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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العشرون

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

  احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك 

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٠/٧  
  ٨/٤متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان : احلق يف التعليم    

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
، ومجيع قراراته األخرى ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٨/٤ قراره إذ يؤكد جمدداً   

، وإذ يذكِّر   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ؤرخ   امل ١٧/٣املتعلقة باحلق يف التعليم، وآخرها القرار       
  بالقرارات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع، 

 حق كل شخص يف التمتع حبق اإلنسان يف التعليم، املكرَّس يف            وإذ يؤكد جمدداً أيضاً     
تصادية مجلة صكوك منها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االق      

واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد            
  املرأة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وغري ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة،

، ٢٠١٠يوليـه   / متوز ٩ املؤرخ   ٦٤/٢٩٠ قرار اجلمعية العامة     وإذ يضع يف اعتباره     
  باحلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ،واملتعلق 

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت يعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللـس عـن دورتـه العـشرين                    *  
)A/HRC/20/2(الفصل األول ،.  
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/  كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦٦/١٣٧ باعتماد اجلمعية العامة، يف قرارها       وإذ يرحب   
  ، إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان،٢٠١١ديسمرب 
  من أن العامل، حبسب منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم           وإذ يساوره قلق بالغ     

، ومن  ٢٠١٥والثقافة، ليس على املسار الصحيح لتحقيق أهداف التعليم للجميع حبلول عام            
أنه بعيد كل البعد عن حتقيق معظم األهداف، على الرغم من التقدم الذي أُحرز يف جمـاالت    
عديدة، وإذ يساوره قلق بالغ إزاء التحديات احملددة اليت تواجهها يف هذا الـصدد البلـدان                

  ن الرتاعات املسلحة،املتضررة م
 الدور الذي يؤديه اإلعمال الكامل للحق يف التعليم يف املساعدة           وإذ يضع يف اعتباره     

على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وإذ يشري يف هذا الصدد إىل االلتزامات املتعلقة بالتعليم              
ة العامة املعين باألهـداف     الواردة يف الوثيقة اخلتامية لالجتماع العام الرفيع املستوى للجمعي        

  ، مبا يف ذلك ضمان توفري تعليم جيد والتقدم فيه من خالل النظام املدرسي،)١(اإلمنائية لأللفية
 أن عدم التمتع حبق اإلنسان يف احلصول على ميـاه الـشرب             وإذ يضع يف اعتباره     

 علـى  املأمونة وخدمات الصرف الصحي، من بني أمور أخرى، قد يكون له أثر سليب خطري         
  التمتع باحلق يف التعليم،

 -منظور عاملي   : التصدي للعنف يف املدارس   " إىل التقرير املواضيعي املعنون      وإذ يشري   
، الذي أعدته املمثلة اخلاصة لألمني العـام املعنيـة         "سد الفجوة القائمة بني املعايري واملمارسة     

  مبسألة العنف ضد األطفال، 
 مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ قـرارات جملـس          مجيع الدول إىل اختاذ    يدعو  -١  

 ٢٩ املـؤرخ    ١٥/٤، و ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٧ املؤرخ   ١١/٦، و ٨/٤حقوق اإلنسان   
   بغية ضمان اإلعمال الكامل للحق يف التعليم للجميع؛١٧/٣، و٢٠١٠سبتمرب /أيلول

  :  مبا يليحييط علماً مع التقدير  -٢  
ق يف التعليم بشأن اإلجراءات املعيارية لتوفري       تقرير املقرر اخلاص املعين باحل      )أ(  
  ؛ )٢(تعليم جيد
العمل الذي تقوم به هيئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهدات حقوق             )ب(  

  اإلنسان واإلجراءات اخلاصة يف تعزيز احلق يف التعليم؛
العمل الذي تضطلع به مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان يف              )ج(  

  جمال تعزيز احلق يف التعليم على املستويني القطري واإلقليمي وعلى مستوى املقر؛

__________ 

 .٦٥/١ قرار اجلمعية العامة )١(
)٢( A/HRC/20/21. 
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مسامهة كلّ من منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة األمم املتحدة للتربية             )د(  
 الصلة يف بلوغ اهلدفني اإلمنائيني لأللفية املتمثلني يف         والعلم والثقافة وغريمها من اهليئات ذات     

حتقيق التعليم االبتدائي للجميع وإزالة الفوارق بني اجلنسني يف جمال التعليم، وبلوغ أهـداف              
  خطة توفري التعليم للجميع؛

املبادرات الدولية الرامية إىل تعزيز اجلودة يف التعليم، مبا يف ذلـك علـى                )ه(  
  يمي؛ املستوى اإلقل

 بصورة عاجلة مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة إىل زيادة جهودهم يدعو  -٣  
  ؛٢٠١٥حىت يتسىن بلوغ أهداف خطة التعليم للجميع حبلول عام 

 مجيع الدول على اإلعمال الكامل للحق يف التعليم من خالل مجلـة             حيث  -٤  
  :أمور منها تعزيز التعليم اجليد بوسائل منها ما يلي

طر قانونية وسياساتية حملية يف هذا الصدد وتعزيزها لفائـدة نظـام            وضع أ   )أ(  
  التعليم برمته؛

تنفيذ تقييمات اجلودة من أجل تعزيز نظم التعليم املنصف وفرص التعلّم ومتكني              )ب(  
  املرأة، مع إيالء اهتمام خاص لالحتياجات التعليمية لشرائح السكان املهمشة اقتصادياً واجتماعياً؛

ة بيئة تعلم سليمة وصحية ومأمونة مزودة مبا يكفـي مـن مرافـق امليـاه        هتيئ  )ج(  
  والصرف الصحي، مبا يف ذلك دورات املياه املنفصلة لكل من اجلنسني وقاعات الدراسة الصحية؛ 

  حتسني مؤهالت املدرسني وظروف عملهم؛  )د(  
 من خـالل    ختصيص املوارد املالية الكافية لتوفري التعليم اجليد، مبا يف ذلك           )ه(  

  تعبئة املوارد الوطنية والدولية والتعاون الدويل؛
  تقدمي الدعم للبحوث والتشجيع على مواصلة النقاش بشأن التعليم اجليد؛  )و(  
وضع آليات منتظمة للحوار متكّن األفراد ومنظمات اجملتمع املدين ومجيـع             )ز(  

تخطيط إلعمال احلـق يف    أصحاب املصلحة ذوي الصلة، حسب االقتضاء، من املسامهة يف ال         
  التعليم ورصد هذا اإلعمال وتقييمه؛

 الدول وسائر أصحاب املصلحة ذوي الصلة على إيالء املزيـد مـن             حيث  -٥  
االهتمام للتعليم يف حاالت الطوارئ بوسائل منها تعزيز محاية املدارس من اهلجمات وتدعيم             

  تدابري السالمة واحلد من أخطار الكوارث؛ 
فوضية السامية، وهيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة التابعـة         امل يشّجع  -٦  

جمللس حقوق اإلنسان، وغريها من هيئات وآليات األمم املتحدة ذات الـصلة ووكاالهتـا              
املتخصصة وبراجمها، كالً يف حدود واليته، على مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز إعمـال              

وعلى زيادة تعاوهنا يف هذا الصدد بوسائل منها تعزيـز           العامل،   حناءاحلق يف التعليم يف مجيع أ     
  املساعدة التقنية املقدمة إىل احلكومات؛
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 مسامهة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري        يشدد على أمهية    -٧  
احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين يف إعمال احلق يف التعليم، مبا يف ذلك من خالل التعـاون                

  خلاص املعين باحلق يف التعليم؛مع املقرر ا
  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  -٨  

  ٣١ اجللسة
  ٢٠١٢ هيولي/ متوز٥

  .]اعُتمد دون تصويت[

        


