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  والستونالثالثةالدورة 
 القائمة األولية من ٤٨البند 

   ثقافة السالم
  ٢٠١٠-٢٠٠١، العقد الدويل لثقافة السالم والالعنف من أجل أطفال العامل  
 ذكرة من األمني العامم  

 
لتربيــة حييــل األمــني العــام طيــه التقريــر املقــدم مــن املــدير العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة ل   

 / كـانون األول   ١٧ املـؤرخ    ٦٢/٨٩عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة         ) سكواليونـ (العلم والثقافـة    و
 .٢٠٠٧ديسمرب 

  

 موجز 
 املعنـون   ٦٢/٨٩ مقدم وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة           اليونسكوهذا التقرير الذي أعدته      

وهـو يلـي    . “٢٠١٠-٢٠٠١العقد الدويل لثقافة السالم والالعنف من أجل أطفال العـامل،           ”
ويقـدم  ). A/62/97 نظـر ا( املتعلق بالعقد، الذي أعدته اليونسكو أيـضا          السنوي التقرير املرحلي 

  وســائر كيانــات األمــم املتحــدةالتقريــر حملــة عامــة عــن األنــشطة الــيت اضــطلعت هبــا اليونــسكو
 .ن، ويتضمن توصيات يف هذا الشأ وتنفيذهربنامج العمل املتعلق بثقافة السالمل للترويج
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 مقدمة -أوال  
ــدمت - ١ ــة      ق ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــسكو(منظمــة األم ــام يف  )اليون  ٢٠٠٧ع

ربنـامج  ب ا متـسكه مـن حيـث   املتحـدة  األمـم سائر كيانـات  برامج  السنوي عن براجمها و   ها  تقرير
ــف      ــسالم والالعن ــة ال ــدويل لثقاف ــد ال ــن أجــل  العمــل للعق ــامل،  م ــال الع ، ٢٠١٠-٢٠٠١أطف

تعزيـز ثقافـة   إلقرارهـا بـأن     اليونـسكو   ب اجلمعيـة العامـة      أشـادت  ،٦٢/٨٩ هـا يف قرار و. هوتنفيذ
 علــى للعقــد، الرائــدة الوكالــة باعتبارهــا، تها وشــجعاألساســية،واليتــها ميثــل جتــسيدا لالــسالم 

ىل إ أيـضا وطلبت اجلمعية العامة    .  اليت تضطلع هبا للترويج لثقافة السالم      ةنشطمواصلة تعزيز األ  
ويف أعقـاب    .القـرار  عـن تنفيـذ      اتقريـر ،  ة والـستني  لثـ يف دورهتـا الثا   إليهـا،   م  قدَّن يُ أاألمني العام   

ا توصــية اجلمعيــة العامــة، اعتمــدت اليونــسكو يف الــدورة الرابعــة والــثالثني ملؤمترهــا العــام بيانــ   
مـم  ليونسكو، بوصفها وكالة متخصـصة تنتمـي ملنظومـة األ   ”جديدا عن رسالتها نص على أن    

املتحدة، تسهم يف بناء السالم، والقضاء علـى الفقـر، وحتقيـق التنميـة املـستدامة، وإقامـة حـوار                    
 وجيـّسد بيـان الرسـالة       “م والثقافة واالتصال واملعلومـات    بني الثقافات، من خالل التربية والعلو     

للفتـرة  هذا توّجه اليونسكو االستراتيجي، وبشكل أساسي استراتيجية املنظمة املتوسطة األجل           
ويتمثل أحد األهداف الشاملة اخلمـسة هلـذه االسـتراتيجية    ). C/4 34الوثيقة ( ٢٠١٣-٢٠٠٨

مث يتجـسد هـذا اهلـدف يف        . ‘‘تعزيز التنوع الثقـايف واحلـوار بـني الثقافـات وثقافـة الـسالم             ’’يف  
 حتقيـق  إبـراز أمهيـة التبـادل واحلـوار بـني الثقافـات يف            ’’اهلدف االستراتيجي للربنامج املتمثل يف      

، الـذي يـشري إىل الطريقـة الـيت          ‘‘التالحم االجتمـاعي واملـصاحلة مـن أجـل تنميـة ثقافـة الـسالم              
 .أو ما بني القطاعات ملواجهة هذا التحدي/ستضطلع هبا اليونسكو باألنشطة القطاعية و

 
 تنفيذ برنامج العمل املتعلق بثقافة السالم - ثانيا 

وتنفيـذها    العقـد الـدويل  إطـار  يف ةنشط تنسيق األ  ةمبهم لفت قد كُ  اليونسكوملا كانت    - ٢
 ةهبا اليونسكو، مبـشارك   اضطلعت   اليت   ةنشطحملة عامة عن األ   يتضمن  فإن هذا التقرير    ،  مباشرة

  أيـضا  يتـضمن و. اجملتمـع املـدين   يف   ةالفاعلـ اجلهـات    املتحـدة واحلكومـات و     األممسائر كيانات   
 ومنظمـة   ،)اليونيـسيف (  األمـم املتحـدة للطفولـة      اليت أبلغت عنها منظمة    ةنشط األ عنعامة  حملة  

 ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن               ،الصحة العاملية 
 وصـندوق  ،)موئـل األمـم املتحـدة    (للمـستوطنات البـشرية   وبرنـامج األمـم املتحـدة       ،)ونروااأل(

 يف للــسالم ونــزع الــسالح والتنميــة إلقليمــيا املتحــدة األمــم ومركــز ، املتحــدة للــسكاناألمــم
ــة البحــر الكــارييب  أمريكــا ــة ومنطق ــشطاألوهــذه .  الالتيني ــةيف معروضــة  ةن ــروع مثاني ــل ف  تقاب

 .ثقافة السالمب املتعلق احملددة يف برنامج العمل الثمانية اإلجراءات
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  ثقافة السالم من خالل التعليماإلجراءات املتخذة لتعزيز - ألف 
التعلـيم اجليـد النوعيـة باعتبـاره وسـيلة أساسـية لتحـضري ونـشر                ز  يتعزل اليونسكو تعمل - ٣

املهــارات واملواقــف الالزمــة لــرتع فتيــل الرتاعــات احملتمــل نــشوهبا والكــشف عنــها، وللــدعوة    
بفعاليــة إىل إحــالل ثقافــة الــسالم والالعنــف مبــا يتماشــى وآفــاق حقــوق اإلنــسان املــضّمنة يف   

ويف هـذا الـصدد، تقـّدم اليونـسكو الـدعم للـدول األعـضاء يف                . لجميـع أهداف داكار للتعليم ل   
املدرسية واملواد التعليمية واملنـاهج الدراسـية لـديها، مـع مراعـاة التعلـيم               تنقيح مضمون الكتب    

وتقـّدم أيـضا املـساعدة الفنيـة للبلـدان يف تطبيـق       . الرمسي وغـري الرمسـي، ويف تـدريب املدّرسـني       
وإطـار العمـل املتكامـل بـشأن التربيـة مـن أجـل الـسالم                ١٩٩٥عـام   صكوك معّينة مثـل إعـالن       

وتقــّدم املــساعدة للبلــدان يف وضــع وحتــسني األطــر القانونيــة   . وحقــوق اإلنــسان والدميقراطيــة 
 وتنسيقها علـى الـصعيد القطـري        الوطنية اليت تشجع التعليم اجليد النوعية، ومواءمة اإلجراءات       

 التعليم على املستوى الوطين، وخطة العمل الشاملة، ومـن          يف إطار استراتيجية اليونسكو لدعم    
ــة األمــم املتحــدة     ــشتركة يف منظوم ــات الربجمــة امل ــا   . خــالل عملي ــستخَدم فيه ــشطة ُت ــذ أن وُتنفَّ

ــد        ــة التحــصيل العلمــي اجلي ــصاالت كــأداة لتوســيع نطــاق إمكاني ــا املعلومــات واالت تكنولوجي
نبـــوذين والفقـــراء واملهّمـــشني وأصـــحاب  النوعيـــة وخـــصوصا بالنـــسبة للفتيـــات والنـــساء وامل 

 وجيـري أيـضا االضـطالع      .االحتياجات اخلاصة، وذلك يف إطار عملية تعلّم علـى مـدى احليـاة            
 بــشأن  البحــوث واجلامعــات ومعاهــد اجلامعيــةاليونــسكوبالتعــاون مــع كراســي   حبثيــةشاريعمبــ

كافـأ أيـضا أمثلـة بـارزة        وُت. مسائل ذات صلة باحلصول على التعليم اجليد وحتقيـق النجـاح فيـه            
، وجيري من خالل شـبكة املـدارس املتحـدة          جل السالم أ من   من أنشطة نفذت لتشجيع التعليم    

التابعة لليونسكو تعميم أفـضل املمارسـات بـشأن التعلـيم مـن أجـل الـسالم والتثقيـف يف جمـال                     
لك التثقيـف يف  حقوق اإلنسان واملواطَنة الدميقراطية والتعلـيم املتعـدد الثقافـات والـشامل وكـذ             

 .جمال التراث
كما توفر املنظمة منربا للمبادالت الفكرية اهلادفة إىل تشجيع احلوار والبحـث ووضـع               - ٤

وجيــري دعــم تبــادل املعلومــات مــن خــالل عقــد اجتماعــات خــرباء تــضم     . القواعــد واملعــايري
نـف اجلنـساين    أصحاب املصلحة الرئيسيني للنظر يف املسائل ذات الصلة بالعنف املدرسـي، والع           

وتواصل اليونسكو، بالتعاون الوثيـق مـع شـركاء مثـل املرصـد             . يف املدارس، والعقوبات البدنية   
وفريق األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بالعنف ضـد          الدويل املعين بالعنف املدرسي،     

م لألمـم املتحـدة   ل، الرصد الدقيق لكيفية تنفيذ التوصيات الواردة يف دراسـة األمـني العـا      األطفا
كمـا جيــري تنفيـذ بـرامج لتغــيري الـسلوك تــستهدف     . )A/61/299( بـشأن العنـف ضــد األطفـال   

املـدارس يف اجملتمعــات الــيت تــرتع إىل اســتخدام العنــف يف بلــدان مثــل جامايكــا، وُتــستخدم يف  
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الـسالم  والوسـائل الـسمعية البـصرية املتعـددة لتعزيـز ثقافـة             األعمال الدرامية   سياقها املوسيقى و  
 .وإحداث تغيري إجيايب يف السلوك لدى الشباب

، نظمت اليونسكو اجتماعا هاما ذا صـلة بالـشباب، الـذين            ٢٠٠٨يونيه  /ويف حزيران  - ٥
وهـو  ُنظـم هـذا االجتمـاع       و. اعُتربوا فئة ذات أولوية يف االستراتيجية املتوسطة األجل للمنظمة        

ون مــع البحــرين وركّــز علــى املنامــة بالتعــايف الــيت نظمــت االجتماعــات الثامنــة مــن فئــة المــن 
وتنـاول أحـد أهـم      “ مـن التطـرف العنيـف      لِامستقبل خـ  : لشباب على مفترق طرق   ”موضوع  

 ممثل عن اجملموعـات الـشبابية ووسـائل         ١٠٠وضّم أكثر من    . يف يومنا هذا  الرئيسية  التحديات  
 حـوايل فة إىل مـراقبني مـن       اإلعالم واألوساط األكادميية وصانعي القرار من املناطق كافـةً، إضـا          

وُعرضـت أيـضا   . بطريقة مل يـسبق هلـا مثيـل    حكومة شاركوا يف تبادل للخربات واملعارف    ٥٠
ومنـع الـشباب   راديكالية يف هذا االجتماع ُنُهج مستندة إىل أفضل املمارسات ملعاجلة العنف وال    

ــوع يف الت  ــن الوق ــذي د  . طــرفم ــؤمتر ال ــومني إىل وخلــص امل ــتنتاجات املا”ام ي ــةس ــيت“نام   ال
حــددت، يف عــدة جمــاالت رئيــسية يف طليعتــها التعلــيم والعمــل، سلــسلة مــن الــدروس والــُنُهج  

. العمليــة الــيت ميكــن تكرارهــا يف العديــد مــن البلــدان والــيت تــستفيد مــن نفــوذ وســائل اإلعــالم 
ن بادالت وتعمـيم املعلومـات بـشأ      وحثّ اجملتمعون اليونسكو على مواصلة تقدمي الدعم هلذه امل        

وتتوافر اآلن على موقع إلكتروين خمـصص قاعـدة بيانـات    . خمتلف املبادرات واملشاريع الناجحة 
ــرين    ــؤمتر البحــ ــتريت ملــ ــشاريع الــــيت اخــ ــع املــ   http://portal.unesco.org/en/ev.php-url:جلميــ

10-423188URL DO-DO TOPIC&URL SECTION-201.html. 
ــضا   - ٦ ــستخَدم أي ــا املعلومــات وا وُت ــة واملــدارس  التــصاالتتكنولوجي  يف اجملتمعــات احمللي

ــاهم        ــسامح والتف ــالالعنف والت ــسائل ذات صــلة ب ــشأن م ــسالم ب ــن أجــل ال ــيم م ــز التعل . لتعزي
 تــستخدم وســائل اإلعــالم يف جمــايل تــسوية اخلالفــات وإدارة   ، علــى ســبيل املثــال ،فاليونــسكو

غو، وتعمل مع شركائها إلقامـة      الشؤون العامة يف اجملتمعات احمللية يف جامايكا وترينيداد وتوبا        
يف أحنـــاء جامايكـــا متنقـــل وكامـــل التجهيـــز للتحـــرك وســـائط  المتعـــدد جمتمعـــيكـــز مرأول 

ويقدم املركز جمموعـة  . األرياف وسائر اجملتمعات احمللية املهّمشة   والوصول إىل املدن الداخلية و    
م قـط أن اسـتخدموا      من حلقات العمل املبتكرة املتعـددة الوسـائط للـسكان الـذين مل يـسبق هلـ                

 تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت     حاسوبا وألولئك الراغبني يف تعزيز مهاراهتم يف اسـتخدام          
لدعم تطوير مهاراهتم الشخـصية ومهـارات جمتمعـاهتم احملليـة، ويعـرض يف الوقـت نفـسه بـديال               

ة يف بلـدان  راسالت اإلذاعات للمساعدة يف منـع اجلرميـ     وجيري تدريب مُ  . حلياة تسودها اجلرمية  
مثــل بوليفيــا ولتيــسري إقامــة محــالت توعيــة يــتم يف ســياقها تــوفري املــشورة القانونيــة وتــشجيع     

 .عنفضحايا العنف املرتيل على اإلبالغ عّما يتعّرضن له من 
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هنـج  : االسـتعداد للمدرسـة   ”مبادرة عاملية بعنوان    ، أطلقت اليونسكو    ٢٠٠٧ويف عام    - ٧
تنفيذ أنشطة متناسبة الكلفـة واملـردود ملـساعدة األطفـال يف            تستهدف  “ من الطفل وإىل الطفل   

ومـن خـالل النـهج املـذكور، يـشجَّع أطفـال            . البلدان النامية علـى االسـتعداد لـدخول املدرسـة         
علــى حفــز إخــوهتم ) غالبــا عــرب تزويــدهم مبجموعــات خاصــة مــن اللــوازم املدرســية (املــدارس 

بكـر وتعزيـز اسـتعدادهم      وير قدراهتم على الـتعلم امل     وأخواهتم األصغر سنا يف املرتل، وبالتايل تط      
وبـــنغالديش إثيوبيـــا وجيـــري جتريـــب هـــذا النـــهج يف . املدرســـة يف الـــسن املناســـبةلاللتحـــاق ب

 .وطاجيكستان واليمن الصنيوومجهورية الكونغو الدميقراطية 
 وأمانتـها،  البنـات درة األمـم املتحـدة لتعلـيم    بامل الوكالة الرائدة     هي منظمة اليونيسيف و - ٨

ُصّممت هذا املبادرة لتضييق الفجوة بـني اجلنـسني يف التعلـيم االبتـدائي والثـانوي وكفالـة                   وقد
، مـن إجنـاز املرحلـة االبتدائيـة وتـوفري فـرص متـساوية               ٢٠١٥متكني مجيع األطفال، حبلول عام      

  بلــدا١٤١ بلــدا مــن أصــل ٣٧ولــدى . للبنــات والــصبيان للتحــصيل العلمــي جبميــع مــستوياته
وتقـدم الـشراكات اإلقليميـة الفاعلـة هلـذه          . شراكة يف املبادرة اآلنفـة الـذكر معتـرف هبـا رمسيـا            

املبادرة الدعم لألنـشطة القطريـة، وهـي يف طليعـة اجلهـات الـيت تقـوم بإنتـاج وتعمـيم املعـارف                       
اة بشأن عمليات التدقيق يف اخلطط الوطنية املعنية بتمكني املرأة واملـساو          (والدروس املستخلصة   

وعلــى الــصعيد العــاملي، تتمحــور املبــادرة بــشكل خــاص حــول تعمــيم مراعــاة  ). بــني اجلنــسني
 . يف اخلطط التعليمية الوطنيةاملنظور اجلنساين

 إللغـاء الرسـوم     اوباشرت اليونيسيف، من خالل مبادرة إلغاء الرسوم املدرسية، جهود         - ٩
جنـوب الـصحراء الكـربى، لكـن أيـضا يف       الواقعـة  بلدا تقع غالبيتها يف أفريقيا      ٢٣املدرسية يف   

ودعم اجلهود املبذولـة يف هـذا       اجلديدة، وبنغالديش، وسري النكا، وهاييت، واليمن        بابوا غينيا 
ــسي    . اجملــال ــه اليوني ــام نظمت ــؤمتر ه ــك يف م ــرانفوأُجنــز ذل ــه / يف حزي ــاكو  ٢٠٠٧يوني يف بام

 املـشاركة   ٢٣وقـدمت البلـدان الــ       . رابطة تطوير التعليم يف أفريقيـا     بالتعاون مع البنك الدويل و    
 وحــددت ،يف املبــادرة مقترحــات للمــضي قــدما يف تنفيــذها اشــتملت علــى تــدابري فنيــة وماليــة 

احلــوار الــدائر عزيــز وجنــح املــؤمتر يف تعميــق وت. االحتياجــات يف جمــايل بنــاء القــدرات والبحــث
ــيت حتــول دون    ــة ال ــق املالي ــز ا ل وصاحلــحــول العوائ ــيم وتعزي ــى التعل ــة بعل ــاء الرســوم  ملطالب إلغ

تــسريع تــوفري  ” والــشراكة املتعلقــة بـــ   “للجميــعتــوفري التعلــيم  ”حركــة إطــار يف املدرســية 
الوصـــول إىل  وذلـــك كاســـتراتيجية أساســـية للتعجيـــل يف تـــوفري التعلـــيم و،“للجميـــع التعلـــيم

 .املنبوذين واملهّمشني
الـيت ال تنفـك تتزايـد، ُوضـعت         ويف أفغانستان، ونظرا لعمليات االعتداء على املـدارس          - ١٠

 اليت ركزت فيهـا     “تمعيةاملدارس اجمل ”ة هذه املسألة من خالل مبادرة       ملعاجلمبتكرة  استراتيجية  
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وكـان مـن بـني     . املـدارس عـن   اليونيسيف جهودها علـى بنـاء الثقـة يف مـسؤولية اجملتمـع احمللـي                
الوصـول  أوغنـدا الـتمكن مـن        يف مشـال     “العـودة إىل املدرسـة    ”درة  النتائج اليت ترتبت على مبـا     

األطفال ّممن هم فوق سن االلتحاق باملدرسة ودوهنا، والتشديد على احتياجـات األطفـال،     إىل  
ويف جنــوب الــسودان، . وخــصوصا البنــات، غــري القــادرين علــى االلتحــاق باملــدارس الثانويــة   

ــة زيــ   ــيم البنــات ”ادة حــادة بفــضل  ســجل االلتحــاق باملــدارس االبتدائي ــادرة  و“حركــة تعل مب
 ُنفِّــذ حتــت إشــراف ،وأّدى برنــامج لتــدريب املدّرســني بــشكل عاجــل. “العــودة إىل املدرســة”

 إىل حتــسني نوعيــة البيئــة التعليميــة وتــوفري التعلــيم عــن طريــق مــالك مــن  ،اليونــسكو واحلكومــة
 .املدرسني أفضل تدريبا، مبا يف ذلك يف إقليم دارفور يف السودان

عاملية مع البلدان لتعزيز قدراهتا الوطنية علـى منـع العنـف، مـن              وتعمل منظمة الصحة ال    - ١١
ختفـض بالتـايل    و للعنـف،    وعوامل اخلطر الكامنة  خالل السياسات والربامج اليت تعاجل األسباب       

 ،٢٠٠٧أغـسطس  / يف آب ،وبـدأت منظمـة الـصحة العامليـة        .وترية وقوع أعمال عنف جديدة    
 ، املـسمى  عنـف والوقايـة مـن اإلصـابات النامجـة عنـه           بتنفيذ برنامج توجيهي عاملي جديد ملنـع ال       

MENTOR-VIP ُاملمـارس املبتـدئ يف جمـال منـع اإلصـابات النامجـة              “توأمـة ”من أجـل    مم  ، ص 
 ينمي املبتدئ مهـارات خاصـة مـن خـالل           حبيثعن العنف مع خبري أكثر دراية يف هذا اجملال،          

 .التعاون املنظم فيما بينهما

تـضطلع بـه منظمـة الـصحة العامليـة لتنميـة القـدرات يف جمـال              يشمل العمل الـذي     كما   - ١٢
 اخلـاص مبنـع العنـف والوقايـة     منع العنف االستمرار يف نشر وتطبيق املنهج الدراسي النمـوذجي    

، الذي وضـعته املنظمـة باالشـتراك مـع شـبكة            TEACH-VIP املسمى   من اإلصابات النامجة عنه   
وقـد طلـب هـذه املـواد         . مـن اإلصـابات النامجـة عنـه        خرباء عامليني يف جمال منع العنف والوقاية      

 بلدا من مجيع املناطق اليت تعمل فيهـا منظمـة الـصحة العامليـة، ومنـذ                 ٧٠مدربون من أكثر من     
 .، أضيف إىل هذه املواد التدريبية جمال جديد هو اإلعاقـة وإعـادة التأهيـل              ٢٠٠٧منتصف عام   

 إدراج هذه املـواد رمسيـا يف املنـهاج الدراسـي            وقد جنح عدد من البلدان يف جهودها الرامية إىل        
ألمـم املتحـدة، واسـتخدمت يف       الرمسيـة ل  لغـات   الكمـا ترمجـت هـذه املـواد إىل           .لصحة العامـة  ل

 ٢٠٠٨ مـايو /وأصدرت منظمة الصحة العاملية أداة جديدة يف أيـار         .دورات التدريب اإلقليمية  
تـوفر جمموعـة موحـدة مـن        وهـي   نـف،    الع  املترتبة علـى   تكاليفالملساعدة البلدان على حساب     

لعنف بـني األفـراد   املتصلة بـا   تقدير التكاليف االقتصادية املباشرة وغري املباشرة         بشأن التوصيات
 .والعنف الذايت

تعمل وكالة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن           و - ١٣
 وســائر األفــراد األوائــلا مــن املدرســني واملدرســني علــى توعيــة العــاملني التــابعني هلــ) األونــروا(
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حتياجـات  مـدارس مراعيـة ال     ” ولــ  “مدارس آمنة وحمفـزة   ” العاملني يف شىت امليادين للترويج لـ     
ــلا ــدارس  “لطف ــة يف امل ــة البدني ــاء العقوب ــابعون     .، وإللغ ــيم الت ــاملون يف جمــال التعل وشــارك الع

 يف صنع القـرار، يف      ‘األطفال’نشاط بشأن مشاركة     يف   ةسوري اجلمهورية العربية ال   لألونروا يف 
ــلحــني نظــم املدرســون   ــز     األوائ ــة وتعزي ــة البدني ــاء العقوب ــشأن إلغ ــاملون يف غــزة مــؤمترا ب  الع

طفل من غـزة، جـرى خالهلـا      ٢٥٠ ٠٠٠ ونظمت معسكرات صيفية لـ    .الالعنف يف املدارس  
حـل املنازعـات دون اللجـوء إىل    التشديد على التواصل بني األفراد، والعمل اجلمـاعي، وهنـوج     

ــسلمية      ــالطرق ال ــات ب ــسامح وحــل املنازع ــاهيم الت ــف، ومف ــروض    .العن ــال ع ــدمت لألطف وق
مسرحية عن التسامح والـسالم يف املـدارس التابعـة لألونـروا يف األردن وغـزة والـضفة الغربيـة،           

 ماليـة للقـيم اجل  للتـرويج  ةسورياجلمهورية العربيـة الـ  كلت فرق موسيقية يف األردن ولبنان و  ُشو
يـوم الـسالم   ” واحتفلت مدارس األونـروا كافـة بــ      .  والتعاون املودةلدى األطفال وتعزيز روح     

 .رت نشر ثقافة السالم وسبل التواصل غري القائمة على العنف بتنظيم أنشطة يسَّ“العاملي

 الـسالح   نشط مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع   ،للسنة الرابعة على التوايل   و - ١٤
وجمموعـة مـن شـركاء اجملتمـع املـدين بقيـادة        الكارييب والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر

 األطفــال  يف إطارهــا جيتمــعالــيت، “باســاكاليس” ترانسبارينــسيا يف تنظــيم مبــادرة   مؤســسة
ليــوم  والقــيم املدنيــة خــالل فعاليــات ا“ثقافــة الــسالم”واليــافعون مــن مجيــع أحنــاء بــريو لتعزيــز 

ــبريو  ــوطين ل ــه يف   ،ال ــل ب ــذي احتف ــه / متــوز٢٨ ال ــشروع  . ٢٠٠٧يولي ــد شــارك يف هــذا امل  وق
مشلـت  كمـا   . كل من سـلطات البلـديات وممثلـو وتالميـذ املنـاطق التعليميـة       يموقالنطاق ال  ذي

أنشطة املركز اإلقليمي الرامية إىل تعزيز التوعية بالسالم االشتراك مع اليونسكو ومركـز األمـم               
ة لإلعالم يف بريو يف رعاية حلقة العمل الدولية الثانية بـشأن التثقيـف بالـسالم والتنميـة،                  املتحد

، وشـارك فيهـا    ٢٠٠٧أكتـوبر   /اليت نظمها معهد بريو لالرتقاء جبـودة التعلـيم يف تـشرين األول            
معلمون من مجيع أحناء املنطقة، وكان مـن شـأهنا أن أسـهمت             ومسؤولون من اجملتمعات احمللية     

وضع واستخدام أدلـة عمليـة   ل شاركني امل  من ١ ٢٠٠عيم شبكة يربو عدد أعضائها على       يف تد 
 .طفاللأل وغري ذلك من مواد املناهج الدراسية ،للتثقيف يف جمال السالم والتنمية

 
 التدابري الرامية إىل تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة - باء 

 ، لتحقيــق التنميــة املــستدامة احملفــزة األساســيةالعوامــل  نتعــد العلــوم والتكنولوجيــا مــ  - ١٥
وتـساعد اليونـسكو البلـدان الناميـة يف      . واإلسـهام يف إحـالل الـسالم واألمـن         ،واحلد من الفقـر   

ــة،       ــة باالســتدامة البيئي ــسائل املتعلق ــاول امل ــى تن ــدراهتا عل ــز ق ــك تعزي ــا يف ذل ــذ  مب  صــياغة وتنفي
سـتفادة مـن البحـوث التطبيقيـة يف تنـاول مـسائل القـضاء                واال ،سياسات إلدارة البيئة ومحايتـها    

وقــد ســاعدت اليونــسكو  . والكــوارث الطبيعيــة، والتــدهور البيئــي، وتغــري املنــاخ،علــى الفقــر
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 حكومـة، معظمهـا يف أفريقيـا وبعـضها يف آسـيا وجنـوب شـرق أوروبـا، يف وضـع                      ١٨بالفعل  
 للمجلــس ٢٠٠٨ويف دورة عــام  .بتكــارسياســاهتا الوطنيــة املتعلقــة بــالعلوم والتكنولوجيــا واال 

دمت قُــ،  الــسياساتصــانعياالقتــصادي واالجتمــاعي، استــضافت اليونــسكو حــدثا مــن أجــل 
ــ ــكعــروض عــن نطــاق  ه خالل ــة   تل ــسياسات وإمكانياهتــا، مشلــت أمثل ــسياسات  ال  يف لتلــك ال

 فــرص وتــدعم اليونــسكو أيــضا املبــادرات الراميــة إىل زيــادة .ومــصراملتحــدة زانيا ـتنــمجهوريــة 
مــن خــالل تكنولوجيــات املعلومــات وال ســيما ستويات، املــكافــة علــى تعلــيم العلــوم وتعزيــزه 

واالتــصال، وإقامــة شــبكات مراكــز االمتيــاز يف جمــال العلــوم األساســية واهلندســية، ومواصــلة    
 املركز الدويل السـتخدام أشـعة الـسنكروتون يف جمـال العلـوم              ذلكومن األمثلة على     .تطويرها
ــ ــشرق األوســط  التجريبي ــا يف ال ــسكو،    )ســيزامي(ة وتطبيقاهت ــة اليون ــشئ حتــت رعاي ــذي أن ، ال

ويــسعى إىل التــرويج لثقافــة الــسالم عــن طريــق التعــاون بــني احلكومــات يف جمــال العلــوم، وإىل 
تعزيــز التفــاهم املتبــادل وروح التــضامن مــن خــالل التعــاون بــني األوســاط العلميــة يف املنطقــة، 

ية بأمهية خاصة لكفالة حتقيق التنمية املستدامة والسلمية على الـصعيد           حيث تتسم اجلهود الدول   
ــاملي ــدعم للحكومــة مــن أجــل وضــع جمموعــة       .الع ــسكو ال ــدمت اليون ــا، ق  أدواتويف نيجريي
 على الصعيد الوطين، كما ميكن للبلـدان        لكي تستخدم  ميكن أن تطور      يف جمال العلوم،   تعليمية

 .تخدامهااألخرى أن حتذو حذو نيجرييا يف اس

 نتـائج اقتـصادية واجتماعيـة    تترتـب عليـه  ح أن رجَّوللتصدي ملسألة تغري املناخ، الذي يُ   - ١٦
 وأن يؤثر على السالم واألمن واالستقرار والتنمية يف العديـد مـن منـاطق العـامل، تـساعد                   ،هامة

تــدابري  قاعــدة املعــارف الالزمــة وتعهــدها، ويف اعتمــاد ال إنــشاءاليونــسكو الــدول األعــضاء يف 
 .الالزمة للتكيف مع آثار تغري املناخ، واإلسهام يف احلد من مسبباته، وتعزيـز التنميـة املـستدامة       

 الـدعوة إىل عقـد اجتماعـات    مهمةاملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واليونسكو سندت إىل   وقد أُ 
والرصـد واإلنـذار     األمـم املتحـدة الناشـطة يف امليـدان اجلـامع جملـاالت العلـوم والتقيـيم                   كياناتل

للجنـة  لفريـق العامـل     ايف إطار   وكان من املقرر أيضا أن تضطلع اليونسكو بدور قيادي           .املبكر
 التابعة جمللـس الرؤسـاء التنفيـذيني مبنظومـة األمـم املتحـدة املعـين           بالربامج ةاملعنيالرفيعة املستوى   

ســـيما  ال التعلـــيم، والف يف جمـــتكيُّـــلل يـــةســـتراتيجيات القطاعاال، املكلـــف بتنـــاول بالتنـــسيق
ومن اجملاالت األخرى اليت يتوقع أن تـسهم فيهـا    .يتعلق بالتعليم من أجل التنمية املستدامة فيما

اليونسكو الطاقـة، واحلـد مـن أخطـار الكـوارث، والـصحة، والـسكان واملـستوطنات البـشرية،              
 .واحمليطات، واملياه

 جنبا إىل جنب مع الـسياحة الثقافيـة، مـن           بداعية بأسرها، وتعد الصناعات الثقافية واإل    - ١٧
ويف هـذا الـصدد،      .العوامل اهلامة اليت تـسهم يف حتقيـق التنميـة املـستدامة والتـرابط االجتمـاعي               

ا مـن فـرص التنميـة الـيت     اهتـ بريادة مجيع الثقافـات وشـىت أشـكال تع        تعمل اليونسكو لكفالة استف   
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ــة   ــة واإلبداعي ــة وصــ  و،توفرهــا الــصناعات الثقافي ــرار   وهلا إىل لكفال ــة، مــع اإلق األســواق الدولي
، مـع   ذات األوضـاع اهلـشة بـشكل خـاص        باالحتياجات اخلاصـة لـبعض الثقافـات واجلماعـات          

 وبنــاء ، وإدارة املــوارد الثقافيــة ،التركيــز اخلــاص علــى التــدابري الــيت تــشجع اإلنتــاج الثقــايف       
، وال ســيما يف شــراكات وآليــات تعــاون جديــدةإنــشاء  التــشجيع علــىوقــد جــرى  .القــدرات

إطار التحالف العاملي من أجل التنوع الثقايف، ومن خالل التعاون بني بلدان اجلنوب والتعـاون               
 .الثالثي فيما بني الشمال وبلدان اجلنوب

القــدرات علــى حتــسني محايــة  ) اليونيــسيف(وعــززت منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة   - ١٨
، من خالل مدونة قواعد الـسلوك حلمايـة الطفـل           الطفل من العنف واالستغالل وإساءة املعاملة     

ــيت اعتمــدت أو       ــسياحة، ال ــسفر وال ــسي يف ال ــن االســتغالل اجلن ــررتم ــؤخرا يفتق  االحتــاد  م
لـى ذلـك،    وعـالوة ع   .واملكـسيك  كينيـا  و وكندا وغواتيماال وبريو وألبانيا األرجنتنيالروسي و 

ويف  . بلـدا  ٢٦ حنـو    سـسة يف   مؤ ٦٠٠عـت علـى املدونـة ليفـوق         ازداد عدد املؤسـسات الـيت وقّ      
 يف ،يعملـون يف املنـاجم  ، كـانوا   طفـال ٨٨٩ إدماج  حعيد بنجا  الكونغو الدميقراطية، أُ   مجهورية

 .جمتمعاهتم احمللية، وجيري إعداد دراسة عن االستغالل اجلنسي لألطفال

نية  والوحـدة املعنيـة باملـسائل اجلنـسا        الفتيـات، واشتركت مبادرة األمم املتحـدة لتعلـيم         - ١٩
ــيم يف اليونيــسيف  ــابع ل والفريــق العامــل املعــين بالفتيــات  ،وقــسم التعل ــة املنظمــات غــري   الت لجن
 يف تنظـيم حـدث جـانيب علـى هـامش الـدورة الثانيـة واخلمـسني                  ،احلكومية املعنيـة باليونيـسيف    

مـع خـرباء مـن    ، َج“املـساواة بـني اجلنـسني يف التعلـيم    متويل حتقيـق  ”للجنة وضع املرأة، عنوانه    
متويــل التعلــيم، ) أ (: التاليــةالرئيــسيةلــشراكة مــن أجــل تعلــيم الفتيــات، وركــز علــى املــسائل   ا

ــق با   وال ــا يتعلـ ــيما فيمـ ــور     سـ ــن منظـ ــها، مـ ــيت تواجهنـ ــود الـ ــات والقيـ ــيلفتيـ ــي؛ جزئـ  وكلـ
مـن أجـل تعلـيم الفتيـات، وخاصـة بـالنظر إىل             إضـافية   التحديات املتمثلة يف تعبئـة مـوارد         )ب(

إطار مبادرة املسار السريع لتـوفري التعلـيم للجميـع وإطـار النـهج       أن يتسم هبا  اليت ميكن الفعالية  
 . مفهوم وجدوى امليزنة اليت تراعي املنظور اجلنساين يف التعليم)ج( القطاعية؛

التحـالف  شـبكة   ، أصدرت منظمة الـصحة العامليـة بالتعـاون مـع            ٢٠٠٨ مايو/ويف أيار  - ٢٠
ربز تأثري العواقب الصحية والنفسية واالقتـصادية للعنـف يف          ملنع العنف وثيقة توجيهية جديدة ت     

الوكاالت اإلمنائية على إيالء مزيـد مـن االهتمـام ملنـع العنـف              هذه الوثيقة   وحتث   .إعاقة التنمية 
ــادة اســتثماراهتا يف هــذا اجملــال   ــدة -وحتــدد الثغــرات   .وعلــى زي  الــيت -  ومــواطن القــوة العدي

ت اإلمنائيــة يف جمــال منــع العنــف، وتقتــرح جــدول أعمــال تكتنــف األولويــات الراهنــة للوكــاال
 .مدعما ملنع العنف على حنو أكثر فعالية
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 التدابري الرامية إىل تعزيز احترام حقوق اإلنسان - جيم 
 حقـوق اإلنـسان ولتحـسني     احتـرام  قـائم علـى    يتعزيز هنج تعليم  ى  لعتعمل اليونسكو    - ٢١

لـى حنـو يـستهدف جمموعـة واسـعة مـن املـستفيدين، مـن                نظم التعليم النظامية وغري النظامية، ع     
 تعزيــز احلــوار بــشأن الــسياسات ملــساعدة الــدول األعــضاء يف كفالــة حــق  )أ(: خــالل مــا يلــي

التعليم لكل طفل ويف تعزيز التعليم من أجل حقوق اإلنـسان، واملواطنـة الدميقراطيـة، والـسالم                 
  ذلــك وضــع األطــر واملبــادئ التوجيهيــة؛ والالعنــف، والتعلــيم املــشترك بــني الثقافــات؛ مبــا يف  

حقــوق اإلنــسان، مــن خــالل يف جمــال وطنيــة واحملليــة يف جمــال التثقيــف دعــم القــدرات ال )ب(
التعاون يف وضع املشاريع والربامج على الصعيدين الوطين ودون اإلقليمي، مبـا يف ذلـك إعـداد                 

ألمــم املتحــدة إلنــشاء إطــار  اكيانــات تعزيــز الــشراكات مــع ســائر )ج(؛ مــواد التعلــيم والــتعلم
 حقـوق اإلنـسان مـن أجـل التعلـيم للجميـع يف خمتلـف املنـاطق؛                احترام  مشترك لنهج قائم على     

 . الشبكاتنشاءتنفيذ أنشطة للدعوة والتوعية وإ) د(

بـني األطـراف الفاعلـة امللتزمـة        فيمـا   وتوفر اليونسكو منربا للتعاون وإقامـة الـشراكات          - ٢٢
ضطلعت اليونسكو، بالتعـاون الوثيـق مـع مفوضـية حقـوق اإلنـسان وسـائر                افقد   .هبذه العملية 
ــاالت  ــة وكـ ــذ ا  منظومـ ــدور رئيـــسي يف تنفيـ ــدة، بـ ــم املتحـ ــاملي للتثقيـــف يف  األمـ ــامج العـ لربنـ

ــال ــام        جمـ ــدة يف عـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــة العامـ ــه اجلمعيـ ــذي اعتمدتـ ــسان، الـ ــوق اإلنـ  ٢٠٠٤حقـ
علـى   ملبـادئ التثقيـف حبقـوق اإلنـسان      ، والـذي يـوفر إطـارا مـشتركا          ) ألـف  ٥٩/١١٣ القرار(

وتـدعم اليونـسكو الـدول األعـضاء يف جهودهـا الراميـة        . يف هذا اجملالأساس اختاذ تدابري فعلية   
إىل إعداد وتنفيذ استراتيجيات التنفيذ الوطنيـة اخلاصـة هبـا، عـن طريـق تقـدمي املـساعدة التقنيـة                     

 .ومواد التعلم
 التعلـــيم طريـــق عـــن اإلنـــسان حقـــوق بكافـــة متـــعالت مبـــستوى االرتقـــاء إىل إضـــافةو - ٢٣

 جهـودهم  تـضافر  أجـل  مـن  شـركائها  مجيـع  تعبئـة  علـى  تعمـل  اليونـسكو  فتئـت  مـا  والتدريب،
 االحتفـال  ملـة حل املعتمـد  “مجيعـا  لنـا  والعـدل  الكرامـة ” شـعار  حتـت  اإلنـسان  حبقوق للنهوض

 حلقـوق  العـاملي  نلإلعـال  الـستني  الـسنوية  بالـذكرى  ككـل  املتحـدة  األمـم  منظومـة  صـعيد  على
 باالرتقـاء  واملتـصلة  اإلنـسان  حقـوق  جمـال  يف املتخـذة  لإلجـراءات  أيضا الدعم وتقدم .اإلنسان
 املـشاركة  يف احلـق  بـاحترام  الـدول  التزامـات  بشأنو املعياري احملتوى بشأن األكادميي بالتفكري

 ربطبـ و ،هوإعمالـ  تـه محايو ،وتطبيقاتـه  العلمـي  التطـور  بفوائـد  التمتع يف واحلق الثقافية احلياة يف
 التـدابري  أنشبـ  توصـيات  وضـع  طريـق  عـن  الـسياسات  رسـم  وعمليـة  الـتفكري  ذلـك  بـني  الصلة
 الـصعيد  على اإلنسان حقوق جمال يف القدرات تعزيز إىل وسعيا .احلقوق تلك إلعمال العملية

 شــبكة نفــذهتا اإلنــسان حقــوق جمــال يف أحبــاث ملــشاريع الــدعم اليونــسكو قــدمت اإلقليمــي،
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 الالتينيـة  أمريكـا  يف والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتـصادية  احلقـوق  جمـال  يف املظـامل  ألمناء األحباث
 والعلـوم  للتربيـة  اإلسـالمية  واملنظمة اليونسكو بني املشتركة العربية والشبكة لليونسكو، التابعة
 الـدعم  دموقُـ  .ةوالثقافيـ  واالجتماعية االقتصادية احلقوق جمال يف والسياسات لألحباث والثقافة
 .أوروبا وشرق وسط بلدان من جمموعة تضم مماثلة أحباث شبكة إنشاء أجل من أيضا

 باملهـــاجرين اخلاصـــة اإلنـــسان حبقـــوق النـــهوض ســـبيل يف أيـــضا اليونـــسكو وتعمـــل - ٢٤
 أشــد مــن حالــة يــشكل املهــاجرات العــامالت ضــد العنــف أن وتعتــرب اجملتمــع، يف وإدمــاجهم
 مـؤخرا  املنظمـة  وتعاونت .عاجل بشكل هلا التصدي جيب اليت نساناإل حقوق انتهاك حاالت

 عـن  وثـائقي  شـريط  إنتـاج  أجل من أوروبا شرق جلنوب األخبار لتبادل أوروفيزيون شبكة مع
 بالنـساء  لالجتـار  والثقـايف  االجتمـاعي  نيالـسياق  يستقـصي  والنساء بالبنات املشروع غري االجتار

 .أوروبا شرق جنوب يف

 إىل اليونيـسيف  وضـعت  العـامل،  أطفـال  ضـد  واملـزمن  املنتـشر  العنـف  مواجهة لسبي يف - ٢٥
 العـامل  أحنـاء  شـىت  يف الربملانـات  وأعـضاء  للربملانـات  موجهـا  كتيبا الدويل الربملاين االحتاد جانب
 قبــل مــن فعليــة متابعــة ذلــك باعتبــار ،الطفــل حلمايــة اســتراتيجيات وضــع يف مــساعدهتم يــروم

 يف الـواردة  املتحـدة  لألمـم  العـام  األمـني  لتوصيات بأسره العامل يف لربملاناتا وأعضاء الربملانات
 اجملتمعيــة الطفــل محايــة شــبكات اليونيــسيف ودعمــت .األطفــال ضــد بــالعنف املتعلقــة تهدراســ

 عــرفوُت( احملليــة املــستويات علــى الطفــل محايــة خــدمات وتقــدمي البيانــات مجــع عــن املــسؤولة
 الـيت  )بالطفـل  املعنـيني  املظـامل  أمناء أو الطفل محاية جلان أو اتهيئ أو جمالس بتسميات كذلك
 شبكاتالـ  هـذه  وتوجـد  .األطفـال  محاية جمال يف واإلدارية القانونية اخلدمات تقدمي على تركز
 وغواتيمـاال  وشـيلي  والـسلفادور  وبريو وبوليفيا الربازيل مثل الالتينية أمريكا من بلدان عدة يف

 الطفـل  محايـة  لـشبكات  وطنية اجتماعات عقدت ،٢٠٠٧ عام ويف .وهندوراس وكوستاريكا
 الـشبكة  وأنـشئت  اجليـدة،  واملمارسـات  اخلـربات  تبـادل  أجل من الالتينية أمريكا أحناء كافة يف

 عـشر  الثـاين  الـسنوي  املـؤمتر  إطـار  يف بالطفـل  نياملعنـي  املظـامل  أمنـاء  ملكاتـب  األمريكيـة  اإليبريية
 .ليما يف املعقود األمريكي ياإليبري املظامل أمناء الحتاد

 العنـــف، ملنــع  املتواصــلة  العامليــة  تــها محل إطـــار يف ،العامليــة  الــصحة  منظمــة  وعقــدت  - ٢٦
 اجتمـاع  ،اسـكتلندا  يف العنـف  مـن  احلـد  ووحـدة  االسـكتلندية  التنفيذيـة  الـسلطة  مـع  بشراكةو

 نمــ ٢٠٠ مـن  أكثــر موالتـأ  .٢٠٠٧ يوليــه/متـوز  يف العنــف ملنـع  العامليــة للحملـة  الثالثــة املرحلـة 
 “تكثيـف ” موضـوع  ملناقـشة  العـامل  يف العنـف  منـع  جمال يف والدعاة واملمارسني الباحثنيكبار  

 املرتليـة  الزيـارات  برامج ،املثال سبيل على ،ومنها العنف، منع يف فعاليتها ثبتت اليت التدخالت
 أعمـال  منـع  أجـل  نمـ  املدرسـية  ثقيفيـة الت والـربامج  األطفـال،  معاملـة  إسـاءة  مـن  احلد أجل من



A/63/127  
 

08-42277 13 
 

 ومـن  الناريـة  األسـلحة  علـى  الطلـب  مـن  واحلـد  ،احلمـيمني  احليـاة  شـركاء  عـن  الصادرة العنف
 األمـريكتني  يف الـصحة  وزراء واجتمع .العنف أشكال مجيع منع أجل من منها املتاح املعروض

ــسيك يف ــارس/آذار يف املكـ ــن ٢٠٠٨ مـ ــل مـ ــتعراض أجـ ــل اسـ ــار دالئـ ــدمرة اآلثـ ــف املـ  للعنـ
 إعـالن  اعتمـاد  عـن  االجتمـاع  وأسـفر  .عليهـا  للرد والتخطيط املنطقة شعوب على تواإلصابا
 بـرامج  وتعزيـز  واإلصـابات؛  العنـف  ملنـع  وطنية خطط بتنفيذ بااللتزام الوزراء فيه تعهد وزاري
 املقدمـة  اخلـدمات  وحتـسني  البيانـات؛  مجـع  جهود وتعزيز اجلذرية، هأسباب تعاجل اليت العنف منع
 .الضحايا إىل

 الالجـئني  وتـشغيل  إلغاثـة  املتحدة األمم وكالة فتئت ما اإلنسان، حقوق صعيد وعلى - ٢٧
 وإنتاجهـا  املـواد إعـداد    أجـل  مـن  حثيث بشكل تعمل )ونروااأل( األدىن الشرق يف الفلسطينيني

 املدرســون ويتلقــى .واملــدارس الدراســة غــرف صــعيدي علــى األنــشطة وتنفيــذ ،واحــد آن يف
ــدريب ــ جمــال يف الت ــوق يمتعل ــسان حق ــق عــن اإلن ــة طري ــدريب موعــاتوجم املدرســني أدل  الت
 .وعيهم إذكاء اإلنسان حبقوق تعىن وجملة اإلنترنت على موقع ويستهدف ،العمل وحلقات

 مـن  التغيري” إحداث أجل من احمللية اجملتمعات للسكان املتحدة األمم صندوق ويدعم - ٢٨
 النـهوض  أجـل  مـن  اإلجيابية الثقافية واملوارد القيم من االستفادة على ذلك نطويوي .“الداخل

ــاء ــة دورات أربـــع الـــصندوق نظـــم وقـــد .اإلنـــسان حبقـــوق واالرتقـ ــة جمـــال يف تدريبيـ  الربجمـ
ــة ــارات املراعي ــة لالعتب ــة فيهــا تشــارك الثقافي ــة املتحــدة األمــم أفرق ــران األردن يف القطري  وإي

 فيهـا  جيـري األوىل الـيت     رةاملـ  تـرب يع ذلـك  وكـان  .والعـراق  وبنغالديش )اإلسالمية - مجهورية(
 وحقــوق ونــوع اجلــنس الثقافــة ربــط علــى واحــد آن يف القطريــة املتحــدة األمــم أفرقــة تــدريب
 .اإلمنائية بالربجمة اإلنسان

 ديفـوار  وكـوت  وروانـدا  القمـر  جـزر  حكومـات  إىل الفنيـة  املـساعدة  الـصندوق  وقدم - ٢٩
 وأسـهم  .والبنـات  النـساء  حيـاة  نوعيـة  تحـسني ل وسياسـاهتا  قوانينـها  تنقـيح  أو صـياغة  يف ومايل

 للعنـف  لتـصدي ل إجـراءات  اعتمـاد  إىل الراميـة  الوطنيـة  اجلهـود  يف وزمبابوي غانا يف الصندوق
 مـن  عملـها  يف احملليـة  احلكومية غري واملنظمات احلكومة الصندوق دعم إندونيسيا، ويف .املرتيل
ــشريعات اعتمــاد أجــل ــساء االجتــار ملكافحــة ت ــصندوق مــلوع .بالن ــة حكومــة مــع ال  مجهوري

ــة الكونغــو ــة احلقــوق مايــةحل الدميقراطي  يف وأدى .اجلنــساين للعنــف والتــصدي للمــرأة اإلجنابي
 القـوانني  فيهـا  مبـا  ،املـرأة  ضـد  التمييزيـة  القوانني تنقيح يف احلكومة دعم يف هاما دورا مدغشقر
ــ لــصندوقا دعــم ،البوليفاريــة فرتويــال مجهوريــة ويف .بــالزواج املتعلقــة  بالدراســة تتنــاول اأحباث
 علـى  األوليـة  الـصحية  الرعايـة  مرافـق  يف اإلجنابية احلقوق مراعاة حسن ومدى اجلنساين العنف
 .الوطين الصعيد
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 وضـع  أجـل  مـن  هـارفرد  جلامعة التابعة العامة الصحة كلية مع شراكة الصندوق وأبرم - ٣٠
 علــى الـصندوق  قـدرة  حتــسني يف كلـه  العـامل  يف ستـستخدم  النهائيــة صـيغتها  يف تدريبيـة  وحـدة 
 الـصندوق  واليـة  مـن  جوانـب  عـدة  وتتنـاول  ،اإلنسان حقوق على القائم اإلصالح إىل الدعوة
 غانـا ُعقـدت يف    و .اجلنـسني  بني واملساواة ؛واإلجنابية اجلنسية والصحة ؛والتنمية السكان :منها
 واشــترك .أفريقيــا مــن ءوشــركا الــصندوق موظفـو  فيهــا شــارك املــادة هــذه علــى تدريبيـة  دورة

 مــوظفي ستــساعد للــدعوة ومــواد تدريبيــة مــواد جمموعــةيف إعــداد  اليونيــسيف مــع الــصندوق
 التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  واتفاقيـة  الطفـل  حقـوق  اتفاقية بني ربطال يف معا الوكالتني

 .يالقطــر الــصعيد علــى والبنــات للنــساء املخصــصة الــربامج حتــسني بغيــة وذلــك ،املــرأة ضــد
 ،البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  مـن  والوقايـة  ،املبكر الزواج قبيل من مواضيع اجملموعة وتتناول
 .باملراهقات اخلاصة اإلنسان وحقوق ،النفاسية والوفيات ،اإليدز ومعاجلة

 
 والرجل املرأة بني املساواة كفالة إىل الرامية اإلجراءات - دال 

ــا - ٣١ ــ املتوســطة لالســتراتيجية وفق ــدة لاألج ــرة اجلدي ــيت ،٢٠١٣-٢٠٠٨ للفت ــرب وال  تعت
 علــى املنظمــة تعمــل العــاملي، الــصعيد علــى ليونــسكول أولــويتني إحــدى اجلنــسني بــني املــساواة
 جمــاالت مجيــع يف إجــراءات باختــاذ اجلنــسني بــني املــساواة حتقيــق علــى لعمــلل األولويــة إعطــاء

ــق عــن املنظمــة اختــصاص ــربامج وضــع طري ــوع حــسب ال ــ اجلــنس ن  املنظــور مراعــاة يموتعم
 املــرأة متكــني بــدعم ملتزمــة وهــي .املنظمــة وداخــل األعــضاء الــدول يف واحــد آن يف اجلنــساين
 مراعـاة  تعمـيم  )أ( :يلـي  مـا  طريـق  عن األعضاء الدول يف اجلنسني بني واملساواة املرأة وحقوق
 الـربامج؛  تمـستويا  مجيـع  علـى  بكاملـها  الربجمـة  دورة صـعيد  علـى  اجلنسني بني املساواة قضايا

 إىل ومــستندة عملــي طــابع هلــا اجلنــسني بــني للمــساواة أولويــة ذات عمــل خطــة إعــداد )ب(
 وجـداول  ملموسـة  نتـائج ب مـشفوعة  إجـراءات  مـن  اختـاذه  اليونـسكو  ترتئـي  مـا  لتحديـد  النتائج
ــة ــن خمصــصاتو زمني ــة م ــع يف امليزاني ــصاصها؛ جمــاالت مجي ــاء )ج( اخت ــزام بن ــاءة االلت  والكف
 واملـوارد  القـدرات  تنميـة  تكـريس  خـالل  مـن  اجلنـساين  املنظـور  مراعـاة  تعميم جمال يف والقدرة
ــة صــعيد وعلــى األغــراض؛ لتلــك  بــني املــساواة دعــم )د( :يلــي مــا طريــق عــن ،العامــة األمان

 واحليـاة؛  العمـل  بـني  للموازنـة  مالئمـة  عمل ترتيبات وهتيئة الوظيفي االرتقاء فرص يف املوظفني
 املائـة  يف ٥٠ لتبلـغ  العامـة  األمانـة  داخـل  القـرار  صـنع  دوائـر  يف تـدرجييا  رأةاملـ  متثيـل  زيادة )هـ(

 مراعــاة تعمــيم جمــال يف والتــدريب القــدرات تنميــة بربنــامج يتعلــق وفيمــا .٢٠١٥ عــام حبلــول
 معظـم  عـن  فـضال  التـدريب،  من اآلن حىت برناجمية قطاعات أربعة استفادت اجلنساين، املنظور
ــابع العــراق برنــامج ملــوظفي ناخاصــ وتوجيــه تــدريب وأتــيح .امليــدانيني املكاتــب مــوظفي  الت
 مراعـاة  تعمـيم  ضـمان  أجـل  مـن  عمـان  يف األردن مكتب يف وظفنيملو عمان ومقره   لليونسكو
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 جمموعـة  تنظـيم  يف أيـضا  رعوشُـ  . الـصراع  انتـهاء  بعـد  مـا والصراع   يسياق يف اجلنساين املنظور
 الـوعي  إذكـاء  أجـل  مـن  اجلنـسني  بـني  باملساواة املعين اليونسكو منتدى بعنوان دراسية حلقات

 .امليدان هذا يف

 اجلنـسني  بـني  وباملـساواة  املـرأة  وحبقـوق  املـرأة  بتمكني النهوض على اليونسكو وتعمل - ٣٢
 بـدور  وتـضطلع  .املـشتركة  املتحـدة  األمـم  برامج كافة صعيد على أولوية ذا هدفا ذلك باعتبار
 علـى  وتعمـل  اجلنـسني،  بـني  باملساواة يناملعاألول   ملشتركا نام فييت برنامج مستوى على رائد

 بـني  املـساواة  عناصـر  إدراج طريـق  عـن  القطـري  املـستوى  علـى  اجلنسني بني باملساواة النهوض
 اقتراحـات  ٤ يف املنظمـة  تـسهم و .القطريـة  بالربجمـة  املتعلقـة  اليونـسكو  وثـائق  مجيع يف اجلنسني
 للــصندوق اجلنــسني بــني للمــساواة املواضــيعية ةالنافــذ إطــار يف تاعتمــد اقتراحــا ١٣ ضــمن
 الوكـاالت  بـني  املـشتركة  الـشبكة  مـع  اليونـسكو  وتتعـاون  .لأللفيـة  اإلمنائيـة  لألهداف اإلسباين
 اجلنـسانية  األبعـاد  علـى  تركـز  عمـل  فرق عدة يف وتشارك ،اجلنسني بني واملساواة باملرأة املعنية

 املتحـدة؛  ألمـم ا وكـاالت  يف اجلنـسني  بـني  ملـساواة ا جمال يف االستثمارات وتعقب املناخ؛ تغريل
 فريـق  مـع  أيـضا  وتتعـاون  .ككل املنظومة نطاق على اجلنسني بني لمساواةل عمل خطة ووضع
 .اجلنسني بني باملساواة املعين اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة عمل

 الــيت رأةاملــ ضــد التمييــز أشــكال مجيــع علــى القــضاء اتفاقيــة بقــوة اليونــسكو وتــدعم - ٣٣
  :التالية اإلجراءات باختاذ ١٩٧٩ عام يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتمدهتا

 يتـضمن  الـذي  “املـساواة  حتقيـق  سـفر  جواز” بتوزيع واسع نطاق على القيام )أ( 
 األعضاء؛ الدول على االتفاقية مواد

 تـأثري  كيفية بيانل اجلنساين والتحليل اجلنسني حسب بوبةامل بياناتال استخدام )ب( 
 ؛خرباهتن تبادل إىل النساء دعوة أيضا ولكن والرجال، النساء على املتباين السياسات

 ومتكـني  اجلنـسني  بـني  املـساواة  حتقيـق  أجل من السياسية اإلرادة وتعزيز بلورة )ج( 
 كـرة  العبـات  رابطـة  نافـسات مل العامليـة  الـشراكة ( تنيجديـد  نيمبادرت طريق عن وخاصة املرأة،
 اجلنــسني بــني باملــساواة االرتقــاء أجــل مــن ،إيركــسون ســوين وشــركة اليونــسكو بــني التــنس

 ويليـامس  فينـيس  التـنس  كـرة  العبات عينت( اجملتمع دوائر مجيع يف النسائية بالقيادة والنهوض
 داعيــات” )الــصني( تــشنغ وجــي ،)فرنــسا( غولــوفني وتاتيانــا ،)األمريكيــة املتحــدة الواليــات(

 امليــدان، يف ملموســة إجــراءات عــن يــسفرس ممــا ،الــشراكة إطــار يف “نياجلنــس بــني للمــساواة
 متكـني  تـشجيع  أجـل  مـن  ،اجلنـسني  بـني  املـساواة  أجل من اليونسكو لدى السفريات وجمموعة

 ؛)واحد آن يف األعضاء الدول ويف املنظمة داخل اجلنسني بني املساواة وحتقيق املرأة
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 اليونـسكو  بـني  الـشراكة  خالل من علميال البحث يف املرأة مبشاركة النهوض )د( 
 .العلوم يف املرأة إسهام أجل من لوريال شركةو

 أجــل مــن املتحــدة لألمــم تابعــة أخــرى وكــاالت ١٠ مــع أيــضا اليونــسكو وتعاونــت - ٣٤
 )١(لألنثـى  التناسـلية  األعـضاء  تـشويه  علـى  بالقـضاء  املتعلق الوكاالت بني املشترك البيان صياغة
 .املرأة وضع للجنة واخلمسني الثانية الدورة يف ٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٧ يف الصادر

 علـى  القـضاء  أجـل  مـن  للـسكان  املتحـدة  األمـم  صـندوق  السـتراتيجيات  وصف ويرد - ٣٥
 ممارسـة  عـن  للتخلـي  الـشامل  النـهج ” معنون كتيب يف لألنثى التناسلية األعضاء تشويه ممارسة
 A Holistic Approach to the Abandonment of Female“ “لألنثـى  التناسـلية  األعـضاء  تـشويه 

Genital Mutilation” تـبني  الـيت  للـصندوق  القطريـة  التجارب معاينة نتائج من مضمونه يستمد 
 وتعــاون .اجلنــساين العنــف مــن احلــد بعنايــة هلــا واملخطــط املوجهــة للتــدخالت يتــسىن كيــف

 ممارســة عــن التخليبــ للتعجيــل اســتئماين صــندوق إنــشاء أجــل مــن اليونيــسيف مــع صندوقالــ
 املائـة  يف ٤٠ بنـسبة  املمارسـة  هذه من احلد يستهدف بترها أو لألنثى التناسلية األعضاء تشويه

ــدا ١٦ يف ــول بل ــة مــشاورات وأجريــت .٢٠١٥ عــام حبل ــة تقني ــشأن عاملي ــشويه ب  األعــضاء ت
 عوضـ  مـسألة  ملناقـشة  عامليـا  خـبريا  ٧٠ فيهـا  شـارك  كامـل  أسـبوع  مـدى  على لألنثى التناسلية

 .الضارة التقليدية املمارسة هذه على للقضاء عاملية استراتيجية
 العمــل فريــق يف القيــادي دوره خــالل مــن ،للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق ويــسهم - ٣٦

 املتحــدة األمــم صــعيد علــى اســتراتيجية يف املــرأة، ضــد بــالعنف املعــين الوكــاالت بــني املــشترك
 يف الـصندوق  أسـهم  القطـري،  الـصعيد  وعلـى  .نياجلنـس  بني باملساواة النهوض أجل من ككل
 الـيت  لألنشطة الدعم وقدم اجلنساين بالعنف املتعلقة الوعي إذكاء محالت يف أفريقية بلدان عدة

 الـصندوق  دعـم  الوسطى، أفريقيا مجهورية ويف .والوقاية التوعية جهود يف الشباب فيها شارك
 مـــن والبنـــات املـــرأة محايـــة أجـــل مـــن القـــوانني تعزيـــز إىل الراميـــة الوطنيـــة جلهـــودا فنيـــا
 .اجلنساين العنف

_________________ 
 Eliminating female genital’’ القـضاء علـى ظـاهرة تـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى       منظمة الصحة العاملية،  )١( 

mutilation‘‘ :   ،ــني الوكــاالت ــشترك ب ــان م ــامجبي ــم برن ــشترك املتحــدة األم ــريوس املعــين امل ــصن بف ــة ق  املناع
 ألفريقيـا  االقتـصادية  واللجنـة  اإلمنـائي،  املتحدة األمم وبرنامج ،)اإليدز (املكتسب املناعة نقص متالزمة/البشرية
 املتحــدة األمــم وصــندوق ،)اليونــسكو (والثقافــة والعلــم للتربيــة املتحــدة األمــم منظمــة واملتحــدة، لألمــم التابعــة

 ومنظمـة األمـم    ،الالجـئني  لـشؤون  املتحـدة  األمـم  مفوضيةو ،نساناإل قوق األمم املتحدة حل   مفوضيةو للسكان،
/  كـــانون األول٨ (العامليـــة الـــصحة ومنظمـــة ،للمـــرأة اإلمنـــائي املتحـــدة األمـــم صـــندوقو ،املتحـــدة للطفولـــة

 ).٢٠٠٨ ديسمرب
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 الدميقراطية املشاركة تعزيز إىل الرامية اإلجراءات - هاء 
 باعتبـار  الدميقراطيـة،  بـالقيم  املـتعلمني  مجيـع  تـشبع  أجـل  مـن  تعمـل  اليونسكو فتئت ما - ٣٧
 عـن  التعليميـة،  املستويات مجيع على جيد تعليم إتاحة أجل من عملها من يتجزأ ال جزءا ذلك
ــق ــيم طري ــى النظــامي وغــري النظــامي التعل ــى العمــل ومت .ســواء حــد عل ــهوض عل ــاحلكم الن  ب

 مرحلــةجتتــاز  الــيت البلــدان منــها وخاصــة الناميــة، البلــدان يف املــواطنني ومــشاركة الــدميقراطي
 تقنيـات  علـى  اإلعـالم  وسـائط املهنـيني ب  و الـصحافيني  تدريب خالل من ،الصراع انتهاء بعد ما

 الالزمــة الظــروف هتيئــة ودعــم الرتاعــات، منــاطق يف واملــستقل املتحــزب غــري الــصحفي العمــل
 إىل تــسعى الــيت الوطنيــة للــسلطات اخلــربات إتاحــة طريــق عــن ةمــستقل إعــالم وســائط لنــشوء
 ؛دوليـا  عليهـا  املتعـارف  والتـسامح  والـسالم  التعـبري  حرية معايري مع اإلعالمية تشريعاهتا ءمةمال
 اليونــسكو الســتراتيجية ووفقــا .االنتخابــات تغطيــة يف اإلعــالم وســائط اعدةمــس طريــق عــنو

 املعـروف  اإلنـسانية،  للعلـوم  الـدويل  املركـز  إطـار  يف املنظمـة  تسهم الدميقراطية، بشأن املتكاملة
 التحليلـي  البحـث  شجيعت طريق عن خاصة ،اإلنسانية بالعلوم النهوض يف بيبلوس، مبركز أيضا

الـيت   نـاطق امل يف الدميقراطيـة  ودعـم  ،الدميقراطيـة  لبمستق بشأن دولية اتارحو وتنظيم املقارن،
 . الصراعانتهاء بعد ما مرحلةجتتاز 

 
 والتضامن والتسامح التفاهمب االرتقاء إىل الرامية اإلجراءات - واو 

 خــالل مــن االجتمــاعي والوئــام املتبــادل والتفــاهم الــسلم توطيــد يف اليونــسكو تــسهم - ٣٨
 احلــضارات بــني للحــوار العــاملي للربنــامج وفقــا والثقافــات احلــضارات بــني فيمــا واراحلــ تعزيــز

 .)٥٦/٦ القـرار ( ٢٠٠١ عام يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتمدهتما اللذين عمله وبرنامج
 الــيت األنــشطة وتنفــذ ،احلــضارات حتــالف تقريــر يف الــواردة الــصلة ذات بالتوصــيات وتــستعني
 تفــادي بغيــة والتعلــيم واملــربني ماإلعــال ووســائط املــدين واجملتمــع واملــرأة الــشباب علــى تركــز
 امنــهاج اليونــسكو وضــعت اجملــال، هــذا يف العمــل تعزيــز إىل وســعيا .املهــاجرين ضــد التمييــز
 وثقافـة  والثقافـة  احلـضارات  بـني  فيما احلوار يف اإلسهام” بشأن القطاعات بني مشتركا للعمل
 مــن املزيــد ويــرد .التخصــصات متعــدد هنــج باتبــاع العــاملي ديالتحــ هلــذا تــصديلل “الــسالم

 العامــة اجلمعيــة قــرار بتنفيــذ املتعلــق التقريــر يف املنــهاج هلــذا اخلاصــة املبــادرات عــن املعلومــات
 أجـل  مـن  والثقافـات  األديـان  بـني  والتعـاون  املتبـادل  والتفـاهم  احلـوار  تشجيع” بشأن ٦٢/٩٠

 .والستني الثالثة دورهتا يف مةالعا اجلمعية إىل قدم الذي “السالم

 التنميـة  أطر يف للثقافة األمهية البالغ للدور الترويج سبيل يف تعمل اليونسكو فتئت وما - ٣٩
 طريــق وعــن ،املتحــدة األمــم ملنظومــة املوحــدة القطريــة الربجمــة عمليــات ذلــك يف مبــا الدوليــة،
 أكثـر  تعتـرف  حـىت  وحتـديثها  ضهاواستعرا الثقافية سياساهتا صياغة يف األعضاء الدول مساعدة
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 مراعــاة مــع والــسالم، واإلنــصاف لتنميــةا تحقيــقل وســيلتني بــصفتهما واحلــوار الثقــايف بــالتنوع
 خـاص  اهتمام وإيالء املستدامة، والتنمية الثقافات بني فيما واحلوار الثقايف التنوع بني الصالت

 بــني املــساواة ذلــك يف مبــا يقيــا،أفر تنميــة أجــل مــن اجلديــدة الــشراكة يف احملــددة الحتياجــاتبا
 وقــدرات التــشريعية، القــدرات ومنــها ،املؤســسية القــدرات تعزيــزنفــس الوقــت  ويف اجلنــسني،
 .الثقايف القطاعاملهنيني بو السياسات رامسي

 املـستدامة،  احلـوار  جـسور  مـد  إىل سـعيا  فيهـا،  األعـضاء  الـدول  مـع  اليونسكو وتعمل - ٤٠
ــة رســائل تنحيــة ضــمان يف إســهاما الدراســية ملنــاهجوا املدرســية الكتــب تنقــيح علــى  الكراهي
 وضـمان  األخرى؛ التعليم ووسائل املدرسية الكتب من السليب والتحيز والتحامل لتشويهاتاو

 .وتفهمهـا  العـامل  يف الرئيسية واألديان واحلضارات لثقافاتبا املتعلقة األساسية عارفاملب اإلملام
 خمتلفـة،  ثقافيـة  بيئـات  يف حمـددة  علميـة  لتخصصات شتركةامل القيم تقاسم تشجيع على وتعمل
 تيـسر  الـيت  “التعـاون  إمكانيـات  إىل الـرتاع  احتمـاالت  مـن ” مبـادرة  قبيل من آليات طريق عن

 يتـصل  فيمـا  والتنميـة  والتعـاون  الـسالم  تعزيـز  أجـل  من التخصصاتو املستويات املتعدد احلوار
 .املشتركة املياه موارد بإدارة

 ةوالتعدديــ ةواملـستقل  ةاحلــر اإلعـالم  وســائط مـساعدة  أجــل مـن  أيــضا اجلهـود  ذلتوبُـ  - ٤١
ــز الرتاعــات منــع أجــل مــن املهنــيني الــصحفيني رابطــات مــع العمــلب ــادل التفــاهم وتعزي  ،املتب

 خاصــة ومهنيــة أخالقيــة هنــج ووضــع الثقافــات، متعــددة شــبكات إقامــة خــالل مــن ســيما وال
 للتعـبري  مواتيـة  بيئـة  هتيئـة  أجـل  مـن  اإلعـالم  وسـائط  يـي مهن وتوعية وتدريب الصحفي، بالعمل

 .احلر الشخصي

 تــشاوري اجتمــاع يف بلــدا ١٨ مــن املــشارب خمتلــف مــن لألديــان ممــثال ٦٠ وشــارك - ٤٢
 أديـان  منظمـة  فـرع  جانب إىل للسكان املتحدة األمم صندوق نظمه أفريقيا نطاق على إقليمي
 الطوائـف  بـني  الـشراكات  تعزيـز  موضـوع  شةمناقـ  أجل من أفريقيا جنوب يف السالم أجل من

 هبـا  سـيأخذ  الـيت  العمليـة  التوصـيات  مـن  عـدد  علـى  املـشاركون  واتفـق  .املتحدة واألمم الدينية
 جمــايل يف ســيما وال ،هبــا واتــصاالته الدينيــة الطوائــف مــع شــراكاته تعزيــز أجــل مــن الــصندوق
 .املرأة ضد والعنف اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس

 الالتينيـة  أمريكـا  امتـداد  على األصلية الشعوب جمتمعات مع العمل صندوقال ويواصل - ٤٣
 اتلإلحـصاء  وطنيـة  جلنـة  نشاءإل الدعم الصندوق قدم إكوادور، ففي .الكارييب البحر ومنطقة
ــشعوب خاصــة ــا بنمــا ويف .األصــلية بال ــدم وغواتيمــاال، وبوليفي ــصندوق ق ــساعدة ال ــة امل  الفني

 الـــصحة خـــدمات مـــن االســتفادة  تعزيـــز أجـــل مـــن األصــلية  عوبالـــش وشـــبكات جملتمعــات 
 .واإلجنابية اجلنسية
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 مهرجـان  يف للمـشاركة  املتحـدة  ألمـم ل تابعة أخرى كيانات إىل اليونيسيف وانضمت - ٤٤
 لربيطانيـا  املتحـدة  اململكـة  يف بـارك  هايالنـدز  يف نظـم  الـذي  والعشرين احلادي العاملي الكشافة
 التـرويج  أجـل  مـن  بلـدا  ١٥٠ مـن  شـخص  ٤٠ ٠٠٠ فيـه  وشـارك  ية،الشمال وأيرلندا العظمى
 .املتبادل والتفاهم السالم لثقافة

 للمنظمـات  عامليـة  شـبكة  وهـي  األطفـال،  أجـل  مـن  لألديـان  العامليـة  الشبكة ووضعت - ٤٥
 للتربيـة جمموعـة أدوات     كـان،  أينمـا  الطفـل  برفـاه  عاجل اهتمام أطرافها جيمع واملؤمنني الدينية

 مـع  بالتعـاون  وذلـك  ،)Learning to Live Together( “التعايش نتعلم كيف” بعنوان ةاألخالقي
 العـــامل يف الـــشباب واملـــربني للقـــادة هـــذهجمموعـــة األدوات  وتتـــيح .واليونـــسكو اليونيـــسيف
 مـن  والـشباب  األطفـال  ميكـن  األديـان و الثقافـات  بـني  مـشترك  برنـامج  لوضع الالزمة األدوات
 يف “التعــايش نــتعلم كيـف ” جمموعــة أدوات وصـدرت  .القيــاتباألخ أقـوى  رشــعو اكتـساب 

 شـارك  الـذي  ٢٠٠٨ مـايو /أيـار  يف للـشبكة  الثالـث  املنتـدى  عقد مبناسبة اليابان، يف شيماوريه
 الـشعبية،  املنظمـات  يف والعـاملني  العقائـد،  خمتلف من الدينيني القادة من ١ ٣٠٠ من أكثر فيه

 .األطفال متس اليت املسائل قشةمنا أجل من بلدا ٦٠ من القرارات وصانعي

ــسيف واشــتركت - ٤٦ ــة تنظــيم يف القــدم لكــرة األفريقــي الحتــادا مــع اليوني  مــشتركة محل
 رعتــها الــيت ةفريقيــاأل مــماأل كــأس منافــسات خــالل القــدم كــرة تــأثري قــوة تــسخري تــستهدف
 يف القــدم كــرة يف دوليــة منافــسة أكــرب وهــي ،٢٠٠٨ غانــا لالتــصاالت، إن يت إم جمموعــة
ــا ــة واســتهدفت .أفريقي ــرويج احلمل ــيم الت ــد للتعل ــع اجلي ــا أطفــال جلمي ــون أســهمو .أفريقي  العب

 لبيـوت ا إىل رسـالة  تبليـغ  يف أخرى، وبوسائل العامة اإلعالنات من جمموعة بتقدمي ،مشهورون
 املدرسـة  صـفوف  مغـادرة  عـدم  يف البنـات،  وخاصـة  األطفـال،  يـساعد  اجليد التعليم أن مفادها
 .أحالمهم لتحقيق الالزمتني والثقة املعرفة اكتساب ويف
 

ــراءات - زاي  ــة اإلجـ ــم إىل الراميـ ــصاالت دعـ ــة االتـ ــى القائمـ ــشاركة علـ ــدفق املـ  والتـ
 للمعلومات احلر
 يف املـساعدة  طريـق  عـن  املعلومـات  إىل وصـول ال تعمـيم  تـشجيع  على اليونسكو تعمل - ٤٧

 للجميـع؛  املعلومـات  تـوفري  برنـامج  رإطـا  يف وخاصـة  اإلعالمية، الوطنية السياسات أطر صياغة
 ووضـع  العـامل؛  ذاكـرة  برنـامج  خـالل  مـن  والرقميـة  التناظريـة  الوثائقيـة  املعلومات حفظ ودعم
 تطــورات ورصــد املعلوماتيــة؛ األميــة مبحــو االرتقــاء أجــل مــن دوليــة ومعــايري للــسياسات أطــر

 علــى بنــاء تبادهلــا وتعزيــز املعلومــات جملتمــع األخالقيــة باألبعــاد يتعلــق فيمــا املمارســات أفــضل
 تعمـيم  زيـادة  أجـل  مـن  الدوليـة  الـشراكات  وتعزيـز  للجميـع؛  املعلومات توفري برنامج أولويات
 .املعرفة على القائمة اجملتمعات نشوء وتشجيع املعلومات؛ إىل الوصول



A/63/127
 

20 08-42277 
 

 خــالل مـن  والتعدديـة  واملـستقلة  احلـرة  اإلعــالم وسـائط  تنميـة  علـى  اليونـسكو  وتعمـل  - ٤٨
 بتعزيـز  اإلعـالم  وسـائط ب املهنـيني  قـدرات  بنـاء  طريـق  وعـن  ؛االتـصاالت  لتنمية الدويل هابرناجم
 احملليـــة اجملتمعـــات وصـــول وبتعزيـــز اإلعـــالم؛ وســـائط جمـــال يف التـــدريب مؤســـسات نوعيـــة

 يف الـشاملة  واملـشاركة  النظـامي  غـري  التعلـيم  مـن  االسـتفادة  فـرص  زيـادة  أجـل  من للمعلومات
 احملليــــة اجملتمعــــات وصــــول تيــــسري إىل وســــعيا .االجتماعيــــة حــــوالتلتا إدارة ويف التنميــــة

 وسـائط  تقـرن  الـيت  الوسـائط  املتعـددة  اجملتمعيـة  املراكـز  تـدعم  اليونـسكو  لبثت ما للمعلومات،
ــة اإلعــالم ــشبكة التقليدي ــة واملعــدات اإلنترنــت ب  يف اجملمــوع يف مركــزا ١٣٠ وأنــشئ .الرقمي

ــادرة مــن األوىل املرحلــة وأجنــزت .بلــدا ٢٥ ــة مب ــة نقــل إىل ترمــي رئيــسية إقليمي  املراكــز جترب
 بإنـــشاء وموزامبيـــق، مـــايلو الـــسنغال يف الـــوطين، املـــستوى إىل الوســـائط املتعـــددة اجملتمعيـــة

 .مركزا ٧٠

ــامج ويــضمن - ٤٩ ــسيف برن ــيم اليوني ــد للتعل ــديف يف اجلي ــاع مل  وشــامل متكامــل هنــج اتب
 تـضررت  الـيت  املـدارس  بنـاء  إلعـادة  األساسـية  اكـل اهلي تطـوير  )أ( :يلي ما يشمل اجليد للتعليم
 قـدرات  بنـاء  )ب( ؛لألطفـال  مالئمـة  بيئـات  وهتيئـة  أفـضل  بـشكل  تـسونامي  أمـواج  كارثة من

 الدراسـية  املنـاهج  تنقـيح  )ج( ؛لألطفـال  املالئمـة  املـدارس  بأمهية يتعلق فيما واملديرين املدرسني
 وفـضال  .أطفـاهلم  تعلـيم  يف املـشاركة  أجـل  مـن  اآلبـاء  دعـم  )د( ؛لألطفـال  ةممالئ جهنُ إلدماج
ــك، عــن ــيح ذل ــدريس مــوارد مراكــز مــشروع يت ــة الت ــم بيئ ــع افتراضــية تعل  يف املدرســني جلمي

 .املعارف على واحلصول لالتصال موحدة شبكة متناوهلم يف وجيعل ملديف،

 مجـع  علـى  تركـز  الـيت  الطفولـة  ومحايـة  الطفـل  حقـوق  مراصد أيضا اليونيسيف وتدعم - ٥٠
 علـى  واإلنفـاق  العامـة  الـسياسات  رصـد  عـن  فـضال  باألطفـال،  املتعلقة البيانات وتعميم إدارةو

 أو/و الطفـــل حقـــوق رصـــد يف املـــشاركة علـــى املـــواطنني املراصـــد هـــذه وتـــشجع .األطفـــال
 .األطفال تستهدف اليت العامة السياسات

 
 الدوليني واألمن السلم تعزيز إىل الرامية اإلجراءات - حاء 

ــ - ٥١ ــن    إىل عياس ــسلم واألم ــز ال ــدوليني،تعزي ــع ال ــسكو تتب ــا هنجــا اليون ــنا إزاء إقليمي  ألم
 أخالقيـة  أطـر  وضـع  يف البلـدان  ساعدةملـ  العمـل  طرائـق و االحتياجات حتديد أجل من اإلنساين
 مـن  عـدد  قـد ُع الـصدد،  هذا ويف .املناطق مجيع يف اإلنساين باألمن للنهوض وتعليمية ومعيارية

 بإجرائهـا  اليونـسكو  لفـت كُ الـيت  الدراسـات  إقـرار  أجـل  مـن  اإلقليميـة  اوريةالتـش  االجتماعات
 .املنشورات من جمموعة بشأهنا وستصدر األطر، هذه وضع بشأن

 أجـل  مـن  القطاعـات  بـني  مـشترك  عمـل لل منـهاج  وضـع  علـى  أيـضا  اليونـسكو  وتعمل - ٥٢
ــز  انتــهاء بعــد مــا حلــةمر يف توجــد الــيت للبلــدان املــساعدة تقــدمي إىل الراميــة هــاجهود تعزي
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 واالتـصاالت  والثقافـة  والعلـوم  التعلـيم ( براجمهـا  جماالت مجيع يف الكوارث بعد وما الصراعات
 بنــاء إعــادة :التاليــة اجملــاالت يف هــذا العمــل منــهاج خــالل مــن املــساعدة وقــدمت ).واإلعــالم
 اخلـربة  تاحـة وإ املطـاف؛  هنايـة  يف للجميـع  التعلـيم  تـوفري  هـدف  حتقيـق  أجـل  مـن  التعلـيم  أنظمة
 جهـود  إدمـاج بو الطبيعيـة  املـوارد  بـإدارة  يتـصل  فيمـا  الرتاعـات  تسوية جمال يف املشورة وإسداء
ــة ــن الوقاي ــف الكــوارث م ــن والتخفي ــذار نظــم ســيما وال حــدهتا، م ــى املبكــر اإلن  صــعيد عل

 القطريـة،  البحـث  مرافـق  تنـشيط  ودعـم  والكـوارث؛  الـصراعات  بعـد  مـا  مرحلـة  يف االستجابة
ــياغة ــسياسات، وصـ ــذ الـ ــد والتنفيـ ــادين خمتلـــف يف والرصـ ــوم ميـ ــة العلـ ــة الطبيعيـ  واالجتماعيـ

ــسانية؛ ــة واإلن ــراث ومحاي ــايف الت ــي الثق ــضرر، والطبيع ــا املت ــك يف مب ــع ذل ــلو جتمي ــع تأهي  مواق
 املـادي  غـري  الثقـايف  التـراث  وحفـظ  الطـوارئ؛  حـاالت  يف املتضررة الثقايف التراث ومؤسسات
 إعــالم وســائط نــشوء أجــل مــن والبــشرية املؤســسية القــدرات ميــةتن وتعزيــز للخطــر، املعــرض
 .وتعددية ومستقلة وحرة البقاء على قادرة
) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قـرار جملـس األمـن       ل  الكامل لتنفيذمن أجل ا  وتعمل اليونسكو أيضا     - ٥٣
وتعزز مشاركة املرأة على مستوى املنظمة يف إحـالل الـسالم           . “املرأة والسالم واألمن  ” بشأن
من يف البلدان اليت انتهى فيها الرتاع وذلك من خالل إقامة مراكز املرأة لألحبـاث والتوثيـق                 واأل

ويقـام حاليـا مركـز مماثـل        ،  ٢٠٠٦ينـاير   /افُتتح املركز األول منها يف فلسطني يف كانون الثاين        (
مـة  يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة ليخـدم منطقـة الـبحريات الكـربى يف أفريقيـا، وُيقتـرح إقا                   

بيـت حلـم الـذي يـسعى إىل اجلمـع      ، وتقـيم تعاونـا مـع مركـز الـسالم ب         )مركز ثالـث يف العـراق     
ــني ــات         ب ــني الثقاف ــوار ب ــة ح ــسلمات، إلقام ــسيحيات وم ــرائيليات، م ــسطينيات وإس ــساء فل ن
 .األديان وبني
لتعزيز السالم واألمن الدوليني من خـالل تكثيـف اجلهـود املبذولـة مـن أجـل إشـراك                   و - ٥٤

  اليونـسكو أجـرت ملصلحة املتعددين يف احلوار بني احلضارات والثقافات والشعوب،       أصحاب ا 
 هنج واسع النطـاق     إعداد هبدف   احملتملنيمشاورات مع عدد من الشركاء واملنظمات احلاليني و       

ويف هــذا الــسياق، .  اختــاذ إجــراءات مــشتركة وإقامــة شــراكاتة إمكانيــوتبيــان مــدىوشــامل 
التعلـيم مـن أجـل التفـاهم واحلـوار      ” بـشأن موضـوع  م مـؤمتر دويل     ستشارك اليونسكو يف تنظي   

 ٢٠٠٨أكتـوبر  / تستـضيفه احلكومـة الدامنركيـة يف كوبنـهاغن يف تـشرين األول      “بني الثقافـات  
يف الربــاط بــشأن تعزيــز احلــوار بــني  الــذي ُعقــد كمتابعــة ملــؤمتر أصــحاب املــصلحة املتعــددين  

، والــذي عقــد يف الربــاط يف  ســة ومــستدامةالثقافــات واحلــضارات مــن خــالل مبــادرات ملمو 
 .٢٠٠٥ عام
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كما تعّهدت اليونسكو بتعزيز احلوار بني الزعمـاء الـسياسيني يف بلـدان جنـوب شـرق                - ٥٥
 علــى التعــاون تقــوم رؤيــة مــشتركة للمــستقبل لتكــوينأوروبــا يف إطــار اجلهــود الــيت يبــذلوهنا  

جتماعــات اإلقليميــة يف أوهريــد تنظــيم سلــسلة مــن االلوقــدمت اليونــسكو املــساعدة . الــدويل
) ٢٠٠٥(ببلغاريـا   وفارنـا   ) ٢٠٠٤(وتريانـا   ) ٢٠٠٣(مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة      

يونيـــه /حزيـــران(وأثينـــا ) ٢٠٠٧يونيـــه /حزيـــران(وبوخارســـت ) ٢٠٠٦(بكرواتيـــا وأوباتيـــا 
وبــا  اعتمــد رؤســاء الــدول وغريهــم مــن زعمــاء منطقــة جنــوب شــرق أور،ويف أثينــا). ٢٠٠٨

دور الطـرق واملـسالك واملمـرات الثقافيـة كمنتـديات للتعـاون             ”د علـى    إعالن أثينا الـذي يـشد     
كوسـيلة  ‘ الطـرق املائيـة الثقافيـة     ’ جمموعة من املـشاريع املـشتركة بـشأن          وضعاإلقليمي ويتوقع   

ــسالم يف ســتقرار ال ا إحــاللللمــسامهة يف ــةوال ــادرة مــن العمــل    . “املنطق ــستفيد هــذه املب وست
وتعزيـز   يف جنـوب شـرق أوروبـا         “املمـرات الثقافيـة   ”إعداد مبادرة متعلقة بـ     من أجل    اجلاري
 ،لتراث املادي وغري املادي يف املنطقـة بـصفته عـامال ال ُيقـدَّر بـثمن مـن عوامـل التنميـة                     مكانة ا 

 .وذلك ليس فقط على الصعيد الثقايف بل أيضا على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي
نــسكو أيــضا يف إعــداد اســتراتيجية األمــني العــام لألمــم املتحــدة ملكافحــة وتــشارك اليو - ٥٦

ــسهم فيهــ  ــة مبكافحــة      ااإلرهــاب وت ــشتركة بــني الوكــاالت املعني ــة العمــل امل  ضــمن إطــار فرق
 استراتيجية األمم املتحدة الـشاملة ملكافحـة اإلرهـاب      بشأن ٦٠٠/٢٨٨يف قرارها   و. اإلرهاب

 تشجيع احلـوار ومنـع      يتمثل يف أساسي يف خطة العمل،      دوربليونسكو  خصت اجلمعية العامة ا   
نميــة البــشرية مــن خــالل احلــوار    والعــدل والت، املعتقــدات الدينيــة وتعزيــز ثقافــة الــسالم  حتقــري
 فرقـــة العمـــل املعنيـــة وشـــاركت اليونـــسكو، بـــصفتها عـــضوا يف. األديـــان واحلـــضارات بـــني

ارك يف أفرقـة العمـل   ة املـذكورة وتـش  يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب، يف اجتمـاعني للفرقـ           بالتنفيذ
التطــرف؛ ومكافحــة اســتخدام اإلنترنــت و  الراديكاليــةالرتاعــات وحلــها؛ ومعاجلــة املعنيــة مبنــع
 .إرهابية ألغراض

تنفيـذ  التعـاون يف   منظمـة الـصحة العامليـة يف        وويشترك برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           - ٥٧
 للعنـف املـسلّح مـن خـالل     بفعاليـة تعزيـز التـصدي   برنامج منع العنف املسلّح، الذي يسعى إىل     

وأُجنـزت املرحلـة    . العنف وطبيعته وآثاره  هذا  إقامة حوار دويل مستند إىل فهم واضح ألسباب         
ــام      ــن ع ــصف األول م ــشطة خــالل الن ــضمنت عمــال  ٢٠٠٧األوىل مــن األن ــا وت ــى معياري  عل
 .الصعيد العاملي وعمال قطريا يف الربازيل وسان سلفادور

 
 دور اجملتمع املدين -ثا ثال 

تشجع اليونسكو اجملتمع املدين على تعزيز جهوده من أجل الترويج لثقافة الـسالم مـن                - ٥٨
جنـوب  (نحـت هـذا العـام ملعهـد العدالـة واملـصاحلة             خالل جـائزة التعلـيم ألجـل الـسالم الـيت مُ           
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الل التعلــيم، ويف  يف إحــالل املــصاحلة املــستدامة مــن خــغــري العاديــةتقــديرا جلهــوده ”) أفريقيــا
م حفــل تــسليم اجلــائزة يف مقــر اليونــسكو يف اقُيوســ. “ يف أفريقيــاممعاجلــة حــاالت الظلــم العــا

  يف بوشـر كما  .  يف إطار االحتفاالت باليوم الدويل للسلم      ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٨باريس يف   
ميـة   تعزيـز شـبكة مـن املنظمـات غـري احلكو            املـساعدة يف    مشروع هـادف إىل    ٢٠٠٨مايو  /أيار
ــربى      االن ــبحريات الكـ ــة الـ ــسالم يف منطقـ ــاء الـ ــسويتها وبنـ ــات وتـ ــع الرتاعـ ــال منـ ــطة يف جمـ شـ

 .األفريقي والقرن
يف أوســاط الــشباب، قــّدمت اليونــسكو املــساعدة   ثقافــة الــسالمبتعزيــزويف مــا يتعلــق  - ٥٩

 مدريـد، (لعقد الدورات اليت نظمها الشباب خالل املنتدى السنوي األول لتحالف احلضارات            
 يتـضمن مـوارد للـشباب       علـى اإلنترنـت   ، وهي بصدد إعداد موقـع       )٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 

كمـا نظمـت اليونـسكو أو شـاركت يف تنظـيم مخـسة منتـديات                . بشأن احلوار بني احلـضارات    
 / بـشأن مـسائل ذات صـلة ببنـاء الـسالم، ويف متـوز              ٢٠٠٧-٢٠٠٦ الفتـرة إقليمية للشباب يف    

ف، بولنـدا، مـؤمتر بـشأن التعلـيم املتعـدد الثقافـات والتعلـيم مـن                 فـروكال يف   ُنظم   ٢٠٠٧يوليه  
 بلــدا ملناقــشة ٢٨ ضــّم مــدربني للــشباب وعمــاال وناشــطني مــن الوطنيــةأجــل الــسالم والتربيــة 

كــأداة  الوطنيــةكيفيــة اســتخدام التعلــيم املتعــدد الثقافــات والتعلــيم مــن أجــل الــسالم والتربيــة    
 .إلحداث تغيري إجيايب

ليونـسكو بتيـسري االتـصال وتـشجيع احلـوار بـني        التابعـة ل   شبكة اللجان الوطنيـة      وتقوم - ٦٠
وجمموعات املثقفني واملتخصصني يف كـل بلـد إلقامـة حتالفـات وتوسـيع نطـاق             الدول األعضاء   

أنــشطة اليونــسكو يف كــل دولــة عــضو، وهــي تــساهم بــشكل كــبري يف حتقيــق أهــداف املنظمــة 
 .من الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطينوإعداد براجمها وتنفيذها على كل 

وعقــد موئــل األمــم املتحــدة واليونيــسيف اجتماعــا مــن أجــل الــسالم يف مقــر األمــم       - ٦١
 إلقنـاع الـشباب الكـيين باالضـطالع بـدور سـفراء       ٢٠٠٨فربايـر  /املتحـدة يف نـريويب يف شـباط   

 شـاب مـن     ٧٠٠  حـوايل  وشارك يف االجتمـاع   . ستقرارالسالم يف بلدهم الذي يسوده عدم اال      
خمتلف أحناء نريويب ملناقشة سبل التـأثري يف نظـرائهم لتفـادي أعمـال العنـف واالضـطالع بـدور                    

وكـان موئـل األمـم املتحـدة أيـضا إحـدى اجلهـات الرئيـسية الراعيـة لألسـبوع                    . سفراء الـسالم  
ن الكينيـة   الوطين ملنع العنف بني الشباب، وهو جزء من أنشطة املشروع اهلادف إىل جعل املـد              

إطـار عمـل األمـم      أكثر أمنا والذي ُينفَّذ بتعاون مشترك بني حكومة كينيـا واألمـم املتحـدة يف                
 . لكينيااملتحدة للمساعدة اإلمنائية

شـبكة   يف إقامـة     صندوق األمم املتحدة للـسكان    ويف مجهورية إيران اإلسالمية، شارك       - ٦٢
تنـادي باملـساواة بـني اجلنـسني ومحايـة الـصحة            ممثلني عن اجملتمع املدين هي األوىل مـن نوعهـا،           
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مـع  صندوق   واصل الـ   )٢٠٠٠( ١٣٢٥قرار جملس األمن    وامتثاال ل . اإلجنابية للنساء والشابات  
شركائه الـوطنيني العمـل علـى إطـالق مبـادرات متمحـورة حـول اجملتمـع احمللـي لـتمكني املـرأة                   

مات الـيت تعـزز الـسالم واألمـن،         الفلسطينية من محاية نفسها مـن العنـف واالسـتفادة مـن اخلـد             
وأُنــشئ أيــضا حتــت إشــراف    . وبنــاء القــدرات املؤســسية للمنظمــات غــري احلكوميــة احملليــة      

الصندوق فريق مواضيعي تابع لألمم املتحدة معين بالشباب هبدف تعزيز التنسيق والتعاون بـني              
 .خمتلف كيانات األمم املتحدة العاملة من أجل الشباب الفلسطيين ومعه

 بالتعاون مع كيانات أخرى لألمـم املتحـدة ومـن           صندوق األمم املتحدة للسكان   وقام   - ٦٣
خالل مـشاريع ُتنفَّـذ مـع منظمـات غـري حكوميـة حمليـة، بتـدريب متطوعـات وموظفـات علـى                
ــدمي          ــى تق ــرأة وعل ــف ضــد امل ــار العن ــن آث ــالتخفيف م ــصلة ب ــات ذات ال ــيم املعلوم ــة تعم كيفي

ــة  ــشابات اخلــدمات النفــسية واالجتماعي ــضّم  .  وخــصوصا لل ــشئ احتــاد ي  منظمــة غــري  ١٦وأُن
ــة نــسائية ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة يف غــزة، وأُقيمــت شــبكة مــن       منظمــة غــري ٢٧حكومي

كما عقد الصندوق بالـشراكة مـع وزارة        ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥حكومية لتنفيذ قرار جملس األمن      
 .ع اجلنسشؤون املرأة مؤمترا وطنيا بشأن مكافحة العنف القائم على نو

 
 ترتيبات االتصاالت وبناء الشبكات -رابعا  

العقـد الـدويل لثقافـة الـسالم والالعنـف ألطفـال            ، مـن أجـل التوعيـة ب       اليونسكوقامت   - ٦٤
بتوزيـع برنـامج العمـل املتعلـق بثقافـة الـسالم خـالل انعقـاد املعـرض                ،  )٢٠١٠-٢٠٠١(العامل  

وتـوافرت أيـضا    .  زائـر  ١٣ ٠٠٠ ّمـه حـوايل    الـسالم يف بـاريس الـذي أ        الثالث ملبادرات الدويل  
نترنت، الـذي أنـشئ خـالل        موقع ثقافة السالم على اإل     معلومات عن املسامهات يف العقد على     

 ).٢٠٠٠(السنة الدولية لثقافة السالم 
 

 التوصياتاالستنتاجات و -خامسا  
تركيـز  األمم املتحدة وصـناديقها وبراجمهـا علـى مواصـلة           منظومة  ع وكاالت   ُتشجَّ - ٦٥

 .براجمها على األبعاد املختلفة لثقافة السالم، وخباصة على املستوى القطري
 :ما يلي على من جهتهاع الدول األعضاء جَّشوُت - ٦٦

 الـيت حتـثّ علـى البغـضاء،         الرسـائل  إلزالة   بذل املزيد من اجلهود التثقيفية     )أ( 
لوسائل التعليمية األخرى؛ من الكتب املدرسية واالسليب والتحيز  ،التعصبواملغالطات، و

 احلد األدىن من املعلومات بشأن الثقافـات واحلـضارات والـديانات الكـربى              توفريكفالة  لو
 يف العامل وفهمها؛
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حتــديث وتنقــيح الــسياسات الثقافيــة والتعليميــة لــتعكس هنجــا مــستندا إىل  )ب( 
 دامة؛حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف واحلوار بني الثقافات والتنمية املست

تنقــيح القــوانني والــسياسات الوطنيــة الــيت تنطــوي علــى متييــز ضــد املــرأة    )ج( 
واعتماد تشريعات ملكافحة العنف املرتيل واالجتـار بالنـساء والفتيـات والعنـف القـائم علـى         

 نوع اجلنس؛
 وال ســيما مــن   اثلإلنــ األعــضاء التناســلية    تــشويه  عــادة القــضاء علــى   )د( 
وبنــاء القــدرات الوطنيــة والعمــل علــى مــستوى    والــسياسيةاإلصــالحات القانونيــة لخــال

 اجملتمع احمللي؛
 كفالة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع اخلطط اإلمنائية الوطنية؛ )ه( 
توسيع نطاق استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكني الفتيات  )و( 

 االحتياجـات اخلاصـة مـن االسـتفادة         والنساء واملستبعدين والفقراء واملهّمـشني وأصـحاب      
 .من التعليم جبميع مستوياته ووسائله

 


