الربانمج املشروح

املؤمتر الدويل الرفيع املستوى
ونغّي معا"
"التعليم من أجل سيادة القانون :نلهم رِ
 ٧تشرين األول/أكتوبر  ،٢٠١٩فيينا
يبدأ بناء ثقافة احرتام القانون مبشاركة اجليل القادم ،وبتزويد األطفال والشباب ابملعارف والقيم واملهارات الالزمة لتمكينهم من
أقرته
توجيه اجملتمع حنو األفضل .ويف إعالن الدوحة ،الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،و َّ
اجلمعية العامة الحقا يف قرارها َّ ،174/70
أكدت الدول األعضاء أن توفري التعليم ضرورة أساسية ملنع اجلرمية وترسيخ سيادة
القانون وحقوق اإلنسان .وهكذاُ ،وضع التعليم يف صميم ما تبذله األمم املتحدة من جهود رامية إىل منع اجلرمية ،وما تضطلع
به من عمل من أجل بناء جمتمعات قوية وقادرة على الصمود .ومن الناحية التنفيذية ،وفَّر هذا النهج اجلديد األساس الالزم
لوضع مبادرة "التعليم من أجل العدالة" (املبادرة) ،وهي أحد مكوانت الربانمج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة التابع ملكتب األمم
ِّ
ابملخدرات واجلرمية (املكتب).
املتحدة املعين
ويتمثَّل اهلدف من تنظيم هذا احلدث يف إاتحة الفرصة أمام اجملتمع الدويل ملناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعليم من
أجل سيادة القانون ،وخصوصا من خالل ُنُج وأنشطة تعليمية متنوعة ومبتكرة .وابإلضافة إىل ذلك ،سيسلِّط احلدث الضوء
على أمثلة إجيابية للشراكات والتعاون بني قطاعات ِّ
متعددة .وعلى وجه التحديد ،يستهدف احلدث حتقيق ثالثة أهداف رئيسية
هي:
’ ‘1تسليط الضوء على أمهية االستثمار يف األطفال والشباب وتعليمهم يف جمال سيادة القانون ،وكيف ميكن لذلك أن جيعل
العامل أكثر أمنا من اجلرمية والفساد والعنف؛
’ ‘2إاتحة منرب لتبادل املمارسات اجليدة بني جمموعة متنوعة من اجلهات املعنية ،مثل ِّ
مقرري السياسات وممثلي وزارات التعليم
والعدل والداخلية ،واملعلمني وممثلي املؤسسات التعليمية واجلامعات واألوساط األكادميية واملنظمات غري احلكومية
َّ
ستتمكن هذه اجلهات املعنية من اختاذ
ومنظومة األمم املتحدة والقطاع اخلاص .ومن خالل هذه التبادالت الدينامية،
وتنوعا يف تعزيز التعليم يف جمال سيادة القانون ودعم تنفيذ خطة التنمية
قرارات مشرتكة هتدف إىل اتباع نج أكثر مشوال ُّ
املستدامة؛
’ ‘3متكني املعلمني من إدماج املواضيع املتعلقة بسيادة القانون يف مناهجهم وفصوهلم الدراسية يف مراحل التعليم االبتدائي
والثانوي واجلامعي.
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اجلمهور املستهدف:
•

الشخصيات الرفيعة املستوى من مقرري السياسات وممثلي الدول األعضاء (وزارات التعليم أو العدل أو الداخلية)؛

•

ممثلو املؤسسات التعليمية (مراحل التعليم االبتدائي والثانوي واجلامعي) واألوساط األكادميية؛

•

املعلمون؛

•

املؤسسات الشريكة للمبادرة؛

•

القطاع اخلاص؛

•

منظمات اجملتمع املدين.

مبادرة "التعليم من أجل العدالة" التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين ابملخ ِردرات واجلرمية

مبادرة "التعليم من أجل العدالة" مبادرة تعليمية مبتكرة وشاملة هتدف إىل بناء قدرات املعلمني لتمكينهم من تزويد الطالب
بفهم أفضل للمسائل اليت ميكن أن ِّ
تقوض سيادة القانون وكذلك القدرة على معاجلتها .وتسعى املبادرة إىل حتقيق هذه األهداف
عن طريق وضع وتعميم أنشطة ومواد تعليمية تتناول منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وغريها من املسائل املتصلة بسيادة القانون عرب
مراحل التعليم االبتدائي والثانوي واجلامعي.
وبوجه عام ،يتمثَّل هدف املبادرة يف متكني أفراد اجليل القادم من أن يصبحوا مواطنني عامليني يسرتشدون ببوصلة معنوية وأخالقية
سليمة ،وعلى استعداد ملواجهة التحدايت العاملية املتعلقة بسيادة القانون .وبغية حتقيق ذلك ،وضع املكتب ،ضمن إطار املبادرة
وابلتعاون مع شركائه ،أدوات ومواد متنوعة ملراحل التعليم االبتدائي والثانوي واجلامعي .وهتدف هذه األدوات إىل متكني املعلمني
من تعزيز سيادة القانون من خالل تدريس طالهبم (يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي واجلامعي).
ويف املرحلة االبتدائية ،ينصب الرتكيز على تعزيز قِّيَم مثل تقبُّل اآلخر واإلنصاف والنزاهة واالحرتام وتدريسها للطالب .وابإلضافة
إىل ذلك ،تُسهم املواد التعليمية املعدَّة يف إطار املبادرة يف بناء املهارات األساسية الالزمة للتصدي لإلجرام والعنف على حنو
متكيِّف مع الظروف ،وكذلك يف استبانة املعضالت املعنوية أو املعضالت األخالقية البسيطة وإجياد حل هلا .وتشمل األمثلة
على هذه املواد واملوارد التعليمية ألعااب ومقاطع فيديو وأدوات يستعملها املعلِّمون يف الصفوف الدراسية مثل سلسلة الرسوم
املتحركة "الزروبيون" (" )"The Zorbsاليت حتكي قصة كوكب خيايل وسكانه الذين َّ
يتمكنون من التغلُّب على طائفة من
التحدايت بفضل شىت القيم واملهارات األساسية اليت ِّ
تروج هلا املبادرة .وتشمل األمثلة األخرى لعبة على األجهزة احملمولة تُسمى
"تشوكا" تتناول العنف ضد النساء ،وكتاب "حديقة احليوان على شبكة اإلنرتنت" ،وهو كتاب عن السالمة على اإلنرتنت
ألطفال املرحلة االبتدائية.
وابإلضافة إىل ذلك ،تنتج املبادرة ملرحلة التعليم الثانوي مواد تعليمية تفاعلية ميكن ملعلمي املدارس الثانوية استخدامها يف تعزيز
استيعاب الطالب للمفاهيم األساسية اليت تقع يف صميم جماالت والية املكتب .وتشمل األمثلة على األدوات اليت
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أنتجتها املبادرة ألعااب لوحية وألعااب رقمية هتدف إىل تعزيز سيادة القانون .وترتاوح األدوات األخرى بني مقاطع فيديو تعليمية
مصورة تتناول الفساد و ِّ
االّتار ابألشخاص واإلرهاب.
بشأن املواضيع اليت يُعىن هبا املكتب وأدلَّة للمعلمني وسلسلة قصص َّ
وتشمل األدوات التعليمية األخرى اليت وضعتها املبادرة الدليل املرجعي بشأن حماكاة منوذج األمم املتحدة .ومن خالل هذه املواد،
ِّ
متكن املبادرة طالب املرحلة الثانوية عن طريق تزويدهم ابملعارف بشأن املسائل املتعلقة بسيادة القانون اليت حتيط هبم ،وهو ما
ِّ
ميكنهم من تعزيز سيادة القانون يف جمتمعاهتم احمللية.
ويهدف العمل ا لذي تضطلع به املبادرة يف مرحلة التعليم اجلامعي إىل دعم احملاضرين هبدف زايدة قدرهتم على تناول املسائل
املتعلقة بسيادة القانون .وتشمل هذه املسائل ما يلي :النزاهة واألخالقيات ،ومكافحة الفساد ،ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
االّتار ابألسلحة النارية ،و ِّ
واجلرمية املنظَّمة ،واجلرمية السيربانية ،و ِّ
االّتار ابألشخاص وهتريب املهاجرين ،واجلرائم املتعلقة ابألحياء
الربية والغاابت ومصائد األمساك ،ومكافحة اإلرهاب .وقد أسهم عدَّة مئات من األكادمييني من أكثر من
املستعرضة من األقران ،واختبار خمتلف النمائط يف جامعاهتم ومؤسسات
 ٥٥0جامعة يف إعداد سالسل النمائط اجلامعية التسع
َ
التعليم العايل اليت يعملون لديها .ويف اجملموع ،أ َّ
ُعد أكثر من  4 000صفحة من املواد
املستعرضة من األقران ،وهي متاحة جماانً
َ
وعقد أكثر من  100اجتماع ألفرقة خرباء ومؤمتر ودورة مدرسية صيفية وغري ذلك من
على املوقع الشبكي اخلاص ابملبادرةُ .
األنشطة بغية التواصل مع حماضرين وأكادمييني من مجيع أحناء العامل هبدف حتقيق ما يلي ‘1’ :إطالعهم على األدوات واملواد
التعليمية اليت أعدَّهتا املبادرة واإلسهام يف إنتاج أدوات ومواد تعليمية أخرى؛ ’ ‘2تيسري إنشاء شبكة من احملاضرين الذين ِّ
يدرسون
يف هذا اجملال ودعمها؛ ’ ‘3دعم األكادمييني الشباب من البلدان النامية الذين ُجيرون حبواث بشأن املواضيع املتعلقة بسيادة القانون
من أجل متكينهم من املشاركة يف املؤمترات ذات الصلة.
وسيبين املؤمتر الرفيع املستوى على النتائج املتحققة حىت اآلن فيما يتعلق ابستخدام التعليم كأداة لتعزيز سيادة القانون يف مجيع
أحناء العامل .ويسعى املؤمتر إىل مواصلة اإلسهام يف احلوار الدويل بشأن اجلوانب السياساتية والعملية املتصلة بدعم الدول األعضاء
يف الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب هذا اجلزء من اتفاق الدوحة ،وخصوصا يف سياق الصكوك الدولية القائمة مثل خطة التنمية املستدامة
لعام  )1(،2030وكذلك القرارات واالسرتاتيجيات املتعلقة ابلشباب داخل األمم املتحدة.
وسيُنظَّم هذا احلدث املعين ِّ
مبقرري السياسات ،والذي سيستغرق يوما واحدا ،يف أربعة أجزاء خمتلفة ،مبا يف ذلك جلسة افتتاحية
رفيعة املستوى .وخالل اليوم ،ستُتاح للمشاركني فرصة االستماع إىل املزيد عن إطار التعليم يف جمال سيادة القانون وترسيخ ثقافة
احرتام القانون وما يتَّصل بذلك من أوجه ترابط وشراكات وحمتوى وطرائق مستخدمة ،وكذلك وجهات نظر من مناطق ومنظمات
خمتلفة ،ومن الشباب.

__________

(.A/RES/70/1 )1
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اجللسة االفتتاحية الرفيعة املستوى
هبدف التمهيد للمناقشات اليت ستُجرى خالل اليوم ،سيُقدَّم اإلطار الدويل للتعليم يف جمال سيادة القانون خالل اجللسة االفتتاحية
الرفيعة املستوى ،مبا يف ذلك أمهيته وفائدته للدول األعضاء وللمجتمع الدويل .وإعالن الدوحة( )2هو أول وثيقة سياسية تعتمدها الدول
األعضاء يف األمم املتحدة تربط حتديدا بني التعليم ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وجوانب أخرى متعلقة بسيادة القانون .كما يُعترب
هاما ،وهو ميهد الطريق أمام حت ُّوالت هامة يف خطة التنمية
اإلعالن أحد أهم الواثئق اليت اعتُمدت يف عام  201٥الذي ميثل معلماً ًّ
املستدامة ،وكذلك فيما يتصل مبشاركة الشباب .وبعد أشهر من اعتماد اإلعالن ،اعتمدت اجلمعية العامة خطة التنمية املستدامة لعام
 ،2030واعتمد جملس األمن قراره  – )3(22٥0وهو القرار املواضيعي األول بشأن الشباب والسالم واألمن.
ويف إطار التحضريات هلذا املؤمتر الرفيع املستوى ،أجرت مبادرة "التعليم من أجل العدالة" مسابقة هبدف االستماع ألصوات الشباب
ودعي املشاركون إىل عرض وسائل خمتلفة ميكن للشباب من
يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي واجلامعي بشأن هذه املسائلُ .
خالهلا أن ِّ
يعززوا سيادة القانون وأن يتبادلوا ّتارهبم وتطلعاهتم وأفكارهم بشأن الصالت بني التعليم وسيادة القانون.
ومن مثَّ ،تسعى اجللسة االفتتاحية الرفيعة املستوى إىل معاجلة املسائل التالية:
•

ما هو اإلطار الدويل للتعليم يف جمال سيادة القانون؟

•

كيف ميكن للمكتب ،من خالل الربانمج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة ،أن يدعم ترسيخ ثقافة احرتام القانون يف مراحل
التعليم االبتدائي والثانوي واجلامعي؟

•

كيف يضمن إدماج املسائل املتعلقة بسيادة القانون جودة التعليم ويساعد يف دعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة لعام
 2030وخطة التعليم لعام 2030؟

•

كيف ميكن للتعليم من أجل سيادة القانون أن يعزز املشاركة اجملدية للشباب يف ترسيخ ثقافة احرتام القانون ،ويف الوقت
نفسه ،أن يستفيد من رؤيتهم وطاقتهم وإبداعهم؟

__________

(.A/RES/70/174 )2
(.S/RES/2250(2015) )3
4

اجللسة األوىل  -التطبيق العملي :الربط بني هديف التنمية املستدامة  4و ١6من أجل جعل
العامل أكثر أمنا من اجلرمية
أقرت الدول األعضاء ،ابعتمادها خلطة التنمية املستدامة لعام  ،2030أبن أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر والغاايت
َّ
املتفرعة عنها ،وعددها  169غاية ،ميكن أن تكون مرتابطة  -بل هي مرتابطة ابلفعل" :وترتبط األهداف والغاايت اجلديدة
( )4
بروابط عميقة فيما بينها وتشرتك يف عناصر عديدة ،ممَّا يعكس النهج املتكامل الذي َّقرران اتباعه".
ومن األمثلة الرئيسية على هذا الرتابط الذي حيظى ابعرتاف أكيد يف إعالن الدوحة أن اجملتمعات املساملة والعادلة واملؤسسات
القوية تُ ُّ
عد ضرورية لتحقيق التنمية املستدامة .ويُسلِّط اهلدف  16من أهداف التنمية املستدامة الضوء على أمهية التشجيع على
همش فيها أحد ،وإاتحة إمكانية وصول اجلميع إىل العدالة ،وبناء مؤسسات فعَّالة وخاضعة للمساءلة
إقامة جمتمعات مساملة ال يُ َّ
وشاملة للجميع على مجيع املستوايت .ومن مثَّ ،ميكن اعتبار اهلدف  16من بني "العوامل التمكينية" اليت تنطوي عليها خطة
التنمية املستدامة لعام  .2030وبعبارة أخرى ،يُعترب اهلدف  16أساسيا لتحقيق أهداف وغاايت أخرى .وقد أُعيد التشديد
على ذلك خالل اجتماع فريق اخلرباء بشأن اهلدف  16من أهداف التنمية املستدامة الذي ُعقد يف إطار التحضري للمنتدى
( )٥
السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة لعام .2019
ويف الوقت نفسه ،يُوصف اهلدف  4من أهداف التنمية املستدامة أيضا أبنَّه عنصر أساسي يف تعزيز التنمية املستدامة .ووفقا
الجتماع فريق اخلرباء بشأن اهلدف  4من أهداف التنمية املستدامة الذي ُعقد يف إطار التحضري للمنتدى السياسي الرفيع
املستوى املعين ابلتنمية املستدامة لعام َّ ،2019
فإن التعليم "يؤدي دورا أساسيا يف بناء جمتمعات مستدامة وشاملة للجميع وقادرة
على الصمود ،وله روابط متبادلة مع مجيع األهداف األخرى يف خطة التنمية املستدامة لعام  2030تقريبا )6(".وكان إعالن
أقر هبذه الروابط وأهاب ابلدول األعضاء أن تُدمج
الدوحة ،حىت قبل اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  2030رمسيا ،قد َّ
( )7
اجلوانب املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وسائر جوانب سيادة القانون يف النظم التعليمية.
واخلالصة أن اهلدفني  4و 16من أهداف التنمية املستدامة يعزز كل منهما اآلخر ،ومها أيضا من بني العوامل التمكينية الرئيسية
لتحقيق أهداف وغاايت أخرى يف خطة التنمية املستدامة لعام  .2030ومن مثَّ ،تسعى اجللسة األوىل إىل تبادل وجهات النظر
واألمثلة على الرتابط بني اهلدفني ،ومعاجلة املسائل التالية:
•

ملاذا يُ ُّ
عد تثقيف األطفال القائم على القيم وتدريس املسائل املتعلقة بسيادة القانون من بني األمور اهلامة لدعم اجلهود
الرامية إىل املضي قدما يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة؟

__________

( ،A/RES/70/1 )4الفقرة .17
( )٥ميكن االطالع على موجز للرسائل الرئيسية املنبثقة عن اجتماع فريق اخلرباء بشأن اهلدف  16من أهداف التنمية املستدامة على الرابط:

.https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23814SDG_16_MAIN_SUMMARY_SDG_Conference_Rome_May2019.pdf
( )6ميكن االطالع على موجز للرسائل الرئيسية املنبثقة عن اجتماع فريق اخلرباء بشأن اهلدف  4من أهداف التنمية املستدامة على الرابط:
.https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367491?posInSet=1&queryId=09e27755-8221-4940-be9a-5b43bdf99f58
( ،A/RES/70/174 )7الفقرة .7
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•

كيف ميكن للتثقيف من أجل سيادة القانون أن ِّ
يقرب األطفال والشباب أكثر من بلوغ اهلدف  16من أهداف
التنمية املستدامة وما يتصل به من أهداف أخرى يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030؟

•

ما هو دور مؤسسات التعليم العايل يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،وخصوصا اهلدف  16منها؟

•

كيف ميكن لألوساط األكادميية و/أو اجلهات املعنية األخرى أن تسهم يف حتديد أوجه التآزر بني اهلدفني  4و 16من
أهداف التنمية املستدامة؟

اجللسة الثانية " -احلوار" و"بناء اجلسور" من أجل سيادة القانون :هُنهج شاملة لبناء ثقافة
احرتام القانون
أقر اجتماعا فريقي اخلرباء بشأن اهلدفني  4و 16من أهداف التنمية املستدامة ،اللذان ُعقدا يف إطار التحضري للمنتدى السياسي
َّ
الرفيع املستوى لعام  ،2019أبن هناك قطاعات حمددة ،يف سياق التنمية املستدامة ،متيل بدرجة كبرية إىل العمل مبعزل عن غريها.
ويعتمد النهوض ابلتنمية املستدامة على حتويل الرتابط الذي تنطوي عليه خطة التنمية املستدامة لعام  2030إىل حقيقة واقعة.
وابملثل ،يعتمد تنفيذ إعالن الدوحة على التعاون الوثيق والتآزر القوي بني قطاعي التعليم ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتصل
ابلتزام الدول األعضاء بتعزيز سيادة القانون من خالل التعليم .وستسلِّط اجللسة الضوء أيضا على أمهية الشراكات والتعاون بني
قطاعات متعددة من أجل دعم التعليم ،وهو ما يؤدي إىل بروز جيل من املواطنني الذين يسامهون يف جمتمعاهتم ويتحلون ابملسؤولية
األخالقية ،ويُسهم يف النهوض بتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030وخصوصا األهداف  4و 16و 17من أهداف
التنمية املستدامة.
وعلى الرغم من ميل القطاعات احلكومية إىل العمل مبعزل عن بعضها البعض ،إال أن هناك أمثلة وممارسات جيدة مستمدَّة من
شراكات انجحة بني قطاع التعليم وقطاعات حكومية أخرى مسؤولة عن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وجوانب أخرى متعلقة بسيادة
القانون .وختتلف هذه األمثلة ابختالف البلد واملنطقة ،ولكنَّها كثريا ما تشمل مبادرات مثل التقريب بني أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون
واملدارس .وتنفذ بعض الدول أنشطة تعليمية مجاعية من قبيل املسابقات الوطنية لكتابة املقاالت عن املواضيع املتعلقة بسيادة القانون،
()8
يف حني َّاختذت دول أخرى تدابري حمدَّدة هبدف إدراج مواضيع مثل مكافحة الفساد والشفافية والنزاهة يف املناهج الدراسية الوطنية.
وابإلضافة إىل ذلك ،تُعترب اجلامعات من اجلهات الفاعلة الرئيسية يف إعداد املمارسني والقادة اجلدد يف جمال منع اجلرمية والعدالة
اجلنائية ،وكذلك يف تزويد ِّ
مقرري السياسات ابلبحوث والدعم القائم على األدلة.
واملناظرون املشاركون يف هذه اجللسة مدعوون إىل تبادل أفكارهم وّتارهبم اليت تسلِّط الضوء على التعاون بني اجلهات
املعنية املختلفة (مثل املمارسني يف جمال العدالة اجلنائية ،وأجهزة إنفاذ القانون ،واملعلمني ،واملنظمات الدولية ،والقطاع اخلاص)،
وعلى كيفية تعزيز هذا التعاون من أجل دعم اجلهود اجليدة التنسيق واملتعددة القطاعات الرامية إىل تعزيز سيادة القانون وترسيخ
__________

( )8وفقا للمادة  13من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد .انظر مثال .CAC/COSP/WG.4/2017/4
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شجع املتكلمون بوجه خاص على أن ينظروا إىل التعليم ابعتباره
ثقافة احرتام القانون على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل .ويُ َّ
أداة ِّ
تكمل خمتلف اجلهود الرامية إىل منع اجلرمية والعنف والفساد ،وأن يتبادلوا األمثلة والتجارب ذات الصلة يف هذا الصدد.
وتدعو هذه اجللسة املشاركني إىل التفكري يف األسئلة التالية:
•

ما هي السبل اليت ميكن من خالهلا للممارسني يف جمال إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية أن يتعاونوا مع املعلمني من أجل
تعزيز سيادة القانون؟

•

ما هي التحدايت والفرص الرئيسية اليت يواجهها القطاعان يف تعزيز سيادة القانون من خالل التعليم؟

•

ما هي املمارسات اجليدة فيما يتعلق إبشراك ِّ
مقرري السياسات واملمارسني يف جمال العدالة اجلنائية واملعلمني واألكادمييني
والشباب يف العمل معا من أجل تعزيز سيادة القانون؟

اجللسة الثالثة  -هُنهج مبتكرة لتعزيز سيادة القانون من خالل التعليم :ممارسات جيدة من مجيع
أحناء العامل
يتوقَّف التنفيذ الناجح للنُّ ُهج التعليمية الرامية إىل تعزيز سيادة القانون على االستخدام املتوازن للطرائق املبتكرة يف قطاعات التعليم
النظامي وغري النظامي وغري الرمسي )9(.وتضع وزارات التعليم مناهج التعليم النظامي ملرحليت التعليم االبتدائي والثانوي مركزاي ،أو
تضعها كياانت دون وطنية يف إطار التوجيهات اليت تضعها وزارات التعليم .وابإلضافة إىل ذلك ،ويف إطار قطاعي التعلُّم غري
النظامي وغري الرمسي ،تتوىل جهات معنية خمتلفة أيضا تنفيذ أنشطة تعليم وتوعية هتدف إىل تعزيز سيادة القانون وترسيخ ثقافة
احرتام القانون .وبناء على ذلك ،تسعى األدوات اليت ُوضعت يف إطار املبادرة إىل تكميل اجلهود اإلقليمية والوطنية واحمللية
املبذولة يف جمال التعليم عن طريق تلبية احتياجات خمتلف اجلهات املعنية والتفضيالت التعليمية واألولوايت احمللية.
التغري الذي يعيش العامل يف ظلِّه
وتضطلع اجلامعات (وسائر مؤسسات التعليم العايل) بدور ابلغ األمهية يف النظام العاملي السريع ُّ
اليوم ،والذي تقوده على حنو متزايد املعارف واملعلومات واالبتكار واألفكار .وحيل رأس املال املعريف حمل املوارد األخرى بوصفه
احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي ،يف حني أصبح التعليم ِّ
يشكل على حنو متزايد األساس الذي تقوم عليه رفاهية األفراد واحلراك
االجتماعي .ومع ذلك ،وكما الحظ العديد من قادة التعليم العايل[ ،]1سيكون من قِّصر النظر احلد من نطاق الدور الذي يؤديه
__________

املوحد للتعليم لعام "( 2011إسكد َّ ،)"2011
فإن التعليم النظامي هو "تعليم مؤسسي ،مقصود ،وخمطَّط
( )9وفقا لتصنيف اليونسكو الدويل َّ
ِّ
عرف التعليم غري النظامي أيضا أبنَّه "تعليم
من خالل مؤسسات عامة وهيئات خاصة معرتف هبا ،وتشكل مبجملها جهاز التعليم النظامي يف البلد .ويُ َّ
ومصمم من قِّبل جهة ِّ
ِّ
مقدمة للتعليم .والسمة املميزة للتعليم غري النظامي هي أنه إضافة و/أو بديل و/أو مكمل للتعليم النظامي يف
مؤسسي ،مقصود َّ
ُّ
ُّ
متعمدة ،ولكنَّها ليست مؤسسية.
و
أ
مقصودة
م
ل
التع
من
"أشكال
أبنه
الرمسي
غري
م
ل
التع
ف
عر
ي
ا،
ري
أخ
و
احلياة".
مدى
على
نطاق عملية تعلُّم األفراد
َّ
ُ َّ
وهو ابلتايل أقل انتظاما واتساقا من التعليم النظامي أو غري النظامي .وميكن للتعلُّم غري الرمسي أن يشمل أنشطة تعلُّم حتصل ضمن األسرة ،ويف مكان
موجه ذاتيا أو أسراي أو اجتماعيا" .متاح على الرابط:
العمل ،ويف اجملتمع احمللي ،ويف احلياة اليومية على أساس َّ
.http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-ar.pdf
[ ]1انظر مثال خطاب درو فاوست ( ،)Drew Faustرئيس جامعة هارفارد ،بشأن "دور اجلامعة يف عامل ِّ
متغري"2010 ،
(" .)"The Role of the University in a Changing World
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التعليم العايل واعتباره هاما للتنمية االقتصادية ومصدرا لألفكار املبتكرة الرامية إىل حل املشاكل الراهنة فحسب .وبدال من ذلك،
ينبغي دعم مؤسسات التعليم العايل واالعرتاف هبا بوصفها أماكن ُمي َّكن فيها اجليل القادم ليخرج منه القادة املطلوبني من أجل
الغد .وهناك أمر يستوي يف األمهية مع الرخاء االقتصادي واالبتكار ،وهو وجود قادة يفهمون سيادة القانون واحلوكمة ،وكيف
ميكن التصدي للجرمية املنظَّمة واإلرهاب والفساد على حنو فعال.
وسوف تقدم اجللسة املواضيعية األخرية للمؤمتر الرفيع املستوى حملة عامة عن األساليب الناجحة والواعدة املستخدمة يف التعليم
من أجل سيادة القانون يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي واجلامعي.
وسوف يتناول املتكلمون من احلكومات واألوساط األكادميية واجلهات املعنية األخرى املسائل التالية:
•

كيف ميكن للمعلمني ترسيخ سيادة القانون يف األُطُر النظامية وغري النظامية وغري الرمسية ،وخصوصا يف مراحل التعليم
االبتدائي والثانوي؟

•

ما هي املمارسات اجليدة يف استخدام األساليب املبتكرة للتدريس يف جمال سيادة القانون؟

•

كيف ميكن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وسائر جوانب سيادة القانون يف املناهج الدراسية اجلامعية على حنو فعَّال؟

•

ما هو دور اجلامعات يف متكني و"إعداد" قادة الغد؟

معلومات بشأن األسئلة واألجوبة والبياانت
بعد كل حلقة نقاش ،ميكن ملمثلي الدول األعضاء واملشاركني أن يعلِّقوا على البياانت اليت أدىل هبا املناظرون والنقاط الرئيسية
اليت يتناولونا ،ولكن يُرجى منهم أال تتجاوز مداخالهتم  3دقائق .ونظرا لطبيعة احلدث وهيكل حلقات النقاش املختلفة ،ميكن
أن تُقدَّم البياانت الوطنية كتابيا ،وستتيحها األمانة على املوقع الشبكي التابع ملبادرة "التعليم من أجل العدالة".
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جدول أعمال
املؤمتر الرفيع املستوى

ونغّي معا"
"التعليم من أجل سيادة القانون :لنلهم رِ

الوقت

اجللسة

٩/5٠ - 8/3٠

التسجيل

 ١٠/45 - ١٠/٠٠اجللسة االفتتاحية الرفيعة املستوى

ِّ
ابملخدرات واجلرمية
يوري فيدوتوف ،املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين

اللواء الدكتور عبد هللا يوسف املال ،مستشار وزير الداخلية ورئيس جملس الوزراء ،دولة قطر
ممثلة للشباب من نيجرياي
مدير املناقشة :جون براندولينو ،مدير شعبة شؤون املعاهدات مبكتب األمم املتحدة املعين
ِّ
ابملخدرات واجلرمية

 ١٢/3٠ - ١٠/45اجللسة األوىل
التطبيق العملي :الربط بني هديف التنمية املستدامة  4و ١6من أجل جعل العامل أكثر أمنا
من اجلرمية
سعادة الدكتورة إيريس راوسكاال ،وزيرة التعليم والعلم والبحوث ،النمسا
سعادة السيد جونسون سكاجا ،عضو جملس الشيوخ الكيين عن نريويب ورئيس أعضاء
الربملان الشباب ،نريويب ،كينيا
الدكتورة هيليجي فانت الند ،األمينة العامة للرابطة الدولية للجامعات
سعادة الدكتور انفع عساف ،وكيل مساعد لوزير التعليم ،دولة فلسطني
سعادة السيد ريكاردو كاردوان ،وكيل وزارة التعليم ،السلفادور (سيتم التأكيد الحقاً)
مدير املناقشة :جون براندولينو ،مدير شعبة شؤون املعاهدات مبكتب األمم املتحدة املعين
ِّ
ابملخدرات واجلرمية
 ١4/٠٠ - ١٢/3٠اسرتاحة الغداء
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 ١5/١5 - ١4/٠٠اجللسة الثانية
"احلوار" و"بناء اجلسور" من أجل سيادة القانون :هُنهج شاملة لبناء ثقافة احرتام القانون
سعادة السيد أرانلدو بويسو ،وزير التعليم ،هوندوراس
السيدة ابتريسيا كولشريو ،منسقة األحباث والدراسات يف املنظومة اخلاصة حلماية األطفال
والشباب ،املكسيك
سعادة السيد يوشيميتسو ايماوتشي ،مساعد انئب وزير العدل ،وزارة العدل ،الياابن
السيد سامل العلي ،األمني العام املساعد للوقاية يف اهليئة العامة ملكافحة الفساد  ،دولة الكويت
مونيكا فرويلر ،كبرية املوظفني التنفيذيني ،مركز ابن كي-مون
مدير املناقشة :جان-لوك لومايو ،شعبة حتليل السياسات والشؤون العامة مبكتب األمم املتحدة
ِّ
ابملخدرات واجلرمية
املعين
 ١5/3٠ - ١5/١5اسرتاحة قصّية
 ١6/45 - ١5/3٠اجللسة الثالثة
هُنهج مبتكرة لتعزيز سيادة القانون من خالل التعليم :ممارسات جيدة من مجيع أحناء العامل
سعادة السيدة ماراي ايلدا ماريساي بينتو ،وكيلة وزارة العدل ،الربازيل
السيد عمر النعمة ،وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم اخلاص ،وزارة التعليم والتعليم العايل ،دولة قطر
سعادة الدكتورة زينب شنكايف ابجودو ،السيدة األوىل لوالية كييب ،نيجرياي
علي جيثا ،الرئيس وكبري املوظفني التنفيذيني ،استوديوهات "بيج ابد بو" ()Big Bad Boo
مديرة املناقشة :مونيكا فرويلر ،كبرية املوظفني التنفيذيني ،مركز ابن كي-مون
 ١٧/٠٠ - ١6/45املالحظات اخلتامية واختتام املؤمتر
السيد ماركو تشريا ،كبري موظفي الربامج واملنسق العاملي للربانمج العاملي لتنفيذ اعالن الدوحة
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