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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةسابعةالدورة ال

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

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٧/٣  
  ٨/٤متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان : احلق يف التعليم

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ١٨ املـؤرخ    ٨/٤ القـرار    سيما وال يف التعليم،    باحلق قراراته املتعلقة    جمدداً إذ يؤكد   
 ١٥/٤، والقـرار    ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٧ املؤرخ   ١١/٦، والقرار   ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
، وإذ يذكِّر بالقرارات اليت اعتمدهتا جلنة حقـوق اإلنـسان           ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٩املؤرخ  

  بشأن هذا املوضوع، 
 يف التعليم، املكرَّس    باحلقكل شخص يف التمتع     أيضاً احلق اإلنساين ل    وإذ يؤكد جمدداً    

 اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية يف مجلة صكوك منها اإلعالن العاملي حلقوق
واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز              

  الصكوك الدولية ذات الصلة،سائر املرأة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، و ضد
، املتعلق  ٢٠١٠يوليه  / متوز ٩ املؤرخ   ٦٤/٢٩٠ اجلمعية العامة    قرار وإذ يضع يف اعتباره     

  باحلق يف التعليم يف حاالت الطوارئ،
__________ 

إلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته الـسابعة         سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق ا         *  
  .، الفصل األول(A/HRC/17/2)عشرة 
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 اعتماد جملس حقوق اإلنسان إلعالن األمم املتحدة للتثقيف         وإذ يضع يف اعتباره أيضاً      
  ،٢٠١١مارس / آذار٢٣ املؤرخ ١٦/١ قراره ، يفوالتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان

 حبسب منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم          من أن العامل،   وإذ يساوره قلق بالغ     
، ٢٠١٥والثقافة، ليس على املسار الصحيح لتحقيق هدف التعليم للجميـع حبلـول عـام               

 عن حتقيق معظم األهداف، على الرغم من التقدم الـذي أُحـرز يف              البعد بعيد كل أنه   ومن
  جماالت عديدة، 

كامل للحق يف التعليم يف املساعدة       الدور الذي يؤديه اإلعمال ال     وإذ يضع يف اعتباره     
على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ويشري يف هذا الصدد إىل االلتزامات املتعلقة بـالتعليم              
الواردة يف الوثيقة اخلتامية لالجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة بـشأن األهـداف              

  ، )١(اإلمنائية لأللفية
 ٥/٢لس و اجمل بشأن بناء مؤسسات     ٥/١حقوق اإلنسان    قراري جملس    وإذ يشري إىل    

 ١٨بشأن مدونة سلوك املكلفني بواليات مبوجب إجراءات خاصة من ِقبل اجمللس، املؤرخني             
، وإذ يشدد على ضرورة أن يؤدي املكلفون بوالية واجباهتم وفقاً هلذين      ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

  القرارين ومرفقاهتما، 
رارات جملس حقوق   التدابري الالزمة لتنفيذ ق   كافة  ختاذ   مجيع الدول إىل ا    يدعو  -١  
   بغية ضمان اإلعمال الكامل للحق يف التعليم للجميع؛١٥/٤ و١١/٦ و٨/٤اإلنسان 
  :  مبا يليحييط علماً مع التقدير  -٢  
تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم بشأن تعزيز تكافؤ الفـرص يف               )أ(  
  ؛)٢(التعليم

   الذي تقوم به هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة يف تعزيز احلـق   العمل  )ب(  
  يف التعليم؛
العمل الذي تضطلع به مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان يف              )ج(  

  تعزيز احلق يف التعليم على املستويني القطري واإلقليمي وعلى مستوى املقر؛
تحدة للطفولة ومنظمة األمم املتحدة للتربية      مسامهة كلّ من منظمة األمم امل       )د(  

والعلم والثقافة وغريمها من اهليئات ذات الصلة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثلة يف              
تعميم التعليم االبتدائي ويف إزالة الفوارق بني اجلنسني يف جمال التعليم، وأهـداف جـدول               

  أعمال التعليم للجميع؛

__________ 

 .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢ املؤرخ ٦٥/١قرار اجلمعية العامة  )١(
)٢( A/HRC/17/29و Corr.1. 
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ب املصلحة ذوي الصلة على زيادة جهودهم حىت يتسىن          مجيع أصحا  حيث  -٣  
، بوسائل منها معاجلة أوجـه      ٢٠١٥حتقيق أهداف جدول أعمال التعليم للجميع حبلول عام         

 يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي، مبا يف ذلك عدم املساواة القائم على            املزمنةعدم املساواة   
منها الدخل ونوع اجلنس واملوقع واألصل اإلثين واللغة واإلعاقة، ويـشري إىل            أساس عوامل   

  الدور الذي ميكن أن يؤديه احلكم الرشيد يف هذا الصدد؛
 مجيع الدول على اإلعمال الكامل للحق يف التعليم من خالل مجلة أمور             حيث  -٤  

  :بوسائل منهاقوق اإلنسان،  اللتزاماهتا يف جمال حمنها تعزيز تكافؤ الفرص يف التعليم وفقاً
  ؛لتمتع بهواملساواة يف اضمان محاية قانونية كافية للحق يف التعليم   )أ(  
التصدي لألشكال املتعددة من عدم املساواة والتمييز يف التعليم من خـالل              )ب(  

  وضع سياسات شاملة؛
 حتديد آليات مبتكـرة للتمويـل     بُسبل منها   كافية،  ضمان ختصيص موارد      )ج(  

  ؛نفيذهاوت
دعم اآلليات الوطنية اليت تشجع على إعمـال احلـق يف التعلـيم، مثـل                 )د(  

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛
زيادة اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف جدول أعمـال التعلـيم للجميـع               )ه(  

ا، باتبـاع   وااللتزامات املتعلقة بالتعليم الواردة يف األهداف اإلمنائية لأللفية وعملية استعراضه         
  هنج قائم على حقوق اإلنسان؛

تشجيع اتباع هنج منسق عند النظر يف متابعة املالحظات اخلتاميـة الـيت               )و(  
 اإلجراءات  تضعها هيئات معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، والتوصيات اليت          تعتمدها

   يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل؛املقبولةاخلاصة والتوصيات 
دمج منظور جنساين يف مجيع السياسات والربامج املتعلقة بالتعليم هبـدف             )ز(  

  القضاء على الفوارق بني اجلنسني يف مجيع مستويات التعليم؛
 التمتع موارد مالية كافية كي يتسىن لكل شخص         توافر ضرورة   يؤكد جمدداً   -٥  

  ويل من أمهية يف هذا الصدد،التعاون الدوقه يف التعليم، وما يتسم به حشد املوارد الوطنية حب
   متديد والية املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم لفترة ثالث سنوات؛يقرر  -٦  
مجيـع  مراعاة تامة  املقرر اخلاص أن يراعي، عند القيام بواليته،         يطلب إىل   -٧  

  األحكام الواردة يف قرارات جملس حقوق اإلنسان؛
عاوهنا مع املقرر اخلاص بغيـة تيـسري         مجيع الدول أن تواصل ت     يطلب إىل   -٨  
املتصلة بأداء واليته، وأن تستجيب للطلبات اليت يقدمها للحصول علـى معلومـات              مهامه

  وللقيام بزيارات؛
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 األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن          يطلب إىل   - ٩  
ر اخلاص من تنفيذ مهـام واليتـه   يتيحا كل املوارد البشرية واملالية الضرورية لتمكني املقر     

  تنفيذاً فعاالً؛
عـة   املفوضية السامية، وهيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة التاب       يشّجع  -١٠  

 هيئات وآليات األمم املتحـدة ذات الـصلة، والوكـاالت           سائرجمللس حقوق اإلنسان، و   
ية إىل تعزيز إعمال    الربامج املتخصصة، كل يف حدود واليتها، على مواصلة جهودها الرام          أو

احلق يف التعليم على نطاق العامل، وعلى زيادة تعاوهنا يف هذا اجملال؛ ويشجع، يف هذا الصدد،           
 املساعدة التقنية يف جمال احلق يف التعليم وذلك بوسائل منها           تقدمياملقرر اخلاص على تسهيل     

  العمل مع أصحاب املصلحة املعنيني؛
نظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين يف        أمهية إسهام امل   يشدد على   -١١  

  إعمال احلق يف التعليم، مبا يف ذلك من خالل التعاون مع املقرر اخلاص؛
  .إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر   -١٢  

  ٣٣اجللسة 
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦

  .]اعتمد بدون تصويت[

        


