
(A)   GE.10-16356    280910    280910 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية 

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

، *باراغواي،  *، إيطاليا *آيرلنداأوكرانيا،  ،  * أملانيا ، إكوادور، *األرجنتني، إسبانيا، إستونيا      
    ، بوليفيـا  *، بولنـدا  *، البوسنة واهلرسـك   *، بنما *، بلجيكا، بلغاريا  *الربازيل، الربتغال 

، مجهورية مقـدونيا    *لتشيكيةاجلمهورية ا ،  *تركيا،  *، بريو *) املتعددة القوميات  –دولة  (
، سويـسرا،  *، السويد *، سلوفاكيا، سلوفينيا  *رواندا،  *، الدامنرك *اليوغوسالفية السابقة 

، *قـربص ، *فنلندا، )* البوليفارية-مجهورية (فرنسا، فرتويال  غواتيماال،  ،  *صربياشيلي،  
، *ملغـرب ، ا *، مالطـة  *، ليتوانيـا  *، لكسمربغ *، التفيا *، كوبا، كوستاريكا  *كرواتيا

، *النـرويج، النمـسا   يرلندا الـشمالية،    ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآ    املاملكسيك،  
  مشروع قرار: *، اليونان*هولندا ، هنغاريا،*هندوراس

    ١٥.../  
  ٨/٤متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان : احلق يف التعليم

  جملس حقوق اإلنسان،إن   
 ١٨ املـؤرخ    ٨/٤ ق يف التعليم، خصوصا القرار    اته املتعلقة باحل   قرار إذ يؤكد جمدداً    
 وإذ يـذكِّر    ،٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ١٧ املؤرخ   ١١/٦، والقرار   ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

  ، هذا املوضوعبشأنبالقرارات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان 
تمتع حبق اإلنسان يف التعليم، املكرَّس يف       حق كل شخص يف ال     وإذ يؤكد جمدداً أيضاً     

صكوك منها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية        مجلة
__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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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،

 يف جمال   املتبقيةوالتحديات  اليت حدثت مؤخرا     التطورات اهلامة     يف اعتباره  وإذ يضع   
 على الُصُعد ، خصوصا احلق يف التعليم،تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ،ة والدولية واإلقليميةالوطني
     حبلـول   من أن االجتاهات احلالية تشري إىل أنه لـن يتحقـق             وإذ يساوره قلق بالغ     

 بعُض أهم أهداف مبادرة التعليم للجميع املتفق عليها يف املنتدى العاملي للتربيـة              ٢٠١٥عام  
تقدم ، مبا فيها هدف تعميم التعليم االبتدائي، رغم ال        ٢٠٠٠أبريل  /املعقود يف داكار يف نيسان    
 زيادة اجلهود    وإذ يدرك احلاجة إىل    اجتاه حتقيق تلك األهداف،   يف  احملرز يف السنوات األخرية     

  املبذولة يف هذا الصدد على مجيع الُصعد،
تقرير الرصد العاملي لتوفري التعليم للجميـع        ل وفقا من أنه    أيضابالغ  وإذ يساوره قلق      

األزمة املاليـة   ختلق  قد  األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،      الصادر عن منظمة     ٢٠١٠لعام  
عدم  بسبب   جربهاضرار ال ميكن    احلياة أل عرض فرصهم يف    تتمن األطفال   ضائعاً   العاملية جيالً 

  محاية حقهم يف التعليم،
اإلعمال الكامل للحق يف التعليم يف املساعدة       يؤديه   الدور الذي    ضع يف اعتباره  يوإذ    

  على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،
احلملـة  ني   مبادرة مشتركة ب   يوه،  "التعليم للجميع : ١اهلدف   "بادرةمبرحب  يوإذ    
للتعليم يف  كأس العامل   عقد مؤمتر قمة    مبا يف ذلك    واالحتاد الدويل لكرة القدم،     للتعليم  العاملية  

  ،٢٠١٠يوليه /متوزبريتوريا يف 
      /متـوز  ٩املـؤرخ    ٦٤/٢٩٠ اعتماد اجلمعية العامة للقـرار       ضع يف اعتباره  يوإذ    

  وارئ،احلق يف التعليم يف حاالت الطب املتعلق، ٢٠١٠يوليه 
حقـه  لكل شخص إعمال   ىل موارد مالية كافية حىت يتسىن       إ احلاجة   علىوإذ يشدد     

  ، يف هذا اجملالالتعاون الدويلفضالً عن أمهية تعبئة املوارد الوطنية على يف التعليم، و
 ٨/٤ اجمللس   ياختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ قرار     إىل   مجيع الدول    يدعو  -١  

  عمال الكامل للحق يف التعليم للجميع؛ بغية ضمان اإل١١/٦و
  :مبا يليحييط علما مع التقدير   -٢  
احلق يف التعليم للمهاجرين    بشأن  تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم          )أ(  

  ؛)٢(العامةإىل اجلمعية املقّدم وتقريره املؤقت  )١(اللجوءوالالجئني وطاليب 

__________ 

)١(  A/HRC/14/25وCorr.1 و Add.1-4 
)٢( A/64/273. 
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ألمم املتحدة يف تعزيز احلـق  التابعة لاهدات عاملهيئات  تقوم بهالذي عمل  ال  )ب(  
  يف التعليم؛
حلقوق اإلنـسان يف    السامية   األمم املتحدة    يةضطلع به مفوض  تالعمل الذي     )ج(  

  املقر؛على مستوى  القطري واإلقليمي ونيتعزيز احلق يف التعليم على املستوي
املتحدة للتربية  مسامهة كلّ من منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة األمم            )د(  

والعلم والثقافة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثلة يف تعميم التعليم االبتدائي ويف إزالة              
التعليم، ومسامهتهما يف حتقيق أهداف مبادرة التعليم للجميـع         جمال  الفوارق بني اجلنسني يف     

  املتفق عليها يف املنتدى العاملي للتربية؛
املتحدة لشؤون الالجئني يف ضـمان       األمم   يةضطلع به مفوض  تالعمل الذي     )ه(  
ألحكام ذات الصلة من القانون     ل لواليتها و  على التعليم وفقاً  لالجئني وطاليب اللجوء    احصول  
  جئني؛املتعلق بالالالدويل 

 مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة على زيادة جهودهم حىت يتسىن           حيث  -٣  
معاجلة أوجـه عـدم     منها  بوسائل  ،  ٢٠١٥جميع حبلول عام    حتقيق أهداف مبادرة التعليم لل    

القائم علـى   يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي، مبا يف ذلك عدم املساواة          املساواة املستمرة   
إلثين واللغة واإلعاقة، ويـشري إىل      ألصل ا الدخل ونوع اجلنس واملوقع وا    أساس عوامل منها    

  يف هذا الصدد؛ يؤديه احلكم الرشيد ميكن أنالدور الذي 
ضرورة حتمية يف حد هو  مجيع الدول على ضمان احلق يف التعليم، و     شجعي  -٤  

 ، مبا يف ذلـك وفقـاً      ملشردين داخلياً  عن ا  فضالًلمهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء     لذاته،  
  :جلمن أكل جهد ممكن عن طريق بذل اللتزاماهتا الدولية، 

إىل مجيـع أنـواع     الوصول  خاص يف   لقضاء على التمييز ضد هؤالء األش     ا  )أ(  
  ه؛ومستوياتالتعليم 

  ؛يالعادؤالء األشخاص يف النظام املدرسي هلتعزيز االندماج الناجح   )ب(  
هلـؤالء  احملـددة   تعليميـة   الحتياجات  االستراتيجيات تعليمية تليب    اوضع    )ج(  

  ؛ذوو اإلعاقةاألشخاص، مبن فيهم النساء واألطفال و
  لى تعليم جيد؛ع هؤالء األشخاص صولحتشجيع وتسهيل   )د(  
إزالة احلواجز اليت حتول دون تعليم هؤالء األشخاص، مبا يف ذلك احلواجز              )ه(  
التـسامح واحتـرام    على  نظم التعليم   تشجع  ضمان أن    منها   مجلة أمور عن طريق   اللغوية،  

املرونـة  تعزيز حقوق اإلنسان وتـوفري      احترام و  و ،الديين والثقايف التنوع  التنوع، وال سيما    
  ؛ أو التسجيل فيهلمشاركة يف نظام التعليمفيما يتعلق بالوثائق املطلوبة لالالزمة 
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ؤالء األشخاص،  هلالتعليمية  ارب واالحتياجات   تشجيع البحوث حول التج     )و(  
  ؛هممرصد نتائج تعلّالالزمة لليات اآل أو حتسني وضعو

  نظمة تأهيل إقليمية ودولية؛وضع أتشجيع   )ز(  
  ؛مالئمةع توظيف مدرسني من خلفيات تشجي  )ح(  
العاملني مع هؤالء األشخاص، وذلـك      املوظفني  وغريهم من   دعم املعلمني     )ط(  
  املعلمني؛يف تدريب الثقافات إدراج التعليم املتعدد  تعزيز  منهابوسائل

 لـيم  من موظفي التع  متدريب املعلمني وغريه  إطار  يف  راج برامج تدريبية    دإ  )ي(  
املشردين الالجئني و بيئات  يف  خصوصا  املصابني بصدمات نفسية،    املتعلمني   مع   لتعاملتتعلق با 
للمعلمني والالجـئني وطـاليب   اخلرباء مشورة توفري الدعم النفسي و تقدمي   عن   ، فضالً اداخلي

  ؛اللجوء واملشردين داخلياً
 يف  تعزيز مشاركة املهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء واملشردين داخليـاً          )ك(  

  يط وتصميم وتنفيذ وتقييم السياسات والربامج ذات الصلة؛ختط
ملهاجرين والالجئني وطاليب اللجـوء     ابادل أفضل املمارسات بشأن تعليم      ت  )ل(  

  ؛واملشردين داخلياً
مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان      الدول على االمتثال اللتزاماهتا      ثّحي  -٥  

 فيما يتعلق بـالالجئني وطـاليب اللجـوء         ين الدويل وقانون الالجئني الدويل والقانون اإلنسا    
هؤالء األشخاص بطريقة   احلماية واملساعدة إىل    اجملتمع الدويل على تقدمي     واملشردين، وحيث   

مع مبادئ التضامن   مبا يتمشى   العامل،  خمتلف أحناء   منصفة، مع املراعاة الواجبة الحتياجاهتم يف       
  تقاسم املسؤوليات؛على  ووالتعاون الدويل،الدويل وتقاسم األعباء 

مجيع الدول على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتعزيز التعليم والـتعلم           ث  حي  - ٦  
يف جمـال   والتـدريب   ، مبا يف ذلك التثقيف      نظاميةوغري ال نظامية  اليف البيئات   مدى احلياة   

  حقوق اإلنسان؛
 اخلاصـة    املفوضية السامية، وهيئات املعاهدات، وآليات اإلجراءات      عيشّج  -٧  

التابعة للمجلس، وغريها من هيئات وآليات األمم املتحدة ذات الصلة، والوكاالت أو الربامج  
املتخصصة، كل يف حدود واليتها، على مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز إعمال احلـق يف               

قرر ، امل صدد، يف هذا ال   يشجع و ؛الهذا اجمل  التعليم على نطاق العامل، وعلى زيادة تعاوهنا يف       
تسهيل توفري املساعدة التقنية يف جمال احلـق يف التعلـيم،       اخلاص املعين باحلق يف التعليم على       

  مع أصحاب املصلحة املعنيني؛منها العمل وذلك بوسائل 
  .هاملسألة قيد نظرإبقاء هذه  يقرر  -٨  

        


