي هـــذه الـــعملية وتـــعزيـــز 
اســتراتــيجياتــها فــي هــذا املــجال مــن خــالل االســتفادة مــن األدلــة التجــريــبية وتحــليل الــظروف املــتاحــة 

وكذلك تقاسم أفضل املمارسات.

شـددت عــلى ضــرورة وضــع مــصفوفــة / مــبادئ تــوجــيهية ألفــضل املــمارســات ملــواءمــة االســتراتــيجيات 
الــتعليمية الــوطــنية فــي الــدول األعــضاء مــن مــنظور الــتثقيف فــي مــجال حــقوق اإلنــسان بــما يــتماشــى 
مــع خــطط عــمل لــكل مــرحــلة مــن مــراحــل الــبرنــامــج الــعاملــي. ولهــذا الــغرض، أوصــت املــنظمة بــأن يــقوم 
األمـني الـعام بـإنـشاء فـريـق عـامـل يـتألـف مـن الـهيئة واإليـسيسكو لـتنسيق الـجهود، بـدعـم مـن الـيونـسكو 
ومــــفوضــــية األمــــم املتحــــدة لــــحقوق اإلنــــسان، لــــصياغــــة املــــصفوفــــة املــــقترحــــة فــــضالً عــــن تــــوفــــير الــــخبرة 
الــتقنية إلــى الــدول األعــضاء الــتي تــطلبها لــتعزيــز الــبنى الــتحتية الــوطــنية لــلتثقيف فــي مــجال حــقوق 

اإلنسان.

أقــرت بــــالــــرغــــبة فــــي دمــــج الــــتثقيف فــــي مــــجال حــــقوق اإلنــــسان كــــعنصر مــــن عــــناصــــر خــــطط الــــعمل 
الـوطـنية لـحقوق اإلنـسان، وخـطط الـتنمية وغـيرهـا مـن الخـطط الـوطـنية ذات الـصلة لـتعزيـز قـيم حـقوق 

اإلنسان املعترف بها عامليًا، وثقافة السالم واملواطنة الديمقراطية وتحقيق التنمية املستدامة.

وفــي الــنهايــة، أعــرب املــشاركــون عــن امــتنانــهم لــوزارة الــخارجــية فــي جــمهوريــة إنــدونــيسيا الســتضافــة 
ندوة الهيئة بشأن التثقيف في مجال حقوق اإلنسان وكرم الضيافة. 

صدر في جاكرتا 
13 أكتوبر 2015 
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