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  ٢٠١١الدورة املوضوعية لعام 
  ٢٠١١يوليه /متوز ٢٩-٤جنيف، 

  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٢البند 
  االستعراض الوزاري السنوي: اجلزء الرفيع املستوى

    
بيان مقدم من معهد التركيبات األرضية، وهو منظمة غري حكوميـة ذات مركـز                  

  واالجتماعياستشاري لدى اجمللس االقتصادي 
  

 مـن قـرار اجمللـس       ٣١ و   ٣٠تلقى األمني العام البيان التايل، وهو معمم وفقا للفقـرتني             
  .١٩٩٦/٣١االقتصادي واالجتماعي 

 
  

  *  E/2011/100.  
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  *بيان    
  التعليم من أجل اإلشراف العاملي مبا حيقق فائدة اجلميع    

ــذين حيــاولون فهــم األزمــتني االجتماع       ــدة يقــوم هبــا األشــخاص ال ــة مثــة حركــة متزاي ي
  :والبيئية يف عامل اليوم عن طريق

استبدال أشكال احلكم مـن أجـل مجيـع النـاس وبواسـطة مجيـع النـاس هبياكـل الـسلطة                       •  
  .غري املتكافئة

اإلشــراف علــى مثــرات الطبيعــة واجملتمــع حيــث يــستطيع اجلميــع الوصــول إىل املــوارد      •  
  ).بلمبا يف ذلك أجيال املستق(الالزمة لنموهم الفردي منوا كامال 

 مــن اإلعــالن ٢٦ و ٢١وهــذا التطــور يــشدد علــى ضــرورة التنفيــذ العــاملي للمــادتني     
وتؤكد هاتان املادتان على أن الشعب هو أساس سـلطة احلكومـة وأن            . العاملي حلقوق اإلنسان  

وهــذه احلقــوق ميكــن تنفيــذها  . مــن حــق النــاس التمتــع بالتنميــة الكاملــة للشخــصية اإلنــسانية  
ــالفهم الع  ــا ب ــستويات      ودعمه ــع امل ــا وتوضــيحها يف مجي ــد عليه ــا مت التأكي ــق للمــسائل إذا م مي

التعليميــة ابتــداء مــن التعلــيم االبتــدائي حــىت التعلــيم العــايل ويف مجيــع امليــادين ويف كــل وســائل  
  :وميكن أن يتحقق ذلك بالوسائل التالية. اإلعالم

  : مث فإنبالربهنة نظريا وعمليا على أن مجيع األشياء مترابطة ومن   - ١  
  ما يفعله اإلنسان بالنسبة لآلخرين يفعله بالنسبة لنفسه؛ ومن مث،  •  
  .فإن مثة حاجة إىل تطبيق مبدأ حتقيق الكسب للجميع يف كل وضع ويف كل عالقة  •  

ويقرر هذا املبدأ أن التحقيق الكامل للـذات والـسالم وبقـاء البـشرية هـي أمـور ممكنـة                      
  .ع ومن أجل الطبيعة ككلإذا ما عمل اجلميع لصاحل اجلمي

  :من خالل استحداث  - ٢  
التفكري العميق ومهارات االستماع اليت تتيح للفرد أن يرى ما وراء ما حيب وما ال حيـب                   •  

  .وكذلك االنسجام مع الطبيعة
  .ري البناءالتمكني للرد حبيث يصبح مسؤوال ومبدعا وفعاال يف تنفيذ التغي  •  
  .أدوات للتسوية السلمية للمنازعات وللتواصل الفعال  •  

 
  

 .يصدر هذا البيان بدون حترير رمسي  *  
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وسائل لتزويد احلكومات على مجيع املستويات وتزويد األمم املتحدة باألفكار البنـاءة              •  
  .عن احتياجات الناس واحللول املبدعة لتلبيتها

 املؤســسات وينبغــي إتاحــة طــرق التــدريس واملــواد واملنــاهج الدراســية املناســبة جلميــع    
  ).اليونسكو(التعليمية من خالل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

ومن شأن هذا الربنامج التعليمي أن يتيح للناس يف كل مكان اإلشراف احلساس علـى               
كمـا أنـه ميكـن      . املوارد الطبيعية املشتركة مثل املاء واألرض والتنوع البيولوجي لـصاحل اجلميـع           

ــن   تقاســم املــوارد االجتماعيــة والثقافيــة واملعلوماتيــة مــن خــالل بنــوك املعلومــات         اجلميــع م
  .واإلنترنت وغريها ووضع أساس قوي جملتمع عاملي يعمل لصاحل اجلميع
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