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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية عشرة

   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
  ية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماع

، إيطاليا،  *، أملانيا، أوروغواي، آيرلندا   *، ألبانيا *، إكوادور *، إستونيا *األرجنتني، إسبانيا 
، بوليفيـا،   *، البوسنة واهلرسك، بولنـدا    *، بنما *، بلغاريا *، بلجيكا *الربازيل، الربتغال 

، مجهورية  *، اجلمهورية الدومينيكية  *شيكية، اجلمهورية الت  *، اجلبل األسود  *، تايلند *بريو
، *، سلوفاكيا، سلوفينيا، الـسويد    *، رومانيا *، الدامنرك *مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  

، *، كرواتيا *، قربص )* البوليفارية -مجهورية  (، فرنسا، فرتويال    *سويسرا، شيلي، صربيا  
، *، املغرب *، مالطة *يتوانيا، ل *، لكسمربغ *، التفيا *، كولومبيا *كندا، كوبا، كوستاريكا  

  ، *، هنغاريـا  *، نيكاراغوا، هندوراس  *، النمسا *، النرويج *، موناكو *املكسيك، ملديف 
  مشروع قرار*: هولندا، اليونان           

  ٨/٤متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان :  احلق يف التعليم- /...١١

  إن جملس حقوق اإلنسان،

، وإذ يذكِّر بالقرارات اليت اعتمدهتا جلنـة        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢ املؤرخ   ٨/٤ قراره   إذ يؤكد جمدداً    
  حقوق اإلنسان بشأن احلق يف التعليم،

 أنه ينبغي أن يتمتع كل شخص حبق اإلنسان يف التعليم، املكرَّس يف صكوك عـدة             أيضاً وإذ يؤكد جمدداً    
قتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية    منها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق اال         
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حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وغري 
  ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة،

ية احلقوق االقتصادية    التطورات اهلامة األخرية والتحديات الباقية يف جمال تعزيز ومحا         وإذ يضع يف اعتباره     
  واالجتماعية والثقافية على الُصُعد الوطين واإلقليمي والدويل،

 بعـُض أهـم     ٢٠١٥ من أن االجتاهات احلالية تشري إىل أنه لن يتحقق حبلول عام             وإذ يساوره قلق بالغ     
، مبا ٢٠٠٠أبريل / يف نيسانأهداف مبادرة التعليم للجميع املتفق عليها يف املنتدى العاملي للتربية املعقود يف داكار           

  فيها هدف تعميم التعليم االبتدائي، رغم التقدم احملرز يف السنوات األخرية باجتاه حتقيق تلك األهداف،

 بغية ضمان إعمال حق اجلميع      ٨/٤ مجيع الدول أن تتخذ كل التدابري لتنفيذ قرار اجمللس           يناشد  - ١  
  يف التعليم إعماالً تاماً؛

لذي أجنزه املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، وال سيما بتقريره عـن حـق                بالعمل ا  يرحب  - ٢  
  األشخاص احملتجزين يف التعليم، يف نظام العدالة اجلنائية؛

 بالعمل الذي أجنزته هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحـدة يف تعزيـز احلـق يف            أيضاً يرحب  - ٣  
حق الطفل يف التعلـيم يف      "الطفل يوَم مناقشة عامة يتناول موضوع       التعليم، ويالحظ باهتمام تنظيم جلنة حقوق       

  ؛"حاالت الطوارئ

ومنظمة األمم املتحدة ) اليونيسيف( مبسامهة كلّ من منظمة األمم املتحدة للطفولة يرحب كذلك  - ٤  
تعليم االبتدائي ويف إزالة    يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثلة يف تعميم ال        ) اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة    

الفوارق بني اجلنسني يف التعليم، ومبسامهتهما يف حتقيق أهداف مبادرة التعليم للجميع املتفق عليهـا يف املنتـدى                  
  العاملي للتربية؛

، ومن بني   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ بعقد اليونسكو أربع مؤمترات رئيسية بشأن التعليم يف عامي           يرحب  - ٥  
 تشرين ٢٨ إىل ٢٥امنة واألربعون للمؤمتر الدويل للتربية، املعقودة يف جنيف يف الفترة من تلك املؤمترات الدورة الث

 ٣١، واملؤمتر العاملي للتعليم من أجل التنمية املستدامة، املعقـود يف بـون يف الفتـرة مـن       ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
  ر، املعقود يف بِِلـم يف الربازيـل يف         ، واملؤمتر الدويل السادس لتعليم الكبا     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢مارس إىل   /آذار
  ؛٢٠٠٩يوليه / متوز٨ إىل ٥، واملؤمتر العاملي للتعليم العايل، الذي سُيعقد يف باريس يف الفترة من ٢٠٠٩عام 

 أنشطة فريق اخلرباء املشترك بني اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية           يالحظ باهتمام   - ٦  
  والثقافية واللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات التابعة لليونسكو يف جمال رصد احلق يف التعليم؛

زيز  بالعمل الذي اضطلعت به مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف جمال تع             يرحب  - ٧  
  احلق يف التعليم على الصعيدين القطري واإلقليمي وعلى مستوى املقر؛
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 مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة على زيادة جهودهم حىت يتسىن حتقيق أهداف مبادرة              حيث  - ٨  
، مبا يف ذلك معاجلة أوجه عدم املساواة املستمرة القائمة على أساس الدخل أو              ٢٠١٥التعليم للجميع حبلول عام     

 اجلنس أو املوقع أو اإلثنية أو اللغة أو اإلعاقة أو غري ذلك من العوامل، ويشري إىل الدور الذي قد يؤديه احلكم نوع
  الرشيد يف هذا الصدد؛

على احلاجة إىل وضع برامج ثقافية وتعليمية هبدف التوعية حبقوق اإلنسان، وحيث الدول             يشدد    - ٩  
  على تكثيف جهودها يف هذا الصدد؛

مجيع الدول على ضمان احلق يف التعليم لألشخاص احملتجزين يف إطار نظام العدالة اجلنائية               حيث  - ١٠  
بوصف ذلك ضرورة حتمية يف حد ذاهتا، كما حيثها على توفري التعليم املناسب لتشجيع إعادة االندماج يف اجملتمع 

  :لواملساعدة يف احلد من حاالت العود مبا يف ذلك عن طريق بذل كل جهد من أج

  ضمان املساواة يف احلصول على التعليم جلميع احملتجزين، ذكوراً وإناثاً؛  )أ(  

  وضع سياسة متماسكة لتوفري التعليم أثناء فترة االحتجاز؛  )ب(  

إزالة العوائق أمام توفري التعليم أثناء فترة االحتجاز، مبا يف ذلك ما قد يكون له من أثر سليب على   )ج(  
  سجن؛فرص تقاضي أجور يف ال

توفري برامج تعليمية شاملة جلميع احملتجزين القصد منها تطوير اإلمكانيات الكامنة لدى كـل                )د(  
  حمتجز تطويراً كامالً؛

  إدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف الربامج؛  )ه(  

وضع خطط تعليم فردية مبشاركة احملتجز الكاملة، مع مراعاة اختالف خلفيـات واحتياجـات            )و(  
شخاص احملتجزين، مبن فيهم النساء واألشخاص املنتمون إىل أقليات وإىل الشعوب األصلية، واألشخاص مـن               األ

أصل أجنيب، واألشخاص ذوو اإلعاقة البدنية، واألشخاص الذين يعانون صعوبةً يف التعلّم، واألشخاص ذوو اإلعاقة 
  إىل أكثر من فئة من هذه الفئات؛النفسية واالجتماعية، مع التذكري بأن الشخص احملتجز قد ينتمي 

  إدماج برامج التعليم يف نظام املدارس العامة بغية إتاحة الفرصة ملواصلة التعليم بعد اإلفراج؛  )ز(  

  ضمان توفري ما يناسب من تدريب مهين وظروف عمل ومن بيئة عمـل آمنـة للمعلِّمـني يف                    )ح(  
  أماكن االحتجاز؛

عليمية يف أماكن االحتجاز وإجناز حبوث متعـددة التخصـصات          تقييم ورصد مجيع الربامج الت      )ط(  
  ومفصَّلة يف هذا الصدد؛

  تبادل الدول أفضل املمارسات فيما يتعلق بالربامج التعليمية أثناء االحتجاز؛  )ي(  
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إنتاج وتسليم مواد تربوية مناسبة لألشخاص احملتجزين، مبا يف ذلك إتاحة فرص مناسبة للحصول   )ك(  
   والتدريب على استخدام تكنولوجيات املعلومات اجلديدة؛على التعليم

ضمان أن يكون التعليم االبتدائي إلزامياً ومتيسراً وجمانياً للجميع، مبا يف ذلك مجيع األطفـال                 )ل(  
  احملتجزين أو الذين يعيشون يف السجون؛

أن تنطـوي علـى     ضمان أن تراعي املناهج واملمارسات التعليمية للفوارق بني اجلنـسني دون              )م(  
  القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس يف أماكن االحتجاز وذلك هبدف إعمال حق النساء والفتيات يف التعليم؛

 املفوضية السامية، وهيئات املعاهدات، وآليات اإلجراءات اخلاصة التابعـة للمجلـس،            يشجع  - ١١  
الت أو الربامج املتخصصة، كل يف حدود واليتها،        وغريها من هيئات وآليات األمم املتحدة ذات الصلة، والوكا        

  على مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز إعمال احلق يف التعليم على نطاق العـامل، وعلـى زيـادة تعاوهنـا يف                     
  هذا الصدد؛

 على احلق يف التعليم ٢٠١٠ عزم املقرر اخلاص التركيز يف تقريره السنوي لعام يالحظ مع التقدير  - ١٢  
  ن والالجئني وطاليب اللجوء؛للمهاجري

  .إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر   - ١٣  

 -  -  -  -  -  

  


